
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

   

 

Tento projekt byl realizován 
s přispěním Středočeského kraje 

 STUDIE PROVEDITELNOSTI OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ 
DOTACE FOSFORU DO VODNÍHO DÍLA ORLÍK 

 

09/2021     

 

 

 

 

 

 



  

Sweco + Aquatis 1 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

  01 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): 

    Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík 

DATUM: 

09/2021 

PODNÁZEV: 

  

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

Studie 

OBJEDNATEL: 

Jihočeský kraj 

ADRESA: 

U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České 
Budějovice 

ZHOTOVITEL: 

Sweco + Aquatis 

ADRESA: 

Táborská 31, 14016 Praha 4 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL: 

Ing. Vladimír Mikule 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: 

Ing. Filip Čejka 

ŘEDITEL DIVIZE: 

Ing. Petr Matějček 

TECHNICKÁ KONTROLA: 

  

 

ŘEŠITELSKÝ TÝM 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Ing. Filip Čejka 

Ing. Ján Regenda, Ph.D. 

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 
Ing. Martin Pavel 

Bc. Barbora Prokel Stěhulová 

doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. 

Aquatis a.s. 

Ing. Stanislav Ryšavý 

Ing. Lea Kratochvílová 

Ing. Roman Hanák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení Sweco + Aquatis zastoupené společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., která je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

© Sweco Hydroprojekt a.s., AQUATIS a.s. 

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s. a AQUATIS a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené 
smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu 
objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo 
zpřístupnit dalším osobám. 



  

Sweco + Aquatis 2 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

SOUHRN 

Předkládaná Studie poskytuje návrh řešení problematiky imisí fosforu do vodního díla Orlík. Studie byla 
zpracována v letech 2019 – 2021 pro Jihočeský Kraj a jejím hlavním výstupem je identifikace 
konkrétních opatření, jejichž realizace povede ve střednědobém horizontu k postupnému snižování 
vnosu fosforu do VD Orlík. 

Pro zacílení a následnou kvantifikaci efektivity navrhovaných opatření byla zpracována aktualizovaná 
bilanční studie, kterou byly v povodí VD Orlík identifikovány zdroje fosforu v ročním emisním úhrnu 397 
tun. Na tuto bilanční studii pak navázala emisně–imisní analýza, kterou byly emisní zdroje fosforu 
v celém povodí přepočteny na imisní vnos do VD Orlík v ročním úhrnu 304 tun. 

Následně byla v rámci mezioborové diskuse zástupců řešitelského týmu identifikována katalogová 
opatření zacílená na jednotlivé kategorie zdrojů, jejichž implementací by mělo v horizontu následujících 
dekád dojít k zamezení eutrofizace vodní nádrže Orlík. 

Navrhovaná opatření byla pro dosažení komplexního podchycení řešené problematiky navrhována 
v široké škále oblastí a vědních oborů od obecných opatření cílených na doplnění znalostní základny, 
přes legislativní a správní opatření pro optimalizaci procesního rámce až po vlastní technická opatření 
pro redukci emisních zdrojů.  

Ve výsledku je ve Studii navrženo 2 111 opatření na komunálních zdrojích, 42 opatření na rybničních 
zdrojích, protierozní opatření na 7 156 půdních blocích a 3 opatření bez určení zdroje. Celkové 
investiční náklady na realizaci všech opatření jsou vyčísleny na 32 miliard Kč a lze jimi ze současné 
perspektivy snížit imise fosforu o 97,5 tun za rok. 

V souladu s ekonomickým cílem dle zadání Studie bylo z výše uvedených opatření vybráno 692 
opatření na komunálních zdrojích (v úhrnu investičních nákladů 1,9 miliardy Kč) a 42 opatření na 
rybníkách (v úhrnu investičních nákladů 0,5 miliardy Kč), kterými lze snížit imise fosforu o 43,5 tuny za 
rok. 
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Obr. 5.5-b Zlepšení IMISÍ fosforu do VD Orlík vlivem realizace navržených opatření v časových 
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1 ÚVOD  

Problematika emisí fosforu do životního prostředí a zejména do vodních toků je již po několik dekád 
předmětem zájmu mnoha odborných diskusí a v posledních letech se dostala do popředí zájmu i u 
veřejnosti. Jedním z hlavních důvodů tohoto zájmu je fakt, že fosfor má v mnoha svých formách výskytu 
ve vodním prostředí výrazný eutrofizační potenciál a při vhodných klimatických podmínkách přímo 
podmiňuje rozvoj tzv. vodního květu, tedy přemnožení některých specifických mikroorganizmů, zejména 
sinic. Ty mohou následně např. při koupání způsobovat řadu závažných zdravotních problémů. 

Je zde však ještě další, veskrze podstatnější aspekt, proč je důležité se emisemi fosforu do životního 
prostředí zabývat. Jedná se totiž o kritickou surovinu, na které je závislý globální zemědělský průmysl.  

Namísto rozsáhlých úvodních pojednání tedy shrňme některá fakta, která jsou k této problematice 
uváděna: 

- Roční produkce obohacené fosfátové rudy je 

odhadována na 200 - 250 milionů tun (prodejná 

hornina po praní, prosévání, flotaci). To odpovídá 

řádově ekvivalentu 17 – 24 milionů tun čistého 

fosforu. [1] 

- Světové zásoby fosfátové rudy jsou odhadovány 

na více než 300 miliard tun [1]. Je však třeba brát 

v úvahu, že rudní ložiska se liší z hlediska 

ekonomické těžitelnosti. Zároveň se většina 

z nich nachází mimo EU. Některé zdroje uvádí, že 

zásoby fosfátových rud by mohly být vyčerpány v horizontu desítek [2], ale i stovek [3] let. 

- V roce 2014 byl na seznam kritických surovin zařazen surový fosfát, v roce 2017 pak i 

elementární fosfor [4] 

- V Norsku je největším zdrojem emisí fosforu chov ryb, který produkuje přibližně 9 000 tun 

fosforu ročně [5]. Fakta jsou taková, že fosfor je omezený zdroj, na kterém jsme stoprocentně 

závislí a v současné době s ním plýtváme způsobem, který vytváří znečištění. Hlavní diskuse 

se musí vést o tom, jak můžeme s tímto zdrojem co nejlépe hospodařit prostřednictvím 

snižování spotřeby, prevence znečištění a budování systémů pro recyklaci fosforu 

- TAČR, Fond malých projektů Rakousko–Česká republika, Fosfor – aktuální otázky a řešení, 

Brno 14-15. 5. 2019 [6] 

… fosfor obsažený v produkci komunálních čistírenských kalů by pokryl potřebu fosforu pro 

minimálně 18 % obdělávaných půd v ČR 

Ve výčtu do určité míry znepokojivých konstatování a fakt by bylo možné pokračovat poměrně dlouho. 
Účelem této Studie však není zahajovat diskusi na toto téma, neboť ať již bude fosfátová ruda dostupná 
desítky nebo stovky let, faktem je, že fosfor je neobnovitelný zdroj, který navíc svým působením výrazně 
negativně ovlivňuje vodní toky. 

Cílem této Studie – jak již její název napovídá – je na základě rozboru problematiky emisního a imisního 
působení fosforu v povodí vodního díla Orlík navrhnout konkrétní opatření, která by pomohla stav této 
vodní nádrže jako svého druhu „indikátoru“ stavu celého povodí zlepšit.  
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1.1 CÍLE STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Primární cíle Studie jsou definovány v předmětu plnění smlouvy o dílo následovně: 

Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík (dále také Studie 
proveditelnosti) je spolu s Bilanční Studií, klíčový podkladový materiál k naplňování potřebných 
opatření na omezení zdrojů fosforu| které je pro dosažení požadované cílové jakosti vody ve vodní 
nádrži třeba uskutečnit v horizontu příštích 10 -15 let. 

Zpracování Studie proveditelnosti, kvalita jejích výstupů a jejich snadná využitelnost v praxi jsou pro 
další vývoj projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, úspěšnost realizovaných opatření a dosažení 
požadovaného efektu zcela zásadní. 

Poznatky zjištěné Bilanční studii budou Studií proveditelnosti transformovány do podoby konkrétních 
opatření s vyčíslením finančních požadavků a jejich nositelů, která Zajistí požadovaný efekt 
dlouhodobě udržitelného Zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži. Toho bude dosaženo díky omezeni 
přísunu fosforu v povodí Orlické nádrže na úroveň jedné třetiny současného stavu zjištěného 
Bilanční studii. Navrhovaná opatření k Omezení přísunu fosforu by měla mít současně synergický 
pozitivní efekt na zvýšení retence vody v krajině, tj. v rámci protipovodňově a také protierozní 
ochrany. 

Studie proveditelnosti bude, zjednodušené řečeno, jakousi „kuchařkou konkrétních praktických 
receptů" pro realizátory projektu „Revitalizace Orlické nádrže“, jejichž uskutečnění postupně povede 
k požadovanému sumárnímu snížení exportu fosforu z povodí Orlické nádrže o dvě třetiny 
současného výchozího stavu (tedy o zhruba 117 t za rok - ze současných 192 t, na maximálně 75 
tun). Bude tedy pro období příštích 10 až 15 let zásobníkem projektů pro praktickou realizaci. Bude 
rovněž jedním z důležitých podkladů pro příslušné aktualizované plány povodí, které budou 
schvalovány na konci roku 2021. Proto je nezbytné, aby její výstupy byly přehledné, byla u nich 
zohledněna ekonomická udržitelnost a proveditelnost, byly jednoduše a výstižné popsány a bylo tak 
možno je následně nekomplikovaně „překlopit“ (tj. rozpracovat), do podrobné podoby projektové 
dokumentace těchto jednotlivých dílčích projektů a připravit je k realizací. 

V návaznosti na definovaný předmět plnění byl pro vypracování Studie proveditelnosti zvolen 
řešitelským týmem postup sestávající z aktivit dle Tab. 1.1-1. 

Tab. 1.1-1 Přehled dílčích aktivit realizovaných v rámci zpracování Studie proveditelnosti 

 aktivita výstup odkaz 

A1 
Aktualizace bilance zdrojů fosforu v povodí VD 
Orlík 

Bilanční studie Příloha 1, Kapitola 2.1 

A2 
Emisně - imisní analýza pro kvantifikaci vlivu 
jednotlivých emisních zdrojů na VD Orlík 
(imisní dopady) 

- Kapitola 2.2 

A3 
Úvod do řešené problematiky a identifikace 
klíčových aspektů pro zacílení konkrétních 
opatření 

- Kapitola 3 

A4 
Návrh katalogu opatření a vypracování 
katalogových listů opatření 

Katalog opatření kapitola 3.1 

A5 
Návrh opatření, kvantifikace ekonomických a 
imisních parametrů jednotlivých opatření a 
jejich prioritizace 

Souhrnné tabulky 
opatření 

Příloha 6, Kapitola 3.5 

A6 Vypracování bilančních scénářů  Kapitola 5 

A7 Doporučení a závěr  Kapitola 6 

1.1.1 KATEGORIZACE A TYPIZACE OPATŘENÍ 

Ze zadání Studie vyplývá požadavek na členění opatření do jednotlivých kategorií a typů. V této kapitole 
je diskutováno vlastní zadání této kategorizace a typizace, které je na závěr je podrobeno diskusi a 
redefinici, jejímž hlavním cílem je zpřehlednění prezentovaných závěrů a doporučení celé Studie. 
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 KATEGORIZACE OPATŘENÍ 

Ze zadání Studie vyplývá požadavek na kategorizaci opatření dle Tab. 1.1-2. V pravém sloupci tabulky 
je uveden hlavní zdroj fosforu dle Bilanční Studie (BS) a Emisně-imisní analýzy (EI) (viz kapitola 2), na 
který je vlastní kategorie opatření cílena.  

Tab. 1.1-2 Kategorizace opatření dle Zadání a přiřazení emisních zdrojů 

 

V výše uvedené tabulky vyplývá, že kategorie opatření dle zadání cílí mnohdy na několik různých zdrojů, 
a navíc dochází ke směšování kategorií „příčinných“ (cílících na snížení emise z konkrétního zdroje – 
KOM, RYB, ZEM, PZ) a „způsobových“ (cílících na způsob, jakým má být snížení emisí dosaženo). 

S přihlédnutím k současnému stavu poznání (včetně závěrů BS a EI) a s ohledem na zvýšení 
srozumitelnosti doporučení a závěrů této Studie je navrhována redefinice kategorií opatření uvedená 
v Tab. 1.1-3. 

Tab. 1.1-3 Redefinice kategorií opatření a návrh jejich nasazení v rámci Studie proveditelnosti 

Kategorie 
dle zadání 

Komentář 
Kategorie do 

Studie 

- 
nově definovaná kategorie opatření – opatření bez přímé vazby na 
konkrétní emisní zdroj 

GEN 

KOM ponecháno dle zadání KOM 

RYB ponecháno dle zadání RYB 

 
1 Zdroje erozního fosforu nebyly vzhledem k relativně marginálnímu eutrofnímu potenciálu [10] hodnoceny v rámci 
BS a EI, nicméně i na ně je cílena zásadní skupina, zejména v kategorii RYB 

Zkratka Kategorie opatření dle zadání Zdroj emise dle BS a EI 

KOM 
snížení přísunu fosforu z komunálních odpadních vod, 
případně z průmyslových odpadních vod 

Komunální (ČOV, úniky a 
odlehčení, nepřipojení 
obyvatelé) 

RYB 
snížení přísunu fosforu z rybníků a rybničního 
hospodaření 

Rybniční, Komunální, 
Plošné, Erozní1 

ZEM 
snížení přísunu fosforu ze zemědělského hospodaření, 
jak v oblasti živočišné, tak i rostlinné výroby 

Erozní1, Plošné, 

RET 

opatření umožňující zvýšení(m) retenční schopnosti 
přírody a krajiny trvale zvýšenou měrou zadržovat 
fosfor, a to včetně revitalizačních opatření na vodních 
tocích a v jejich údolních nivách 

Rybniční, Komunální, 
Plošné, Erozní1 

PZ 

Opatření pro snižování dotace fosforu z plošných 
zdrojů znečištění z kritických zdrojových lokalit (eroze, 
infiltrace), v dílčích rizikových subpovodích 
vymezených Bilanční studií. 

Plošné, Erozní1 

KPÚ 

Návrhy na využití KPÚ nebo jiných prostředků, popř. i 
finančních zdrojů za účelem zvýšení retenční 
schopnosti s vytipováním území k uskutečnění KPÚ za 
tímto účelem vhodných. 

Rybniční, Komunální, 
Plošné, Erozní1 
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Kategorie 
dle zadání 

Komentář 
Kategorie do 

Studie 

ZEM 

Opatření (zejména protierozní) na zemědělské půdě jsou velice 
důležitá. Tato problematika je řešena v rámci mnoha studií a 
návrhů opatření. Nicméně z hlediska emisí fosforu nejsou 
zemědělské zdroje za současného stavu poznání hodnoceny jako 
významné a zdroje erozního fosforu nepředstavují zásadní 
eutrofizační riziko. 

Nepřímý dopad erozních zdrojů (ale spíše jako sedimentu) na 
rybníky je řešen dílem v rámci opatření kategorie RYB, dílem 
v kategorii PEZ. 

PEZ (v rámci 
Studie 
neprioritizováno) 

RET 

U opatření RET a PZ se výrazně směšuje příčinný a způsobový 
přístup k definici kategorií. V rámci Studie jsou opatření této 
kategorie sloučena do jedné kategorie PEZ (plošné a erozní 
zdroje). S ohledem na závěry BS a EI, nízké eutrofizační riziko 
erozního fosforu a nedostatečnou znalostní základnu nejsou však 
v rámci Studie tato opatření prioritizována. Jejich nasazení bude 
účelné na základě doporučení vyhledávacích studií (RYB_05 a 
RYB_062). 

PZ 

KPÚ 

Návrhy opatření KPÚ naráží v tuto chvíli na nedostatečnou 
znalostní základnu a do určité míry také na velikost zájmové 
oblasti. Jedná se o opatření, které bude velice vhodné jako dílčí 
výstup z navrhovaných vyhledávacích studií (RYB_05, RYB_06), 
v tuto chvíli však není jeho nasazení účelné pro vysokou míru 
nejistoty. 

V rámci Studie 
nenavrhováno 

 TYPIZACE OPATŘENÍ 

Kromě kategorizace opatření je v zadání Studie definován požadavek na jejich typizaci dle Tab. 1.1-4. 

Tab. 1.1-4 Typizace opatření dle zadání 

Typ opatření Popis dle zadání 

INV investiční 

LEG 
využití opatření legislativní povahy (včetně metodických postupů stanovených 
ústředními úřady pro rozhodování správních úřadů) a využití opatření v Plánu dílčího 
povodí Horní Vltavy a v Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy 

COM komunikačně-vzdělávací opatření ke zvýšení účinnosti opatření INV a LEG 

OSP 
organizačně-správní opatření k zavedení sankcí za nedodržování legislativních 
opatření 

 

I zde řešitelský tým v zájmu zpřehlednění výstupů a doporučení Studie redefinoval a rozšířil předmětnou 
typizaci (Tab. 1.1-5) 

Tab. 1.1-5 Redefinice typů opatření a návrh jejich nasazení v rámci Studie proveditelnosti 

Typ opatření dle zadání Komentář Typ opatření do Studie 

INV ponecháno dle zadání INV 

LEG 

využití opatření legislativní povahy 
(včetně metodických postupů 
stanovených ústředními úřady pro 
rozhodování správních úřadů) a 
využití opatření v Plánu dílčího 

LEG 

 
2 Viz katalog opatření a katalogové listy v kapitole 3.1 
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povodí Horní Vltavy a v Plánu 
dílčího povodí Dolní Vltavy 

COM 
komunikačně-vzdělávací opatření 
ke zvýšení účinnosti opatření INV, 
ORG, LEG a SPR 

COM 

OSP 

Z hlediska řešitelského týmu by 
nasazování sankcí za 
nedodržování legislativních 
opatření mělo být uplatňováno v co 
nejmenší míře. Sankce nevyřeší 
docílení lepšího stavu vod. 

Pro účely Studie byl tento typ 
opatření odstraněn a nahrazen 
dvěma novými typy. 

Opatření typu ORG (organizační) 
cílí na změnu způsobu činnosti 
provozovatele zdroje emisí za 
účelem dosažení cílového stavu 

Opatření typu SPR (správní) 
navrhuje procesní změny a 
opatření pro podporu výkonu státní 
správy při prosazování cílových 
stavů (DSS, personální podpora 
atd.) 

ORG 

SPR 

- 

Kormě výše uvedených typů 
opatření je navrhován nový typ 
opatření SUP, tedy podpůrná 
opatření, která formou studií, 
průzkumů, monitoringů a 
koncepčních materiálů povedou 
k lepšímu zacílení INV, LEG, ORG 
a SPR opatření. 

SUP 

 

S tímto přístupem k redefinici kategorií a typů opatření byli zástupci zadavatele seznámeni na 
projednání dne 16.2.2021 (Příloha 4). 

1.1.2 IMISNÍ CÍLE DLE ZADÁNÍ 

Ve Smlouvě o dílo jsou imisní cíle definovány na různých místech Smlouvy následovně: 

1) … požadované sumární snížení přísunu fosforu o dvě třetiny současného výchozího stavu … 

2) … tedy zhruba o 117 t za rok … 

Hodnota uvedená v bodu 2 je převzata ze závěrů Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík 
[7]. V rámci této Studie byla nicméně v aktivitě A1 (Tab. 1.1-1) provedena rebilance emisních zdrojů, 
v níž byly původní hodnoty úhrnných imisí fosforu do VD Orlík přepočteny. Výsledné identifikované 
emisní a imisní úhrny jsou oproti publikaci [7] vyšší a bylo třeba imisní cíl, který bude nasazením 
navrhovaných opatření dosažen podrobit revizi. 

Při zohlednění smluvního požadavku, aby opatřeními bylo dosaženo „cílové jakosti vody ve vodní 
nádrži“, kterou řešitelský tým vnímá jako „dosažení dobrého stavu“ dle plánů povodí, byla jako cílová 
hodnota průměrné koncentrace celkového fosforu v souladu s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 
zvolena koncentrace 0,05 mg/l Pcelk (což je také obecně uznávaná dolní koncentrační mez eutrofie). Při 
zohlednění této maximální průměrné koncentrace vychází jako požadované snížení imise fosforu do 
VD Orlík o 176 tun (více je k tématu pojednáno v příslušných výstupech aktivity A1 dle Tab. 1.1-1). 
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Tato revize cílové hodnoty snížení imisí byla prezentována zástupcům krajského úřadu Jihočeského 
kraje dne 16.2.2021 (Příloha 4). 

1.1.3 EKONOMICKÉ CÍLE DLE ZADÁNÍ 

Kromě imisních cílů popsaných v kapitole 1.1.2 byly pro jednotlivé kategorie v zadání Studie stanoveny 
i ekonomické limity, které mají být zohledněny při návrhu předmětných opatření (Tab. 1.1-6). 

Tab. 1.1-6 Ekonomické limity realizačních nákladů na jednotlivá opatření 

S přihlédnutím k závěrům Studie je třeba konstatovat, že nastavené ekonomické limity se ukázaly pro 
dosažení vytčeného cíle jako zcela nedostačující jak z hlediska finančních limitů, tak (zejména u 
kategorie RYB – viz poznámka pod čarou 3 v Tab. 1.1-6) z pohledu stávajícího legislativního rámce. 

Řešitelský tým se snažil studovanou problematiku uchopit v celé její komplexnosti a z toho důvodu 
primárně cílí na dosažení vytčeného imisního cíle (viz kapitola 1.1). V rámci Studie jsou tedy navrhována 
opatření, která svými náklady jdou nad rámec alokovaných ekonomických limitů. Nicméně v případě 
obou stěžejních kategorií opatření (tedy KOM a RYB) je v rámci procesu prioritizace navrhován takový 
mix opatření, která budou v součtu svých investičních nákladů splňovat předepsané limity. Opatření, 
která se do těchto limitů nevešla jsou však Zadavateli Studie (i odborné veřejnosti) předkládána také, 
protože řešitelský tým považuje za zásadní, aby se celá studovaná problematika začala přesouvat do 
realizačního rámce a vnímá předkládanou Studii nikoli pouze jako seznam opatření, ale i jako nutný 
impuls, který může nastartovat celospolečenskou diskusi a proces hledání tolik potřebných 
konsensuálních řešení snížení živinového zatížení povrchových (a samozřejmě i podzemních) vod. 

I z tohoto důvodu je nad rámec zadání, které hledá opatření pro horizont následujících 10 – 15 let, 
nabízen střednědobý výhled do roku 2050 (viz kapitola 5.5). 

1.1.4 CÍLE DLE PLÁNŮ DÍLČÍCH POVODÍ 

Příprava opatření v této Studii byla realizována v souběhu s přípravou III. cyklu opatření v plánech 
dílčího povodí Horní Vltavy. Zde je třeba poukázat na mírný rozpor obou dokumentů, neboť oblast plánů 
dílčích povodí cílí především na zlepšení stavu vodních útvarů, které jsou svojí rozlohou výrazně menší, 
než povodí VD Orlík4. Z toho je patrné, že plán dílčího povodí cílí spíše na zvýšení kvality vod na 
„lokální“ (z pohledu VD Orlík emisní) úrovni, zatímco tato Studie proveditelnosti hledá řešení na úrovni 
celého povodí. Řešení tohoto zdánlivého rozporu bylo nalezeno ve způsobu návrhu a prioritizace 
opatření a vychází z následujících premis: 

- Opatření jsou navrhována v celém povodí VD Orlík tak, aby svým působením minimalizovala 

emise fosforu v místě návrhu (soulad s PDP) 

- Pomocí procesu prioritizace (kapitola 1.2.2.1.4) jsou následně opatření seřazena do výsledného 

„mixu“, ve kterém se upřednostňují opatření s největším dopadem na snížení imisí fosforu do 

VD Orlík. 

 
3 U polointenzivního a intenzivního chovu ryb nesmí být opatření založena na snížení produkce ryb o více než 20% 
současného stavu, součástí takových návrhů musí být vždy realizovatelný legislativní návrh na kompenzaci tím 
vzniklé újmy jednotlivým osobám hospodařícím na těchto rybnících. (Řešení musí vycházet z platné legislativy.) 
4 Povodí VD Orlík obsahuje 173 vodních útvarů dle definice III. cyklu PDP 

Kategorie opatření Ekonomický limit sumy investičních nákladů navrhovaných opatření 

KOM 1,9 miliardy Kč 

RYB3 0,5 miliard Kč 

RET 0,06 miliard Kč 

ZEM 0,04 miliard Kč 
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1.2 FORMA VÝSTUPŮ 

V této kapitole bude ve stručnosti představena forma, jakou jsou prezentovány hlavní výstupy Studie. 
Jedná se o Katalog opatření a Tabulky návrhů opatření. 

1.2.1 KATALOG OPATŘENÍ 

V rámci rešerše předmětné problematiky a multioborových diskusí jednotlivých členů řešitelského týmu 
byla pro jednotlivé kategorie identifikována a následně vytvořena vzorová opatření, která mají při 
koordinovaném nasazení potenciál dosáhnout vytýčeného cíle Studie. Tato opatření jsou překládána 
ve formě tzv. Katalogu opatření, který sestává z katalogové tabulky a z katalogových listů opatření 
(Obr. 1.2-a). 

Katalogová tabulka poskytuje souhrnnou identifikaci a uvedení základních atributů všech katalogových 
opatření, zatímco katalogové listy opatření poskytují srozumitelný a stručný popis jednotlivých opatření 
včetně identifikace. Smyslem katalogových listů opatření je umožnit efektivní sdílení hlavních výstupů 
Studie s dalšími zainteresovanými osobami a cílovými skupinami bez nutnosti studování všech 
detailních souvislostí popsaných ve vlastní textové části Studie. 

 

 

Obr. 1.2-a Ideové schéma Katalogu opatření 

 KATALOGOVÁ TABULKA OPATŘENÍ 

V katalogové tabulce jsou katalogová opatření opatřena dílčími informacemi dle datových polí 
popsaných v Tab. 1.2-1. 

Tab. 1.2-1 Identifikace datových polí Katalogové tabulky opatření 

Blok 
Identifikátor 

datového pole 
Význam datového pole Číselník hodnot 

Id
en

ti
fi

ka
čn

í 

ID 
Unikátní identifikátor opatření, který je 
také používán v relevantních odkazech 
textové části Studie 

KKK_XX, kde KKK = 
kategorie opatření a XX = 
pořadové číslo opatření 

Kategorie 
opatření 

Kategorie opatření dle Tab. 1.1-3 KOM, RYB, GEN 

Typ opatření Typ opatření dle Tab. 1.1-5 
COM, INV, LEG, ORG, 
SPR, SUP 

Název opatření Název opatření  

Katalogová tabulka Katalogové listy 
opatření 

Cílové skupiny 
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Blok 
Identifikátor 

datového pole 
Význam datového pole Číselník hodnot 

Emisní zdroj 

Emisní zdroj dle BS a EI, na který 
dané opatření (byť v některých 
případech nepřímo) cílí. 

ČOV, Úniky, Nepřipojení, 
Rybníky, Všechny 

Lokalizace 

Identifikace, zda je předmětné opatření 
v rámci návrhové fáze (kapitola 4) 
zacíleno na konkrétní lokalitu. 

ANO 

NE 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
n

í 

Související 
opatření Studie 
- nadřazená 

Identifikace katalogových opatření, 
která je nutné, nebo doporučené 
(uvedená v závorce) realizovat před 
daným opatřením 

ID katalogového listu 
opatření 

Související 
opatření Studie 
– podřazená 

Identifikace katalogových opatření, 
jejichž realizace je daným opatřením 
do nějaké míry podmíněna 

ID katalogového listu 
opatření 

Související 
opatření PDP 

Identifikace listů opatření C nebo 
dílčích kategorií opatření dle PDP 
relevantních danému katalogovému 
opatření dle Studie 

ID listu opatření C, ID 
kapitoly a kategorie 
opatření dle PDP 

Zdroje 
financování 

Předpokládaný zdroj financování 
daného opatření 

 

Nositel opatření 
Předpokládaný subjekt zodpovědný za 
realizaci opatření 

 

Připravenost 
k realizaci 

Identifikace připravenosti opatření 
k realizaci. Toto datové pole hodnotí 
připravenost zejména z hlediska 
potřeby splnění dílčích aktivit, které 
nasazení daného opatření přímo 
podmiňují. Připravenost je členěna do 
tří kategorií dle číselníku hodnot. 

- Připraveno k nasazení 

- Podmíněně připraveno 

(k nasazení opatření je 

třeba nejprve realizovat 

některá opatření typu 

SUP, popřípadě 

jednodušší LEG a SPR 

opatření) 

- Nepřipraveno (k 

nasazení opatření je 

třeba nejprve realizovat 

složité úpravy 

legislativy, popřípadě 

vydefinovat 

konsensuální podmínky 

v rámci multioborových 

diskusí) 

Časová 
náročnost 

Předpokládaná časová náročnost na 
realizaci daného opatření 

- nízká (jednotky měsíců) 

- střední (desítky měsíců) 

- vysoká (vyšší jednotky 

až první desítky let) 
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Blok 
Identifikátor 

datového pole 
Význam datového pole Číselník hodnot 

Stupeň zajištění 
financí 

Identifikovaný stupeň zajištění financí 

vysoký – pro financování 
opatření existuje 
dedikovaný zdroj 
financování 

střední – existuje 
potenciální či podmíněný 
finanční rámec, ze 
kterého lze prostředky na 
opatření čerpat 

nízký – finanční rámec je 
třeba vydefinovat a 
navrhnout 

Typová priorita Viz Tab. 1.2-4 Viz Tab. 1.2-4 

 KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ 

Vlastní katalogový list opatření je samostatným dokumentem poskytujícím 
informace, které jsou z pohledu řešitelského týmu stěžení pro pochopení 
základního smyslu daného opatření. 

Kromě zopakování některých základních identifikátorů z Tab. 1.2-1 jsou 
v katalogovém listu poskytnuty následující informace: 

- Popis opatření 

- Očekávané přínosy opatření 

- Realizovatelnost opatření 

- Náklady na realizaci opatření (u komplexních opatření pak očekávané 

rozmezí nákladů) 

- Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu 

1.2.2 NÁVRH OPATŘENÍ 

V rámci aktivity A5 byla katalogová opatření doplněna o bilančně – ekonomické, predikční a prioritizační 
metriky a zpracována ve formě dílčích souhrnných tabulek. Toto je důležité zejména u návrhu INV, ORG 
a některých SUP opatření na komunálních zdrojích, protože v této kategorii je navrženo více než 2 000 
opatření s místní lokalizací.  

 SOUHRNNÁ TABULKA OPATŘENÍ 

Pro dosažení cílového stavu (viz kapitola 1.1) bylo v rámci Studie identifikováno velké množství opatření 
nad úroveň finančních limitu (viz kapitola 1.1.3). Návrhy opatření pro jednotlivé kategorie jsou tedy 
předávána ve formě Souhrnné tabulky návrhů opatření. Zejména v případě INV, ORG a některých SUP 
lokalizovaných opatření na komunálních zdrojích, kterých je předkládáno kolem 2300, lze v této tabulce 
pomocí filtrování a řazení vytvářet dedikované sestavy navrhovaných opatření. 

Informace v Tabulce jsou členěny do čtyř logických bloků (identifikačního, bilančně – ekonomického, 
predikčního a prioritizačního), do kterých následně spadají jednotlivá datová pole. Logické bloky a jim 
příslušející datová pole včetně příslušných číselníků jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 Identifikační blok 

Identifikační blok, jak již název napovídá, umožňuje identifikaci navrhovaného opatření z hlediska 
kategorizace, typizace, lokalizace apod. Datová pole použitá v tomto bloku jsou popsána v Tab. 1.2-2. 

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/p%C5%99edstaven%C3%AD-aplikace-filtrov%C3%A1n%C3%AD-dat-pomoc%C3%AD-automatick%C3%A9ho-filtru-08647e19-11d1-42f6-b376-27b932e186e0
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Tab. 1.2-2 Popis datových polí Identifikačního bloku Tabulky návrhu opatření 

Identifikátor 
datového pole 

Význam datového pole Číselník hodnot 

ID opatření 

Unikátní identifikátor opatření ve formátu 
KKK_XXX, kde 

KKK = ID katalogového listu 

XXX = unikátní pořadové číslo 

 

Kategorie opatření Kategorie opatření dle Tab. 1.1-3 KOM, RYB, GEN 

Kategorie zdroje 
Emisní zdroj dle BS a EI, na který dané opatření 
(byť v některých případech nepřímo) cílí. 

ČOV, Úniky, 
Nepřipojení, Rybníky, 
Všechny 

Typ opatření Typ opatření dle Tab. 1.1-5 
COM, INV, LEG, ORG, 
SPR, SUP 

Katalogový list 
opatření 

ID katalogového listu opatření dle Tab. 1.2-1  

Název opatření Název opatření  

Lokalizace 

Lokalizace opatření uvádí místní vymezení 
objektu nebo území, na které je dané opatření 
cíleno 

Název ČOV, název 
obce, název ORP apod. 

Obec Gesční obec příslušná danému opatření   

ICOB Kód obce dle číselníku ČSÚ  

ORP 
Příslušnost opatření z hlediska obce 
s rozšířenou působností 

 

Kraj Krajská příslušnost opatření  

 

 Bilančně-ekonomický blok 

Bilančně-ekonomický blok poskytuje u jednotlivých navrhovaných opatření výčet bilančních a 
ekonomických ukazatelů. Přehled a popis datových polí je uveden v Tab. 1.2-3. 

Tab. 1.2-3 Popis datových polí Bilančně – ekonomického bloku Tabulky návrhu opatření 

Identifikátor datového pole Význam datového pole 

Zlepšení emise P [kg/rok]  Očekávané snížení emise fosforu při realizaci opatření 

Zlepšení imise P [kg/rok] Očekávané snížení imise fosforu do VD Orlík při realizaci opatření 

Náklady investiční [tis. Kč] Investiční náklady na realizaci opatření 

Náklady provozní [tis. Kč/rok] Provozní náklady pro udržení opatření 

Efektivita investiční 
[tis. Kč/kg P] 

Přepočet investičních nákladů na snížení imise fosforu daným 
opatřením o 1 kg 

Efektivita provozní 
[tis. Kč/kg P/rok] 

Přepočet provozních nákladů na snížení imise fosforu daným 
opatřením o 1 kg po dobu jednoho roku 

 Predikční blok 

Predikční blok poskytuje odhad efektu implementace opatření z hlediska časových horizontů. Je zřejmé, 
zejména opatření s vysokou časovou náročností nebo s nízkou připraveností k realizaci (Tab. 1.2-1) 
budou probíhat postupně. Také lze předpokládat, že se postupně bude zvyšovat know-how potřebné 
pro implementaci některých technických opatření. Vývoj zlepšení dopadů opatření byl simulován ve 
4 časových horizontech: 

- současnost (dopad navržených opatření při současné realizaci – kapitola 5.3) 

- rok 2030 
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- rok 2040 

- rok 2050 

V jednotlivých datových polích predikčního bloku souhrnné tabulky jsou uvedeny predikce snížení imisí 
fosforu do VD Orlík pro příslušné časové horizonty. 

 Prioritizační blok 

Prioritizační blok hodnotí v sedmi datových polích navrhovaná opatření z hlediska priorit a umožňuje 
v Souhrnné tabulce pomocí funkcí filtrace a řazení vytvářet požadované mixy opatření v návaznosti na 
technické, ekonomické, ale i politické a správní zadání. 

Tab. 1.2-4 Popis datových polí Prioritizačního bloku Tabulky návrhu opatření 

Identifikátor 
datového pole 

Význam datového pole Číselník hodnot 

Priorita typová 

Typová priorita je hodnotící kritérium, které danému 
navrhovanému typovému opatření přiřazuje 
důležitost z pohledu řešitelského týmu. Jedná se o 
kritérium, které umožňuje vložit do výsledného mixu 
taková opatření, která by se tam při řazení pouze 
pomocí ekonomické a imisní priority i přes svou 
nespornou důležitost nedostala. 

1 – vysoká priorita 

2 – střední priorita 

3 – nízká priorita 

Priorita 
ekonomická 

Ekonomická priorita kategorizuje opatření z hlediska 
ekonomické efektivity investičních a provozních 
nákladů (viz pole Efektivita níže). Priorita může 
nabývat šesti stavů. Prvních pět je dáno rozdělením 
datové sady pole Efektivita pomocí čtyř prahových 
hodnot, šestý stav je vyhrazen pro opatření, která 
nemají z logiky věci vyčíslenu přímou ekonomickou 
efektivitu snížení imise fosforu (typově se jedná o 
opatření SUP, LEG, SPR a COM) 

1 – vysoce efektivní 

2 – středně efektivní 

3 – mírně efektivní 

4 – spíše neefektivní 

5 – neefektivní 

6 – bez vyčíslené 
efektivity 

 

Priorita snížení 
imise 

Imisní priorita kategorizuje navrhovaná opatření 
z hlediska absolutního snížení roční imise fosforu do 
VD Orlík. Priorita může nabývat čtyř stavů. První tři 
jsou dány rozdělením datové sady pole Zlepšení 
imise (viz tabulka zlepšení Efektivita pomocí dvou 
prahových hodnot, šestý stav je vyhrazen pro 
opatření, která nemají z logiky věci přímý dopad na 
snížení imise fosforu (typově se jedná o opatření 
SUP, LEG, SPR a COM) 

1 – vysoká priorita 

2 – střední priorita 

3 – nízká priorita 

6 – bez vyčíslené priority 

 

Celková 
priorita 

Celková priorita je trojčíslím, které každému 
opatření přiřazuje určitou prioritní kategorii. Sestává 
z výše uvedených priorit, tedy např. prioritní 
kategorie 113 identifikuje opatření, které je typově 
důležité (typová priorita = 1), ekonomicky velice 
efektivní (ekonomická priorita = 1), ale z hlediska 
snížení imise spíše marginální (imisní priorita = 3). 

Trojčíslí ve formátu XYZ 

X = Priorita typová 

Y = Priorita ekonomická 

Z = Priorita snížení imise 

NPE 

Nákladově – provozní efektivita (NPE) je pomocným 
polem, které vyjadřuje celkové náklady na realizaci 
opatření v horizontu třiceti let. Jedná se tedy o 
součet předpokládaných investičních nákladů 
s třicetinásobkem předpokládaných ročních 
provozních nákladů. Toto pole je použito jednak ke 
stanovení ekonomické priority (viz výše) a také 
k seřazení navrhovaných opatření se shodnou 
hodnotou Celkové priority. 
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Identifikátor 
datového pole 

Význam datového pole Číselník hodnot 

Doporučeno 
k realizaci dle 
ECZ 

Toto pole identifikuje, zda je navrhované opatření 
doporučeno k realizaci v rámci Ekonomického cíle 
dle zadání (ECZ). V žádném případě tedy zde 
uváděná indikace „ANO“ neznamená, že by ostatní 
opatření nebyla doporučována (viz konstatování na 
konci kapitoly 1.1.3.) 

ANO 

prázdná buňka 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro vlastní návrh zlepšujících opatření a jejich efektivní zaměření je zásadní provedení analýzy 
současného stavu. Tyto práce jsou rozděleny na dvě podkapitoly: 

- bilanční studie, která byla zpracována a odevzdána v rámci I. Etapy Studie proveditelnosti 

v únoru 2020 

- emisně / imisní analýza, která zhodnocuje dopad jednotlivých zdrojů vypouštění přímo pro 

VD Orlík. 

2.1 ETAPA I – BILANČNÍ STUDIE 

Finální vyhodnocení analýzy současného stavu navazuje na již odevzdanou etapovou zprávu z února 
2020 (Příloha 1). Referenčním obdobím pro vypracování I. Etapy byly roky 2015-2018. Oproti již 
odevzdané bilanční studii došlo k některým drobným zpřesněním bilance fosforu. Konečné výsledky 
jsou shrnuty v následujícím textu. 

2.1.1 ZDROJE 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. 2.1-1 a Graf. 2.1-a. 

Ve Studii proveditelnosti jsou rozlišovány tři základní druhy zdrojů: 

- Bodové zdroje – komunální a průmyslové zdroje 

- Rybníky 

- Plošné zdroje 

Tab. 2.1-1 Porovnání jednotlivých kategorií zdrojů Pcelk v povodí VD Orlík 

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 fosforu ze sedimentu 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 nebezpečí a plně postačí zlepšování protierozní 
ochrany půdy v rámci snahy zabránit její degradaci. Pokud se zvýší zásobenost půd fosforem, zvýší se 

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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i významnost tohoto zdroje emisí Pcelk. Také opatření pro jejich snížení jsou relativně málo účinná a jen 
stěží realizovatelná. Z těchto důvodů jim je v návrhové části věnována nižší pozornost. 

Tím, že plošné zdroje vytvářejí z pohledu vstupu sloučenin fosforu do vodního prostředí prakticky 
neovlivnitelné pozadí, výrazně roste důležitost a váha ostatních zdrojů, protože jsou to jediné 
regulovatelné emise, které jsou k dispozici. To reflektují i navrhovaná opatření – jinak by nepřinesla 
očekávaný efekt. 

 

 

 BODOVÉ ZDROJE PCELK V POVODÍ VD ORLÍK 

Jak bylo uvedeno výše, bodové zdroje můžeme rozdělit na komunální a průmyslové zdroje. 
Průmyslové podniky v zájmovém území jsou velmi často napojeny na městskou kanalizační síť a jejich 
čištění pak probíhá na komunální ČOV. Do samostatné kategorie průmyslových zdrojů pak řadíme ty 
podniky, které své OV vypouští samostatně a jedná se o významný zdroj (vypouštění více jak 6 000 m3 
za rok, nebo více než 500 m3 za měsíc).  

Komunální zdroje fosforu můžeme rozdělit na tři základní kategorie: 

- vypouštění z ČOV 

- úniky na kanalizacích (odlehčení jednotných kanalizačních systémů a netěsnosti kanalizací) 

- individuální likvidace OV 

 Vypouštění z ČOV 

V zájmovém území se nachází téměř 500 komunálních ČOV. Na tyto čistírny je napojeno 78 % 
obyvatelstva v zájmovém území. V rámci průměru ČR se jedná o podprůměrnou hodnotu (napojenost 
v ČR je 86 % [8]. 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, v referenčním roce, nacházely pouze čtyři obce s počtem obyvatel nad 
1 000 bez ČOV. Všechny tyto obce se skládají z většího počtu oddělených (samostatných) částí. Ve 
velikosti nad 500 obyvatel je bez čistírny (případně pouze s malou lokální ČOV) pouze 25 obcí. Tyto 
obce se podílí na emisích Pcelk 9 tunami za rok (4,6 % komunálních zdrojů). 

ČOV již v současnosti odstraňují velké množství fosforu. Pokud by nedocházelo k žádnému 
odstraňování Pcelk na ČOV, byly by emisní vstupy do povodí 2,5x vyšší, než jsou současné emise. 
Zároveň je ale třeba upozornit, že značná část převážně malých ČOV nevyužívá maximální možnosti 
čištění OV, které se v současnosti nabízí. Technologií na odstraňování Pcelk je dle VÚME [9] vybaveno 
55 ČOV (11 %). Jedná se ale o ty největší ČOV, které čistí OV od 66 % obyvatel připojených na ČOV. 

 

Graf. 2.1-a Porovnání jednotlivých kategorií zdrojů Pcelk 
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Průměrná účinnost odstraňování Pcelk je v současnosti 84 % - jedná se o vážený průměr. Aritmetický 
průměr je pouze 52 %, protože většina ČOV má jen základní účinnost odstraňování Pcelk. Na 75 % všech 
ČOV v povodí VD Orlík je napojeno méně než 500 obyvatel (374 ČOV). Pro ČOV do 2 000 EO (v povodí 
VD Orlík je ve velikosti 0–2 000 EO, 92 % čistíren) není dle platné legislativy [10] povinnost Pcelk 
odstraňovat a ani sledovat. V některých případech vodoprávní úřad i těmto ČOV tuto povinnost uložil a 
někteří provozovatelé se k tomuto úkolu hlásí dobrovolně, ale legislativní povinnost zde není stanovena. 

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. V současnosti lze počítat i s vyšším stupněm 
odstraňování Pcelk. Za technicky proveditelnou lze považovat úroveň odstraňování Pcelk až na 95 %. 
V povodí VD Orlík této účinnosti dosahuje 14 ČOV ve všech velikostních kategoriích. Zvýšení účinnosti 
odstraňování Pcelk je velmi efektivní metoda snížení zatížení recipientu fosforem, ale vzhledem 
k velikosti požadovaného snížení je nezbytné zabývat se i dalšími okruhy zdrojů. 

V současnosti jsme vyčíslili vypouštění komunálními ČOV na 64 tun Pcelk za rok, což představuje 1/3 
komunálních zdrojů a 16 % celkových zdrojů Pcelk v povodí VD Orlík. 

 

 

Graf 2.1-1 Porovnání stavu současného čištění komunálních OV s produkovaným množstvím fosforu 
bez čištění a požadovanou úrovní odstraňování Pcelk 90 % 

 

 Úniky na kanalizacích 

Je známým faktem, že se na ČOV nedostává veškeré znečištění vypouštěné do kanalizací. V současné 
době není tato část znečištění systematicky monitorována, a proto je naše vyčíslení založeno na 
kvalifikovaných odhadech. 

Vlivem netěsností na kanalizačních systémech dochází k únikům. Kvantifikaci těchto ztrát na kanalizaci 
jsme provedli formou porovnání teoretického nátoku znečištění na ČOV a jeho skutečně naměřeného 
přítoku na čistírnu.  

Další část znečištění se nedostává na ČOV vlivem odlehčení na jednotné kanalizaci během srážkových 
událostí. Tímto způsobem se do recipientu ročně dostává 1-10 % vyprodukovaného znečištění 
v odkanalizovaném území. V obcích s ČOV pracující s velmi vysokou účinností odstraňování Pcelk 
(nad 90 %), pak vliv odlehčení může převážit nad vlivem vypouštění zbytkového znečištění z ČOV. 

Úniky na kanalizacích představují zhruba 1/3 komunálních zdrojů a významně se podílí na celkovém 
zatížení Pcelk v celém povodí. Konkrétní hodnoty pak udává následující tabulka. 
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Tab. 2.1-2 Úniky Pcelk na kanalizačních systémech v povodí VD Orlík 

Úniky na kanalizacích 
Vypouštěné 

množství Pcelk [t/rok] 

Podíl na 
komunálních 
zdrojích Pcelk 

Podíl na 
celkových 

zdrojích Pcelk 

Odlehčení jednotné kanalizace 26,3 14 % 7 % 

Netěsnosti na kanalizační síti 39,4 20 % 10 % 

Úniky na kanalizacích celkem 65,8 34 % 17 % 

 

 Individuální likvidace odpadních vod 

Do této kategorie zařazujeme likvidaci OV od obyvatel nenapojených na centrální ČOV. Likvidace OV 
v současnosti probíhá různými způsoby: 

• bezodtoké jímky na vyvážení 

• septiky s trativody 

• septiky s přepady do recipientu, nebo do kanalizace, která je zakončená volnou výustí do 

recipientu 

• přímé vypouštění do recipientu 

• domovní čistírny odpadních vod 

Výše zmíněné způsoby likvidace OV využívá v povodí VD Orlík 22 % obyvatel. Účinnost odstraňování 
Pcelk v těchto skupinách je značně rozdílná, od vysoké (vyvážení jímek na ČOV s vysokou účinností) až 
po žádná – přímé vypouštění OV do recipientu. 

Ani likvidaci OV v domovních ČOV nemůžeme považovat za dostatečné řešení. Tyto technologie jsou 
koncipované na redukci organického znečištění, ale nejsou vhodné na odstraňování živin. 

Individuálně likvidují OV obyvatelé převážně v malých sídlech a jejich další připojování na ČOV bude 
problematické. Nicméně množství Pcelk, které se tímto způsobem dostává do recipientu, představuje 1/3 
komunálních zdrojů (64 tun/rok), proto je nezbytné se touto částí obyvatelstva zabývat.  

Je také na místě uvědomit si, že pouhá výstavba nových ČOV nemusí nutně znamenat zlepšení stavu. 
Malé ČOV mohou odstraňovat znečištění méně, než je reálný projev septiků s trativody a 
s decentralizovaným vstupem znečištění do recipientu. Vyskytují se mnohdy případy, kdy se 
po výstavbě ČOV kvalita vody v recipientu pod čistírnou zhoršila oproti původnímu stavu. Nové ČOV je 
tedy třeba budovat tak, aby účinnost odstraňování Pcelk (někdy se týká i jiných ukazatelů) byla na 
dostatečné výši pro zlepšení stavu vod. 

 RYBNÍKY 

Povodí VD Orlík je bohaté na výskyt rybníků, na kterých se nejčastěji hospodaří polointenzivním 
způsobem. Nachází se zde cca 15,5 tisíce rybníků s celkovou plochou zhruba 22 500 ha. Toto množství 
představuje téměř ½ rybniční plochy v ČR. Při hospodaření na rybnících jsou do vodního prostředí 
dodávány živiny pro intenzivnější růst ryb. Do vlivu rybníků také zahrnujeme uvolňování fosforu ze 
sedimentu, který se v rybnících vytvořil v historii. 

Vzhledem k nedostatku informací o konkrétních rybnících byl jejich vliv vyjádřen kvalifikovaným 
odhadem, kdy bylo pro hektar plochy rybníku přiřazeno množství 4,5 kg fosforu za rok. Tato hodnota 
vychází ze střední hodnoty využité ve studii Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík 
(2010). 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 rybníků 117 tun Pcelk za rok (5,2 kg/ha/rok). Jedná se tedy o velmi podstatný 
zdroj v celkové bilanci (29 % emisí fosforu). 
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Zároveň na rybnících dochází k retenčním procesům, při kterých se fosfor usazuje do sedimentu a tím 
snižuje látkový tok fosforu v navazujícím vodním toku. Blíže je tato problematika popisována 
v kapitole 3.3. 

 PLOŠNÉ ZDROJE 

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 dosahuje poměrně nízkých koncentrací 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. Průměrné koncentrace Pcelk plošného odtoku v povodí VD Orlík jsou dle 
předkládané Studie proveditelnosti 0,032 mg/l. Emise Pcelk z plošného odtoku byly vyhodnoceny na 84 
tun za rok (21 % celkových zdrojů). Necelá polovina z tohoto množství pak představuje přirozené 
pozadí. Zbylé množství odpovídá lidskému využití území – produkční lesy, orná půda apod. 

V erozním smyvu se do vodního prostředí dostává často velmi vysoké množství fosforu, nicméně tento 
fosfor je zde pevně vázán na půdní částice a za běžných podmínek není pro fytoplankton, tedy řasy a 
sinice, které jsou signifikantním projevem eutrofizace vod, využitelný. V závislosti na nasycení půdy 
fosforem a koncentraci Pcelk ve vodním prostředí, do kterého se smyv dostává, může dokonce nastat 
situace, kdy splaveniny na sebe váží nadbytečný fosfor ve vodním prostředí [10]. Průměrně jsou 
z celkového množství erozního fosforu eutrofně využitelné pouze nižší jednotky procent celkového 
množství [10]. Průběh eroze má velmi proměnlivý charakter a jeho projevy se nedějí každoročně a pro 
jejich krátké trvání nejsou zachyceny pravidelným monitoringem. Z výše uvedených důvodů není 
vhodné zařazovat tento zdroj do bilance ostatních zdrojů Pcelk v povodí. Erozní smyv přesto představuje 
pro celkový fosforu jisté riziko a proto je protierozním opatřením věnována samostatná kapitola 3.4. 

2.2 EMISNĚ / IMISNÍ ANALÝZA 

V povodí VD Orlík dochází k retenčním procesům, díky kterým se veškerý fosfor vstupující do vodního 
prostředí nedostane až do VD Orlík. V předkládané Studii proveditelnosti označujeme zdroje fosforu 
vstupující přímo do vodního prostředí v místě jejich vzniku jako EMISE a fosfor, který se transformací 
v povodí dostává z těchto zdrojů až do VD Orlík označujeme jako IMISE. 

Fosfor je při průchodu říčním systémem dočasně zadržován (retardace). Retardace probíhá 
sedimentací v pomalu proudících částech toků, zabudováním fosforu do vodních makro i 
mikroorganismů apod. V období zvýšených průtoků je ale tento dočasně vázaný fosfor unášen dále po 
toku až do vodních nádrží s delší dobou zdržení. Proto z dlouhodobého hlediska považujeme retenci 
na úrovni koryt toků za neutrální, jakkoli se ve většině případů zřejmě biologická využitelnost 
retardovaného fosforu snižuje. 

Ve vodních nádržích (přehrady, rybníky) s dostatečnou dobou zdržení pak probíhají trvalejší retenční 
procesy, při kterých se část fosforu usazuje do sedimentu nádrže. Míra retence je závislá na době 
zdržení vody ve vodních nádržích [11]. 

2.2.1 URČENÍ MÍRY RETENCE V POVODÍ VD ORLÍK 

V rámci Studie proveditelnosti, v souladu se zadáním Studie, nebyl vytvářen komplexní bilanční model. 
Nicméně pro stanovení dopadů jednotlivých zdrojů fosforu pro VD Orlík byla provedena analýza 
retenčního potenciálu povodí.  

 HIERARCHIZACE RYBNÍKŮ 

V rámci této analýzy se určila hydrologická posloupnost jednotlivých bodových zdrojů a jejich návaznost 
na níže položené vodní nádrže v povodí. U rybníků pak proběhla hierarchizace určující jejich 
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hydrologickou posloupnost. Tímto způsobem bylo určeno, kterými vodními nádržemi konkrétní emise 
fosforu prochází na trase do VD Orlík. Tato analýza byla provedena pro všechny rybníky s plochou větší 
než 0,5 ha (cca 3 700 rybníků). Pro každý z těchto rybníků bylo stanoveno, který rybník nebo které 
rybníky leží nad ním a naopak, který rybník je položený na toku pod ním. Dále bylo určeno, které bodové 
zdroje leží nad konkrétním rybníkem. Tímto způsobem byl vytvořen robustní základ pro posuzování 
míry retence v povodí. 

 HYDROLOGICKÁ ANALÝZA 

Pro určení míry retence bylo potřeba určit dobu zdržení vody v jednotlivých rybnících. Za tímto účelem 
byl odhadnut objem jednotlivých nádrží na základě jejich výměry (u významných vodních nádrží, kde je 
tento údaj k dispozici, byl použit dostupný podklad – např. přehrady [12]). Na základě znalostí plošných 
odtoků [13], reliéfu terénu [14] a hydrologické sítě vodních toků [15] byla provedena odtoková analýza, 
určující průtok v uzávěrovém profilu řešených vodních nádrží. Na základě znalosti objemu nádrže a 
průtoku v nádrži byla pro ně určena doba zdržení.  

Pro projev retence je třeba určitá minimální doba zdržení. Ve Studii proveditelnost byla tato hranice 
stanovena na 15 dní, tj. retence se započítávala pro rybníky s delší dobou zdržení než 15 dnů. 

 DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ 

Za účelem doplnění informačního zdroje potřebného pro retenční analýzu bylo s úspěchem využito 
metody analýzy volně dostupných dat z Dálkového Průzkumu Země (DPZ) družicového systému 
Sentinel 2, provozovaného od roku 2015 Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA) v rámci programu 
Copernicus. Spektrální satelitní data z vegetačních období (duben – říjen) let 2015–2019 byla po prvotní 
validaci, atmosférické korekci a očištění od atmosférických vlivů pomocí regresního modelu přepočtena 
na koncentraci chlorofylu ɑ v plochách vodních nádrží nad 0,5 ha v zájmové oblasti v rastrové vrstvě 
10x10 metrů. Z těchto rastrových koncentrací byla pro jednotlivé vodní nádrže vypočtena statistická 
data, na jejichž základě proběhla následně kategorizace malých vodních nádrží z hlediska rizika 
eutrofizace. Podrobné informace o realizovaném průzkumu jsou k dispozici v příloze 2 této Studie. 
V Tab. 2.2-1 je uveden přehled počtu nádrží (vyjma VD Lipno, Římov, Hněvkovice, Kořensko a Orlík), 
spadajících do jednotlivých kategorií dle rizika eutrofizace. Do seznamu jsou započtené nádrže 
s plochou nad 0,5 ha u nichž byla kategorizace provedena pro každý rok z období 2015–2019. 

Tab. 2.2-1 Počty rybníků nad 0,5 ha pro jednotlivé kategorie rizika eutrofizace 

Kategorie nádrže dle 
rizika eutrofizace 

koncentrace chl-a Počet nádrží 

1 0 – 20 [µg/l] 0 

2 20 – 50 [µg/l] 76 

3 50 – 150 [µg/l] 1 404 

4 150 – 500 [µg/l] 1 702 

5 > 500 [µg/l] 20 

Nehodnoceno 656 

Celkem 3 858 

 

Souhrnný pohled na výsledky hodnocení nádrží na základě DPZ v povodí VD Orlík nabízí tabulka 
Tab. 2.2-2. Z ní lze definovat prioritu pro implementaci návazných vyhledávacích studií na základě 
závěrů opatření RYB_05 a RYB_06 (kapitola 3.3.2.2 a kapitola 3.3.4). Zajímavá (nikoli překvapivá) je 
rovněž korelace kategorií rybníků v jednotlivých letech s průměrnou roční teplotou v Jihočeském kraji. 
Tato korelace zpětně validuje metodiku zpracování a vyhodnocení dat z DPZ, tak metodiku 
kategorizace míry eutrofie v jednotlivých rybnících.
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Tab. 2.2-2 Přehled ORP v povodí VD Orlík z hlediska zastoupení počtu a kategorií hodnocených rybníků 

ORP 

Počet 
hodnocených 

rybníků (nad 0,5 
ha) 

Celková výměra 
rybníků (nad 0,5 

ha) 

Průměrná 
kategorie rybníků 

2015 

Průměrná 
kategorie rybníků 

2016 

Průměrná 
kategorie rybníků 

2017 

Průměrná 
kategorie rybníků 

2018 

Průměrná 
kategorie rybníků 

2019 

Průměrná 
kategorie 

hodnocených 
rybník 2015 – 

2019 

Koeficient rizika 
[průměrná 
kategorie x 

celková výměra] 

Třeboň 382 4620,9 4,0 3,9 3,9 4,2 4,1 4,0 18,4 

České Budějovice 405 4562,3 3,7 3,7 3,6 3,9 3,9 3,7 17,1 

Jindřichův Hradec 773 2632,2 3,9 3,8 3,7 4,1 4,1 3,9 10,3 

Soběslav 209 1247,3 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 3,8 4,8 

Trhové Sviny 238 1165,3 3,9 3,9 3,9 4,2 4,1 4,0 4,6 

Blatná 182 1162,9 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 4,6 

Písek 251 960,5 3,8 3,8 3,7 4,0 4,0 3,9 3,7 

Tábor 276 816,6 3,7 3,8 3,6 4,0 4,0 3,8 3,1 

Strakonice 161 696,2 3,9 3,9 3,8 4,2 4,1 4,0 2,8 

Vodňany 98 456,1 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 1,8 

Milevsko 120 362,4 3,7 3,8 3,6 4,1 4,1 3,9 1,4 

Prachatice 113 352,5 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1 3,9 1,4 

Příbram 107 360,6 3,7 3,7 3,6 4,1 4,0 3,8 1,4 

Český Krumlov 88 292,0 3,6 3,6 3,7 4,0 4,0 3,8 1,1 

Horažďovice 89 215,1 3,7 4,0 3,7 4,2 4,2 3,9 0,8 

Týn nad Vltavou 71 187,5 3,5 3,7 3,6 3,9 3,9 3,7 0,7 

Kaplice 90 171,2 3,8 3,7 3,8 4,0 4,0 3,8 0,7 

Pelhřimov 135 112,1 3,7 3,3 3,2 4,0 3,9 3,6 0,4 

Nepomuk 21 71,8 3,3 3,9 3,6 4,1 4,2 3,8 0,3 

Sušice 62 65,1 3,7 4,1 3,7 4,2 4,1 3,9 0,3 

Votice 10 24,2 3,6 3,9 3,3 4,0 4,0 3,7 0,1 

Vimperk 14 13,8 3,6 4,0 3,7 4,0 4,0 3,9 0,1 

Sedlčany 12 1,8 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,4 0,0 
 

Vážený průměr (podle celkové výměry) kategorií rybníků za 
daný rok 

3,81 3,79 3,72 4,05 4,02 
  

 

Průměrná teplota v Jihočeském kraji (ČHMÚ) 9 8,2 8,3 9,1 8,9   
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DPZ byl využit i při stanovování retence fosforu v rybnících. Rybníky postižené vysokou mírou 
eutrofizace nevyužijí plně svůj retenční potenciál. V těchto nádržích dochází často k anoxickým 
procesům, při kterých dochází k uvolňování fosforu obsaženého v sedimentu zpět do vodního prostředí, 
čímž působí proti retenčním procesům. Na základě analýzy DPZ, která zkoumala množství chlorofylu-
a ve svrchní vrstvě vodního sloupce, byly rybníky rozčleněny do 5 kategorií. Na základě tohoto rozdělení 
byla revidována retenční schopnost rybníků (viz Tab. 2.2-3). Konkrétní míra redukce u jednotlivých 
kategorií byla určena na základě bilance látkových toků. Vypočtený látkový tok pro vstup do VD Orlík 
byl porovnáván se skutečně monitorovaným množstvím fosforu na vstupu do nádrže a míra retence 
byla upravena, aby si tato množství vzájemně odpovídala. 

Tab. 2.2-3 Redukce retenčního potenciálu rybníků dle výsledků DPZ 

Koncentrace chlorofylu-a [µg/l] Kategorie rybníků Redukce retence 

0-20 1 0 % 

20-50 2 10 % 

50-150 3 25 % 

150-500 4 50 % 

nad 500 5 75 % 

 VYHODNOCENÍ RETENCE 

Jak bylo uvedeno výše, konkrétní velikost retence pro jednotlivé vodní nádrže je závislá na době 
zdržení. Pro její určení v jednotlivých vodních nádržích byl využit následující vztah [11]: 

𝑅 =
1,84√𝑇𝑅𝑇

1 + 1,84√𝑇𝑅𝑇
 

R – míra retence, 

TRT – teoretická doba zdržení 

Po využití výše zmíněných pravidel bylo provedeno hodnocení retence pro cca 2 000 rybníků, které 
splňovaly kritérium dostatečné doby zdržení. Pro vodní nádrže, kde byl k dispozici monitoring na 
přítocích do nádrže i na jejím odtoku (primárně se jedná o vodní útvary typu jezero dle definice Rámcové 
směrnice o Vodách 2000/60/ES), bylo možné určit míru retence na základě přímo měřených dat. 

U většiny rybníků v zájmovém povodí se retence pohybují v rozmezí 30 % až 60 %. Průměrná míra 
retence v jednotlivých rybnících, bez započítání redukce, v zájmovém území je 47 %. Vlivem redukce 
dle tabulky Tab. 2.2-3 proběhlo snížení retence jednotlivých rybníků na průměrnou úroveň 37 %. 

Každému emisnímu zdroji fosforu v povodí VD Orlík byla určena redukce za průchod povodím a tímto 
je také určen jeho podíl na zatížení VD Orlík (imise). Následující mapa (Obr. 2.2-a) vyjadřuje průměrnou 
míru redukce zdrojů z daných subpovodí vzhledem k VD Orlík. 
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Obr. 2.2-a Míra retence všech zdrojů fosforu vodními nádržemi v povodí VD Orlík 

V povodí VD Orlík odhadujeme emise fosforu na 397 tun ročně. Do vlastní nádrže pak ročně vstupuje 
304 tun fosforu. V povodí se tedy zadržuje 93 tun fosforu ročně – 23 % z celkových zdrojů. Obecně pak 
platí, že u zdrojů umístěných na páteřních tocích neočekáváme redukci vypouštěných emisí. Na těchto 
tocích se již nenachází vodní plochy s dostatečnou dobou zdržení. Značná část zdrojů tedy doputuje do 
VD Orlík beze změny, a to i poměrně ze značných vzdáleností. Velikost redukce také určuje efektivitu 
navrhovaných opatření. Některá opatření mohou významně přispět ke zlepšení místních podmínek, 
nicméně pro VD Orlík může být jejich dopad minimální. 

Největší míra retence se dle očekávání vyskytuje v oblastech bohatých na velké rybníky. VD Lipno dle 
údajů z monitoringu jakosti vody nevykazuje velkou retenční funkci. Pokles naměřených koncentrací 
Pcelk v nádrži je zde pouze 10 %. Spolu s další poměrně nízkou retencí ve vodních nádržích nad 
VD Orlík (VD Hněvkovice a VD Kořensko) odhadujeme, že se i ze zdrojů nad VD Lipno dostává do VD 
Orlík až 80 % množství fosforu. 

Z tohoto důvodu je třeba se zabývat celým povodím VD Orlík a není možné některé velké lokality zcela 
vyloučit. Přesto ale některé lokality budou vykazovat nižší míru efektivity, s čímž je počítáno v kapitolách 
zabývajících se návrhy a prioritizací opatření na zlepšení stavu Pcelk ve VD Orlík. 
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2.2.2 IMISNÍ ANALÝZA POVODÍ VD ORLÍK 

Jak bylo uvedeno výše, ročně se do VD Orlík dostává 304 tun Pcelk za rok s průměrnou koncentrací 0,12 
mg/l. Největší látkové zatížení přichází Lužnicí, nejvyšší koncentrace Pcelk z významných přítoků má 
Lomnice (viz následující tabulka). 

Tab. 2.2-4 Přísun Pcelk hlavními přítoky VD Orlíku 

Vodní tok 
Vnos Pcelk do VD Orlík 

[t/rok] 

Koncentrace Pcelk v ústí do VD Orlík 
[mg/l] 

Vltava 71 0,08 

Lužnice 129 0,18 

Otava 79 0,10 

Lomnice 23 0,23 

 

Mapy na Obr. 2.2-b porovnávají emise a imise Pcelk v povodí VD Orlík. Imisní část mapy ukazuje, že pro 
omezení vnosu Pcelk do VD Orlík je třeba se zabývat opravdu celým povodím a nelze některé rozsáhlejší 
oblasti zcela vynechat. 



  

                    01 Studie proveditelnosti 

            

 

Sweco + Aquatis 32 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY:       VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1 REVIZE: 1 

 

 

 

Obr. 2.2-b Porovnání emisí a imisí fosforu v povodí VD Orlík 

 

Emise fosforu do vodního prostředí Imise fosforu do VD Orlík 



  

Sweco + Aquatis 33 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

Imise Pcelk ve VD Orlík můžeme rozdělit na stejné kategorie jako v případě emisí: 

- Komunální zdroje představují 56 % imisí Pcelk (169 tun/rok) a jsou poměrně vyrovnaně 

zastoupeny již dříve zmíněnými kategoriemi vypouštění z ČOV, úniky na kanalizacích a 

individuální likvidací OV. 

- Rybníky se na imisním zatížení Pcelk VD Orlík podílejí necelou ¼ (24 % - 72 tun/rok), zároveň 

ale zde probíhají také retenční procesy, které snižují celkový látkový tok. 

- Plošné zdroje představují 1/5 (20 % - 61 tun/rok) imisních zdrojů Pcelk 

 

Graf. 2.2.a Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk ve VD Orlík 

Tab. 2.2-5 Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk v povodí VD Orlík 

Pro dosažení koncentrací Pcelk na přítoku do VD Orlík na úroveň zamezující eutrofii 0,05 mg/l je 
zapotřebí snížit přísun fosforu do VD Orlík na hodnotu 128 tun za rok. Požadované snížení Imisí Pcelk 
pak činí 176 tun/rok, což je snížení o 58 %. Více o požadovaném snížení imisí do VD Orlík pojednává 
kapitola 1.1.2. 

Vzhledem k současnému zatížení cílového recipientu a struktuře původu tohoto zatížení není možné 
potřebného snížení dosáhnout zaměřením se pouze na jedinou oblast, nebo kategorii zdrojů, ale je 
třeba provést sérii komplexních opatření na všech základních zdrojích. 

 IMISE PCELK Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ 

Komunální zdroje jsou největší skupinou imisí Pcelk do VD Orlík, která také nabízí největší prostor ke 
snížení celkových vstupů, ale jak už bylo uvedeno výše, pouze opatřeními na komunálních zdrojích 
požadovaného snížení nelze dosáhnout (imise Pcelk z komunálních zdrojů představují 169 tun/rok; 
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Původ fosforu ve VD Orlík

Vypouštění z ČOV

Úniky na kanalizacích
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Plošné zdroje
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Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 
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 IMISÍ Pcelk  
[t/rok] 

Podíl 
jednotlivých 

zdrojů 

Velikost EMISÍ 
Pcelk [t/rok] 

Komunální zdroje 169 56 % 194 

vypouštění z ČOV 58 19 % 64 

úniky na kanalizacích 58 19 % 66 

obyvatelé nepřipojení na kanalizaci 53 18 % 64 

Průmyslové zdroje 1,4 0,5 % 2 

Plošné zdroje 61 21 % 84 

Rybníky 72 29 % 117 

Celkem 304 100 % 397 
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potřeba snížení imisí Pcelk je o 176 tun/rok). Velké množství komunálních zdrojů leží přímo na páteřních 
tocích, na kterých již nejsou žádné dostatečně velké nádrže, u nichž by bylo možné počítat s účinnou 
retencí. Velká část těchto zdrojů tedy doputuje až do VD Orlík v plné výši. 

Následující mapa (Obr. 2.2-c) zobrazuje množství imisí Pcelk z komunálních zdroji, vzhledem k VD Orlík. 
Na celkové vyznění mapy má významný vliv také proměnlivá velikost jednotlivých subpovodí (na větších 
subpovodích žije větší množství obyvatel produkující více zdrojů). Další mapa (Obr. 2.2-d), proto 
zobrazuje specifickou produkci imisí Pcelk vztaženou na km2 území. Jasně se zde projevuje vliv větších 
měst, kde zvýšená koncentrace obyvatelstva vytváří větší znečištění. Jedná se ale zároveň o lokality 
s poměrně účinnými systémy čištění odpadních vod. O úrovni čištění komunálních odpadních vod 
vypovídá pak další mapa (Obr. 2.2-e). Zde je uvedena průměrná míra tvorby imisí Pcelk z komunálních 
zdrojů vzhledem k obyvatelstvu. V této mapě pak jsou nápadná některá subpovodí, ve kterých žije 
pouze velmi málo obyvatelstva, často v malých sídelních celcích, bez účinného systému čištění OV. Na 
této mapě vytváří dojem vážného problému, ale jejich absolutní významnost nemusí být vysoká 
vzhledem k celkově nízkému vyprodukovanému objemu OV (např. povodí v jižním cípu zájmového 
území). 

 

Obr. 2.2-c Produkce imisí Pcelk z komunálních zdrojů v jednotlivých subpovodích 
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Obr. 2.2-d Specifická produkce imisí Pcelk z komunálních zdrojů Obr. 2.2-e Specifická produkce Pcelk v jednotlivých povodích vztažená na obyvatele 
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Z výše uvedených map vyplývá, že velké zatížení recipientu pochází z velkých měst. Obzvláště pak 
povodí s městy, která vychází hůře v obou posledních mapách, by měla být prioritou v nápravných 
opatřeních. Jedná se pak o lokality s vysokým množstvím vypouštěného fosforu, který má potenciál 
doputovat do VD Orlík a zároveň zde probíhá nedostatečné čištění OV, případně jsou zde očekávány 
velké úniky na kanalizaci (např. Blatná, Milevsko a Jindřichův Hradec). 

Vzhledem k velmi přísným požadavkům, které plynou ze snahy zabránit eutrofizaci ve VD Orlík je ale 
třeba zabývat se celým povodím. Cílovými hodnotami, které je třeba dosáhnout by bylo méně než 5 kg 
Pcelk na km2 za rok a specifická produkce fosforu na obyvatele 0,1 kg Pcelk za rok. 

Následující mapa (Obr. 2.2-f) pak kombinuje informace získané z předchozích dvou map a zobrazuje 
lokality s vyšším množstvím zdrojů v souvislosti se současnou účinností odstraňování Pcelk (jedná se o 
součin předchozích map – specifické produkce imisí Pcelk z komunálních zdrojů vztažených na km2 a 
specifické produkce imisí Pcelk z komunálních zdrojů vztažených na jednoho obyvatele). V této mapě je 
zvýrazněno město Blatná a okolí obce Mirotice (větší obec bez ČOV v referenčním období). Jako 
významné se pak jeví také další větší sídla jako je např. Jindřichův Hradec, Tábor, Milevsko a další. 
Naopak jižní část povodí s nízkým osídlením a velkou vzdáleností k VD Orlík nepředstavují významný 
problém.

 

Obr. 2.2-f Porovnání relativní významnosti komunálních zdrojů v subpovodích (součin specifické produkce Pcelk 
v povodí na km2 a produkce Pcelk za rok na obyvatele). 
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 IMISE Z RYBNÍKŮ 

Další významnou skupinou zdrojů Pcelk pro VD Orlík jsou rybníky. Jejich působení na vodní prostředí je 
výrazně odlišné od působení komunálních zdrojů. Odehrávají se zde dynamické procesy závislé na 
ročním období, intenzitě obhospodařování, aktuálních hydrologických, klimatických a fyzikálně 
chemických podmínkách a mnoha dalších faktorech Jednotlivé rybníky se liší svým charakterem, 
způsobem využití i polohou v hydrologické síti. Díky tomu je působení konkrétních rybníků značně 
individuální. Zároveň se ale v zájmovém území nachází 15,5 tisíce vodních ploch, z toho 3,7 tisíce 
větších jak 0,5 ha. O naprosté většině z nich nejsou centrálně k dispozici prakticky žádné konkrétní 
údaje o způsobu využití a obhospodařování rybníka. Pro posouzení jejich vlivu jsme tedy museli 
vycházet z odhadů a druhotných analýz (dálkový průzkum země; monitoring v uzávěrových profilech 
VÚ apod.) 

Rybníky představují ve vodním prostředí transformační uzel, který schematicky vyjadřuje následující 
obrázek (Obr. 2.2-g). Do rybníků se dostává fosfor z přítoku (případně vlastního povodí), v důsledku 
hospodaření na rybníce (krmení, hnojení), v případě anoxických procesů se může uvolňovat fosfor ze 
sedimentu (nashromážděný z předchozích období). Zároveň je látkový tok Pcelk v rybnících snižován 
jeho retencí (usazováním do sedimentu) a výlovem ryb (fosfor obsažený v tělech ryb). Výsledná funkce 
těchto procesů určuje množství Pcelk na odtoku z rybníku. 

 

Obr. 2.2-g Základní vlivy působící na změnu fosforu v rybníku 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1.2, velikost emisí Pcelk z rybníků odhadujeme na 117 tun/rok. 
Do VD Orlík odhadujeme, že doputuje pouze 72 tun Pcelk za rok. Rybníky dále absorbují odhadem 
dalších zhruba 50 tun Pcelk z jiných zdrojů. V rámci návrhů opatření na rybníkách a rybničních 
soustavách byla pak vyvíjena snaha o posílení retenční funkce rybníků a zároveň snížení imisí Pcelk 
z tohoto zdroje. 

Následující mapa (Obr. 2.2-h) zobrazuje specifickou produkci imisí Pcelk z rybničních zdrojů pro VD Orlík 
vztaženou na km2 plochy jednotlivých subpovodí. Zobrazuje tedy lokality s vyšší mírou produkce Pcelk 
z těchto zdrojů. Výraznější jsou dle očekávání lokality s významnými rybníkářskými soustavami. V první 
řadě pak Třeboňsko a oblast mezi Českými Budějovicemi a Vodňany. Nicméně i v jiných částech 
zájmového území se jedná o významný zdroj fosforu. 
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Obr. 2.2-h Specifická produkce imisí Pcelk z rybničních zdrojů 

 IMISE Z PLOŠNÝCH ZDROJŮ 

Množství imisí Pcelk do VD Orlík z plošných zdrojů odhadujeme na 61 tun za rok. Plošnými zdroji 
chápeme infiltrační odtok realizovaný v pramenech, komunikací toku s vrchní vrstvou podzemní vody a 
podpovrchovým odtokem přes půdní profil. Vodní erozi, která může obsahovat značné množství fosforu 
nezahrnujeme do bilance zdrojů, protože má příliš nahodilý charakter a bilanci by pak nereálně 
deformovala. Erozní fosfor je také poměrně pevně vázán na půdní částice a jeho eutrofizační potenciál 
je velmi nízký [10]. V závislosti na koncentraci Pcelk v recipientu a množství fosforu v půdě mohou 
nastávat i situace, kdy erozní materiál na sebe ve vodním prostředí váže volný fosfor [10]. Proto je 
erozní fosfor řešen odděleně od základní bilance imisí Pcelk. 

Infiltrační odtok běžně dosahuje poměrně nízkých koncentrací Pcelk (0,005 – 0,05 mg/l). V zájmovém 
území jsme určili průměrnou koncentraci Pcelk z plošných zdrojů na 0,032 mg/l. Průchodem povodím 
dochází také u plošných zdrojů k jejich redukci a odhadujeme, že průměrná koncentrace imisí Pcelk při 
vstupu do VD Orlík je na úrovni 0,024 mg/l. Jedná se o nízkou hodnotu, která bude jen velmi obtížně 
dále snižována a nelze očekávat významný pokles.  

Plošné zdroje v sobě obsahují také přirozené pozadí, tj. úroveň zdrojů, které by se zde nacházely bez 
zásahů lidské činnosti. Ve Studii proveditelnosti odhadujeme velikost imisí z přirozeného pozadí na 29 
tun za rok (47 % z imisí plošných zdrojů). 

Následující tabulka (Tab. 2.2-6) rozděluje imise Pcelk z plošných zdrojů na základní kategorie. Imise 
mající původ na lesní půdě se generují hlavně v oblasti Šumavy. Je to patrné i na následující mapě 
(Obr. 2.2-i), která ukazuje nejvyšší intenzitu specifické produkce právě v šumavské oblasti. Zde 
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očekáváme ty nejnižší koncentrace infiltračního Pcelk. Zároveň se jedná o lokality s nejvyššími plošnými 
odtoky vody. Koncentrace plošných odtoků jsou zde cca 3x nižší než v níže položených částech 
zájmového území, ale objem odtékající vody je zde až desetinásobný. Proto vyšší specifická produkce 
Pcelk v horských lokalitách nepředstavuje reálný problém, na který by bylo vhodné cílit opatření. 

Tab. 2.2-6 Imise Pcelk z plošných zdrojů 

Kategorie plošných zdrojů 

Zastoupení kategorií 
– výměra 

[km2] 

Zastoupení 
kategorií – výměra 

[%] 

Imise Pcelk 
z plošných zdrojů 

[t/rok] 

Imise Pcelk 
z plošných 

zdrojů 
[%] 

Zemědělská půda 5 970 54 35 57 

Lesní půda 4 545 41 23 38 

Ostatní 572 5 3 5 

Celkem 11 087 100 61 100 

 

 

Obr. 2.2-i Specifická produkce imisí Pcelk z plošných zdrojů 

Vzhledem k charakteru vzniku plošného zdroje Pcelk i jeho výši je jen málo opatření, která mohou reálně 
snížit množství imisí z tohoto zdroje. Jedná se předně o vytváření zatravněných ochranných pásem 
kolem vodotečí a vodních nádrží a dále rušení nadbytečných drenáží a regulovaných napřímených stok, 
které urychlují podpovrchový odtok. Fosfor se na zemědělskou půdu dostává převážně ve formě 
statkových hnojiv, což je proces, který není vhodné omezovat. Organická hmota v půdě zlepšuje půdní 
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úrodnost, vytváří stabilní prostředí, zvyšuje sorpční kapacitu půd, zvyšuje odolnost proti erozi a 
zpomaluje infiltraci. 

Na imise z plošných zdrojů lze tedy nahlížet jako na určitou hladinu množství fosforu, kterou téměř nelze 
snížit. Pokud je pro dosažení imisního cíle třeba snížit imise Pcelk do VD Orlík na 128 tun/rok, přičemž 
počítáme se zachováním imise s plošných zdrojů ve výši 61 tun/rok, zbývá na zbytkové znečištění 
z komunálních zdrojů a rybníků pouze 67 tun/rok. To znamená, že úhrnný imisní vnos komunálních 
zdrojů a rybníků bude třeba snížit o 72 %. 

2.3 VYHODNOCENÍ STAVU VODNÍCH ÚTVARŮ 

Tato Studie proveditelnosti úzce souvisí s Plány dílčích povodí. Zájmové území je vymezeno tak, že 
téměř kopíruje hranice vymezení Dílčího povodí Horní Vltavy (DP HVL). Výjimku tvoří vlastní nádrž Orlík 
od ústí Otavy po hráz. Tento vodní útvar spadá do Dílčího povodí Dolní Vltavy. Na konci roku 2020 byly 
vytvořeny verze Plánů dílčích povodí pro připomínkování [16] a v době odevzdání Studie proveditelnosti 
probíhá zpracování SEA. 

Základním účelem plánů je dosáhnutí dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech. Za tímto účelem 
probíhá zjišťování vlivů působících na vymezené vodní útvary, hodnocení současného stavu vodních 
útvarů a návrhy na zlepšení stavu. V současné době je zpracováván již III. cyklus plánování (jednotlivé 
cykly představují vždy šestileté období). 

Plány dílčích povodí se zabývají kompletní škálou ukazatelů, které mohou být relevantní pro určení 
jakosti vody (zhruba 140 ukazatelů). V DP HVL je výrazně nejčastější příčinou nedosažení dobrého 
stavu VÚ překročený limit pro celkový fosfor, s odstupem následovaný ukazateli BSK5, P-PO4 a N-NH4 

[16]. Jedná se o ukazatele, které odpovídají znečištění z komunálních zdrojů, proto je PDP věnována 
těmto zdrojům zásadní pozornost. Vyhodnocení stavu povrchových vod v zájmovém území je patrné 
z následující mapy (Obr. 2.3-a). V zájmovém území se nachází 163 vodních útvarů, z nichž je 133 
vyhodnoceno jako nevyhovující z důvodu překročení limitu pro Pcelk. Nehodnocené vodní útvary jsou na 
území mimo ČR. Je zde patrné, že vyhovující vodní útvary jsou výhradně v oblastech s nízkým 
osídlením a vysokým specifickým odtokem. 

Cíle, jichž chce PDP dosáhnout v oblasti snižování fosforu, jsou shodné s cílem předkládané Studie 
proveditelnosti. Na přítoku do VD Orlík je třeba dosáhnout koncentrace Pcelk na úrovni 0,05 mg/l. PDP 
pak stanoví konkrétní limitní hodnoty pro jednotlivé VÚ v celém DP HVL. Dle typu vodního útvaru mohou 
být limity vyžadované PDP nižší než je určeno pro VD Orlík. Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, 
pro snížení přísunu fosforu do VD Orlík je třeba se zabývat celým povodím, proto návrhy na zlepšení 
stavu fosforu, které ve Studii navrhujeme, budou mít pozitivní dopad pro celé zájmové území a budou 
pomáhat dosáhnout cíle stanovené v PDP HVL. 

V rámci Studie proveditelnosti tedy provádíme vyhodnocení dopadů opatření navržených v PDP na 
VD Orlík a zároveň předkládáme návrhy na úpravu některých listů opatření z PDP pro zvýšení efektivity 
opatření uváděných v PDP. 

Platnost konkrétního PDP je určena na 6 let, během kterých by měla být opatření realizována. Vzhledem 
k obrovskému objemu prací není reálné očekávat dosažení cílových hodnot v tomto časovém horizontu. 

Studie proveditelnosti v tomto ohledu jde dále a zabývá se kompletním výčtem opatření, která by mohla 
zlepšit imise Pcelk i s ohledem na dlouhodobost realizace těchto opatření a s výhledem do roku 2050.  
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Obr. 2.3-a Vyhodnocení ekologického stavu/potenciálu ve vodních útvarech v zájmovém území z hlediska 
ukazatele – celkový fosfor pro III. plánovací cyklus 

2.4 NEJISTOTY A CHYBĚJÍCÍ DATA 

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 chybějící data, které bylo 
třeba s ohledem na hlavní cíl Studie nějakým způsobem vypořádat. Mezi hlavní nejistoty a příčiny chyb 
patří zejména: 

- nedostatečná primární data 

- zkreslení statisticky vyhodnocených dat 

- s ohledem na cíl Studie neúměrná komplikovanost získání potřebných kvantifikovatelných 

hodnot z dat primárních 

- komplikovaná hydrologická situace na dílčím mezipovodí a další  

Zde jsou pro úplnost základní nejistoty přehledně uvedeny: 

- Nejistoty v diurnálních výkyvech počtu obyvatel připojených na ČOV 

- Chybějící data z měření fosforu na odtoku ČOV 

- Neexistující data o látkových tocích fosforu z odlehčení a úniků na kanalizacích 
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- Komplikované hydrologické situace v oblasti rybničních soustav a převodů vod mezi nimi 

- Neexistující data o vnosech fosforu do rybníků ve formě krmení rybí obsádky 

- Nejistoty a chyby v důsledku nehomogenit na odběrných místech monitorovacích profilů 

- Nejistota eutrofního potenciálu erozního fosforu 

- Nejistý vliv vnosu fosforu ve formě rybničního sedimentu uvolňovaného při výlovech 

Samostatnou kategorií nejistoty, která se může do určité míry projevit zejména při posuzování návrhů 
INV, ORG a SUP opatření na komunálních zdrojích je referenční období zdrojových dat (2015 – 2018). 
Navrhovaná opatření tedy nemohou zohledňovat změny, které nastaly po roce 2018 a tak je k nim třeba 
i přistupovat. Návrhy lokalizovaných opatření jsou předkládány hlavně za účelem vyčíslení imisních a 
ekonomických priorit a před jejich nasazováním do praxe je doporučováno aktualizovat současný stav 
na dané lokalitě.  
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3 METODIKA NÁVRHU KATALOGOVÝCH OPATŘENÍ  

V této kapitole je poskytován komplexní úvod do specifik jednotlivých antropogenních zdrojů fosforu a 
do možných způsobů snížení emisních vnosů a imisní zátěže. Jak již bylo několikrát zmíněno, 
studovaná problematika je poměrně komplexní a netriviální a tudíž i forma prezentace zjištění 
řešitelského týmu se může zdát poměrně komplikovaná. Proto na úvod této kapitoly představujeme její 
strukturu: 

- Úvodní kapitola 3.1 poskytuje přehledný návrh všech katalogových opatření v podobě 

definované v kapitole 1.2.1. Katalogové listy opatření jsou souhrnnými dokumenty, které se 

opírají o závěry multidisciplinárních diskusí členů řešitelského týmu uvedené v kapitolách 3.2 - 

3.5.  

- Kapitoly 3.2 - 3.5 poskytují dílem teoretické podklady a dílem závěry, na kterých jsou jednotlivá 

katalogová opatření postavena. Ve vhodných pasážích textu jsou odkazována ID katalogových 

opatření, která jsou vytvářena s cílem danou problematiku efektivně řešit. 

o Kapitola 3.2 poskytuje vhled do problematiky komunálních emisních zdrojů fosforu  

o Kapitola 3.3 poskytuje vhled do problematiky rybničních emisních zdrojů fosforu  

o Kapitola 3.4 poskytuje vhled do problematiky plošných, erozních a zemědělských 

zdrojů fosforu 

o Kapitola 3.5 se zabývá zejména obecnými katalogovými opatřeními, tedy opatřeními 

typu LEG, SPR, COM a do určité míry též SUP. Jedná se o opatření, která slouží 

zejména k doplnění datové a znalostní základny, vývoj a nasazení účinných 

komunikačních nástrojů a optimalizaci legislativního rámce a správních procesů. 

3.1 KATALOG OPATŘENÍ 

Ve struktuře definované v kapitole 1.2.1 a na základě podkladů a závěrů popsaných v následujících 
kapitolách byl vytvořen Katalog opatření, který je předáván v Příloze 3 ve formě Katalogové tabulky a 
Katalogových listů opatření. Náhled katalogu je také k dispozici v Tab. 3.1-1. 

Celkem bylo pro řešení problematiky snížení dotace fosforu do VD Orlík identifikováno 36 katalogových 
opatření, z nichž 18 připadá na oblast komunálních zdrojů (KOM), 15 na oblast rybničních zdrojů (RYB) 
a 3 opatření kategorie GEN bez přímé vazby na konkrétní emisní zdroj.  

Dále bylo identifikováno 40 vodních útvarů (z toho 18 rizikových), ve kterých jsou k dispozici návrhy 
opatření kategorie PEZ. Tato opatření jsou lokalizována, ale s ohledem na vysvětlení uvedené v Tab. 
1.1-3 nejsou v této Studii prioritizována a lze je vnímat zejména jako zásobník opatření pro aplikaci 
katalogových opatření RYB_05 a RYB_06. 
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Tab. 3.1-1 Katalogová tabulka – identifikační blok 

ID 
Kategorie 
opatření 

Typ 
opatření 

Název opatření Emisní zdroj Lokalizace 

KOM_01 KOM INV Doplnění technologie srážení fosforu na ČOV ČOV ANO 

KOM_02 KOM ORG Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV ČOV ANO 

KOM_03 KOM INV Rekonstrukce a modernizace ČOV ČOV ANO 

KOM_04 KOM SUP Komplexní generel odvodnění Úniky ANO 

KOM_05 KOM INV Úprava přelivných hran odlehčovacích komor Úniky ANO 

KOM_06 KOM INV Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě Úniky ANO 

KOM_07 KOM INV Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel Nepřipojení ANO 

KOM_08 KOM LEG Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor Úniky NE 

KOM_09 KOM LEG Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod ČOV NE 

KOM_10 KOM LEG Zpřísnění požadavků na povolování domovních ČOV Nepřipojení NE 

KOM_11 KOM LEG Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech Úniky NE 

KOM_12 KOM LEG Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod ČOV, Nepřipojení NE 

KOM_13 KOM SPR Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění prezentačního modulu 
ČOV, Úniky, 
Nepřipojení 

NE 

KOM_14 KOM COM 
Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů (rybníků) jako dočišťovacích prvků pod malými 
ČOV 

ČOV NE 

KOM_15 KOM COM Problematika provozování TSP na malé ČOV ČOV NE 

KOM_16 KOM SUP Metaanalýza ekonomické náročnosti TSP ČOV NE 

KOM_17 KOM COM Tematická multioborová diskuse  
ČOV, Úniky, 
Nepřipojení 

NE 

KOM_18 KOM COM Řekám a rybníkům přátelská obec 
ČOV, Úniky, 
Nepřipojení 

NE 

RYB_01 RYB SPR IS Hastrman Rybníky NE 

RYB_02 RYB SUP Studie proveditelnosti optimalizace fosforového režimu rybníka Rožmberk Rybníky ANO 

RYB_03 RYB INV Technická opatření pro snížení emisí Rožmberského rybníka do povodí Lužnice Rybníky ANO 

RYB_04 RYB SUP Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání sedimentu z rybníků a rybničních soustav Rybníky NE 

RYB_05 RYB SUP Aplikační studie opatření RYB, KOM a PEZ v povodí Staňkovského rybníka Rybníky ANO 

RYB_06 RYB SUP Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení toku fosforu Rybníky ANO 

RYB_07 RYB SUP Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného rybníkářství v povodí VD Orlík z hlediska celospolečenských přínosů Rybníky NE 

RYB_08 RYB COM Příručka malého rybníkáře Rybníky NE 

RYB_09 RYB SPR Regulace chovu polodivokých kachen Rybníky NE 

RYB_10 RYB INV, ORG Opatření pro zachycení sedimentu Rybníky NE 

RYB_11 RYB ORG Dobrá rybníkářská praxe - organizační aspekty Rybníky ANO5 

RYB_12 RYB COM Tematická multioborová diskuse  Rybníky NE 

RYB_13 RYB COM Sladkovodní ryby na talíř Rybníky NE 

RYB_14 RYB LEG Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty Rybníky NE 

RYB_15 RYB LEG Dobrá rybníkářská praxe - legislativní aspekty Rybníky NE 

GEN_01 GEN SUP Kontinuální monitoring jakosti povrchových vod všechny NE 

GEN_02 GEN COM Prezentace závěrů a doporučení Studie všechny NE 

GEN_03 GEN SUP Koordinace následných aktivit v problematice fosforu všechny NE 

 
5 Opatření RYB_11 jsou lokalizována na území jednotlivých ORP a provozní náklady jsou vyčísleny z celkové plochy jednotlivých kategorií rybníků na území dané ORP. Tento postup je zvolen zejména za účelem vyčíslení potenciální imisní a ekonomické 
efektivity tohoto opatření. Vzhledem k zastaralému právnímu rámci (viz opatření RYB_15) a omezené znalostní základně (viz opatření RYB_01, RYB_05 a RYB_07), je třeba u tohoto opatření vnímat ekonomickou kvantifikaci jako do určité míry orientační. 
Více je o této problematice pojednáno v kapitolách 3.3.1.1 a 4.3. 
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3.2 KOMUNÁLNÍ ZDROJE 

V souladu s rozčleněním komunálních zdrojů fosforu v kapitole 2.1.1.1, jsou i opatření pro minimalizaci 
emisních zátěží rozdělena na tři základní podkategorie zdrojů, a to: 

- vypouštění z čistíren odpadních vod (ČOV) 

- úniky na kanalizacích (odlehčení jednotných kanalizačních systémů a netěsnosti kanalizací) 

- individuální likvidace OV – nepřipojení obyvatelé, ke kterým počítáme jak obyvatele připojené 

na jímky a septiky, tak obyvatele „odkanalizované“ přes volné výusti 

Opatření pro snížení emisních vnosů fosforu z komunálních zdrojů jsou založené dílem na technických 
opatřeních na čistírnách odpadních vod (ČOV) a kanalizačních sítích, dále pak na účinném vyřešení 
problematiky nepřipojených obyvatel a v neposlední řadě též na legislativním rámci, který 
realizovatelnost nasazení vlastních technických opatření predeterminuje nebo reguluje. 

3.2.1 STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČOV 

Pro snížení vnosu fosforu z odtoků ČOV do vodních toků je třeba zajistit nebo nově zavést vyšší účinnost 
odstraňování fosforu z odpadní vody. Toho lze docílit doplněním technologií srážení fosforu (TSP) do 
existujících ČOV, případně optimalizací provozních parametrů TSP u ČOV, které fosfor již teď 
odstraňují. V některých případech, kdy jsou stávající podmínky pro zavedení TSP limitované až 
nemožné (zejména u kořenových čistíren a biologických nádrží), je z hlediska snížení emisí fosforu 
účelné zvažovat celkovou rekonstrukci nebo modernizaci ČOV. 

Byť problematika chemického srážení fosforu zdaleka není triviální fyzikálně – chemickou úlohou a 
účinnost procesu do velké míry závisí na stavu kanalizační sítě, kvalitě přitékajících odpadních vod a 
způsobu a místě dávkování srážecího činidla [17], pro účely této Studie vycházíme z účinností 
odstraňování fosforu dosahovaných na reálných čistírnách vybavených TSP (Tab. 3.2-1). Jedná se o  
ČOV v povodí řek Jihlavy, Dyje a Svratky, které byly hodnoceny v rámci studií zpracovávaných zástupci 
řešitelského týmu v letech 2014-2017. V rámci řešených akcí proběhla monitorovací kampaň na 
veškerých ČOV v předmětných povodích, kterou prováděli nezávislé laboratoře (Povodí Moravy, a.s. a 
VÚV TGM v.v.i.). Výsledky těchto měření jsou prezentovány v Metodice optimalizace ochrany vody a 
půdy v povodí vodních zdrojů [18]. 

Tab. 3.2-1 Účinnosti srážení fosforu, reálně dosahované u ČOV s instalovanou technologií srážení fosforu na třetím 
kvartilu datové sady vycházející z monitoringu všech ČOV v povodí řeky Jihlavy, VD Vranov a VD Brno prováděné 
nezávislými laboratořemi v letech 2014-2017 [18] 

Kategorie ČOV [EO] Zvýšená účinnost ČOV se srážením Pcelk. 

do 500  73 %  

501-2000  81 %  

2001-10 000  90 %  

nad 10 000  99 % 

 DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE SRÁŽENÍ FOSFORU 

Současný stav legislativy v ČR nemotivuje investory k tomu, aby zejména v projektech rekonstrukcí 
nebo staveb nových, zejména menších ČOV, využívali účinnější řešení eliminace fosforu. Dosažení 
účinné eliminace fosforu z odpadních vod chemickým srážením není při zodpovědné volbě optimálního 
technologického postupu technickým ani ekonomickým problémem. 

Ve stávajících ČOV, je-li problematika snižování koncentrace fosforu řešena, pak převážně vždy jako 
simultánní srážení, při němž se dávkují železité soli do aktivační linky, popřípadě před dosazovací 
nádrže. Dalšími způsoby chemického srážení fosforu v ČOV jsou předsrážení (dávkování solí železa 
před sedimentační nádrže, které není určeno primárně pro eliminaci fosforu, ale způsobuje ji též) a tzv. 
oddělené srážení v rámci „terciárního stupně čištění“, kdy se soli železa dávkují do již přečištěné vody, 
tedy za dosazovací nádrž. Pro takové srážení je za dosazovacími nádržemi instalována technologie pro 
smísení koagulantu s odpadní vodou následovaná lamelovým usazovákem, ve kterém dochází k 
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sedimentaci chemického kalu a jeho oddělení od vody odtékající odtud do recipientu6 nebo koncové 
filtrace.  

Čistírny odpadních vod do 2 000 EO nemají pro vypouštěné množství fosforu legislativou stanovený 
žádný limit (viz Příloha č. 1a, 1b k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a příloha č. 7 téhož). ČOV nad 2 001 
EO (do 10 000 EO) mají při použití nejlepších dostupných technologiích (BAT) splňovat limit „roční 
průměr” = 2 mg/l na odtoku nebo účinnost 75 %. I další kategorie ČOV mají limity nižší, než jaká je 
reálná možnost systému při použití těchto „BAT“ technologií (viz níže Tab. 3.2-2). 

Tab. 3.2-2 Výňatek z tabulky Přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Vhodné je podotknout, že s problematikou odstraňování fosforu z odpadních vod úzce souvisí i možnosti 
eliminace fosforu z odpadní vody již ve stokové síti před jejím vstupem do ČOV, a to například 
vypouštěním železitých vodárenských kalů do kanalizace, dávkováním solí železa do kanalizace z 
důvodu potlačení/odstranění zápachu vody ve stokové síti apod. 

Navrhovaná opatření, popsaná v příslušných katalogových listech opatření, vycházejí zejména 

z následujících aspektů:  

- Úprava legislativních požadavků (přílohy 1a a 1b NV 401/2015 Sb. Emisní standardy ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod a přílohy 7 téhož Nejlepší dostupné technologie v oblasti 

zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití) - jejich zpřísnění pro limit koncentrace 

fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV (či účinnost odstranění fosforu v ČOV), a to 

především i pro ČOV do 500 a 2 000 EO; zpřísnění limitů je třeba zavést právě i s ohledem na 

již dostupné výsledky odstraňování fosforu z OV, kdy je zřejmé, že většina ČOV, která má 

aplikovánu technologii pro srážení fosforu chemickou cestou, již dosahuje mnohem vyšších 

účinností (o legislativních aspektech opatření na komunálních zdrojích pojednává blíže kapitola 

3.5.4 a opatření KOM_09). 

- Legislativní změny směrem ke zvýhodnění použití kalů na půdu by měly být optimalizovány i 

pro nakládání s kaly z ČOV, neboť srážení fosforu z odpadní vody právě zvýší jeho podíl v 

čistírenských kalech. Je třeba na kaly pohlížet jako na zdroj fosforu, který je vhodné zpětně 

využívat k aplikacím na půdu. V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kriticky ohrožených 

nerostných surovin. 

- Motivovat provozovatele / vlastníky malých komunálních ČOV např. finanční podporou pro 

zavedení procesu chemického srážení, i když provozovateli tato povinnost nevyplývá ze 

zákona. Zde je vhodné poukázat na fakt, že pro účinné dávkování koagulantu stačí mnohdy i 

jednoduché (v extrémních případech i DIY) řešení, které v investičních i provozních nákladech 

neznamená zásadnější problém. Tím není řečeno, že by se nasazování TSP mělo dít těmito 

 
6 Malé procento ČOV realizuje odstraňování fosforu biologickou cestou. Tento proces je sice citlivý na okolní 
podmínky a nezaručuje konstantní plnění limitů, avšak jeho nespornou výhodou je, že fosfor je z odpadní vody 
odstraňován poly-fosfát-akumulujícími bakteriemi (poly-P bakteriemi) bez nutnosti dávkování chemikálií. Takový 
provoz tedy nezatěžuje životní prostředí dopravou (pro dovoz chemikálie či odvoz nově vzniklého chemického kalu) 
a nezpůsobuje vnos síranových solí do recipientu. Biologické odstraňování fosforu je však aplikovatelné pouze tam, 
kde jsou k tomu příhodné vstupní podmínky (přítok „vhodných“ odpadních vod). 

Kategorie ČOV 
[EO] 

N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

koncentrace účinnost koncentrace účinnost koncentrace účinnost 

Prům. m [%] Prům. m [%] Prům. m [%] 

mg/l mg/l  mg/l mg/l  mg/l mg/l   

<500 - - - - - - - - - 

500-2 000 12 20 75 - - - - - - 

2 001-10 000 8 15 80 - - - 2 5 75 

10 001-100 000 - - - 14 25 70 1,5 3 80 

> 100 000 - - - 10 16 75 0,7 2 85 



  

Sweco + Aquatis 47 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

postupy, spíše je tím poukázáno na vpravdě jednoduchý postup, kterým je možné emise fosforu 

za těchto podmínek účinně snižovat. 

- Umožnit provozovatelům menších skupinových ČOV odčerpání srážedel z tanků větší ČOV do 

kanystrů, čímž klesnou náklady a nároky na skladování i dopravu. U malých ČOV, kde se již 

spotřeba srážedla pohybuje kolem 1 m3/rok se cena srážedla včetně dopravy výrazně neliší.  

- Motivovat provozovatele s existující technologií srážení fosforu ke změnám návyků a snaze 

snížit koncentraci fosforu ve vypouštěné odpadní vodě ještě více než jak nařizuje dnešní 

legislativa. 

- Zvýšením povědomí motivovat producenty odpadních vod (tedy města a obce, případně 

podnikatelské subjekty), aby zabezpečili vyšší úroveň jejich čištění v rámci zodpovědnosti za 

vodní prostředí. Provozovatelé obvykle pracují na smluvní zadání a podmínky nastavené ve 

smlouvě mohou do velké míry určovat, jak bude daná ČOV provozována. (KOM_15, KOM_17). 

Při aplikaci legislativních požadavků i pro malé ČOV, které jsou dnes lokálními zdroji nezanedbatelných 
koncentrací fosforu, je možné dosáhnout malými investicemi poměrně vysokého procenta účinnosti 
odstranění fosforu z OV. Jako další velmi snadné a účinné se jeví také opatření, kdy provozovatelé s již 
existujícími technologiemi srážení fosforu změní své pracovní návyky, tedy zvýší dávky koagulačních 
činidel do ČOV, a tím zvýší účinnost odstranění fosforu z odpadní vody. (KOM_02) 

Určitou představu o potenciálu snížení vnosu fosforu pouhou změnou účinnosti srážení fosforu si lze 
učinit z variantní tabulky Tab. 3.2-3, konkrétně porovnáním variant 1 a 7. Z nich vyplývá, že pokud by 
všichni obyvatelé v povodí VD Orlík byli připojeni na ČOV se stávající účinností odstraňování fosforu 
(Tab. 3.2-4), došlo by ke snížení imisí fosforu pouze o 16 tun, tedy o 9 % celkových imisí z komunálních 
zdrojů. Pokud by však byli všichni nepřipojení obyvatelé připojení na ČOV, které by čistily s vyšší 
účinností (Tab. 3.2-5), znamenalo by to snížení imisí fosforu do VD Orlík o 55 tun, tedy o 32 % celkových 
imisí z komunálních zdrojů. 

Tab. 3.2-3 Variantní posouzení dopadu různých kombinací opatření na komunálních zdrojích 
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Varianta 1 ano  ano     16 9% 

Varianta 2       ano 22 13% 

Varianta 3    ano    23 13% 

Varianta 4     ano   30 18% 

Varianta 5  ano ano     39 23% 

Varianta 6      ano  40 23% 

Varianta 7 ano   ano    55 32% 

Varianta 8  ano  ano    71 42% 

Varianta 9  ano   ano   82 49% 

Varianta 10  ano    ano  95 56% 

Varianta 11 ano ano  ano    102 60% 

Varianta 12 ano ano   ano   127 75% 

Varianta 13 ano ano    ano  143 85% 
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Tab. 3.2-4 Současné7 účinnosti srážení fosforu na ČOV 

Kategorie velikosti ČOV v povodí VD Orlík dle počtu 
napojených obyvatel  

Současná účinnost odstraňování 
fosforu  

<250  47 %  

251 - 500  49 %  

501 - 1 000  51 %  

1 001 - 2 000  76 %  

2 001 - 10 000  82 %  

>10 000  91 % 

Dalším faktickým přínosem navrhovaných opatření na ČOV je fakt, že čistírenský kal bude obsahovat 
více fosforu, než kolik obsahuje dnes.  

Citace z prezentace TAČR, Fond malých projektů Rakousko–Česká republika:  

Fosfor – aktuální otázky a řešení, Brno 14-15. 5. 2019: „Kaly vyprodukované na českých čistírnách 

odpadních vod obsahují 3-14 g fosforu na 1 kg kalu, tj. 23-27 g P/kg sušiny kalu. Uvažujeme-li 

produkci přes 170 000 tun sušiny kalů, znamená to roční produkci minimálně 3 500 tun „odpadního“ 

fosforu (P) v kalech. Při spotřebě cca 6,5 kg fosforu na hektar orné půdy (15 kg P2O5/ha) to znamená 

dostatek fosforu pro obdělání cca 538 tisíc hektarů půdy. Při půdním fondu ČR, kde je z celkových 

7,9 mil. hektarů za ornou půdu považováno cca 38 % plochy to znamená, že by fosfor obsažený v 

produkci komunálních čistírenských kalů pokryl potřebu fosforu pro minimálně 18 % obdělávaných 

půd.“.  

Již dnes je kladen důraz na nalezení optimálních technologií pro recyklaci fosforu z čistírenských kalů. 
Budeme-li předpokládat, že taková technologie bude zároveň ekonomicky únosná, bude jistě v blízké 
budoucnosti aplikována i v ČR, a tedy význam fosforu zachyceného v čistírenských kalech výrazně 
vzroste. Nabízí se zde (a nikoli pouze u komunálních zdrojů) efektivní využití na fosfor bohatých kalů, 
popelů a sedimentů jako druhotného zdroje fosforu v rámci cirkulární ekonomiky. 

 PROVOZNÍ ASPEKTY 

Změna provozních návyků provozovatelů (zvýšení dávek síranu, kázeň s kontinuálním dávkováním 
apod.) je v první řadě otázkou legislativy a financí, nikoliv vůle. Zajímavým aspektem je zjištění 
řešitelského týmu od dodavatelů malých ČOV (řádově stovky EO), že již dnes převážná většina klientů 
požaduje technologii srážení fosforu, aniž by to bylo u těchto malých ČOV legislativně požadováno. 

Zvýšené provozní náklady (nutno podotknout, že se jedná o zvýšení vpravdě marginální – v průměru 
jednotky až první desítky Kč na rok a připojeného obyvatele) jsou plně propsatelné do stočného. Zde 
se, podobně jako u opatření na rybníkách, nabízí kromě využití regulatorních a direktivních postupů 
také možnost využít měkkých opatření v rámci zvyšující se poptávky po environmentálně šetrných a 
udržitelných přístupech (podrobněji viz kapitola 3.5.3). 

Je možné, že požadavky na změnu legislativy budou terčem kritiky zejména ze strany velkých 
provozovatelů ČOV. Může také nastat odpor obcí, které si provozují ČOV samy. Pokud se jim ale 
poskytne dostatek relevantních informací, mohly by spatřovat problém pouze ve financích. (KOM_15, 
KOM_17, KOM_18). 

 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Ukládání kalů z ČOV na skládky je zpoplatněno. Výše dodatečných skládkovacích poplatků je vázána 
na přílohu č. 9 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Předání kalu „zemědělcům“ nepodléhá těmto 
poplatkům. Platí zde smluvní cena, která nepodléhá poplatkové povinnosti, a proto může odevzdání 
kalu „zemědělci“ vyjít až o 1 200 Kč levněji (za 1 tunu kalu) než skládkování. Výše zmiňovaný zákon o 

 
7referenční období 2015 - 2018  
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odpadech popisuje v § 68 a § 69 požadované úpravy a vlastnosti čistírenských kalů předávaných 
k využití na zemědělské půdě. 

Upravené kaly smí být na zemědělské půdě používány pouze při splnění technických podmínek, 
přípustného množství kalů použitých na jeden hektar a mezních hodnot koncentrací vybraných 
rizikových látek v kalech stanovených vyhláškou č. 437/2016 Sb. Při použití upravených kalů na 
zemědělské půdě musí být dále splněny mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v 
zemědělské půdě, mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které smí být přidány do zemědělské půdy 
za období 10 let, a mikrobiologická kritéria pro použití kalů. Splnění podmínek pro použití kalu na 
zemědělské půdě se posuzuje samostatně pro kal z jedné čistírny odpadních vod nebo zařízení na 
úpravu kalů ve vztahu ke konkrétnímu půdnímu bloku. 

Kaly z ČOV, které byly ošetřeny vápněním, bývají zemědělci přijímány hůře než ty, které byly zbaveny 
mikroorganismů použitím jiných (certifikovaných) technologií, jako jsou např. stabilizace kalu kyslíkem 
nebo ozonem. 

Tento aspekt však již přechází do problematiky cirkulární ekonomiky. Ze střednědobého pohledu lze 
předpokládat, že náklady na „likvidaci“ většího množství kalu vzniklého v důsledku vyšší účinnosti 
srážení fosforu budou kompenzovány rostoucí poptávkou po kalech stabilizovaných anaerobní digescí 
v bioplynových stanicích nebo popílků z energetického využití čistírenských kalů jako účinné druhotné 
suroviny. Tato problematika je v současné době řešena v rámci různých výzkumných projektů (např. 
pojednání v článku [4]) a lze předpokládat, že v dohledné době bude k dispozici účinné řešení pro reálné 
nasazení. 

 ČASOVÝ DOPAD APLIKACE OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ EMISÍ Z ČOV 

Pro účely výpočtu emisí fosforu ze stávajících ČOV (po aplikaci opatření KOM_01 nebo KOM_02), 
popřípadě z nových ČOV (po aplikaci opatření KOM_03 a KOM_07a) byly při kvantifikaci dopadu 
opatření použity pro jednotlivé kategorie ČOV hodnoty uvedené v Tab. 3.2-5. Tabulka vychází 
z předpokladu, že na nových ČOV lze lépe dosáhnout a udržovat vyšší účinnosti odstraňování Pcelk, 
oproti ČOV, které při původním technologickém návrhu s odstraňováním fosforu nepočítaly. I na nich je 
ale účelné a žádoucí požadovat instalaci technologie srážení fosforu. 

Pro zpracování bilančních scénářů v kapitole 5.5 byla u podkategorie komunálního zdroje „ČOV“ 
zpracována výhledová matice (Tab. 3.2-7), která předpokládá trend zpřísňování požadavků na 
zvyšování účinnosti srážení fosforu na ČOV. 

Tab. 3.2-5 Návrhové účinnosti odstraňování Pcelk na stávajících a nových ČOV 

Kategorie ČOV - [EO] 
Navrhovaná účinnost 

[stávající ČOV] 
Navrhovaná účinnost 

[nová ČOV] 

"DČOV/SČOV" do 100 65 % 65 % 

101 - 500 70 % 75 % 

501 - 2 000 80 % 85 % 

2 001 - 10 000 85 % 90 % 

10 001 - 100 000 95 % 95 % 

nad 100 000 95 % 96 % 

Tab. 3.2-6 Návrhové účinnosti odstraňování Pcelk na ČOV v časových horizontech 

Kategorie ČOV - [EO] 
Účinnost 

[současnost] 
Účinnost 

[2030] 
Účinnost 

[2040] 
Účinnost 

[2050] 

"DČOV/SČOV" do 100 65 % 75 % 85 % 95 % 

do 500 70 % 78 % 87 % 95 % 

501-2 000 80 % 85 % 90 % 95 % 

2 001-10 000 85 % 88 % 92 % 95 % 

10 001 - 100 000 95 % 95 % 95 % 95 % 

nad 100 000 95 % 96 % 97 % 98 % 
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3.2.2 ÚNIKY NA KANALIZACÍCH 

Z hlediska bilanční analýzy, popsané v úvodní části Studie, řadíme mezi podkategorii úniků na 
komunálních zdrojích dílem odpadní vody, které se do recipientu dostávají vlivem úniků netěsnostmi na 
stokových sítích a dílem přes odlehčovací komory na jednotné a kombinované kanalizace v důsledku 
(zejména) srážkových událostí. Do podkategorie úniků jsou řazeny pouze stokové sítě, které jsou 
zakončené plnohodnotnou čistírnou odpadních vod, nejedná se tedy o kanalizační svody „přečištěných“ 
odpadních vod z domovních čistíren, o kterých je pojednáno v kapitole 3.2.3. 

 NETĚSNOSTI 

Únikům netěsnostmi na stokové síti je přisuzován roční emisní vnos v povodí VD Orlík 39,4 tun fosforu 
(jedná se o 10 % celkových emisí a 20 % komunálních emisí). Jediným možným opatřením pro snížení 
vnosů fosforu z tohoto zdroje je cílená rekonstrukce netěsnících úseků stokové sítě (preferenčně 
s přeměnou jednotné kanalizace na oddílnou – KOM_06a). Od určitých procentuálních úrovní úniků 
netěsnostmi je pak ekonomicky efektivnější uvažovat o kompletní obnově kanalizace (samozřejmě 
s vybudováním kanalizace oddílné – KOM_06b). Je třeba zdůraznit, že netěsnosti kanalizace mohou 
nabývat mnoha podob (od lokálních velkých úniků u havárií po souvislé úniky v celé stokové síti) a 
v rámci této Studie není možné s určitostí stanovit přesný technický způsob eliminace úniku, ani 
investiční náklady na jeho realizaci. Zároveň je třeba zdůraznit, že z hlediska bilančně ekonomických 
aspektů je toto opatření navrhováno v ryze orientační rovině a vlastní technické řešení musí za všech 
okolností reagovat na doporučení a závěry vzešlé ze zpracovaného Komplexního generelu odvodnění 
(KOM_04), jehož podstata je popsána v kapitole 3.2.2.3. 

 ODLEHČENÍ 

Úniky odlehčením v povodí VD Orlík jsou v bilanční studii vyčísleny na 26,3 tun fosforu (jedná se o 7 % 
celkových emisí a 14 % komunálních emisí). Vzhledem k absenci zákonného normativu pro monitoring 
odlehčování (detailněji viz kapitola 3.5.4 a opatření KOM_08) se v tomto případě jedná o odborný 
dopočet založený do určité míry také na zkušenostech řešitelského týmu s kvantifikacemi vnosů 
znečištění z odlehčovacích komor z různých realizovaných studií. Nicméně v současné době je již 
evidentní [19], že prostřednictvím odlehčovacích komor se do vodních toků za deště dostává značné 
množství vody a znečištění. Toto hydraulické a látkové zatížení ohrožuje jak chemický a ekologický stav 
toků, tak nároky na jejich užívání. Negativní účinky mohou být krátkodobé, opožděné nebo dlouhodobé.  

Opatření na snížení emisí fosforu (ale i dalších polutantů) odlehčením lze spatřovat zejména 
v následujících oblastech. 

- snížení zatížení jednotných kanalizačních sítí srážkovými vodami (kombinace KOM_04 a 

KOM_06) 

- revize a optimalizace přelivných hran odlehčovacích komor (KOM_05) 

- rekonstrukce / obnova kanalizačních sítí a převod kanalizačních sítí z jednotných na oddílné 

včetně zavedení prvků modro-zelené infrastruktury (KOM_06) 

Problematika rekonstrukce / obnovy kanalizační sítě (KOM_06) je dílem popsána v kapitole 3.2.2.1, 
dílem též v příslušném katalogovém listu. 

Co se týče revize a optimalizace přelivných hran na odlehčovacích komorách (KOM_05), zde vychází 
řešitelský tým z empirické znalosti této problematiky, zejména z vědomí, že odlehčovací komory často 
nejsou v takovém technickém a provozním stavu, jaký by odpovídal jejich primární funkci. Nejsou 
výjimkou situace, kdy je „přelivná hrana“ komory nastavena na zcela nevyhovující úroveň a vlastní 
odlehčení odpadní vody začíná již při velice mírných srážkových událostech. Vzhledem k tomu, že 
průběh emise fosforu z odlehčovacích komor má obvykle na svém začátku výrazný koncentrační peak 
(na začátku srážkové události dochází často k vypláchnutí usazenin ve stokové síti), je zásadní, aby 
„první voda“ odcházela na ČOV a nikoli odlehčením do recipientu. Řešitelský tým odhaduje, že prostou 
revizí a správným nastavením přelivných hran odlehčovacích komor může dojít k nezanedbatelnému 
(byť v absolutní hodnotě potenciálu snížení emisí samozřejmě výrazně omezenému) snížení emisí 
fosforu za vynaložení nízkých investičních nákladů. 

Opatření KOM_05 a KOM_06 jsou však opatřeními ryze technickými. U opatření KOM_05 se jedná o 
poměrně jednoduchý technický prostředek, kterým lze velice efektivně (byť omezeně) snížit emise 
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fosforu, opatření KOM_06 je oproti tomu velice nákladným technickým opatřením s poměrně zásadním 
dopadem na snížení emisí fosforu, které však již reaguje na konkrétní poptávku investora. V tomto 
ohledu je imperativní, aby tato poptávka reflektovala principy udržitelného nakládání s vodami 
v širším urbanizovaném prostředí, což v dnešní době znamená především zohlednění následujících 
témat: 

- budování modro-zelených infrastruktur MZI (Blue-green infrastructures - BGI) 

- Integrovaný Management Vod v Urbanizovaných Územích (IUWM - Integrated Urban Water 

Management 

- Udržitelný městský odvodňovací systém (SUDS - Sustainable Urban Drainage System) 

- Strategie adaptace na změnu klimatu 

- další principy Green Deal  

Výše uvedená témata se do určité míry překrývají, hovoří o podobných aspektech z různých úhlů 
pohledu, popřípadě snad nejsou pro svou „mladost“ dostatečně jasně terminologicky vydefinována. To 
by však nic nemělo ubírat z jejich důležitosti. V rámci této Studie není prostor pro detailní exkurz do této 
problematiky, proto odkazujeme čtenáře na bohaté publikační i internetové zdroje, které se těmito 
tématy detailně zabývají (např. [20] a [21]). Opatřením, kterým se řešitelský tým snaží zacílit na tento 
aspekt je Komplexní generel odvodnění (KOM_04), k němuž se vztahuje následující kapitola.   

 KOMPLEXNÍ GENEREL ODVODNĚNÍ 

Jak již bylo výše zmíněno, opatření KOM_06 je ekonomicky velice náročné a z logiky věci by jakémukoli 
intenzivnímu zásahu do stokové sítě (či budování nové oddílné kanalizace) měla předcházet 
pasportizace stávajícího stavu v rámci generelu odvodnění. U tohoto opatření - jak již vyplývá z jeho 
názvu - se však výrazně projevuje potřeba přistupovat k problematice snížení vnosů fosforu komplexně 
a na úrovni současného stavu poznání, tedy nesoustředit se pouze na čistě technická opatření na 
snížení emisí fosforu, která jsou již známá a jednoduše technologicky aplikovatelná (např. přeměna 
kanalizací z jednotných na oddílné), ale zabývat se také koncepčními a koordinovanými opatřeními, 
která umožní vlastní technická opatření vhodně zacílit, popřípadě využít nových, doposud 
nevyužívaných technických i podpůrných opatření. 

Zásadním řešením, které může významně přispět ke snížení zatížení kanalizačních systémů 
srážkovými vodami, je využití stávajících koncepčních nástrojů, zejména zpracování Generelů 
odvodnění s důrazem na koncepci hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a návrhy vhodných prvků 
modro-zelené infrastruktury (MZI) za účelem přechodu na udržitelné městské odvodňovací systémy 
(Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS). V rámci této Studie budeme toto opatření nazývat 
Komplexní generel odvodnění8 (KOM_04). 

Obecně se jedná o komplexní opatření, které je zaměřené i na dosažení jiných strategických cílů, 
zejména: 

- dosažení přirozené vodní bilance 

- ochranu urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek 

- ochranu povrchových a podzemních vod 

- snížení spotřeby pitné vody užíváním dešťové vody 

- zlepšení mikroklimatu ve městech 

- podporu využití vody pro zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb 

Pro podporu tohoto koncepčního přístupu lze poukázat na zásadní nepoměr srážkoodtokových poměrů 
v krajině a v zastavěném území (viz Obr. 3.2-a). Nad rámec tohoto striktně dichotomního rozdělení je 
třeba ještě poukázat na problematiku malých obcí a základní sídelních jednotek, jejichž odtokové 
poměry jsou často ovlivňovány nátokem vod z přilehlých „krajinných“ (zejména zemědělských) ploch.  

 
8 V plánech dílčích povodí se nachází opatření „Koncepce odtokových poměrů“, které do velké míry řeší obdobnou 
problematiku s tím rozdílem, že předpokládá již vypracovaný základní generel odvodnění včetně pasportizace 
stokové sítě. Vzhledem k tomu, že řešitelský tým této Studie však předpokládá, že tyto základní generely odvodnění 
byly zpracovány zejména pro velké aglomerace a obce a pro menší obce a ZSJ bude třeba pasportizaci stokových 
sítí dopracovat, je pro účely této Studie použit odlišný název i náplň opatření, než pro plány dílčích povodí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_dohoda_pro_Evropu
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Obr. 3.2-a Srážkoodtokové poměry v krajině a urbanizovaném území 

S ohledem na výše uvedené poznatky je navrhováno, aby pro veškeré obce, u kterých je indikováno 
opatření KOM_06 (a KOM_07a – viz kapitola 3.2.3) byl zpracován Komplexní generel odvodnění. Ten 
by se měl zabývat koncepcí odtokových poměrů v urbanizovaných a přilehlých povodích při zohlednění 
všech extrémů, tj. jak obdobím sucha, tak přívalovými srážkami a povodňovými stavy. Pro vypracování 
kvalitního KGO je třeba pracovat s validními vstupními daty a informacemi za účelem zpracování 
relevantních témat a dosažení potřebných cílů. 

Identifikace a zajištění podkladních / vstupních dat by měla zahrnovat zejména: 

- Pasport kanalizace. Ve větších obcích by měl být k dispozici ve formě GIS, v menších je nutno 

počítat s náklady na geodetické zaměření. Samostatnou částí pasportu by mělo být zaměření 

geometrie objektů na stokové síti, především odlehčovacích komor a retenčních a dešťových 

nádrží. 

- Specifikace producentů odpadních vod (např. také informace ze zákaznického informačního 

systému provozovatele systému zásobování pitnou vodou), průmyslové a zemědělské areály, 

systémy napojení na (veřejnou) kanalizaci, způsoby likvidace odpadních vod (in site / off site) 

včetně rozdělení zdrojů na bodové a plošné.  

- Základní specifikace funkce ČOV, data pro stanovení látkové a hydraulické kapacity, resp. 

účinnosti a základní bilanční výpočty. 

- Pasport toků a ostatních odvodňovacích linií a prvků. Zde jde především o zaměření potoků, 

stávajících objektů na nich (jezy, nádrže, poldry), systému struh, průlehů, příkopů apod. 

- Digitální model terénu umožňující provedení hydrologických analýz (specifikace hranic 

odtokových oblastí, směrů a vedení přirozeného odtoku atd.) a jednoznačnou specifikaci 

morfologie zájmového území. 

- Rešerše geologických, pedologických a hydrogeologických poměrů v území včetně využití 

ploch se zaměřením na možnosti zadržování dešťové vody v krajině a zasakování dešťových 

vod. Dostupné údaje o bilanci a režimu podzemních vod. Dostupné údaje o náchylnosti území 

k větrné a vodní erozi. Dostupné údaje o vodních plochách (nádrže, rybníky).  

- Satelitní snímky umožňující vyhodnocení srážkoodtokových parametrů a doplňující specifikaci 

morfologie zájmového území. 

- Dostupné srážkové a hydrologické údaje od ČHMÚ (teploty, výpar, srážky, m-denní a N-leté 

průtoky).  

Tematické oblasti a cíle KGO (jednotlivá témata jsou samozřejmě provázána) jsou následující: 

- Možnosti odkanalizování (odvedení splaškových a šedých vod) zájmové oblasti, možnosti jejich 

likvidace / čištění. Využití koncepce MZI, resp. jejich vybraných prvků (např. mokřady) k čištění 

odpadních vod.  
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- Možnosti separace vedení splaškových a dešťových vod v případě jednotného systému 

odvodnění. 

- Možnosti snížení odtoku dešťových vod na úroveň přirozeného odtoku z povodí. Možnosti 

opatření v povodí včetně zasakování a využití prvků HDV a MZI. 

- Snížení / separace nátoků extravilánových vod do systému odvodnění obce. 

- Možnosti snížení úniků (netěsnosti) z kanalizační sítě, snížení odlehčeného množství 

z jednotné stokové sítě (odlehčovací komory, bezpečnostní přepady čerpacích stanic a 

dešťových usazovacích nádrží apod.), možnosti zlepšení funkce stávajících ČOV. 

- Návrh technických a dalších opatření vyplývajících z předchozích úloh a stanovení jejich 

ekonomické náročnosti a efektivity. Optimalizace a volba opatření na základě vybraných 

technických, ekonomických a environmentálních indikátorů. 

Závěrem je třeba zopakovat, že zásadním aspektem je zde vytvoření poptávky investorů (většinou obcí) 
na kvalitní a udržitelné provozování kanalizačních sítí. Vlastní provozovatel bývá motivován více 
ekonomickými aspekty a bohužel nejsou ojedinělými situace, kdy se realita rozchází s legislativními 
normativy a teoretickými návrhovými parametry. 

 ČASOVÝ DOPAD APLIKACE OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ EMISÍ ÚNIKY 

Pro účely zpracování bilančních scénářů v kapitole 5.5 byla u podkategorie komunálního zdroje „Úniky“ 
zpracována výhledová matice (Tab. 3.2-7), která předpokládá trend poklesu emisí fosforu úniky na 
kanalizační síti (respektive maximální přípustnou míru úniků pro jednotlivé kategorie obcí a časové 
milníky). 

Tab. 3.2-7 Předpokládaný maximální objem úniků na kanalizačních sítích 

Kategorie ČOV - [EO] Úniky [současnost] Úniky [2030] Úniky [2040] Úniky [2050] 

DČOV/SČOV do 100 10 % 5 % 3 % 0 % 

101 - 500 10 % 5 % 3 % 0 % 

501 - 2 000 10 % 5 % 3 % 0 % 

2 001 - 10 000 10 % 5 % 3 % 0 % 

10 001 - 100 000 10 % 5 % 3 % 1 % 

nad 100 000 10 % 5 % 3 % 2 % 

3.2.3 NEPŘIPOJENÍ OBYVATELÉ 

Mezi nepřipojené obyvatele v povodí VD Orlík řadíme obyvatele, kteří nejsou připojeni na kanalizační 
síť zakončenou centrální čistírnou odpadních vod. Z principu se může jednat o (1) obyvatele větších 
obcí, které dosud nemají zřízenou ČOV a (2) obyvatele základních sídelních jednotek9, které z důvodu 
velké fragmentace obce nebylo, nebo není technicky a ekonomicky možné připojit na existující obecní 
ČOV. 

Obce, kterým doposud legislativa neukládá povinnost odvádět a čistit odpadní vody v obecních či 
městských ČOV, by měly být podporovány v tom, aby zajistily alespoň nějaké čištění odpadních vod 
svých obyvatel. U malých obcí je potřeba zajistit individuální přístup k řešení každé z nich a především 
se soustředit na udržitelnost. 

Venkov není malé město. Nelze tedy uniformně řešit odvádění vod z malých obcí tak, jako v městech 
(kanalizace + centrální ČOV). Na venkově je potřeba vnímat vyšší potřebu vody v krajině (pro 
zemědělské účely, lesnictví apod.) a záleží zde na mnoha ovlivňujících faktorech. Jedním z nich je 
velikost území, z něhož by měly být vody čištěny, záleží na geomorfologii území, nadmořské výšce, 
hustotě a fragmentaci zástavby, hustotě obyvatel (počet obyvatel na 1 km², počet obyvatel připojených 
k 1 km kanalizace), na mobilitě obyvatel, svou roli hrají také sociální aspekty (horská vesnice / satelit 

 
9 Základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně 
technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního 
charakteru. (definice dle stránek Českého Statistického Úřadu https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso). 

https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso


  

Sweco + Aquatis 54 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

blízko města, staří lidé sedící doma, pečující o zahrádky / mladí lidé dojíždějící za prací do měst / 
rekreační zatížení). 

Pro určitou představu vlivu fragmentace zástavby uvádíme příklad obce Kolinec, která má zhruba 1 400 
obyvatel, nicméně ti jsou na území obce rozložení do 20 ZSJ s počty obyvatel dle ČSÚ od 1 do 759 
(Obr. 3.2-b). 

 

Obr. 3.2-b Příklad obce s vysokou fragmentací zástavby do ZSJ 

Již z tohoto příkladu rozsáhlé fragmentace je zjevné, že pro hledání účinného řešení snížení emisí 
fosforu od nepřipojených obyvatel nelze plošně navrhovat opatření na úrovni obcí, ale je třeba hodnotit 
zvlášť každou ZSJ optikou výše uvedených aspektů, přičemž prioritou musí být minimalizace emisí 
fosforu a nikoli pouze samotný fakt odkanalizování.  

U základních sídelních jednotek sestávajících z několika nemovitostí je vhodnější uvažovat o 
individuálním čištění odpadních vod s jejich případným zasakováním do půdních vrstev. Liniová 
rozptýlenost podél komunikací či vodotečí dává šanci těm alternativám, u kterých je relativně nízký 
investiční náklad na potrubní část systému (potrubí menších profilů). Nelze obecně říct, od které hustoty 
zástavby je ten či onen model nejvhodnější, do posuzování vstupují i další vlivy (např. perspektiva 
dalšího rozvoje území). 

Na základě určení ovlivňujících faktorů lze zvažovat vhodnost výstavby jedné, často obecní, ČOV (tzv. 
centralizovaný způsob) nebo volit tzv. decentralizovaný způsob zneškodňování odpadních vod v místě 
nebo poblíž místa jejich vzniku. Decentralizované čištění odpadních vod je čištění odpadních vod v 
čistírenských objektech, které jsou napojeny na jednotlivé nemovitosti nebo skupiny nemovitostí a které 
jsou schopny odpadní vody vyčistit na úroveň, která je dána legislativou. Jejich kapacita nepřesahuje 
50 EO.  

Méně obvyklým řešením likvidace odpadních vod je společná žumpa a následný odvoz vod do ČOV. 
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 KATEGORIZACE ČOV DO 2000 EO A NÁZVOSLOVÍ 

ČOV do 2 000 EO jsou obvykle děleny do tří kategorií: 

• Kategorie do 50 EO (tzv. domovní ČOV, DČOV). 

• Kategorie 50–500 EO (tzv. malé ČOV) – je kategorií, v níž se v řadě případů ještě uplatní balené 

čistírny a která má své vlastní emisní standardy zohledňující velikost a používané technologie. 

ČOV do 500 EO má mírnější limity koncentrací polutantů, než které platí pro domovní ČOV. 

• Kategorie 501–2 000 EO – jsou již obvykle klasické komunální mechanicko-biologické ČOV. 

Vzhledem ke své velikosti jsou jejich emisní standardy přísnější než u kategorie do 500 EO. 

Pro účely Studie je ještě doplňována čtvrtá kategorie ČOV, tzv. skupinová ČOV, SČOV. Jedná se o 

balenou ČOV, která je navrhována ve vhodných podmínkách pro čištění OV z větších budov nebo 

v hustší zástavbě. Z pohledu řešitelského týmu slučuje toto řešení výhody DČOV a malých ČOV. Nabízí 

se decentralizované využití SČOV, kdy jsou výrazně snížené až eliminované náklady na vybudování 

kanalizační sítě, ale zároveň by SČOV byla provozována obcí, měla by instalovanou technologii pro 

srážení fosforu a základní telemetrii pro indikaci poruch a stavových hlášení přímo technologovi. 

Věříme, že zde by se mohlo nacházet optimum ekonomických možností a environmentálních 

požadavků i pro ZSJ do 100 obyvatel. 

Názvosloví dalších objektů čištění (příp. akumulace) odpadních vod 

ŽUMPA  
Bezodtoká vodotěsná jímka (nádrž), která není vybavena výpustí ani přepadem. Při naplnění je nutné 
tuto jímku vyvézt. Žumpa není vodním dílem (viz. zákon č. 254/2001 Sb., § 55 odst. 3) a neslouží k 
čištění odpadních vod, pouze k jejich akumulaci. 

DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (DČOV)  
Čistírna odpadních vod do velikosti 50 EO – čistí splaškové odpadní vody biologickým aerobním 
procesem, kdy je biomasa ve vznosu nebo přisedlá na nosiči. Může se jednat o kontinuální nebo 
přerušovaný proces. Součástí DČOV je dosazovací nádrž, kde se odsazuje vyčištěná voda od 
aktivovaného kalu. Ten je čerpán zpět do čistícího procesu a částečně je odtahován pryč. Alternativou 
dosazovací nádrže je membránová separace. Může se jednat o tzv. stanovený výrobek dle zákona č. 
22/1997 Sb., § 12 označený „CE“ nebo se může jednat o výrobek, který není takto stanovený a není 
označen „CE“. Domovním čistírna je vodním dílem dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, § 55. 

BALENÁ DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
Prefabrikovaná, ve výrobním závodě vyrobená domovní čistírna odpadních vod, která se instaluje na 
místě jako celek. Opakem balené je na místě montovaná domovní čistírna odpadních vod.  

SEPTIK  
Jedná se o průtočný čistírenský objekt. Odpadní voda ze septiku odtéká přepadem. Septik obsahuje 
většinou 3 a více komor, ve kterých se usazují nerozpuštěné látky a probíhají samovolné anaerobní 
biologické procesy rozkladu organických látek. Zejména první komora septiku se po čase naplní kalem 
a ten je třeba vyvézt. Septik je vodním dílem dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, § 55. Odtékající 
voda ze septiku nesplňuje požadavky platné legislativy a je třeba ji dále dočistit, např. osazením 
zemního filtru.  

ZEMNÍ FILTR 
Jedná se o průtočný čistírenský objekt, skládající se z několika vrstev materiálu – písku, štěrku a dalších 
filtračních materiálů (zeolit, struska aj.). Odpadní voda protéká vrstvami, do filtru je přirozeným 
prouděním přiváděn vzduch. V zemním filtru probíhají aerobní biologické procesy (biomasa je 
přichycena na vrstvách materiálu), filtrace (přes písek) a adsorpce na některé materiály (např. amoniak 
na zeolit).  

SEPTIK SE ZEMNÍM FILTREM  
Kombinace dvou čistírenských zařízení, která na sebe navazují a která při správném návrhu a 
provozování splňuje požadavky legislativy na vypouštění odp. vod. Odpadní vody mohou být 
vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních (zasakování). Může se (u každého z uvedených 
výrobků) jednat o tzv. výrobek stanovený dle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 označený „CE“ nebo se může 
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jednat o výrobek, který není takto stanovený a není označen „CE“. Zařízení nepotřebuje ke svému 
provozu elektrickou energii. 

 KATALOGOVÁ OPATŘENÍ PRO „NEPŘIPOJENÉ“ OBYVATELE 

Pro vyřešení emisí fosforu v povodí VD Orlík od obyvatel nepřipojených na kanalizaci jsou na úrovni 
obcí zvažovány kombinace následujících opatření: 

- výstavba centrální ČOV a nové oddílné kanalizace (KOM_07a) 

- dopojení nepřipojených obyvatel na ČOV ve stejné obci / ZSJ (bez přivaděče – KOM_07b) 

- připojení obyvatel na nově vybudovanou kanalizaci s odváděním vod do dostatečně kapacitní 

ČOV jiné obce nebo ZSJ (včetně přivaděče) (KOM_07c) 

- decentralizované řešení čištění odpadních vod (KOM_07d) 

o napojení jednotlivých nemovitostí (nebo skupin nemovitostí) na domovní čistírnu 

odpadních vod (+ vypouštění přečištěných vod do vod povrchových či podzemních). 

Preferenčně by zde mělo být uvažováno o využití skupinových ČOV (desítky EO) před 

malými DČOV (jednotky EO) 

(pozn.: vhodné se zdá být i budování DČOV s telemetrickým řídicím systémem) 

o napojení jednotlivých nemovitostí (nebo skupin nemovitostí) na septik se zemním 

filtrem (+ vypouštění přečištěných vod do vod povrchových či podzemních) 

o napojení jednotlivých nemovitostí (nebo skupin nemovitostí) na žumpu (nejedná se o 

čištění vod, ale akumulaci, bez vypouštění vod) 

- neprovádět žádnou akci - na základě studie, která zhodnotí ekonomiku, environmentální 

aspekty, klady a zápory výstavby systému odvádění splaškových vod z oblasti (KOM_13, 

KOM_04) lze za určitých výjimečných situací přistoupit i k této „nulové“ variantě 

Přínosy nově budovaných DČOV na snížení množství vnosu fosforu do vodních toků nejsou, bohužel, 
zásadní, neboť tyto technologie čištění vod nejsou zaměřeny na likvidaci fosforu vůbec. Jejich účelem 
je čištění odpadních vod tak, aby přečištěná voda mohla být „legálně“ vrácena do přírody, do toků. 
Chemické srážení fosforu však může být do základního procesu čištění zejména na větších DČOV / 
SČOV doplněno, aniž by to extrémně zvýšilo investiční a provozní náklady (v obecné rovině KOM_08). 

Septik se zemním filtrem nebo domovní ČOV čistí odpadní vodu od biologicky rozložitelných látek a 
anorganických částic. DČOV umí odbourávat poměrně dobře dusík (nitrifikovat), zemní filtr však 
nitrifikaci nezajistí. Biologické odbourávání fosforu v obou zařízení je spíše teorií, chemické srážení není 
běžné a ani není požadováno. 

Myšlenka odstraňovat fosfor z odpadních vod i v malých obcích přesto není irelevantní, jak by se mohlo 

na základě výše uvedeného zdát. Odpadní vody přečištěné v SČOV s TSP (a teprve v případě, že 

nejsou jiné možnosti v DČOV a septicích doplněných filtry) jsou bezesporu vhodným řešením, které 

přispěje ke zkvalitnění života osob v malých obcích i ke zlepšení životního prostředí. U čištění vod 

v malých obcích je víc než jinde potřeba vnímat při studiích proveditelnosti a vhodnosti stavby ČOV 

principy „přiměřenosti“ a „udržitelnosti“. 

U větších obcí (ČOV do 500 EO), kde už má čištění vod zásadní smysl (a to nejen z pohledu emisí 
fosforu) jsou bohužel kvalitativní limity vypouštěného znečištění dokonce mírnější, než některé limity 
pro domovní ČOV. V legislativě jsou pro ČOV do 500 EO limitovány pouze CHSK, BSK a NL (nikoliv 
živiny – dusík, fosfor). Je potřeba stanovit přísnější požadavky na kvalitu vypouštěných vod z malých 
ČOV, a to nejen u těch do 500 EO (kapitola 3.5.4.1.2, KOM_09). 

S ohledem na nezanedbatelný dopad zejména malých ČOV, SČOV a DČOV na recipient i z hlediska 

jiných polutantů je žádoucí, aby tam, kde je to možné, byly výusti ČOV vyvedeny na dočišťovací prvek, 

například mokřad nebo biologický rybník (nepřímo KOM_14). 
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3.3 RYBNIČNÍ ZDROJE 

Rybníky hrají stěžejní roli při nahlížení na látkové toky fosforu napříč povodím. Zjednodušeně lze 
komplexitu pozice rybníků znázornit na schématu na Obr. 3.3-a. Z něj je patrné, že rybník je místem, ve 
kterém se potkávají látkové toky všech emisních zdrojů fosforu z nadřazeného povodí s lokálními 
bilančními toky způsobenými využíváním rybníka pro produkční funkci a s uvolňováním fosforu 
z rybničního sedimentu. A zde právě vstupuje do hry aspekt způsobu hospodaření na rybníku, jako 
faktor, který může do značné míry ovlivnit, v jakém režimu rybník funguje. Při udržitelném způsobu 
hospodaření (Dobrá rybníkářská praxe s vyrovnanou bilancí fosforu - viz níže v kapitole 3.3.1.1) u něj 
může být podpořena retenční funkce, která při aplikaci správných technických opatření na odstranění 
na fosfor bohatého sedimentu může výrazně napomáhat odstranění fosforu z látkových vstupů a 
dosáhnout z pohledu průtoku vody rybníkem negativního fosforového salda. Naopak při nevhodném 
obhospodařování (nadměrné přikrmování, hnojení, bohaté vysazování polodivokých kachen) nebo 
významném ovlivnění fyzikálně chemické rovnováhy rybníka vlivem nadřazených zdrojů fosforu a jiných 
polutantů a hydrologickými a klimatickými podmínkami může dojít k převážení emisí a rybník se stává 
zdrojem fosforu (pozitivní fosforové saldo).  

 

Obr. 3.3-a Identifikace základních bilančních toků fosforu na úrovni rybníka 

Samostatnou kapitolou je potom míra ekologické zátěže (staré i nové), která v některých případech 
výrazně posouvá fosforové saldo do pozitivních hodnot, i když vlastní hospodaření na konkrétním 
rybníku již naplňuje do určité míry podmínky správné rybníkářské praxe s vyrovnanou bilancí fosforu. 
Rybník má totiž nezanedbatelnou tlumící funkci, kdy uváděné látkové toky jsou do značné míry 
provázané. Řešením problému živinové rovnováhy v rybníce tedy většinou není zaměření se pouze na 
jeden látkový tok, ale vyhodnocení všech potenciálních látkových toků, jejich vzájemných synergií a 
interakcí a návrhu opatření, která v důsledku povedou alespoň k nulovému, v lepším případě 
k negativnímu fosforovému saldu. Je třeba zdůraznit, že negativní fosforové saldo odpovídá 
přirozenému a udržitelnému fungování (i chovných) rybníků. 
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Je zřejmé, že komplexní a koncepční opatření pro snížení emisí fosforu z rybníků budou zasahovat i do 
produkční funkce rybníka a tím ovlivňovat ekonomiku hospodařících subjektů. Zde vnímá řešitelský tým 
zásadní prostor pro stanovení celospolečenského konsensu na sociálním i ekonomickém ohodnocení 
mimoprodukčních funkcí nebo případně ekosystémových služeb rybníka. 

Se zohledněním výše uvedeného lze identifikovat v zásadě pouze čtyři oblasti, ve kterých lze hledat 
opatření pro snížení vnosu fosforu z rybničních zdrojů: 

0) obecná opatření pro posílení informační a znalostní databáze související s řešenou 

problematikou a pro redefinici stávajícího legislativního rámce (kapitola 3.5, opatření RYB_01, 

RYB_04, RYB_05, RYB_06, RYB_07, RYB_08, RYB_12, RYB_14, RYB_15) 

1) omezení nadměrného vnosu fosforu v rámci produkčního využití rybníka a zavedení 

udržitelného hospodaření pro posílení retence rozpuštěného fosforu s následnou aplikací 

opatření z oblasti 2 (kapitola 0, opatření RYB_09, RYB_11) 

2) přerušení živinového toku v povodí, tedy reálně zachycování a odstraňování fosforu vázaného 

na nerozpuštěné látky (částečky zemin či sedimentů), a to jak na odtoku z rybníka (zejména při 

výlovu), tak na přítoku (erozní materiál), popřípadě přímo z rybníka (kapitola 3.3.2, opatření 

RYB_10) 

3) snížení imisí ze zdrojů v nadřazeném povodí - touto problematikou se zabýváme v opatřeních 

zaměřených na ostatní kategorie zdrojů, zejména komunálních (kapitola 3.2), v omezené míře 

plošných a erozních (kapitola 3.4) a poněkud zacykleně též rybničních10.  

Závěrem této úvodní kapitoly je třeba konstatovat, že při implementaci navrhovaných opatření je třeba 
mít na paměti zejména dva následující aspekty: 

- Navrhovaná opatření musí být založená na konsensu, tedy při zohlednění relevantních a 

oprávněných zájmů všech cílových skupin. Pouze tehdy mohou být opatření považována za 

udržitelná. 

- Problematiku je třeba řešit komplexním a multioborovým přístupem. Ekologický efekt je třeba 

vnímat pouze jako dílčí zisk a opatření je třeba navrhovat vyváženě i s ohledem na ekonomické, 

sociální, kulturní, zemědělské, klimatické a další aspekty. 

  

 
10 Na tomto příkladu je vidět, jak je celá problematika (nejen) rybničních emisí fosforu kauzálně provázaná a že pro 
účinné řešení problému je třeba brát významný ohled na dílčí hydrologická, morfologická, a produkční specifika 
daného rybníka a jemu nadřazeného povodí.  
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3.3.1 ZAMEZENÍ NADBYTEČNÉHO VNOSU FOSFORU 

Pro zamezení nadbytečného vnosu fosforu přímými bilančními toky do rybníka (na rozdíl od vnosů 
přítokem) je třeba cílit zejména na dvě odlišné oblasti. První z nich je plně v doméně subjektů 
hospodařících na rybníce, druhá náleží spíše do domény myslivosti. 

 

Obr. 3.3-b Schématické znázornění kritických bilančních toků pro zamezení vnosu nadbytečného fosforu 

S ohledem na závěrečná doporučení vyplývající z textu níže, členíme tuto oblast na dvě základní 
kapitoly: 

- Dobrá rybníkářská praxe 

- Chov polodivokých kachen 

 DOBRÁ RYBNÍKÁŘSKÁ PRAXE (RYB_11) 

Dobrou rybníkářskou praxí je myšlena především otázka vyrovnané bilance fosforu v rámci chovu ryb. 
Množství fosforu, které do chovu ryb vstupuje v krmení a hnojení by mělo být stejné nebo nižší než 
množství fosforu, které z rybníka odchází v biomase přírůstku ryb. Obecně je možné za kompromisní 
hranici považovat při přikrmování rostlinnými krmivy RKK 2, na kterou by měli rybáři při chovu tržních 
ryb cílit. V tomto ohledu je proto velmi důležitým faktorem přítomnost hrubého a středního zooplanktonu 
v průběhu první poloviny vegetačního období. Na zooplankton a konečné zootechnické parametry 
chovu (včetně bilance P) má přímý vliv i výskyt nežádoucích “plevelných” ryb, které je proto potřeba 
systematicky omezovat. Rovněž je potřeba se snažit nasazovat rybníky tak, aby se podpořil rozvoj 
hrubého zooplanktonu na jaře. Realizovatelnost tohoto opatření je úzce provázána s legislativním 
opatřením popsaným v kapitole 3.5.4.2.2 (RYB_15) a s realizací aplikační studie popsané v kapitole 
3.3.4 (RYB_05). 

Detailnější vhled do problematiky hospodaření v režimu Dobré rybníkářské praxe nabízí následující 
kapitola. 
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 Úvod do problematiky 

Jak bylo uvedeno výše, cílem opatření je 
podpora přechodu hospodaření na 
rybnících do stavu, kdy jsou přímé rybniční 
bilanční vstupy (krmiva a hnojiva) a výstupy 
(produkce ryb) fosforu z rybářského 
hospodaření v rovnováze. V optimálním 
uspořádání tedy platí, že množství fosforu 
vyloveného v rybím těle je větší, nebo 
shodné s množstvím fosforu vloženého do 
rybníka v biomase ryb při nasazení, ve 
spotřebovaném krmivu a aplikovanému 
hnojivu (toto neplatí pro autochtonní živiny, 
např. zelené hnojení). Tohoto cíle lze 
dosáhnout při relativním krmném 
koeficientu (RKK) do hodnoty 2,0, což je 
maximální hodnota, na kterou by měl být 
nastaven management chovu. Cílem vyrovnané bilance fosforu při chovu ryb v hlavních rybnících je 
dosáhnout toho, aby rybníky fungovaly jako články zadržující systematicky sloučeniny fosforu s 
efektivitou odpovídající době zdržení vody, zhruba v souladu s publikovanými výsledky [11] na úrovni 
20 – 60 %. 

V reálném uspořádání může “vyrovnanou 
bilanci fosforu” ohrožovat především 
nekontrolovaný výskyt “plevelných” ryb 
(drobné planktonofágní druhy ryb, resp. 
plůdky) v rybnících. V pozici “plevelné” ryby 
funguje především nepůvodní a invazivní 
střevlička východní, která je na seznamu 
EU nepůvodních druhů [22], které je nutné 
potírat. Na jiných lokalitách se přemnožuje 
karas stříbřitý, který se rozmnožuje 
partenogenezí. Jako “plevelná” ryba však 
může fungovat i přemnožený plůdek (věk 
0+) plotic, perlínů, okouna, cejna apod. V 
některých případech působí problémy i 
starší ročníky výše uvedených druhů ryb 
(např. “cejni"), které se mohou hojně 
vyskytovat ve velkých rybničních 
soustavách, kterými procházejí společně s 
vodou. Tyto ryby negativně působí na ekosystém rybníka tím, že konzumují střední a větší zooplankton 
(upřednostňují samičky perlooček s vajíčky). To omezuje přirozený jarní rozvoj planktoního 
společenstva. Nejenom, že tím je ubírána potrava kaprům, ale zásadním způsobem je přerušen přenos 
energie a živin (včetně P) potravní pyramidou do vyššího patra, tedy k cíleně chovaným kaprům a dalším 
rybám. Na pokles přirozené produkce reagují rybníkáři zvýšenou intenzitou přikrmování obilovinami. Z 
tohoto důvodu je potřeba činit všechna dostupná opatření k omezení šíření ”plevelných ryb“ v rámci 
rybničních soustav. Základními nástroji je dolovování rybníků a ponechání loviště několik dní bez vody 
(nebo alespoň jeho důkladná dezinfekce hned po výlovu), precizní třídění ryb při výlovu a před 
nasazováním rybníků, zvýšení podílu dravých druhů ryb v obsádkách, a zamezení migrace ryb stokami 
např. štěrkovými filtry na přítoku.  

Druhu stranou mince je potřeba podporovat přirozený rozvoj nejenom zooplanktonu v rybnících 
vhodnými melioračními zásahy (letnění a zelené hnojení, případně i startovací dávkou hnoje) a 
managmentem rybích obsádek (nasazování obsádky do napuštěných rybníků s rozvinutým 
zooplanktonem, kvalitním tříděním ryb, nepřesazení obsádky, využívání vícedruhových obsádek, 
přikrmováním, regulací biomasy ryb pomocí odchytů na plné vodě apod.). Cílem všech těchto aktivit je 
udržení přítomnosti alespoň středně velké frakce zooplanktonu alespoň v první polovině vegetačního 

Obr. 3.3-c Krmné obiloviny 

Obr. 3.3-d Kapr a střevlička východní 
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období. To zabezpečí správný přenos energie a živin (včetně fosforu) v potravní pyramidě do přírůstku 
ryb.  

Zachycování resuspendovaného sedimentu při výlovech (viz opatření v kapitole 3.3.2) je podmínkou 
pro celkové fungování celého systému opatření v rybářství, ale do látkové bilance v rámci tohoto 
opatření se nezapočítává. Nicméně prakticky bylo ověřeno, že zachytávání sedimentu ve stokách pod 
rybníkem může rovněž výrazně zamezit úniku “plevelných” ryb do nižších částí povodí.  

Systém “vyrovnané bilance fosforu” lze aktuálně uplatnit částečně, v plné míře jej bude možné uplatnit 
až po zavedení odkazovaných legislativních a ekonomických opatření (RYB_14). Při hodnocení 
vyrovnané bilance fosforu je třeba přihlížet i k organizaci rybníků do vzájemně propojených soustav. 
Zavedení principu “vyrovnané bilance fosforu“ resp. Dobré rybníkářské praxe, povede pravděpodobně 
k poklesu hmotnostní produkce ryb v rybnících o 10–20 %. To je v rozporu s aktuálním Víceletým 
národním plánem pro akvakulturu, v rámci kterého je prioritou MZe udržet rybniční produkci na stávající 
úrovni. Výpadek příjmu bude nutné krýt dotacemi v rámci celospolečenských mimoprodukčních / 
“ekosystémových” služeb rybníků, které budou definovány ve výstupech opatření popsaných 
v kapitolách 3.5.2.2 (RYB_04) a 3.5.2.3 (RYB_07). 

 Očekávané přínosy 

Při úspěšném zavedení Dobré rybníkářské praxe nebude chov ryb matematicky přímým donorem 
fosforu do vody a dojde k podpoře zadržování sloučenin fosforu v rybnících. Množství fosforu vloženého 
do vody chovem ryb (násada, krmení a hnojení) bude menší, než množství fosforu “vytěženého” z 
rybníku výlovem ryb. Tento šetrnější přístup k rybníkaření povede sekundárně i ke zlepšení kvality vody 
v rybnících obecně. To bude prospěšné jak pro samotnou bezpečnost akvakulturní produkce (omezení 
kyslíkových deficitů, zlepšení kvality masa ryb, větší druhová nabídka ryb apod.), tak i pro zlepšení 
životního prostředí a biodiverzity. 

 Realizovatelnost opatření 

Zavedení tohoto opatření musí být provedeno plošně v rámci celé ČR, aby rybníkáři v povodí VD Orlík, 
nebyli na trhu diskriminování ve srovnání s ostatními chovateli ryb v ČR. To je možné dosáhnout 
patřičnou změno vodního zákona, resp. vydáním vyhlášky dle § 39 odst. 12 (viz opatření RYB_15 
popsané v kapitole 3.5.4.2.2).  

Takto zásadní změna přístupu k rybníkům bude vyvolávat diskusi nad mechanizmem výpočtu RKK a 
interpretaci výsledku. Za potenciálně problematické je možné považovat hodnoty vstupující do výpočtu. 
Koncentrace fosforu v rybách se pohybuje ve velkém intervalu v závislosti na druhu, věkové kategorii, 
typu ošupení, přijímané potravě, ročním období apod. Obdobně je rozkolísán obsah fosforu v 
obilovinách a hnojivech. Provádění aktuálních analýz chovateli není možné považovat za rozumné a 
proveditelné z ekonomického důvodu. Potřebné bude v rámci dalšího výzkumu (např. RYB_15 a 
návazně RYB_12) upřesnění reálného obsahu celkového fosforu a docílení konsenzuální shody v 
jednotlivých bilančních položkách (krmiva, hnojiva, biomasa ryb) s ohledem na použitou technologii a 
intenzitu chovu.  Komplikaci ve výpočtu vyrovnané bilance fosforu mohou představovat ryby uhynulé, 
uniklé při povodni, nebo zkonzumované rybožravými predátory (obecně nazvané jako “ztráty”). Těmito 
rybami bylo / je v průběhu chovu zkonzumováno určité množství potravy (vnos fosforu), které však není 
možné odečíst od vytěžení fosforu v rámci vylovené biomasy ryb. Tyto ryby se totiž do výlovku ryb 
nedají započítat (fyzicky nejsou vylovené). Palčivé to je zejména u mladších věkových kategorií (plůdek, 
násada), které mívají obecně vyšší přirozené ztráty, jež jsou často umocněné působením rybožravých 
predátorů. Tyto skutečnosti mohou negativně zkreslovat nastavenou bilanci fosforu a RKK. Obecným 
problémem bude i potřeba objektivně a důvěryhodně sledovat a vyhodnocovat množství ryb (nasazení, 
výlov, ztráty), krmiv a hnojiv používaných do výpočtu (“karty rybníků”, § 2, vyhlášky č. 197/2004 Sb.). 

Opatření nebude možné realizovat bez napojení na kompenzace v rámci mimoprodukčních funkcí resp. 
ekosystémových služeb poskytnutých rybníky celé společnosti. Ekonomika chovu ryb musí být 
dlouhodobě udržitelná. Tedy provozování rybníků jejich vlastníky musí generovat dostatek příjmu k 
jejich údržbě (rybník je stavbou, která potřebuje péči a opravy) a přiměřenému zisku. Pokud tyto 
prostředky nebude možné generovat z chovu a prodeje ryb, vzniklý rozdíl bude potřeba dorovnat 
dotacemi. Jinak je přežití rybníků v krajině v současném rozsahu neudržitelné. Zvýšení produktivity 
práce propouštěním dalších zaměstnanců již není reálné. Již nyní je řada podniků personálně osekána 
na dřeň a zaměstnanci mají obecně nízké mzdy. Schopní pracovníci odcházejí za vyšším výdělkem 
mimo obor. Realizace opatření v praxi bude vyžadovat chytré lidi, kteří při práci přemýšlí a rozumí tomu, 
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co dělají. Pro správné rozhodování budou tito lidé potřebovat více aktuálních informací, které bude 
dodávat specializovaný software a síť terénních měřících stanic, fakticky v režimu on-line. Prosté sypání 
zrní do vody 3x týdně a šlapání bláta při výlovu nebude stačit. Rybářské firmy budou potřebovat jinak 
myslící techniky, které bude potřeba dobře ohodnotit. Na trhu práce jich ale mnoho není, protože sektor 
je nyní pro ně málo atraktivní. 

Pro zavedení Dobré rybníkářské praxe bude tedy kritické zformulování a implementace smysluplné 
legislativní úpravy (RYB_15) a její efektivní realizace. Důležitá je i pozvolná eliminace “starých 
ekologických zátěží” a schopnost recyklovat živiny v rámci dílčích povodí (RYB_14, RYB 10) a omezení 
vlivu odpadních vod, včetně odlehčovaných (opatření kategorie KOM popsaná v kapitole 3.2). Další 
podmínkou je doplnění dílčích poznatků realizací opatření RYB_04 a RYB_07. 

 Náklady na realizaci 

Investiční náklady jsou především politické. Znamenají velkou změnu v přístupu k rybníkům, jak ze 
strany státu, tak i u chovatelů. Budou nutná náročná jednání (RYB_12) při přípravě a zavádění změny 
legislativy (RYB_15). Následně budou potřeba školení chovatelů ryb k pochopení a osvojení si této 
změny a ztotožnění se s ní. Určitou naději skýtá fakt, že na projednání navrhovaných závěrů této Studie 
se zástupci rybářů, ekologů i státní správy, které se uskutečnilo dne 30.6.2021 v Českých Budějovicích 
(viz příloha 4)  byla deklarována ochota jednat a pokračovat v návazných aktivitách, které se tato Studie 
formou opatření snaží nastínit. 

Fakticky realizace opatření povede k potřebě úprav rybníků za účelem omezení migrace “plevelných” 
ryb, zlepšení třídění ryb před vysazováním, optimalizaci podávaní krmiv a různým formám jejich úpravy 
(mačkání, máčení, hygienizace). Vzroste tlak na dobrý management hospodaření na rybnících a s tím 
spojené informační toky (jak s omezenými zdroji vytvořit nejlepší produkční výsledek vyjádřený spíše 
ekonomickou přidanou hodnotou produkce, než její hmotností).  

 Provozní náklady 

Toto opatření je spíše organizační povahy a samo o sobě povede k nyní těžko vyjádřitelným provozním 
nákladům. Určité zvýšené náklady u firem budou spočívat zejména v nutnosti lepšího využívaní 
dostupných zdrojů. Hlavní provozní náklad je ale možné spatřovat v potřebě kompenzace ztrát na 
produkci ryb (min. 10 – 20 %) formou dotace za mimoprodukční služby rybníků, popřípadě 
ekosystémové služby. Primární podstata řešení tohoto problému spočívá v zahájení odborné i 
celospolečenské diskuse a hledání konsensu nad funkcí rybníka v krajině. Na něj může být navázáno 
dorovnání dotačního rámce pro dodržování standardů DZES (GAEC) v zemědělství například 
vytvořením samostatné kapitoly pro dodržování standardů DRP. Tato oblast je z hlediska zachování 
kvalitní a udržitelné krajiny minimálně stejně důležitá jako zemědělství a z hlediska množství (zejména 
negativních) externalit, kterým musí čelit, je také potenciálně výrazně ohroženější. 

Pro vyčíslení provozních nákladů (Tab. 3.3-1) bylo navázáno na odborné diskuse, v rámci kterých 
probíhaly pokusy o kvantifikaci plateb za mimoprodukční funkce rybníků. Ty se orientují na různé oblasti 
(retence vody, rekreační využití, omezení aplikace hnojiv, zachování litorálu apod.) z nichž některé 
nemusí mít nutně přímou vazbu na účinné snižování emisí fosforu. Za tímto účelem byl učiněn odborný 
odhad ročních plateb za mimoprodukční funkce rybníka s dopadem na snížení emise fosforu z rybníků, 
které by měly mít při vhodném nastavení dostatečný motivační potenciál pro iniciaci změny a pro 
zajištění její dlouhodobé udržitelnosti. Pro přesnější kvantifikaci těchto plateb je navrhováno opatření 
RYB_07. 

Tab. 3.3-1 Odhadované náklady na implementaci DRP 

Kategorie rybníka [plocha v ha] MMP funkce – fosfor [tis. Kč / ha] 

<0,5 5,0 

0,5-2 4,5 

2-5 4,0 

5-50 3,5 

>50 3,0 
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 Časový dopad aplikace opatření pro snížení emisí z rybníků 

S ohledem na poměrně zásadní potenciální dopad zavedení Dobré rybníkářské praxe uvádíme 
v tabulce odhady výhledových scénářů (kapitola 5.5) snížení emisí fosforu z různých kategorií rybníků 
v jednotlivých časových horizontech. 

Zhodnocení předpokládaného snížení emisí fosforu, kterého je možné dosáhnout aplikací tohoto 
komplexního opatření (včetně RYB_10), je nastíněno v Tab. 3.3-2. Tyto hodnoty je třeba vnímat jako 
indikativní. Bez dopřesňujících studií, které jsou navrhovány v rámci výše uvedených opatření není 
možné dosáhnout přesnějšího výpočtu. Hodnotu navrhovanou pro rok 2050 lze tedy touto perspektivou 
vnímat spíše jako cíl. Do velké míry záleží i na množství politické vůle se danou problematikou zabývat 
a investovat do řešení finanční prostředky.  

Tab. 3.3-2 Předpokládaný efekt DRP na snížení emisí z rybníků v časových horizontech 

Kategorie 
Snížení emise 
[současnost] 

Snížení emise 
[2030] 

Snížení emise 
[2040] 

Snížení emise11 
[2050] 

<0,5 2 % 20 % 50 % 100 % 

0,5-2 5 % 25 % 55 % 100 % 

2-5 15 % 30 % 60 % 100 % 

5-50 15 % 40 % 80 % 100 % 

>50 15 % 40 % 80 % 100 % 

 REGULACE CHOVU POLODIVOKÝCH KACHEN (RYB_09) 

Chov „produkční“ vodní drůbeže kachen pekingských a hus byl v minulosti hojně rozšířen na řadě 
rybníků. V současnosti je v ČR registrováno 164 chovů kachen pekingských (44 v JČK – 26,8 %), 1 
chov kachny pižmové (v JČK) a 77 chovů hus (18 v JČK – 23,4 %). Roční stavy vodní drůbeže v ČR 
jsou v posledních letech na úrovni 780 tis. ks kachen a 20 tis. ks hus, celkem tedy kolem 800 tis. ks. 
Většina těchto chovů je však umístěná v halách z důvodu ochrany hospodářství proti ptačí chřipce. Tyto 
chovy mají centrálně řešeno nakládání s trusem v rámci technologie hal (podestýlka, rošty). Na 
rybnících je fyzicky umístěno jen malé množství chovů (chovná hejna), takže faktický dopad chovu „bílé“ 
vodní drůbeže na emise fosforu v povodí je minimální a významnější může být jen místně. 

Zcela jiná situace je v oblasti vysazování tzv. polodivokých kachen v rámci výkonu práva myslivosti.  

- V rámci ČR se každoročně loví kolem 245 tis. ks kachen „divokých“ (z toho připadá 102 tis. ks 

na Jihočeský kraj - 39 %) a 1 600 ks hus (500 ks JČK – 30 %).  

- Na jaře je z předchozího roku stav zvěře v ČR na úrovni kolem 115 tis. ks kachen polodivokých 

(33,6 tis. ks JČK – 29 %) a kolem 16 tis. ks hus (8 tis. ks JČK – 49 %).  

- Na začátku léta se v celé ČR vysazují mladé polodivoké kachny za účelem lovu v množství cca 

179 tis. ks (80,5 tis. ks JČK – 45 %). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ve vegetačním období je na rybnících pouze v Jihočeském kraji 
přítomno kolem 108 tisíc kusů polodivokých kachen a v okolí rybníků se pohybuje 8 tisíc hus. 

Jedna kachna vyprodukuje za den cca 300 g trusu a husa 500 g. Surová hmota trusu hus má sušinu 
29%, koncentrace organických látek je 13,4 %, obsah dusíku 0,55 %, P2O5 – 0,54 % a K2O – 0,95 %.  
U kachen jsou hodnoty poněkud vyšší: sušina 44 %, organické látky 26,2 %, N – 1,0 %, P2O5 – 1,4 % a 
K2O – 0,49 % [23]. 

Chov vodní drůbeže, včetně tzv. polodivokých (PD) kachen, je velmi významným zdrojem fosforu pro 
rybniční ekosystém: 1 kachna či husa při 4 měsících pobytu na rybníce vyprodukuje 0,06-0,15 kg 
fosforu. 

 
11 Zde je třeba poukázat na fakt, že při účinném zavedení DRP lze v určitých případech s rybníky počítat jako 
s efektivními místy pro retenci fosforu a z logiky bilančního vlivu mohou tedy vést k reálnému „snížení emise“ nad 
100%. Jelikož je však přesné vyčíslení tohoto efektu pro jednotlivé rybníky v rámci této Studie obtížně uchopitelné 
a vedlo by spíše ke zkreslení předkládaných scénářů, nabízí řešitelský tým tento konzervativní pohled „pouze“ na 
dosažení vyrovnané bilance fosforu, tedy stoprocentního snížení emisí.  
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Z těchto čísel vyplývá, že pouze na území Jihočeského kraje hovoříme o teoretické emisi fosforu přímo 
do vodního prostředí ve výši 6,5 – 16,3 tun fosforu pouze od polodivokých kachen. 

PD kachny chované na rybníce obvykle v období duben – září (říjen) v množství do 250 ks/ha a se 
spotřebou 7 kg obilovin na kus představují i další rizika, například degradaci genetického fondu kachny 
divoké, poškozování břehové vegetace, likvidaci vodních bezobratlých i obojživelníků a při lovu 
(sklízení) kachen střelbou i masivní kontaminaci rybničního sedimentu a také okolí rybníka olovem. 

Přirozená hustota divokých kachen na rybníce je do 15-20 ks/ha na malých (relativně dlouhá břehová 
čára) a do 10 ks/ha na velkých rybnících. 

Z pohledu řešitelského týmu se jedná o nezanedbatelnou součást celé studované problematiky snížení 
imisí fosforu do VD Orlík. Je zřejmé, že chov PD kachen na rybnících je třeba podrobit kontrole a 
regulatornímu zásahu (zejména na úrovni myslivecké legislativy), který by u chovu PD kachen měl 
spočívat zejména v omezení počtu vysazovaných kusů na hektar vodní plochy. Další podmínkou 
efektivity opatření je existence vyhlášky upravující poměry v akvakultuře, jak ji požaduje Vodní zákon 
(254/2001Sb.) § 39. 

Realizovatelnost opatření může být ztížena zejména kvůli odporu na straně hospodařících subjektů a 
na ně navázaných struktur. Důvodem může být vysoký ekonomický přínos provozovaného 
„sportovního“ (placeného rekreačního) lovu a významné sociálních aspekty. 
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3.3.2 PŘERUŠENÍ TOKU FOSFORU  

Mezi opatření této oblasti řadíme organizační a technická opatření (RYB_10), kterými se zajistí 
zachycení a odstranění sedimentu na přítoku do rybníka, z rybníku samotného nebo na odtoku 
z rybníka. Schematicky je působení těchto opatření na látkové toky fosforu v rybníce znázorněno na 
znázorněno na Obr. 3.3-e. 

Principiálně se jedná o to, aby se těmito opatřeními zachytil resuspendovaný sediment co nejblíže místu 
jeho vzniku a aby byl tento sediment využit v souladu s konceptem cirkulární ekonomiky, jelikož se často 
jedná o materiál, který je možné účelně využít pro aplikaci na půdní bloky [24] (ze kterých často jeho 
část pochází). 

 

 

Obr. 3.3-e Schématické znázornění kritických bilančních toků pro přerušení toku fosforu rybníkem 

 TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VYMÍSTĚNÍ SEDIMENTU 

V této kapitole jsou uvedena možná opatření, kterými lze účinně zachytit a následně odstranit sediment 
z rybničního cyklu dle schématu na Obr. 3.3-e. Neuvádíme zde opatření spočívající v kompletním 
odbahnění rybníka, které sice nastíněnou problematiku také řeší, ale z principu se jedná o opatření 
jednorázová a velice nákladná, zatímco níže uvedená opatření jsou zaměřená zejména spíše na 
periodická využití (výlovy, běžná údržba a provoz rybníka) a navrhovaná s cílem posílit udržitelné 
hospodaření na rybníkách v souladu se zásadami Dobré rybníkářské praxe. O částečném nebo 
kompletním odbahnění rybníka lze uvažovat zejména v případě, kdy jsou na rybníce identifikované 
významné ekologické zátěže (např. stará ekologická zátěž na rybníku Rožmberk - viz opatření RYB_02, 
RYB_03 popsaná v kapitole 3.3.3). 

Z hlediska cílení na konkrétní látkový tok lze opatření rozdělit na následujících 5 kategorií: 

- Opatření na přítoku 

- Opatření na rybníce 

- Opatření na odtoku 

- Retenční malá vodní nádrž pro soustavu rybníků 
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- Doplňková opatření 

 Opatření na nátoku 

Jedná se o opatření sekundární - primárně je nezbytné řešit hospodaření na zemědělských půdách, 
tedy protierozní ochranu (viz kapitola 3.4 a opatření RYB_06 a návazné vyhledávací studie) 

Sedimentační přednádrž 

Sedimentační přednádrž slouží k ochraně rybníka před přísunem erozního materiálu z povodí a může 
být alternativou k obtokové stoce (viz kapitola 3.3.2.1.4.). Přednádrž ve formě poldru či plně napuštěné 
nádrže má smysl tam, kde je možné ji dostatečně dimenzovat na očekávané vysoké průtoky. Doba 
zdržení vody v přednádrži by za Q1 neměla klesnout pod 30 minut. Nezbytnou podmínkou je zajistit 
přístup technice k periodickému odtěžení zachyceného materiálu. 

Investiční náklady: jednotky až desítky milionů Kč 

Provozní náklady: srovnatelné s odbahňováním loviště po výlovu (kapitola 3.3.2.1.2) 

 Opatření na rybníce 

Odbahňování loviště před výlovem  

Další možností omezení odtoku sedimentu 
z rybníka při jeho výlovu je jeho odtěžení z 
prostoru loviště pomocí sacího bagru. 
Tento postup se používá na větších 
rybnících, kde se loví větší množství ryb. 
Loviště rybníka je postupně v průběhu 
vegetačního období zaplněno sedimentem, 
který v průběhu výlovu uniká s 
vypouštěnou vodou. Odtěžením velké časti 
sedimentu z loviště je omezen jeho únik při 
výlovu. Sedimenty se tak v srpnu až říjnu 
odsávají pomocí plovoucích sacích bagrů. 
Zvodněný sediment je nejčastěji přesouván 
na druhý konec rybníka, zachytáván 
v geotextilních vacích (za pomoci 
flokulace), nebo je čerpán do lagun na 
břehu. Odvodněný sediment může být 
z těchto lagun za splnění legislativních podmínek (viz též RYB_14) vyvážen na pole. 

Tato technika se v současnosti na řadě rybníků běžně používá. Je podporována i dotacemi ministerstva 
zemědělství ČR v rámci mimoprodukčních funkcí (rybníky nad 5 ha). Jedná se zejména o velké rybníky, 
na kterých se loví velké množství ryb a výlov trvá několik dní. Problémem je, že velká většina takto 
odbahňovaných lovišť rybníků nemá správný managment se sedimentem. Zvodněný sediment je tlačen 
sacím bagrem na druhou stranu rybníka. Fakticky dochází jen k jeho přemístění v rámci rybníka. V 
dalším roce se sediment opět vrátí do loviště, a to je nutné opět vyčistit. Vlastní (svůj) sací bagry vlastní 
historicky jen několik rybářských firem v ČR (např. Hluboká, Pohořelice). Ostatní podniky si je zapůjčují 
dle potřeby. Nicméně s ohledem na počet rybníků ve správě vlastníků sacích bagrů, tak jejich volná 
kapacita pro cizí je velmi omezená. Přeprava sacího bagru mezi rybníky je rovněž nákladná. Další 
možností je využití specializované firmy, např. PLOSAB, s.r.o. Problémem zde je však ekonomika. Cena 
za přepravu bagru na větší vzdálenost (tam a zpět) může být větší než samotná práce na rybníku 
(odbahnění loviště trvá 2-5 dni, pro velké rybníky až 3 týdny). Tato firma se zaměřuje na větší zakázky 
- odbahnění rybníka na plné vodě.... vyčištění jenom loviště na malém rybníce je malá zakázka. Některé 
menší rybářské firmy (Protivín, Kardašova Řečice, Blatná) si zakoupily v poslední letech univerzální 
nosič Truxor, který disponuje kromě žací lišty a různých nakladačů i jednotkou pro odsávaní sedimentu. 
To je asi cesta, jak zpřístupnit odbahňování loviště rybníka na plné vodě co nejvíce zájemcům. Rozšíření 
této menší techniky mezi profesionální rybníkáře, např. možností jejich nákupů v rámci OP Rybářství 
(dotace 50 %) umožní čistit více rybníků za lepších ekonomických podmínek. Problémem však je, že 
zařízení koupená z OP Rybářství nemohou pracovat min. 5 let (doba udržitelnosti) pro cizí. Pro malé 
rybníky by proto bylo rozumné provádět alespoň odbahnění rybníka po výlovu suchou cestou. 

Obr. 3.3-f Odbahnění loviště sacím bagrem 

https://doroteamekaniska.se/en/truxor-2/
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Investiční náklady: 0 (v případě pronájmu, kdy se jedná o provozní náklady) až nižší jednotky milionů 
(zakoupení sacího bagru, multifunkčního harvestoru) 

Provozní náklady: desítky až stovky tisíc Kč v závislosti na velikosti rybníka a disponibilní technice 
(nejsou zahrnuty náklady na nakládání se sedimentem dle stávající legislativy – viz opatření RYB_14) 

Odbahňování loviště po výlovu 

Za určitých okolností (zejména u menších 
rybníků se sjezdem na kádiště) může být 
loviště vyváženo i po výlovu rybníka. Tuto 
metodu využívají hojně podniky, které 
nedisponují vlastními sacími bagry. 
Používají se klasické bagry a nákladní 
auta. Frekvence vyvážení loviště je různá v 
závislosti na míře zabahňování. Tato 
aktivita je rovněž podporována dotacemi 
MZe (mimoprodukční funkce rybníků, nad 
5 ha).  

Investiční náklady: 0 (předpokládáme 
pouze pronájem techniky) 

Provozní náklady: jednotky až první 
desítky tisíc Kč v závislosti na velikosti 
rybníka (nejsou zahrnuty náklady na 
nakládání se sedimentem dle stávající 
legislativy – viz opatření RYB_14) 

 Opatření na odtoku z rybníka 

Hlavním smyslem níže uvedených opatření je změna odtokového režimu rybníka při výlovu tak aby byla 
podpořena sedimentace nebo zachycení nerozpuštěných látek a na ně navázaných živin, čímž se zlepší 
kvalita vody. Díky tomu odejde při výlovu rybníka výrazně méně živin vázaných na pevné částice níže 
do povodí. Toho je možné dosáhnout pomocí níže uvedených technik. 

Retence sedimentu při výlovu ve výtokové stoce 

Dočasné umístění balíků slámy / sena ve stoce pod rybníkem 

Ve stoce pod rybníkem se před výlovem 
rybníka instaluje soustava dočasných 
hrázek vybudovaných z malých balíků 
slámy (sena). Postavit je potřeba min. 2 
hrázky za sebou, lépe více (3–4). Hrázky 
jsou od sebe vzdáleny desítky až stovky 
metrů s ohledem na spádové podmínky 
dané lokality. Tyto hrázky vzdouvají vodu 
ve stoce a tím ji zadržují. Díky tomu mohou 
nerozpuštěné látky sedimentovat. Po 
výlovu a zaschnutí bahna se stoky vyčistí 
pomocí mechanizace. Sediment a slámu je 
možné využít ke kompostování nebo uložit 
na pole v lokálním měřítku. Balíky slámy je 
možné nahradit např. mobilním 
nafukovacím vakem umístěným do stoky 
(používají je hasiči při čerpání vody z málo 
vodnatých toků). Vhodné pro menší až 
středně velké rybníky.  

Obr. 3.3-g Odbahnění loviště po výlovu 

Obr. 3.3-h Dočasná retence pomocí slaměné hrázky 
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Trvalé umístění hradítek ve stoce pod rybníkem  

Na některých lokalitách může být z 
dlouhodobého hlediska výhodnější 
nahradit dočasné bariery z balíků slámy 
budované vždy před výlovem rybníka 
trvalými hradítky z betonu / kamene. Tyto 
konstrukce se zabudují do koryta stoky. V 
průběhu roku jsou trvale otevřené, 
případně zahrazené jen z části (např. 
1 dluží), aby pomáhaly zadržovat vodu v 
krajině. Sekundárně mohou sloužit jako 
zdroj vody pro zvěř, případně jako trdliště 
obojživelníků. Před výlovem dojde k 
uzavření profilů a zadržování vody ve 
stoce. Po výlovu rybníka a zaschnutí bahna 
budou stoky opět vyčištěné a zachycený 
sediment vyvezen na okolní pozemky. 
Hradítka budou poté opět otevřena. 
Vhodné by bylo i rozšíření části stoky za 
účelem zvětšení objemu vody (zvýšení 
doby zdržení = zlepšení sedimentace). 
Profil stoky bude vhodné upravit pro jeho snadné čištění mechanizací. 

Oba postupy je možné vylepšit pomocí aplikace flokulantů do vody v čase výlovu rybníka. Tato 
technologie je v současnosti vyvíjená a testována na FROV JU. 

Pro realizovatelnost opatření je stěžejní, aby stoka byla přístupná (únosný terén, bez překážek, např. 
stromů a keřů) pro těžší mechanizaci (bagr, nákladní auto) při následném čištění. 

Stoka nesmí být moc hluboká, nebo mělká a mít měkké dno. Musí se jednat o dobře udržovanou stoku. 

Spád stoky má být spíše mírný, nicméně vzdutí první hrázky nesmí brzdit vodu vytékající z rybníka 
(vzdutí vody ve stoce nesmí zasahovat až do vývařiště).  

Stoku je třeba pravidelně čistit po výlovu rybníka a předejít jejímu úplnému zazemnění.  

Realizovat toto opatření v praxi by měli samotní rybníkáři, neboť oni manipulují s vodou a mají dobrý 
přehled co se bude kdy dít. Nicméně nutná bude koordinace s vlastníky pozemků, na kterých se bude 
zachytávání sedimentu provádět. Dalším problematickým aspektem je nakládání s vytěženým 
sedimentem, který bude potřeba uložit na okolních pozemcích.  

Investiční náklady: vyšší desítky až první stovky tisíc Kč pro trvalé hrázky v zívislosti na počtu a 
majetkoprávních poměrech 

Provozní náklady: vyšší jednotky tisíc Kč pro dočasné hrázky až nižší desítky tisíc Kč pro trvalá 
hradítka (náklady nezahrnují nakládání se sedimentem dle stávající legislativy – viz opatření RYB_14) 

Laguna v prostoru pod rybníkem 

Na některých rybnících, kde jsou k tomu vhodné prostorové a spádové podmínky je možné vybudovat 
trvalé laguny přes které se bude vypouštět voda z rybníka při jeho výlovu. Objem laguny by měl zadržet 
vodu na dobu minimálně 30 min. Po výlovu se laguna může nechat několik let nečištěná a fungovat jako 
umělý mokřad. K vyvezení laguny se přistupuje až po výraznější ztrátě kapacity sedimentace 
(zazemnění). Tento postup je uplatňován v Rakousku. Komplikací k jeho zavádění může být roztříštěné 
vlastnictví pozemků pod rybníkem, případně nevhodné spádové poměry.  

Obr. 3.3-i Dočasná retence pomocí hradítek 
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Toto opatření je při případném zavádění 
nejvíce omezováno dostupností pozemků 
pod rybníkem. Vlastnictví rybníka a 
pozemku pod nim je různé. Jeho vlastník 
nemusí mít motivaci pozemky rybníkáři 
odprodat (směnit). Jedná se o trvalý zábor 
pozemku. Je možné tomu napomoci 
prioritizací při pozemkových úpravách. 
Další limitaci představuje prostorové 
omezení (umístění staveb pod rybníkem), 
případně nedostatečný spád. Laguny musí 
rovněž umožňovat přístup pro těžkou 
mechanizaci při jejich občasném vyčištění. 
Určitý problém může představovat i 
výpustné zařízení na daném rybníku, které 
má kapacitu vypouštět velký objem vody. 
Tato voda by měla být zadržena v laguně 
na 20 až 30 min., což bude klást nároky na 
velikost laguny (objem nebo plochu). Z 
tohoto důvodu bude někde nutné 
optimalizovat kapacitu výpusti k objemu laguny, resp. upravit manipulaci s vodou tak, aby laguna byla 
kapacitní.  

Investiční náklady: nižší stovky tisíc až miliony Kč v závislosti na velikosti rybníka a laguny 

Provozní náklady: jednotky až první desítky tisíc Kč v závislosti na velikosti rybníka (nejsou zahrnuty 
náklady na nakládání se sedimentem dle stávající legislativy – viz opatření RYB_14)  

Vybřežení vody ze stoky pod rybníkem do mokřadních pozemků  

Na některých lokalitách s vhodnou 
konfigurací terénu a pozemky, které nejsou 
hospodářsky využívané, je možné 
provádět záměrné vybřežení vypouštěné 
vody z koryta stoky. Voda vytékající z 
rybníka při jeho výlovu proteče travními 
nebo mokřadními porosty ve kterých se 
zachytí nerozpuštěné látky. Po několika 
desítkách až stovkách metrů se voda vrací 
zpět do koryta stoky již “vyfiltrovaná”. Tento 
postup je využíván např. na Padrťských 
rybnících od 80. let 20. století.  

Toto opatření je možné realizovat pouze 
tam, kde vybřežení vody ze stoky pod 
rybníkem nebude páchat škody na 
dotčených pozemcích. Musí se jednat o 
pastviny nebo bažinaté zamokřené 
pozemky, které fungují jako mokřad a nejsou hospodářsky využívané. Dalším důležitým faktorem je 
vhodná konfigurace pozemků z hlediska spádu. Vhodné pro odlehlé lokality a chráněná území, kde 
tento způsob nakládání s vodou nebude kontroverzní. V minulosti (před rokem 1948), si takovýmto 
způsobem lokálně sedláci zvyšovali úrodnost pastvin.  

Investiční náklady: vyšší desítky až stovky tisíc Kč v závislosti na velikosti rybníka, morfologii terénu a 
majetkoprávních poměrech 

Provozní náklady: 0 

 Malá vodní nádrž pro cílenou retenci fosforu 

Podstatou tohoto opatření je malá vodní nádrž / rybník, která bude svým účelem primárně plnit funkci 
buď pouze zadržení sedimentu (S-MVN), nebo i podpory retence rozpuštěného fosforu (P-MVN) 
z hydrologicky nadřazených emisních zdrojů (viz schéma na Obr. 3.3-l). Principiálně se může jednat o 

Obr. 3.3-j Záchytná laguna v prostoru pod rybníkem 

Obr. 3.3-k Vybřežená stoka a záchyt sedimentu na travním 
porostu 
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nově vybudovanou malou vodní nádrž, v některých případech se může k tomuto účelu určit existující 
rybník, u kterého bude změněno užívání. V obou případech by mělo být řešení navrženo v rámci 
vyhledávací studie definované v kap. 3.5.2.2. 

V současné době (srpen 2021) je v rámci nastavování pravidel Operačního programu Životní prostředí 
2021 – 2027 diskutováno zavedení mechanismu, který umožní realizovat výkupy stávajících 
rybochovných MVN za účelem změny užívání. Cílové užívání bude PPO, boj proti suchu nebo předmět 
ochrany přírody a krajiny. Další možností je ponechání nádrže ve správě zodpovědného rybářského 
subjektu, který na této MVN bude hospodařit striktně extenzivně a s důrazem na plnění nové primární 
funkce tohoto vodního díla. 

Při výběru nebo návrhu nádrže je třeba důsledně zohlednit optimální parametry (poměr velikosti a 
průtočnosti, hloubka nádrže) s ohledem na definovanou primární funkci (S-MVN, P-MVN). Nádrž by 
měla být vybavena otevřeným dvojdlužovým požerákem (viz kap. 3.3.2.1.5), musí splňovat technické a 
logistické podmínky pro umožnění snadného odstranění / vytěžení sedimentu z nádrže (kap. 3.3.2.1.2) 
nebo ze stoky pod nádrží (kap. 3.3.2.1.3) a její provozní režim musí být nastaven v souladu s požadavky 
na plnění její primární funkce. Rybářské hospodaření musí být podřízeno funkci záchytu sedimentu a 
fosforu z výše položených rybníků. Nádrž / rybník bude nasazován účelovou obsádkou a v pravidelných 
intervalech loven. Po výlovu dochází k odstraňování sedimentu a opětovnému nastavení optimální 
účelové obsádky. 

 

Obr. 3.3-l Schématické znázornění principu retenční nádrže pro omezení odnosu živin z nadřazeného povodí 
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 Doplňková opatření 

Mezi doplňková opatření v této kapitole řadíme zejména opatření, která přímo nevedou 
k požadovanému zadržení sedimentu, ale svým působením umožňují optimální provoz rybníka a 
spolupůsobí při efektivitě výše navrhovaných opatření. 

Obtoková stoka 

Obtoková stoka je objekt, který slouží k 
obvedení vody obvykle malého vodního 
toku kolem rybníka. Je vybavena 
rozdělovacím objektem, aby bylo možné 
míru průtočnosti vodní nádrže regulovat.  

Smyslem opatření je ochránit zejména 
menší vodní nádrže v malých (zvláště 
svažitých) povodích, kde je kolísání 
průtoků velmi zřetelné, před proplavením 
vysokými průtoky (odplavení planktonu 
potřebného pro výživu rybí obsádky) a před 
zanesením erozním materiálem. Zároveň 
je povodí pod nádrží chráněno před 
možnou živinovou vlnou pocházející právě 
z vody zadržované v nádrži. Zejména v 
případě silně eutrofních až hypertrofních 
nádrží a rybníků se může jednat o jakési 
“spící” zdroje fosforem (a fytoplanktonem) bohaté vody, která se epizodicky vyplachuje a je 
eutrofizačním rizikem pro vodní nádrže níže v povodí. Obtoková stoka (strouha) by měla být povinnou 
součástí MVN a rybníka tam, kde je tato nádrž využívána k dočišťování odpadních vod (komunální, 
zemědělské), protože bez takové ochrany by se výrazně snížila její schopnost zadržovat fosfor. 

Investiční náklady: vyšší stovky tisíc až miliony Kč v závislosti na délce obtokové stoky, morfologii 
terénu a majetkoprávních poměrech 

Provozní náklady: 0 

Typový otevřený dvojdlužový požerák 

Typový otevřený dvojdlužový požerák je důležitý pro možnost 
volit vrstvu, odkud je odpouštěná voda z rybníka a tím do 
určité míry regulovat kvalitu odtékající vody a množství 
sedimentu, které se do ní dostává. Je prokázané, že odtok 
horní vody znamená zhruba o třetinu efektivnější retenci 
fosforu v rybníce [25]. Konstrukce typového otevřeného 
požeráku má význam zejména u rybníků, na kterých bude 
pravidelně aplikováno některé z výše uvedených technických 
opatření pro zadržení a odstranění sedimentu. 

Investiční náklady: vyšší desítky až stovky tisíc v závislosti 
na velikosti rybníka a typu stávajícího výpustního objektu 

Provozní náklady: 0 

 Očekávané přínosy 

Pomocí různých výše uvedených technik dojde k omezení 
putování nerozpuštěných látek s navázaným fosforem 
povodím. Sediment standardně odcházející z rybníka při jeho 
výlovu bude z velké části zachycen hned pod rybníkem. 
Rovněž se bude předcházet kontaminaci sedimentu polutanty 
v nižších částech povodí. Při vhodném nastavení 
legislativních norem to umožní recyklaci živin v rámci povodí. 
Sekundárně mohou popsaná opatření podporovat i biodiverzitu (retence vody v krajině, napajedlo 
savců, rozmnožování obojživelníků, apod.). 

Obr. 3.3-m Obtoková stoka 

Obr. 3.3-n Pohled do typového otevřeného 
dvojdlužového požeráku s kolejnicemi na 
umístění česlí a dluží 
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 Realizovatelnost opatření 

Některá z výše uvedených opatření jsou realizována již dnes, zejména u rybníků nad 5 ha plochy, kde 
jsou kompenzována z prostředků národního programu MZe. Cílem je, aby se aplikace vybraných 
technických opatření popsaných v seznamech v popisu opatření aplikovala ve větší míře. Zároveň lze 
očekávat určitý odpor zainteresovaných subjektů proti jejich realizaci. Za účelem podpory akceptace a 
pochopení smysluplnosti těchto opatření a identifikace možných rizik a překážek je navrhováno opatření 
RYB_06. Nabízí se zde možnost napojení tohoto opatření na zavádění Dobré rybníkářské praxe 
(kapitola 3.3.1.1, opatření RYB_11) a využití prostředků programu na financování mimoprodukčních 
funkcí rybníka, který by měl vzejít z realizace opatření RYB_05, RYB_07 a RYB_15. 

 Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu 

Dle odborného odhadu řešitelského týmu lze těmito opatřeními zachytit minimálně 50 %, často však i 
více než 90 % nerozpuštěných látek (včetně navázaného fosforu) unikajících při výlovu rybníka. Jedná 
se tedy o soubor opatření, která mají při aplikaci v souladu s Dobrou rybníkářskou praxí (kapitola 
3.3.1.1) potenciál výrazně omezit tok živin napříč povodím. Zásadním limitujícím faktorem jsou však již 
několikrát zmiňované legislativní překážky, na které cílí návrh opatření RYB_14 a dále pak volba 
vhodných profilů pro aplikaci těchto technických opatření a zajištění součinnosti dalších cílových skupin. 
Na tuto problematiku cílí vyhledávací studie, popsané v kapitole 3.5.2.2 a opatření RYB_06). 

 PILOTNÍ VYHLEDÁVACÍ STUDIE PRO ZAVEDENÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ PRO 

PŘERUŠENÍ TOKU FOSFORU (RYB_06) 

Cílem opatření je provedení pilotní vyhledávací studie pro identifikaci vhodných profilů k realizaci 
technických opatření pro zadržení sedimentu (RYB_10 – kapitola 3.3.2) v rámci vybraného dílčího 
povodí - rybniční soustavy. Pro pilotní vyhledávací studii se vzhledem k vysoké prozkoumanosti jako 
optimální jeví povodí Lomnice zakončené monitorovacím profilem pod městem Blatná. 

Očekávané výstupy pilotní vyhledávací studie jsou následující: 

- návrh vhodných profilů pro aplikaci technických opatření popsaných v opatření RYB_10 na základě 

analýzy hydrologických, morfologických, bilančních a dalších charakteristik zájmového území 

- projednání navržených opatření se zájmovými skupinami, zejména s: 

o vlastníky dotčených pozemků 

o správcem vodního toku 

o provozovatelem rybníka nad vytipovaným profilem (případně i dalšími provozovateli 

rybníků výše v povodí) 

o orgány ochrany přírody 

o zemědělci hospodařícími v přilehlém okolí rybníků a vodních toků 

o pozemkovým úřadem (pro případný návrh opatření kategorie KPÚ) 

o a dalšími 

Cílem tohoto projednání, které bude vedeno v několika etapách od zahájení Pilotní studie je zaprvé 

identifikace důležitých informací pro realizaci návrhu vhodných profilů (viz předchozí bod), dále 

vysvětlení cíle opatření, tedy minimalizace znečišťování vodních toků a povodí plaveninou a 

živinami. Všechny dotčené subjekty budou vyzvány ke spolupráci na dosažení požadovaného cíle. 

Dílčím výstupem bude návrh ohodnocení aktivního zapojení jednotlivých účastníků (provozovatel 

rybníka a zemědělec) v rámci různých dotací za strpení (vlastník pozemku), využívání 

(provozovatel rybníka nad profilem) a akceptaci odtěženého sedimentu na zemědělské pozemky 

v okolí rybníka (za stávajících podmínek, popřípadě po zavedení potřebné legislativy RYB_14 - 

místní zemědělec). 

Cílem studie je zejména vytváření podmínek pro faktické zavádění technických opatření (RYB_10) na 

zájmovém území do praxe a vytvoření podmínek a nástrojů k propojení různých subjektů, které by za 

normální situace neměly (nebo spíše často necítí) potřebu spolupracovat. Aktivitami při realizaci studie 

by mělo být zejména rozšířeno povědomí zájmových skupin o udržitelném hospodaření v krajině. 

Zároveň by však tato pilotní studie měla posloužit pro optimalizaci postupů pro nasazení dalších 

vyhledávacích studií na jiných dílčích povodích a rybničních soustavách, zejména z hlediska: 
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- optimalizace technické přípravy relevantní a validní datové základny zájmového území 

(hydrologie, morfologie, dálkový průzkum země apod.) 

- identifikace potřeb a případných komunikačních bariér jednotlivých zájmových skupin a návrhu 

účinných prostředků pro jejich překonávání 

- identifikace vhodného prostorového vymezení a prioritizace zájmových území, na která budou 

cíleny následující Vyhledávací studie (ORP, povodí III. řádu, rybniční soustavy, jiné členění…) 

3.3.3 OPTIMALIZACE FOSFOROVÉHO REŽIMU RYBNÍKA ROŽMBERK 

Rožmberk je svou rozlohou 489 ha největší rybník v České republice a při určité definici pojmu rybník i 
na celém světě. Smutnějším prvenstvím je, že emisní (ale i imisní) bilancí fosforu, vyčíslenou na 4,5 
tuny je Rožmberk zdaleka největším emisním zdrojem v povodí VD Orlík, a to nejen mezi rybníky, ale i 
mezi komunálními zdroji. Důležité je, že za optimálních podmínek, kdy by Rožmberk plnil i svoji 
přirozenou retenční funkci sloučenin fosforu, by zde naopak docházelo k zadržení fosforu z přítoku 
z nadřazeného povodí v obdobné (pouze záporné) výši. V celkovém úhrnu se tedy jedná o rozdíl 9 tun 
imisního fosforu z jediného zdroje, tedy téměř 3% celkových vyčíslených imisí fosforu do VD Orlík. 

Problematika látkové bilance rybníka Rožmberk, tedy imisí a emisí fosforu, není zdaleka triviální: jedná 
se o kombinaci imisí z povodí Lužnice, lokálních komunálních emisí včetně emisí fosforu odlehčovanými 
odpadními vodami z jednotné kanalizace (Třeboň) a zejména o starou ekologickou zátěž fosforem 
uloženým v sedimentech. Vnos fosforu z produkčního rybářství (Třeboňské rybářství a.s.) je aktuálně 
zanedbatelný, naopak pravidelným odbahňováním loviště před výlovem je fosfor z rybníka odstraňován 
a jsou omezovány také úniky fosforu vázaného na sediment při výlovech. Právě pro komplikovanost 
látkové bilance a kvůli velkému měřítku látkových toků fosforu je důležité, aby pro návrh účinných 
opatření pro snížení emisí fosforu z Rožmberka byla vypracována samostatná studie proveditelnosti 
(RYB_02), na jejímž základě by pak bylo možné realizovat vlastní opatření na optimalizaci fosforového 
režimu Rožmberka (RYB_03). 

Studie bude rozdělena na tři etapy: 

1) Identifikace a zajištění všech relevantních dat a vypracování bilanční studie zahrnující i zásoby 

fosforu v sedimentech 

2) Návrh možných variantních opatření pro snížení vnosu fosforu z jednotlivých identifikovaných 

zdrojů 

3) Posouzení navrhovaných opatření z hlediska technické proveditelnosti a ekonomické efektivity, 

projednání s dotčenými subjekty a návrh finálního technického opatření, které bude následně 

realizováno v opatření RYB_03. 

Na Rožmberk lze pohlížet jako na existující nádrž fungující v režimu P-MVN (viz kapitola 3.3.2.1.4), 
s tím rozdílem, že na ní historicky neexistoval a stále neexistuje provozní režim, který by dokázal 
bilanční rovnováhu zvrátit do negativního fosforového salda. Rozhodně se nejedná o rybník, ve kterém 
by zásadní podíl emisí byl způsoben hospodařením rybářského subjektu (Rybářství Třeboň, a.s.). Rybí 
produkce je zde spíše upozaděna a rybník pracuje v režimu sedimentace a retence fosforu ze svého 
povodí a zejména z emisních zdrojů existujících v rámci mikropovodí, které zatěžují Rožmberk přímým 
působením (odlehčovací komory, volné výusti, stará ekologická zátěž = fosfor v sedimentech). Tento 
režim je nicméně výrazně vychýlen do pozitivního fosforového salda a bez zásadnějších investic na 
cílená opatření identifikovaná navrhovanou studií RYB_02 se popisovaná situace v rámci krátkodobého, 
ale velice pravděpodobně ani střednědobého časového horizontu nezlepší. Pokud by se podařilo rybník 
Rožmberk převést z režimu, kdy fosfor uvolňuje, a do režimu, kdy fosfor naopak zadržuje (potenciálně 
kolem 30% všeho vstupu), byl by to pro povodí Orlíka významný krok. 

Navázat lze na několik bilančních studií zpracovaných státním podnikem Povodí Vltavy, včetně 
sledování epizodických vstupů fosforu s odlehčovanými vodami z města Třeboň. 

3.3.4 APLIKAČNÍ STUDIE OPATŘENÍ RYB, KOM A PEZ V POVODÍ STAŇKOVSKÉHO RYBNÍKA  

Staňkovský rybník není produkčním rybníkem, ale rybníkem s převažující funkcí rekreační, a to včetně 
sportovního rybolovu. Jakost vody byla po desítky let setrvale poměrně dobrá, ale v poslední dekádě 
byly pozorovány postupné změny, které v sérii suchých let vyústily do sinicových vodních květů. Ty 
znamenaly zásadní narušení rekreační funkce rybníka a ekonomické ztráty pro okolní obce. V letech 
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2017-2018 byl proveden podrobný monitoring jakosti vody v celém povodí, jehož výsledky a doporučení 
byly shrnuty v závěrečné zprávě (Povodí Vltavy, státní podnik a ENKI, o.p.s., 2019) a projednány se 
starosty obcí a představiteli Jihočeského kraje. 

Opatření RYB_06, které je na povodí Staňkovského rybníka navrhováno, se v této fázi týká ostrého 
návrhu opatření vyplývajících z této Studie a z výše uvedené zprávy monitoringu. 

Povodí Staňkovského rybníka je poměrně malé (122 km2), nicméně v sobě zahrnuje všechny typy 
zdrojů fosforu. Jak vyplývá ze Studie, je nezbytné zabývat se komplexně všemi opatřeními; ta musí být 
tedy cílena jak na bodové zdroje, včetně odlehčovaných odpadních vod, tak na emise fosforu z rybníků, 
nejlépe i s implementací opatření cílených na zemědělskou půdu (způsob aplikace hnojiv, zejména 
digestátu, omezení eroze, podpora retence vody). Zároveň bude podpořena retence sloučenin fosforu 
v hydrografické síti (rybníky, revitalizované úseky vodních toků). Opatření v povodí Staňkovského 
rybníka bude třeba doplnit i opatřením přímo na rybníce samotném (zásah do rybí obsádky, zlepšení 
kyslíkového režimu vhodnou metodou). 

Dílčí podklady lze očekávat také z realizace opatření KOM_04 navrhovaného pro obce Nová Bystřice a 
Číměř. 

Mezi očekávané přínosy navrhované aplikační studie patří zejména: 

- Získávání zkušeností s komplexním řešením území. Tyto zkušenosti budou přenositelné do jiných 

povodí a také do sféry státní správy a samosprávy či do oblasti environmentálních projektů. Lze 

očekávat i impulsy a konkrétnější doporučení k úpravě legislativních předpisů (RYB_15) a 

provázanost na další opatření (RYB_07, RYB_12). Tyto zkušenosti a impulsy jsou nenahraditelné, 

protože i takto komplexní aplikační projekt je ojedinělý. 

- Jasné zadání konkrétních technických a organizačních opatření pro zastavení procesu eutrofizace 

Staňkovského rybníka s cílem udržení rekreační funkce této důležité lokality včetně vyčíslení 

investičních a provozních nákladů. 

- Částečná ochrana níže ležícího rybníka Hejtman před vstupem fosforu (a tedy před eutrofizací) 

z rybníka Staňkovského. Tento vstup se zhoršováním poměrů ve Staňkovském rybníce vzrůstá. 

Některá opatření z výše uvedené zprávy z podrobného monitoringu již byla předjednána, ale zatím 
nedovedena k realizaci. Realizovatelnost je poměrně dobrá, protože ve věci aktivně vystupují starostové 
obcí kolem Staňkovského rybníka a také lze předpokládat podporu z úrovně Jihočeského kraje. 

3.4 PLOŠNÉ A EROZNÍ ZDROJE (PEZ) 

Jak již bylo uvedeno a zdůvodněno výše (kapitola 1.1.1, 2.1.1.3 a 3.3.2), zdroje erozního fosforu nebyly 
vzhledem k relativně marginálnímu eutrofnímu potenciálu [10] a obtížné kvantifikaci bilančních toků 
hodnoceny v rámci BS a EI a opatření navrhovaná v této kategorii nejsou v rámci Studie cíleně 
lokalizována. 

Je zřejmé, že erozní vnosy (sedimentů a partikulárního fosforu) nejsou primární příčinou eutrofizačních 
procesů ve vodních nádržích, snižování těchto vnosů má nicméně klíčový význam pro správné 
fungování, tedy nezanášení rybníků a správné fungování krajiny, protože zvyšováním protierozní 
odolnosti je zároveň podporována retence vody v krajině. 

Lze konstatovat, že opatření pro snížení erozních vnosů nemají přímý vliv na snížení imise fosforu do 
VD Orlík, ale při jejich zanedbání nebude krajina jako celek fungovat v udržitelném režimu a ani opatření 
na rybničních zdrojích nebudou zdaleka tak účinná. Proto řešitelský tým doporučuje, aby byla navržená 
protierozní opatření zahrnuta do škály opatření vyplývajících z této Studie (respektive z konkrétních 
opatření, jejichž cílem je řešení přesušení toku fosforu v povodí (blíže viz kapitola 3.3.2) a s ohledem 
na několikrát zmiňovaný požadavek na komplexní a koordinované řešení byla v budoucnosti vnímána 
jako nezanedbatelný faktor, který podmiňuje úspěšné řešení zkoumané problematiky. 

3.4.1 VÝBĚR RIZIKOVÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD 

Identifikace rizikových povodí vodních útvarů v povodí vodní nádrže Orlík je převzata z projektu 
„Příprava listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“, který 
v roce 2019 zpracovalo pro Povodí Vltavy, státní podnik konsorcium řešitelů skládající se 
z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, Českého učení technického v Praze, Výzkumného 
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ústavu vodohospodářského a Sweco Hydroprojekt a.s. Tento projekt je oficiálním podkladem této 
Studie. 

Kategorie indexů rizika ohrožení povrchovými zdroji znečištění a skutečné hodnoty transportů 
sedimentu i fosforu, včetně specifických hodnot vztažených k plochám řešených povodí, byly dále 
porovnávány s údaji z monitoringů nerozpuštěných látek, fosforu a s dalšími parametry ve vodních 
útvarech tak, aby mohly být určeny rizikové vodní útvary povrchových vod pro realizaci nápravných 
opatření na eliminaci povrchových zdrojů znečištění ze zemědělství. 

Na základě parciálního vyhodnocení rizik z plošných zdrojů byly nejprve vybrány vodní útvary se 
specifickým vstupem erozního fosforu do vodních toků převyšujícím hodnotu 20 kg/km2/rok.  

Dále byla posouzena významnost modelového transportu erozního fosforu závěrovým profilem. Tyto 
body rámcově odpovídají profilům monitoringu, na základě, kterého jsou vodní útvary v rámci WFD 
hodnoceny. Do dalšího výběru byly zařazeny pouze vodní útvary s indexem rizika transportu erozního 
fosforu (P_transp) vyšším než 1.  

Tak byla získána skupina vodních útvarů s významným podílem vstupu sedimentu a erozního fosforu 
do toků a zároveň s nedostatečnou retencí fosforu v systému dílčích nádrží daného vodního útvaru. 
V těchto útvarech je proto možno předpokládat základní potenciál pro snížení vstupů i transportu 
splavenin (potažmo erozního fosforu) realizací opatření. Z této skupiny útvarů byly na základě 
hodnocení stavu vydefinovány ty, kde byl stav podle celkového fosforu za období 2010-2015 střední 
a horší.  

Tento výběr představuje všechny vodní útvary, kde je erozní vstup fosforu v mezipovodí významný 
a vodní útvary jsou současně hodnoceny v horším než dobrém stavu. 

Jedná se o výběr značně široký. Z celkového počtu 163 vodních útvarů do tohoto výběru spadá 50 
vodních útvarů (červeně a zeleně označené v kartogramu), které zabírají plochu 5 065 km2, tedy téměř 
44 % celkové analyzované plochy povodí 11 404 km2. Rizikové vybrané vodní útvary jsou znázorněny 
na následujícím kartogramu Obr. 3.4-a. 

Podrobnější informace o jednotlivých analýzách lze nalézt v projektu „Příprava listů opatření A lokalit 
plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“. 

Snížení vstupů a transportu sedimentu i fosforu ve výše uvedených útvarech však nemusí nutně vést 
ke zlepšení stavu na základě hodnocení ukazatelů stavu dle monitoringu. To zejména proto, že 
v útvarech nebyl takto zohledněn možný podíl bodových zdrojů na celkovém zatížení. Pro určení 
možného podílu bodových zdrojů na celkovém zatížení vodních útvarů byly dále vyhodnoceny poměry 
rozpuštěného fosforu P-PO4 z obou typů zdrojů na základě dostupných dat. Podle výsledků dřívějších 
studií a terénních měření byl pro fosfor erozního původu uvažován podíl reaktivního fosforu na celkovém 
fosforu ve výši 5 %, pro bodové zdroje pak 80 %. Erozní P-PO4 byl odvozen ze zpracovaných 
modelových údajů, vstup P-PO4 z bodových zdrojů byl odvozen z bilancovaných vstupů evidovaných 
zdrojů znečištění podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, 
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a dalších neevidovaných vstupů znečištění 
z komunálních zdrojů v každém povodí/mezipovodí vodního útvaru. Pro výpočet byla použita data, 
získána v rámci projektu QJ1220346 „Emise a jejich dopad na vodní prostředí“. 

Jako vodní útvary s významným podílem erozního smyvu na celkovém transportu P-PO4 závěrovými 
profily byly vybrány vodní útvary s podílem erozního P-PO4 na celkovém zatížení minimálně 20 procent 
v hodnoceném období. 

Z celkového počtu 163 vodních útvarů do tohoto výběru spadá 18 vodních útvarů (červeně označené 
v kartogramu), které zabírají plochu 1 524 km2, tedy 13 % celkové řešené plochy.  
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Obr. 3.4-a Rizikové vodní útvary povrchových vod z pohledu vnosů a transportu sedimentu a erozního 
fosforu  

3.4.2 TYPOVÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

Komplex přírodě blízkých ochranných opatření omezující vnos a transport sedimentu a erozního fosforu 
zahrnuje návrh na zemědělské i lesní půdě a návrh v řešeném území na vodních tocích a v nivě včetně 
zastavěného území. 

Dále uvedené typy opatření vycházejí zejména z následujících podkladů: 

- Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a 

protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Uveřejněna ve Věstníku MŽP 11/2008. 

- Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními 

v České republice – http://www.vodavkrajine.cz/ (2015). 

- Metodika Navrhování technických protierozních opatření, VÚMOP – Václav Kadlec, ČVÚT – 

Tomáš Dostál (2014). 

- Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí, Miloslav Janeček a kol. (2012). 

Jednotlivé typy opatření uvedené v katalogu je možné aplikovat samostatně nebo vytvářet funkční 
kombinace v závislosti na okrajových podmínkách lokality a požadovaném stupni protipovodňové 
ochrany.  

V rámci návrhů systému opatření v kritických vodních útvarech je vhodné navrhovat následující základní 
typy technických opatření v ploše povodí. Jedná se o tato technická protierozní opatření (TPEO): 

- průleh / příkop,  
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- mez, 

- zatravněný pás, 

- zatravněná údolnice, 

- tůň (mokřad), retenční tůň, 

- polní cesta s protierozní funkcí, 

- přehrážka, 

- revitalizace melioračního příkopu / drobného vodního toku, 

- opatření na lesní půdě. 

 PRŮLEH / PŘÍKOP 

Protierozní průleh (odváděcí nebo retenční) je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok 
a ideálně jej převést na infiltraci, což může mít potenciálně výrazný vliv na snížení odtoku z krajiny a 
doplňování zásoby podzemní vody. Retenční prvky se dimenzují na celkový objem odtoku ze srážky ze 
zdrojové plochy. Obvykle proto mají větší příčný profil než prvky odváděcí. Retenční průleh se rovněž 
zásadně neopevňuje ve dně a svazích – byla by tím popřena jeho základní funkce. Sklony svahů by 
neměly překročit hodnotu 1:5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1:10) tak, aby byl průleh 
přejezdný, případně obdělávatelný. Retenční průlehy jsou vhodné na pozemcích se sklonem do 4 %. 

Retenční průlehy se navrhují tak, aby ve svém akumulačním prostoru dokázaly zachytit celý objem 
odtoku z výše ležících pozemků při návrhové srážce, přičemž hloubka průlehu je v rozmezí 0,3–1,0 m. 

Retenční průleh musí být na vhodném místě vybaven vypouštěcím zařízením s opevněným korunovým 
přelivem, zaústěným do zatravněné údolnice nebo do vhodného svodného prvku či do vodoteče. 
Retenční průleh se neumísťuje nad zástavbu či infrastrukturu. 

Pod průlehem se zpravidla buduje protierozní mez (nízká hrázka) za účelem zvýšení retenčního objemu 
navrhovaného prvku a využití materiálu z výkopu. Sklony svahů meze musí být rovněž mírné (max. 1:5), 
aby byla zajištěna jejich přejezdnost. Nad průlehem se zakládá zatravněný pás. Na hrázce nebo pod ní 
je možno založit doprovodnou vegetaci. 

Obdobně jsou navrhovány také protierozní příkopy s tím rozdílem, že příkop je realizován se strmějšími 
sklony svahů 1:1,5 až 1:2, případně pozvolnějšími a není tedy možné ho přejíždět bez realizace 
hospodářského přejezdu. 

 MEZ 

Současné meze jsou budovány jako nízké hrázky doplněné mělkým příkopem či průlehem v podélném 
sklonu do 3 %. Hrázky mají zpravidla výšku 1–1,5 m a sklon svahů 1:1,5–1:2 a většinou jsou doplněny 
výsadbou křovinné a stromové vegetace.  

Obr. 3.4-b Zatravněný retenční průleh u města Zábřeh na Moravě (zdroj http://www.zabreh.cz/),  

záchytný příkop nad pozemkem na okraji intravilánu obce 

http://www.zabreh.cz/
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Protierozní mez by mimo zachycení a odvedení povrchového odtoku současně měla plnit funkci 
krajinotvornou. Hrázka bývá osázená vhodnou vegetací, případně doplněna dalšími prvky 
s krajinotvornou funkcí. 

Pokud může dojít k zatopení návodního líce hrázky, je nutno ji budovat tak, aby byla zachována její 
stabilita, tj. dodržet požadovaný stupeň zhutnění a podélný profil koruny hrázky vést bez lokálních 
depresí, ve kterých by mohlo dojít k soustředěnému přelití. 

Protierozní meze jsou vždy tvořeny kombinací hrázky s liniovými prvky odváděcími případně 
zasakovacími. Pokud je zatravněný pás situován nad mezí, transportované půdní částice sedimentují a 
postupně dochází k vyplnění prostoru nad mezí a vytvoření obdoby nízkých teras, jejichž protierozní 
působení spočívá ve snížení podélného sklonu svahu (princip terasování a funkce historických mezí).  

Mez jakožto liniový prvek v krajině je vhodné využít pro zvýšení estetické hodnoty krajiny výsadbou 
vegetace, případně i jako součást územních systémů ekologické stability. 

Pro účely této studie jsou primárně navrhovány prvky typu průleh nebo příkop. Variantně lze v dalším 
stupni projektové přípravy uvažovat o jejich nahrazení protierozní mezí, zejména s ohledem na územní 
limity v trase prvku, požadavky na plnění funkce krajinotvorného prvku a v neposlední řadě v závislosti 
na projednání s dotčenými vlastníky pozemků. 

 ZATRAVNĚNÝ PÁS 

Zatravněný pás je zpravidla navrhován nad liniovými prvky, zachycujícími erozní odtok z pozemků pro 
zachycování splavenin nesených odtokem. Jeho minimální šířka by měla být 5 m. Pro udržení 
maximální drsnosti je třeba provádět pravidelné sečení, a proto je vhodné, aby v pásu nebyly sázeny 
stromy, neboť pod nimi nelze udržovat kvalitní drn. V případě kombinace příkopu se zelení je žádoucí, 
aby výsadba byla prováděna na okraji zatravněného pásu. 

U erozně ohrožených pozemků, nacházejících se v blízkosti vodních toků, by měly být aplikovány 
ochranné zatravněné zasakovací pásy o šířce 20 m. Jejich funkce spočívá především v převedení části 
vody přitékající z přilehlého pozemku k vodoteči na infiltraci a tím jednak podpořit retenci území a jednak 
chránit jakost vody v toku před přímým vniknutím znečišťujících látek. 

Zatravněné pásy se zasakovací funkcí mohou být zakládány i samostatně pro přerušení dráhy 
povrchového odtoku, zachycení půdního smyvu a převedení povrchového odtoku na podpovrchový. 

Pro zatravnění jsou nejčastěji využívány směsi obsahující kostřavu luční, kostřavu červenou, lipnici luční 
a jílek vytrvalý. 

Zatravněný pás je vhodné umístit nad odvodňovacími příkopy, průlehy a polními cestami, tedy všude 
tam, kde je třeba zachytit splaveniny nesené odtokem z výše ležících pozemků. V rámci této Studie jsou 
tyto pásy navrhovány jako součást prvků typu průleh nebo příkop. 

Obr. 3.4-c Protierozní mez (vlevo bez vegetace, vpravo se vzrostlou vegetací) 
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 ZATRAVNĚNÍ ÚDOLNICE 

Dráhy soustředěného odtoku (DSO) představují místa, kde v důsledku konfigurace terénu dochází k 
přirozené koncentraci plošného povrchového odtoku, vytváření výrazných odtokových drah a k možnosti 
vzniku rýhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v případě, že zatravnění bude s ohledem 
na odtokové poměry nedostatečné, zajistit opevnění nejvíce namáhaných částí technickým řešením 
(např. kamenný pohoz, zához, příčné prahy). Šířka zatravnění závisí na tvaru údolnice, respektive DSO, 
sklonitosti pozemků nebo případně výsledku posouzení erozního smyvu. Druhové složení trav je třeba 
přizpůsobit předpokládanému namáhání proudící vodou. 

Zatravnění údolnice patří mezi nejjednodušší technická protierozní opatření. Prioritním cílem opatření 
je zajistit stabilitu dráhy soustředěného povrchového odtoku a zabránit vzniku rýhové eroze a 
následnému odnosu zeminy do vodních toků. Dobře utvářený travní drn je schopen odolávat vysokým 
rychlostem proudící vody a redukovat odnos půdních částic z pozemku. Zároveň částečně zachytává 
částečky splaveniny, které voda unáší z výše ležících zemědělských pozemků a zpomaluje proud vody. 
Všemi těmito procesy napomáhá travní porost k zadržení plošného znečištění ze zemědělských 
pozemků – dusíku a fosforu. 

 TŮŇ (MOKŘAD) / RETENČNÍ TŮŇ 

Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. Tůně jsou 
zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení. Maximální hladina vody v 
tůni může být dána pouze okolním terénem či zemním valem z jejího výkopku.  

V rámci této Studie jsou navrhovány v zásadě dva typy tůní. Prvním je hloubená tůň v rovném terénu 
(zpravidla v údolní nivě v blízkosti vodního toku), jejíž přínos je primárně ekologický. Druhým typem je 
tůň v ploše povodí, zpravidla v údolnici. Opět se jedná o hloubenou tůň, ovšem tentokrát s nízkým 
zemním valem z výkopku, který zajistí určitou retenční funkci takového typu tůně. Val by měl být nízký 
s pozvolnými sklony a splňovat návrhové parametry níže uvedeného standardu AOPK. V tomto případě 
se val doporučuje opatřit drobným přelivným objektem pro zajištění bezpečného odvedení přebytečné 
nezasáklé vody.  

Tůně mohou být průtočné nebo neprůtočné. Podél břehové linie tůně je vhodné založení zatravněného 
pásu jako ochrany před zanášením splaveninami. 

Údržba tůní spočívá v odstraňování náletu, vytrhávání zárůstu, částečném odstranění sedimentu a 
pomístní úpravě zemních valů. Vždy je nutno brát ohled na vyskytující se biotop, který nesmí být 
poškozen. Podle dispozičního řešení může být pro dlouhodobou bezkonfliktní funkci zásadní údržba 
místa vyústění drenáže do tůně (zvláště, pokud se výusť nachází pod úrovní trvalé hladiny v tůni). 

Návrh tůně je vhodné provádět v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu B02 001:2014 
Vytváření a obnova tůní zpracovaný AOPK ČR.  

Umělé mokřady jsou účinnými opatřeními k omezení vyplavování zejména dusičnanů ze zemědělsky 
intenzivně obhospodařovaných nebo odvodněných půd. Retence či odbourávání dusíkatých látek ve 

Obr. 3.4-d Realizovaná opatření v ploše DSO v rámci KPÚ (foto SPÚ ČR, K. Vary), zatravněná údolnice u obce 
Střítež, Středočeský kraj 
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vodním či půdním prostředí je přirozený proces, který probíhá s různou intenzitou za různých 
klimatických, půdních a hydrologických podmínek. Protože celkový N ve vodách zemědělsky 
využívaných povodí je průměrně tvořen z cca 95–98 % nitrátovým dusíkem, probíhá odbourávání 
převážně formou denitrifikace, zejména v anaerobních, ojediněle potom v aerobních podmínkách. 
Místy, kde dochází k denitrifikaci, jsou zejména epifytní biofilmy na ponořených částech mokřadní 
vegetace. Dusičnany jsou z vody odnímány také asimilací (příjmem rostlinami); dusík je takto vyřazován 
z odtokového procesu a převáděn do hromadící se organické hmoty mokřadu, která se jen pomalu 
rozkládá.  

Dále mokřadní prostředí částečně a různou mírou efektivity odbourává látky dusíku, v omezené míře 
fosforu a pesticidy. Mokřad musí mít dostatečnou plochu a musí zaručovat dostatečnou dobu zdržení 
vody, a to i v době zvýšených průtoků; je doporučováno minimálně cca 20–30 hodin.  

Mokřad ve vazbě na stavby odvodnění je možné situovat podle možností a podmínek okolí, buď přímo 
na stavbě odvodnění (přerušením, otevřením svodného drénu, resp. jeho nahrazením) či 
v bezprostřední návaznosti na drenážní výusť, tj. přímo na zemědělské půdě. Další možnost je mokřad 
umístit mimo zemědělskou půdu.  

 POLNÍ CESTA S PROTIEROZNÍ FUNKCÍ 

Polní cesta s protierozní funkcí je kombinovaným typem opatření, kdy běžná místní komunikace je 
cíleně vedena v přibližně vrstevnicovém směru, případě tak, aby zastala funkci záchytných a 
odváděcích prvků a je umístěna do míst, kde je třeba přerušit příliš dlouhý a erozně ohrožený svah. 
Cesta by měla být na straně proti svahu doplněna cestním příkopem, případně průlehem, jehož funkcí 
v tomto případě je nejen odvodnění komunikace, ale i zachycení povrchového odtoku z výše ležícího 
pozemku. 

Obr. 3.4-e Tůň na drenáži u obce Malonty v Novohradských horách (foto Martin Pavel), mokřad u obce Moraveč 
na Vysočině 
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 PŘEHRÁŽKA 

Jedná se o menší vodní plochy, resp. retenční nádrže s převažujícím retenčním objemem nad objemem 
stálého nadržení. Oproti výše uvedeným prvkům typu tůň, mokřad lze retenční objem považovat za 
nezanedbatelný a vstupuje do výpočtu transformačního účinku soustavy opatření navrhovaných v ploše 
povodí. U větších z těchto prvků lze aplikovat postupy uváděné při návrhu suchých (retenčních) nádrží, 
které jsou podrobně uvedeny dále v této zprávě. V dalších případech lze tyto prvky připodobnit spíše 
k tzv. protierozním sedimentačním nádržím. Ty slouží k ochraně intravilánu nebo jiné chráněné lokality 
(vodní nádrže, infrastruktury, atd.) před následky transportu smyté zeminy a povrchového odtoku ze 
zemědělských pozemků. Povrchový odtok je těmito objekty zadržován, postupně vypouštěn do další 
části povodí a částečně převáděn na infiltraci. 

 REVITALIZACE MELIORAČNÍHO PŘÍKOPU / DROBNÉHO VODNÍHO TOKU 

Návrhem revitalizace toků je dosaženo zlepšení ekologického a hydromorfologického stavu převážně 
za pomoci návrhu intenzivnějších revitalizačních opatření investičního charakteru. Předpokladem jsou 
souvislé úseky vodních toků, kde jsou k tomu vhodné podmínky (zejména prostorové) a tam, kde nelze 
předpokládat zlepšení stavu vodního útvaru samovolnou renaturací.  

V návrhové části studie je zpravidla sledováno příčné i podélné rozčlenění toku v souladu 
s potenciálním GMF typem (vytvoření meandrového pásu, rozvolnění koryta do nivy, úpravy v nivě, 
břehové výsadby). Tento způsob revitalizace je vhodný pro území s dostatečným prostorem a vhodnými 
majetkovými poměry, ale nese s sebou značné investiční náklady spojené zejména s vysokým objemem 
zemních prací a nároky na výkup pozemků dotčených návrhem. 

Obr. 3.4-f Polní cesta u obce Herink (Středočeský kraj) a obce Bitozeves – Vidovle (Ústecký kraj) 

Obr. 3.4-g Přehrážka u obce Domoušice v Ústeckém kraji, vpravo příklad lesní přehrážky na Křivoklátsku 
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Na základě obecně známých předpokladů z dosud provedených výzkumů z oblasti geomorfologie 
vodních toků byly stanoveny základní zákonitosti geometrie meandrů, které jsou následující: šířka 
meandrového pásu bývá 10 až 14 násobkem šířky koryta, poloměr meandrových oblouků bývá 2 až 3 
násobkem šířky koryta, vzdálenost mezi obloukem a brodem bývá 5 až 7 násobkem šířky koryta. 
Zásadním parametrem je pak poměr šířky k hloubce koryta, který by měl být u stabilních potoků v našich 
podmínkách 4:1 až 10:1. 

Tyto teoretické hodnoty jsou však zpravidla v rámci návrhu omezovány okolními podmínkami jako jsou 
vlastnické poměry, soulad s územním plánem, existence inženýrských sítí nebo jiných územních limitů. 
Výsledný návrh je pak určitým kompromisem vhodných empirických hodnot upravených dle skutečných 
podmínek. 

Při návrhu revitalizace je žádoucí inspirovat se původním historickým stavem před regulací koryta. Tyto 
informace nám v některých lokalitách mohou poskytnout například historické mapy „Císařské povinné 
otisky map katastru Čech“ z let 1824-1843. Takový příklad je patrný z níže uvedené dvojice obrázků, 
kdy na levém obrázku je znázorněna původní přírodní trasa koryta v zatravněné údolní nivě oproti 
obrázku vpravo, kde je uveden současný regulovaný stav. 

Z uvedeného obrázku je také patrné, že původní přirozené koryto protékalo údolnicí v nejnižším místě 
nivy, kdežto stávající koryto protéká středem nivy, aby mohlo lépe fungovat jako drenážní prvek pro 
celou šířku údolí. 

Část toků řešených v rámci povodí kritických bodů je navázána na okolní meliorace (jsou do nich 
zaústěny svodné drény), toky plní funkci hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ). Tuto návaznost 
zaústění odvodnění do toku je nutné v rámci podrobných projektů revitalizací řešit a zajistit funkci 
meliorace i po provedení revitalizace. Dobrý příklad variant, jak tuto návaznost řešit lze například 
dohledat v publikaci Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi od Ing. 
T. Justa z roku 2005. 

Obr. 3.4-h Inspirace pro návrh revitalizace přirozenou trasou koryta z dostupných historických map 



  

Sweco + Aquatis 83 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

Dále na Obr. 3.4-k je uveden příklad realizované extravilánové revitalizace. Jedná se o revitalizaci ze 
středních Čech na Vlašimsku, konkrétně Pekelský potok. 

Úsporným způsobem revitalizace vodního toku je pak revitalizace ve stávající trase (Obr. 3.4-j). Ta 
spočívá v odstranění opevnění toku, stabilizace nivelety ve stávající trase, rušení příčných stupňů apod. 
Jedná se zpravidla o „ústupovou“ variantu revitalizace pro území, kde nejsou dostatečné prostorové 
možnosti (např. v intravilánech), nebo není možné provést majetkové vypořádání. V zásadě lze 
uvažovat také o realizaci iniciačních opatření vedoucích k postupné pozvolné renaturaci vodního toku. 

 

Obr. 3.4-i Způsoby zaústění drenážních systémů, převzato z publikace Just a kol. (2005) 

výchozí stav – schematicky odpovídá i vedení zatrubněného toku. 

var.1) revitalizované koryto je modelováno tak, že si v místech zaústění drenáží zachovává původní hloubku, 
případně jsou tam situovány přehloubené tůňky, výusti se ponechávají, 

var.2) do starého koryta se před zasypáním vloží svodný drén (případně v minimálním sklonu), v místech 
vyústění je také možno ponechat tůně, a ve vhodném místě (kde se setkají nivelety drénu a dna toku) se vyústí do 
nové vodoteče, 

var.3) otevření drenáží v bocích nivy, případně na okraji potočního pásu, kde se terén láme do nivy a drenážní 
vody se nechají volně vytékat na povrch, případně jsou zachycovány mělkými stružkami nebo tůněmi 
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Obr. 3.4-k Příklad extravilánové revitalizace ve středních Čechách, Pekelský p. 

původní stav vodního toku před realizací 

(foto AOPK ČR) 

stav těsně po realizaci, rok 2007 

(foto AOPK ČR) 

stav toku s odstupem po realizaci, rok 2009 

(zdroj: www.koaliceproreky.cz) 

stav toku s delším časovým odstupem, r. 2017 s již 
zapojeným doprovodným porostem 

 

Obr. 3.4-j Příklad povedené intravilánové revitalizace ve středních Čechách, říčka Blanice (Vlašim) 
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 OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ 

U lesní půdy jsou v porovnání se zemědělskou půdou 
předpokládány příznivější retenční charakteristiky. 
Na druhou stranu se lesní půdy často vyskytují 
v územích s vysokou sklonitostí a mělkým půdním 
profilem. 

Obecně by opatřením pro podporu retence na lesní 
půdě mělo být vytvoření trvale udržitelných přirozeně 
se obnovujících stabilních a odolných lesních porostů 
s přírodě blízkou cílovou druhovou skladbou. Při 
obhospodařování těchto porostů by se měly 
omezovat projevy těžebně-dopravní eroze.  

Zatímco uplatnění pěstebních opatření má 
dlouhodobý horizont, lze urychlený povrchový odtok 
z lesní půdy řešit relativně jednoduchými opatřeními 
na cestní síti v lesích. Cestní síť (pro dvoustopá 
motorová vozidla) a případně s ní spojené odvodnění 
totiž představují preferenční dráhy odtoku z lesních 
celků. 

Mezi opatření u cestní sítě patří: rušení vybraných nevyužívaných cest, odklonění odvodňovacích 
příkopů do terénu pro rozptýlení vod nebo přerušení soustředěného odtoku na cestách svodnicemi. 
Svodnice jsou však vhodné jen pro odvodnění samotného povrchu cesty. Pokud je cesta sama nebo 
s ní spojené odvodnění svodnicí pro přilehlé povodí, je vhodné pro rozptýlení koncentrovaných vod do 
terénu navrhnout cestní průleh. Určitou alternativou pro cestní průleh může být trubní propustek 
svádějící vodu z příkopu z jedné strany cesty na druhou a následné rozptýlení vody do terénu. Pokud 
se však nejedná o příliš frekventovanou cestu, je v tomto případě cestní průleh lepší alternativou – je 
jednodušší, zpravidla kapacitnější a nehrozí u něj ucpání splaveninami. 

3.4.3 FINANČNÍ NÁROČNOST PLOŠNÝCH OPATŘENÍ 

V rámci projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 
opatřeními v České republice“ (Strategie PBPPO a PEO) byly mimo jiné navrhovány systémy 
protierozních opatření na zemědělské půdě. Tento projekt v povodí vodní nádrže Orlík řešil celkem 40 
vodních útvarů, které byly identifkovány jako rizikové z pohledu vnosu a transportu erozního fosforu 
v rámci projektu „Příprava listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích 
povodí“. Podrobnost návrhu opatření v povodí VD Orlík v projektu „Strategie PBPPO a PEO“ byla na 
jednotlivé půdní bloky.  

Na půdních blocích s nižším stupněm erozní ohroženosti byla navržena organizační opatření v podobě 
změny osevního postupu a technologie obdělávání a půdních bloků s vyšším stupněm erozní 
ohroženosti byla navržena technická protierozní opatření, která jsou popsána v předešlé kapitole, 
popřípadě zatravnění půdního bloku. Cílový stav po realizaci navržených systémů opatření v projektu 
„Strategie PBPPO a PEO“ je přípustná průměrná roční ztráty půdy Gp = 4 t·ha-1·rok-1 pro hluboké půdy, 
Gp = 4 t·ha-1·rok-1 pro středně hluboké půdy a Gp = 1 t·ha-1·rok-1 pro mělké půdy a hodnota R faktoru 
(erozní účinnost deště) 40 MJ. ha-1 cm h-1. 

Minimální odhadované investiční náklady na realizaci protierozních opatření na zemědělské půdě 
v rizikových 40 vodních útvarech v povodí VD Orlík lze odhadovat alespoň na 330 mil. Kč. V následující 
tabulce jsou pro jednotlivé rizikové vodní útvary z pohledu vnosu a transportu erozního fosforu uvedeny 
počty půdních bloků, jejich celková výměra a odhad investičních nákladů. Identifikace jednotlivých 
půdních bloků s návrhem typu opatření je zveřejněna na webových stránkách projektu „Strategie 
PBPPO a PEO“ (http://vodavkrajine.cz/). 

Vlastní výběr vhodných opatření a jejich lokalizace je předpokládán při realizaci opatření RYB_06.  

Zároveň lze v určitých případech využívat těchto opatření i při realizaci komplexních generelů 
odvodnění (KOM_04) u malých obcí, u kterých je předpokládána výrazně intenzivnější interakce 
extravilánových erozních událostí s intravilánovým prostředím. 

Obr. 3.4-l Cestní průleh pro rozptýlení soustředěného 
odtoku – příklad z lesů v majetku města Hostomice 

http://vodavkrajine.cz/
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ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Orientační rozsah 

opatření 

Odhad 
nákladů 
[tis. Kč] 

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov 
35 půdních bloků s PEO  
o výměře 349 ha 

 1 674  

HVL_0350 Svinenský potok od pramene po ústí do Stropnice 
102 půdních bloků s PEO  
o výměře 893 ha 

 2 878  

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše 
130 půdních bloků s PEO  
o výměře 1836 ha 

 5 889  

HVL_0370 Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava 
83 půdních bloků s PEO  
o výměře 916 ha 

 3 998  

HVL_0395_J Rybník Dehtář na toku Dehtářský potok 
67 půdních bloků s PEO  
o výměře 1123 ha 

 564  

HVL_0410 Bezdrevský potok od pramene po Olešník (Svatopluk) 
609 půdních bloků s PEO  
o výměře 2302 ha 

 9 867  

HVL_0430 
Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po 
vzdutí rybníka Bezdrev 

1 půdních bloků s PEO  
o výměře 3 ha 

 -  

HVL_0445_J Rybník Bezdrev na toku Bezdrevský potok 
19 půdních bloků s PEO  
o výměře 418 ha 

 26  

HVL_0450 Kyselá voda od pramene po ústí do toku Vltava 
91 půdních bloků s PEO  
o výměře 918 ha 

 2 944  

HVL_0475_J Nádrž Hněvkovice na toku Vltava 
182 půdních bloků s PEO  
o výměře 2193 ha 

 15 140  

HVL_0860 Bechyňský potok od pramene po ústí do Lužnice 
48 půdních bloků s PEO  
o výměře 700 ha 

 1 330  

HVL_0880 Dírenský potok od pramene po ústí do Lužnice 
188 půdních bloků s PEO  
o výměře 2140 ha 

 5 571  

HVL_0890 Černovický potok od pramene po ústí do Lužnice 
302 půdních bloků s PEO  
o výměře 4164 ha 

 18 636  

HVL_0910 Maršovský potok od pramene po ústí do Lužnice 
76 půdních bloků s PEO  
o výměře 1359 ha 

 2 201  

HVL_0920 Chotovinský potok od pramene po Chýnovský potok 
212 půdních bloků s PEO  
o výměře 2712 ha 

 15 331  

HVL_0930 
Turovecký potok od pramene po ústí do toku 
Chotovinský potok 

139 půdních bloků s PEO  
o výměře 2012 ha 

 13 900  

HVL_0940 
Chotovinský potok od toku Chýnovský potok po ústí 
do Lužnice 

96 půdních bloků s PEO  
o výměře 1117 ha 

 6 818  

HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok 
187 půdních bloků s PEO  
o výměře 2002 ha 

 7 301  

HVL_0970 Smutná od pramene po Milevský potok 
153 půdních bloků s PEO  
o výměře 1460 ha 

 9 368  

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná 
187 půdních bloků s PEO  
o výměře 1713 ha 

 6 281  

HVL_0990 Smutná od toku Milevský potok po ústí do Lužnice 
78 půdních bloků s PEO  
o výměře 1293 ha 

 2 755  

HVL_1000 Židova strouha od pramene po ústí do Lužnice 
107 půdních bloků s PEO  
o výměře 1550 ha 

 3 517  

HVL_1020 Bílinský potok od pramene po ústí do toku Lužnice 
146 půdních bloků s PEO  
o výměře 2251 ha 

 9 927  

HVL_1055_J Nádrž Orlík I na toku Vltava 
379 půdních bloků s PEO  
o výměře 5459 ha 

 15 018  

HVL_1190 Ostružná od pramene po ústí do toku Otava 
234 půdních bloků s PEO  
o výměře 1731 ha 

 12 449  
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ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Orientační rozsah 

opatření 

Odhad 
nákladů 
[tis. Kč] 

HVL_1200 Nezdický potok od pramene po ústí do toku Otava 
67 půdních bloků s PEO  
o výměře 912 ha 

 9 140  

HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava 
272 půdních bloků s PEO  
o výměře 3144 ha 

 1 337  

HVL_1240 
Novosedelský potok od pramene po ústí do toku 
Otava 

163 půdních bloků s PEO  
o výměře 1731 ha 

 7 846  

HVL_1280 Peklov od pramene po ústí do toku Volyňka 
205 půdních bloků s PEO  
o výměře 1264 ha 

 11 378  

HVL_1290 Volyňka od toku Spůlka po ústí do toku Otava 
380 půdních bloků s PEO  
o výměře 1972 ha 

 15 324  

HVL_1350 Blanice od vzdutí nádrže Husinec po Dubský potok 
215 půdních bloků s PEO  
o výměře 1467 ha 

 12 323  

HVL_1360 Dubský potok od pramene po ústí do Blanice 
171 půdních bloků s PEO  
o výměře 2594 ha 

 17 031  

HVL_1370 Zlatý potok od pramene po ústí do Blanice 
166 půdních bloků s PEO  
o výměře 837 ha 

 6 891  

HVL_1380 Blanice od toku Dubský potok po Radomilický potok 
309 půdních bloků s PEO  
o výměře 3183 ha 

 18 824  

HVL_1400 
Blanice od toku Radomilický potok po ústí do toku 
Otava 

245 půdních bloků s PEO  
o výměře 2971 ha 

 5 609  

HVL_1470 
Lomnice od toku Hradištský potok po vzdutí nádrže 
Orlík II 

322 půdních bloků s PEO  
o výměře 3882 ha 

 5 741  

HVL_1490 
Skalice od toku Bezděkovský potok po Hrádecký 
(Ostrovský) potok 

178 půdních bloků s PEO  
o výměře 2097 ha 

 6 980  

HVL_1500 
Hrádecký (Ostrovský) potok od pramene po ústí do 
Skalice 

209 půdních bloků s PEO  
o výměře 2623 ha 

 13 035  

HVL_1510 
Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí 
do Lomnice 

361 půdních bloků s PEO  
o výměře 3860 ha 

 15 117  

HVL_2510 Otava od toku Volynka po tok Blanice 
309 půdních bloků s PEO  
o výměře 3567 ha 

 12 709  

pozn. barevné podbarvení odpovídá kartogramu v úvodní kapitole 3.4.1 Výběr rizikových vodních útvarů 
povrchových vod 

3.4.4 ADAPTAČNÍ STRATEGIE 

Detailnější pohled na problematiku snížení erozního ohrožení a zlepšení retenční funkce krajiny na 
mikroregionální úrovni mohou poskytovat také koncepční dokumenty adaptačních strategií, které 
stanovují na zájmovém území opatření pro zmírnění dopadů sucha a adaptace na klimatickou změnu. 
I v tomto případě (jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly) se nejedná o opatření, která by měla zásadnější 
význam pro snížení vnosů rizikového eutrofního, ale jelikož se svým efektem podílí na správném 
fungování rybníků, krátce o nich pojednáme v této kapitole. Tento příklad skýtá další pohled do 
komplexity problematiky studované v rámci této Studie proveditelnosti a pouze podtrhuje tolikrát 
zmiňovanou potřebu systematického a multioborového přístupu 

Jako příklad použijeme souhrn a závěry ze zpracované studie pro zmírnění dopadů sucha na území 
Mikroregionu Jindřichohradecko, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. tento 
mikroregion v roce 2020.  

Primárním cílem studie byl návrh opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů klimatických 
změn na území mikroregionu. Tento mikroregion je dobrovolným svazkem obcí v Jihočeském kraji, který 
vznikl v roce 2002 a jeho území je tvořeno správními územími 21 obcí sousedících s městem Jindřichův 
Hradec.  
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Dokumentace projektového záměru na studii řešící zmírnění dopadů klimatických změn na území 
mikroregionu je vztažena na zájmové území, které představuje správní území členských obcí tohoto 
spolku. Zájmové území není celistvé.  

Plocha zájmového území je přibližně 308 km2. Celková délka vodních toků v území je bezmála 524 km. 

Cílem této studie bylo navrhnout opatření, která by měla zmírnit nepříznivé dopady sucha, povodní a 
přispěla ke zlepšování jakosti povrchových vod. Jedná se o přírodní a technické prvky sloužící k 
zadržování vody v krajině, podporu infiltrace, eliminaci vodní a větrné eroze apod. Součástí projektu byl 
mimo jiné návrh vodních, retenčních, případně sedimentačních nádrží, přehrážek, mokřadů a tůní, 
revitalizací vodních toků, ale také opatření na zemědělské půdě, jakými jsou například meze, průlehy, 
zásahy do melioračních staveb atd. Většina vhodně navržených opatření může sloužit zároveň více 
účelům. V případě vyšších srážkových úhrnů opatření dokáže eliminovat odtok vody a zmírnit dopady 
povodní a zároveň využít tohoto jednorázového přebytku vody pro jeho zadržení a postupné 
zasakování. Nedílnou součástí je pozitivní dopad na kvalitu a stav vod ve vodních tocích a nádržích. 

Tento projekt definuje opatření se specifikací základních parametrů, požadavků na jejich výstavbu, 
potenciálního vlivu na své okolí, případných negativních střetů s technickou a jinou infrastrukturou, 
vzájemné provázanosti jednotlivých prvků, ale také odhadu investičních nákladů opatření včetně 
možných zdrojů financování. Výstup slouží jako podklad k výběru vhodných opatření k jejich dalšímu 
rozpracování, jako podklad pro další koncepční dokumenty, komplexní pozemkové úpravy, územně 
plánovací dokumentace apod. 

V rámci projektu bylo navrženo celkem 778 opatření zaměřených především na povrchové vody 
s celkovými odhadovými investičními náklady 1 679 mil. Kč. 

Navrhovaná opatření 
Počet navržených 

opatření 
Odhad investičních nákladů 

[mil. Kč] 

Opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí - KZ 

224 165,3 

Opatření na lesní půdě - OL 7 2,1 

Vodní a suché nádrže - VN 216 638,8 

Opatření na vodních tocích a v nivě - 
VT 

116 750,1 

Opatření na zemědělské půdě - 
drenážní vody - ZD 

45 48,9 

Opatření na zemědělské půdě - 
povrchové vody - ZP 

170 74,0 

 

Celkové náklady na realizaci opatření 778 1 679,1 

 

V případě, že byly adaptační strategie pro dílčí území zpracovány, lze i jejich výstupy a doporučení 
zohledňovat při realizaci opatření RYB_06 a KOM_04.   
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3.5 OBECNÁ OPATŘENÍ  

Nedílným a v mnoha případech prvním krokem pro správné zacílení technických opatření je posílení 
informační a znalostní databáze související s řešenou problematikou. Zde je navrhována široká škála 
opatření, které ve svém důsledku nebudou mít žádný přímý efekt na snížení emisí fosforu, ale z podstaty 
věci se bez nich nelze při navrhování opatření zaměřených na přerušení toků a na omezení vnosů 
fosforu obejít.  

Tato obecná opatření jsou dělená do tří tematických skupin: 

- DATA - posílení standardizované datové základny pro umožnění účelné a efektivní analýzy 

problematiky emisí a imisí fosforu s důrazem na hydrologické, morfologické, prostorové, 

majetkoprávní a ekonomické vazby 

- ZNALOSTI - problematika fosforu není zdaleka pouze problémem technickým, ale i 

společenským. Pro nastavení udržitelného hospodaření s fosforem je třeba realizovat i 

dopadové studie a studie proveditelnosti ve společensko-vědním spektru, zejména 

v ekonomické, socio-ekonomické a marketingové oblasti 

- KOMUNIKACE 

o KOORDINACE A DISKUSE – Koordinační opatření jsou páteří, o kterou se opírá celý 

systém opatření prezentovaný v této Studii. S určitou nadsázkou lze konstatovat, že 

stavem této „páteře“ je predeterminována míra úspěchu nejen při zavádění 

navrhovaných opatření, ale i při dosažení vytýčených cílů. Koordinační aktivity totiž 

nemohou spočívat pouze v řízení, ale musí se soustředit i na sledování tuzemského a 

zahraničního vývoje poznání v daných oblastech a průběžně podrobovat celou 

koordinovanou činnost kritické analýze a v případech, kdy je to žádoucí i redefinovat 

nastavený plán implementace opatření. K tomu by měla sloužit také doprovodná 

opatření na posílení mezioborové diskuse, ze které mohou vzejít podnětná doporučení 

pro optimalizaci nastaveného kursu. 

o EDUKACE A MOTIVACE – Osvětová a edukační opatření jsou nezbytná pro vysvětlení 

specifických aspektů některých technických nebo organizačních postupů, které jsou pro 

cílové skupiny nové nebo jsou „tradičně“ provozovány způsobem, který je již překonaný. 

Další úlohou těchto opatření je vytvoření pozitivní motivace pro zavádění nových 

postupů.  

3.5.1 DATA 

 VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU HASTRMAN 

V povodí vodní nádrže Orlík se nachází přibližně 15 500 vodních 
nádrží a rybníků, z čehož téměř 2500 nádrží přesahuje svou 
plochou 1 hektar. Nicméně v tuto chvíli neexistuje žádný 
databázový nástroj, který by umožňoval realizovat prostorové, 
majetkoprávní a vodohospodářské analýzy této rozsáhlé a 
komplikované hydrologické sítě. I toto je jedním z důvodů proč 
nelze za současných podmínek účinně cílit některá technická 
opatření pro snížení emisí fosforu z rybničních zdrojů. Ve srovnání 
s informační základnou komunálních zdrojů (která sama také není 
zdaleka dokonalá, jak bylo popsáno výše) neexistuje k rybníkům 
žádný administrativně-analytický nástroj. Pro zjednodušení 
každodenní agendy vodoprávních úřadů v návaznosti na proces 
digitalizace státní správy i pro umožnění hydrologických a 
prostorových GIS analýz nad rybničními soustavami je tedy 
doporučováno vytvoření nástroje pro evidenci malých vodních 
nádrží. Cílem je, aby byl nástroj k dispozici dotčeným úřadům 
minimálně na úrovni kraje a ORP pro evidenci základních 
prostorových, majetkoprávních, správních a provozních informací o předmětných nádržích a případně i 
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subjektům hospodařícím na rybnících. Architektura nástroje musí být modulární, aby bylo v budoucnu 
umožněno její případné rozšíření o další funkcionality. 

Systém bude založen na robustní strukturované lokalizované geodatabázi malých vodních nádrží 
(rybníků) v povodí VD Orlík a bude naplněn relevantními verifikovanými daty získanými z ORP a dalších 
zdrojů. 

Data pro naplnění databáze mohou být získána v rámci pasportizace v souběhu s připravovanou 
aktivitou Ministerstva zemědělství vyplývající z novely zákona č. 254/2001 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění od 1.3.2021. 
S ohledem na fakt, že úředníci místně příslušných ORP budou muset zpracovat data požadovaná výše 
zmíněnou přílohou 5 (Tab. 3.5-1), je toto vhodnou příležitostí k identifikaci dodatečných údajů pro 
naplnění geodatabáze IS Hastrman. 

Tab. 3.5-1 Příloha č. 5 Vyhlášky č. 471/2001 Sb. s identifikací dat požadovaných ze zákona  

Identifikační číslo 

Název VD 

Prvek kritické infrastruktury 

Kategorie TBD 

Druh VD 

Typ vzdouvací konstrukce u VD I. až III. kategorie 

Souřadnice VD 

Obec 

ID Obce 

Kraj 

Okres 

Obec s rozšířenou působností (ORP) 

Katastrální území (k. ú.) 

Vodoprávní úřad 

Vodní tok (název, IDVT) 

Číslo hydrologického pořadí (ČHP) 

Vlastník 

Osoba/y odpovědná/é za TBD 

Posudek bezpečnosti VD při povodních 

Požadovaná míra bezpečnosti 
VD 

Posudek zpracován (kdy, kým) 
/nezpracován 

VD vyhovuje/nevyhovuje 

Program TBD pro VD I. až III. kategorie 
Datum zpracování 

Zpracovatel PTBD 

*Prohlídka VD podle § 61 a 62 zákona 

Datum prohlídky 

Zpracovatel zápisu z prohlídky 
(jméno osoby) 

Uložené úkoly a návrhy 
nápravných opatření 

Výsledek prohlídky VD 

VD je bezpečné (ANO/NE) 

VD je stabilní (ANO/NE) 

VD je provozuschopné (ANO/NE) 

*Poslední zpráva o TBD pro VD I. až III. kategorie 

Název zprávy 

Datum zpracování zprávy 

Jméno zpracovatele zprávy 
*Plán ochrany území pod VD před zvláštními povodněmi pro VD I. až III. kategorie 

Datum dokončení stavby vodního díla pro VD I. až III. kategorie 

Historie změn údajů 

 

Nabízí se zejména následující doplňující údaje: 

- ID dle databáze DIBAVOD 
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- Uživatel / hospodařící subjekt včetně definice kategorie (fyzická osoba, malý podnik, střední 

podnik, zájmový spolek, obec, ČR, atd.) 

- Identifikační a kontaktní údaje 

- Identifikace a stav povolení k nakládání s vodami 

- Výjimka na aplikaci závadných látek (§ 39 vodního zákona) 

- Manipulační a provozní řád 

- Využívání rybníka k chovu PD kachen 

- Informace o zájmech ochrany přírody a krajiny (druhová ochrany, územní ochrana) 

- a další (číslo hospodářství, veterinární číslo apod.) 

Doplňující atributy mohou být dodefinovány v součinnosti se Státní veterinární správou a 
Českomoravským svazem chovatelů. 

V rámci opatření RYB_01 je doporučován vývoj prototypu informačního systému Hastrman, který bude 
na vybraném malém území povodí VD Orlík (viz opatření RYB_06) odladěn z hlediska architektury a 
jednotlivých funkcionalit systému, aby bylo možné následně tento validovaný prototyp rozšířit na území 
celého Kraje, popřípadě povodí VD Orlík. 

 Družicové snímkování 

Blíže o průzkumu DPZ a následné kategorizaci rybníků podle rizika eutrofie je pojednáno v 2.2.1.3. 

V návaznosti na identifikaci rybníků, navrhovanou v rámci opatření RYB_01 se do budoucna nabízí 
možnost využití doplnění geodatabáze rybníků o DPZ modul, který by za základě měřených satelitních 
dat a jejich automatického vyhodnocení sledoval stav jednotlivých rybníků a umožňoval tak účinnější 
analytický přístup k problematice stavu rybníků a cílený návrh opatření. 

 VYBUDOVÁNÍ SÍTĚ PRO KONTINUÁLNÍ MONITORING KONCENTRACÍ FOSFORU NA 

PÁTEŘNÍCH TOCÍCH POVODÍ VD ORLÍK (GEN_01) 

Smyslem opatření je rozšíření datové základny používané pro plánování v oblasti vod o kontinuální 
sledování látkových toků (nejen) fosforu za účelem přesnějšího stanovení emisí fosforu, případně 
dalších látek (erozní materiál, pesticidy...) vlivem epizodických vstupů, zejména při srážkoodtokových 
událostech: především odlehčování odpadních vod z jednotných kanalizací, případně splachy ze 
zemědělsky využívaných subpovodí. Toto opatření je zejména v návaznosti na nedávné ekologické 
havárie (např. Bečva) velice aktuální oblastí, která nebyla v ČR dosud systematicky řešena a která 
zasluhuje patřičné pozornosti i mimo rámec sledování živinových bilančních toků. 

Kontinuální sledování jakosti vody se provádí prostřednictvím pokročilých automatických vzorkovačů 
umístěných v uzavřených buňkách s online přenosem základních dat a s možností dálkového ovládání. 
Tak jsou získávány integrální slévané vzorky nebo potřebný počet bodových vzorků (dokumentace 
průběhu látkové vlny). V některých případech (fosfor nevyjímaje) je možné aplikovat i terénní senzory, 
které zajišťují přímé on-site sledování vybraných parametrů. Provozování sítě takových monitorovacích 
stanic je poměrně náročné, stejně jako případný svoz a analýza vzorků a následné vyhodnocovací práce 
s přenosem výsledků do praxe. Proto je třeba potřebnou monitorovací síť budovat s jasnou koncepcí. 

Návrh provozně a ekonomicky efektivní varianty by měl vzejít z vyhledávací studie vhodných profilů pro 
zřízení kontinuálního monitoringu jakosti povrchových vod. Výstupy této studie bude SWOT analýza a 
odůvodnění doporučených profilů, včetně jednotlivých investičních záměrů s identifikací 
majetkoprávních poměrů a odhadem investičních a provozních nákladů na jednotlivé doporučené profily 
a výčtem monitorovaných veličin. V první fázi budou vytipovány minimálně 4 monitorovací stanice na 
hlavních páteřních tocích VD Orlík (Vltava, Otava, Lužnice, Lomnice), s možností následného rozšíření 
o další profily a sledované veličiny. 

Dalším krokem bude vlastní vybudování a provoz monitorovací sítě následované vyhodnocením dat a 
aktualizací bilanční a emisně imisní analýzy, popřípadě modelu živinových toků. 

Výsledky tohoto opatření umožní zlepšení povědomí o výkyvech živinových toků v návaznosti na 
srážkové události a případně sezónní výkyvy v důsledku výlovů. Budou získána (zatím chybějící) 
spolehlivá data pro podporu systematického řešení hospodaření se srážkovými vodami ve městech a 
obcích. 
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 NOVÝ PRVKÚ JIHOČESKÉHO KRAJE (KOM_13) 

V přímě návaznosti na závěry Studie proveditelnosti a v souladu s legislativním opatřením KOM_12 je 
účelné, aby byl aktualizován, respektive spíše připraven nový Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihočeského Kraje. PRVKÚ Jihočeského Kraje by nad rámec zákonem předepsaných normativů měl 
reflektovat: 

- návrhy konkrétních investičních opatření na komunálních zdrojích vzešlých ze Studie 

proveditelnosti (zejména KOM_01, KOM_02, KOM_04 a KOM_07) 

- požadavek na datovou a informační čistotu GIS výstupů Aktualizovaného PRVKÚK 

- prezentaci výstupů Aktualizovaného PRVKÚK na dedikovaném GIS portálu (například 

gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz) s ohledem na uživatelskou „přívětivost“ pro předpokládané 

cílové skupiny (např. starostové obcí) a možnosti cíleného nahlížení do karet obcí a detailních 

dat jednotlivých prvků. 

Z pohledu řešitelského týmu lze jako inspiraci funkčního uživatelského rozhraní PRVKÚK hledat 
inspiraci například na portálu Plzeňského kraje, nebo kraje Vysočina. 

Součástí přípravných prací na Nový Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje by měl být 
vstupní rozbor stávajícího zákonného normativu a redefinice Nového PRVKÚ tak, aby byla jasná jeho 
primární funkce a aby veškeré práce na Novém PRVKÚ byly cíleny na vytvoření funkčního procesního 
plánovacího nástroje, který bude mít přidanou hodnotu pro všechny koncové uživatele (veřejnost, 
starostové, ORP, krajský úřad, podniky povodí a státní správa). Jinými slovy dosáhnout stavu, aby detail 
zpracování Nového PRVKÚ byl úměrný jeho primární funkci. 

3.5.2 ZNALOSTI 

 METAANALÝZA EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI TSP (KOM_16) 

Povinnost nasazení technologie chemického srážení fosforu (TSP) při čištění odpadních vod je 
v současné legislativě ukládána teprve u ČOV od 2000 EO výše. Koncentrační limity odstraňování 
fosforu z odpadních vod tak, jak jsou definovány v rámci „nejlepších“ dostupných technik v nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. z hlediska řešitelského týmu (ale i z pohledu široké odborné veřejnosti) jsou 
zastaralá a neodpovídající současnému stavu poznání a reálným technologickým možnostem. 

Cílem opatření je na základě dostupné české i světové literatury vypracovat metaanalýzu reálného 
zvýšení nákladů na čištění odpadních vod při zavedení TSP. 

Tato analýza může být případně použita jako dílčí část analýzy ekonomických dopadů požadované 
v rámci bodu 1 listu opatření CZE30700001 z Plánů dílčích povodí, popřípadě jako argumentační 
podklad pro obhajobu zpřísňování limitů vypouštění fosforu nad rámec standardů BAT, definovaných 
v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Přínosem metaanalýzy bude získání relevantních a spolehlivých argumentačních podkladů pro 
zavádění zpřísněných limitů pro vypouštění odpadních vod (např. v souladu s navrhovaným opatření 
KOM_1, KOM_2 a listy opatření HVL30700120, HVL30700121, HVL30700122 a HVL30700123). 

 ANALÝZA POTENCIÁLU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PŘI ZADRŽOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ 

SEDIMENTU Z RYBNÍKŮ A RYBNIČNÍCH SOUSTAV (RYB_04) 

Problematika nakládání s rybničním sedimentem je poměrně podrobně diskutována v návrzích opatření 
RYB_10 a RYB_14. Poměrně zásadním problémem zůstává fakt, že na rybniční sediment je primárně 
nahlíženo jako na odpad a byť je za určitých okolností možné ukládat zachycený nebo odtěžený 
sediment na zemědělskou půdu, je tato činnost zatížena poměrně zásadní administrativní (povolovací 
procesy) a ekonomickou (vzorkování a laboratorní analýzy) náročností. To, že má rybniční sediment 
pro svůj vysoký obsah živin a organické hmoty vhodné parametry pro aplikaci na zemědělské půdy je 
popsáno již v mnoha publikačních zdrojích (např. [24]) 

http://prvak.plzensky-kraj.cz/
http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk/mapy/kanalizace
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Cílem opatření je vypracovat studii, které by zhodnotila možnosti zpracování zachyceného sedimentu 
na obchodovatelnou certifikovanou komoditu / hnojivo, která by mohla částečně nebo plně pokrýt 
náklady na její odtěžování. 

 ZHODNOCENÍ A VYTVOŘENÍ KONCEPTU UDRŽITELNÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ V POVODÍ 

VD ORLÍK Z HLEDISKA CELOSPOLEČENSKÝCH PŘÍNOSŮ (RYB_07) 

Z podrobné analýzy problematiky hospodaření na rybnících v povodí VD Orlík vyplynulo, že navrhovaná 
řešení by se neměla v žádném případě opírat pouze o legislativní, regulatorní a technická řešení, ale 
cílit také na sociálně-ekonomický rozměr celé problematiky. Z hlediska postupného přechodu na 
udržitelné hospodaření na rybníkách a rybničních soustavách je vhodné cílit na podporu činností a 
výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, čímž by mohlo dojít k postupnému narovnání 
přirozených tržních mechanismů a k orientaci na kvalitu (ať již rybího masa nebo nabízených služeb). 

Za účelem zmapování této problematiky, identifikace překážek a rizik a návrhu vhodných dalších kroků 
je navrhováno vypracování socioekonomické a marketingové studie s následujícím zaměřením: 

- Vytvoření cost - benefit analýzy přechodu na udržitelné hospodaření na rybnících s následujícími 

výstupy 

o Zhodnocení stávajícího stavu  

o Vyčíslení nákladů spojených s transformací 

o Identifikace finančních a ekonomických aspektů (externality a nemonetarizovatelné aspekty) 

o Návrh optimalizace způsobů stávající kompenzace mimoprodukčních služeb rybníků, 

popřípadě též návrh na vytvoření finančního nástroje pro zajištění udržitelnosti konceptu 

udržitelného hospodaření na rybnících založeného na systému ekosystémových služeb 

o Odhad ekonomické udržitelnosti navrhovaného stavu ve výhledových časových horizontech a 

posouzení možností a míry přechodu na soběstačný tržní mechanismus 

- Vypracování marketingové studie 

o zhodnocení výstupů projektu DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle 

jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě 

o návrh opatření pro podporu fenoménu Jihočeského rybníkářství 

o analýza možnosti zápisu Jihočeského rybníkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury České republiky a následně na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného 

dědictví lidstva UNESCO včetně návrhu časového harmonogramu a identifikace překážek a 

rizik 

o Návrh opatření pro podporu lokální a regionální spotřeby ryb a rybích výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou s vazbou na posílení turistického ruchu a oblasti služeb na území povodí VD Orlík  

o Navrhnout opatření a účinné mechanismy za účelem přesunu části turistů v Jižních Čechách 

z přetížených míst na méně využívané rybníkářské regiony (např. Blatensko, Strakonicko, 

Vodňansko, Jindřichohradecko, Táborsko) 

o Návrh Komunikační kampaně na zdůraznění kulturního dědictví Jihočeského rybníkářství 

(naučné stezky – Klub českých turistů, cyklostezky) 

Tímto opatřením bude umožněna identifikace postupů pro usnadnění přechodu na udržitelné rybniční 

hospodaření a dojde rovněž k doplnění informační a znalostní základy pro postupné zavádění opatření 

RYB_15 a RYB_11. 

3.5.3 KOMUNIKACE 

Opatření zaměřená na komunikaci se řešitelskému jeví jako velice zásadní součást navrhovaných 
opatření. Ve své podstatě bývá totiž daleko složitější dosáhnout realizace technických opatření, pokud 
nedojde k pochopení jejich smysluplnosti a potřebnosti napříč zainteresovanými skupinami. Toto je 
dobře patrné například na problematice rybničních zdrojů fosforu, kde panuje dlouholetý nesoulad ve 
vnímání funkce rybníka mezi rybáři a ekology. A tento nesoulad je bohužel často ještě prohlubován 
neochotou hledat konsensuálních řešení a nastavení rámcových pravidel, která by následně byla 
propsána do legislativních a regulatorních rámců. Lze se domnívat, že se do určité míry tento nesoulad 
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propaguje (nebo naopak má základ) až na úroveň státní správy, respektive zodpovědných resortních 
organizací. 

V dalších kapitolách jsou popsány návrhy různých komunikačních opatření, která by dle řešitelského 
týmu mohla mít potenciál celou řešenou problematiku dostat do pohybu a spustit tolik potřebnou 
celospolečenskou diskusi s cílem dosažení konsensuálního řešení. 

 KOORDINACE A DISKUSE 

 Koordinace následných aktivit v problematice fosforu v povodí VD Orlík 

Předkládaná Studie proveditelnosti opatření pro snížení vnosu fosforu do VD Orlík se snaží nastínit 
řešení dané problematiky na základě současného stavu vědění s výhledem do následujících let. Je 
zjevné, že škála opatření zasahuje do široké palety vědních oborů a dotýká se mnoha cílových skupin 
včetně různých resortních organizací i vlastních ministerstev. 

V mnoha navrhovaných opatřeních se řešitelský tým snažil cílit na téma udržitelnosti zejména ve vazbě 
na změny způsobu hospodaření. Udržitelnosti environmentální, ekonomické, sociální, kulturní… Je však 
také třeba cílit na udržitelnost procesní, tedy navázat na poskytnutá doporučení, podrobit je konstruktivní 
kritice a zahájit skutečný proces hledání konsensuálního řešení popsaných problémů. Zachovat hybnost 
nastartovaného procesu. 

Není vyloučeno, že některá navrhovaná opatření budou předmětem kritiky (mnohdy třeba i oprávněné), 
nebo že budou vývojem poznání překonána a nahrazena jinými. Je však třeba, aby někdo (nejlépe 
zadavatel Studie) inicioval vznik efektivního koordinačního orgánu, který zajistí zachování hybnosti 
nastartovaného procesu. 

Řešitelský tým doporučuje prostřednictvím opatření GEN_03 zástupcům Jihočeského kraje, aby 
vytvořili, popřípadě identifikovali autoritu, které si vezme koordinaci celé problematiky za svou a naváže 
na vytýčené cesty. Je stěžejní, aby se jednalo o osobu nebo subjekt, který má výrazné manažerské a 
mediační kompetence, jelikož mnoho navrhovaných opatření se stále pohybuje v rovině hledání 
konsensu a bude třeba klást důraz na redefinování zažitých přístupů jak na úrovni různých 
hospodařících subjektů (rybáři, zemědělci), státních organizací (správci povodí, AOPK), tak i subjektů 
státní správy a samosprávy.  

 Prezentace závěrů a doporučení Studie GEN_02 

V přímé návaznosti na principy popsané v opatření GEN_03 je za účelem zajištění procesní kontinuity 
a iniciaci návazných aktivit doporučováno, aby závěry Studie byly prezentovány dotčeným subjektům 
státní správy a dalším zainteresovaným subjektům. 

Je žádoucí, aby na přelomu let 2021 a 2022 proběhly prezentace závěrů Studie zejména pro následující 
subjekty: 

- dotčené kraje (Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Plzeňský kraj) popřípadě asociaci krajů ČR 

- zástupce MZe, SZIF  

- zástupce MŽP, AOPK, NP, SFŽP, OPŽP 

- relevantní orgány státní správy, starostové, zástupci místních rybářů a ekologických spolků, DSO a 

další) na úrovni ORP (zejména Třeboň, České Budějovice, Jindřichův Hradec, popřípadě též 

Soběslav, Trhové Sviny, Blatná, Písek a Tábor) 

- odbornou veřejnost – konference Vodní toky 2021 (v gesci zhotovitele Studie) či samostatná 

tematická konference 

 Tematické multioborové diskuse 

Problematika snižování emisí fosforu z komunálních zdrojů obsahuje řadu specifických témat, která je 
třeba komunikovat s dotčenými subjekty, ať již se jedná o provozovatele malých ČOV, starosty, 
zástupce ORP a státních podniků povodí a další relevantní cílové skupiny. Organizací workshopů a 
neformálních setkání zástupců těchto cílových skupin ať již na úrovni celého povodí VD Orlík, 
Jihočeského kraje, nebo jednotlivých ORP lze dosáhnout účinného šíření nejnovějších poznatků 
z předmětné problematiky i sdílení specifických zkušeností a životních situací. 
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V rámci tohoto opatření je navrhováno, aby zástupci Jihočeského kraje (ideálně v součinnosti 
s ostatními dotčenými kraji) zorganizovali opakované neformální setkávání zástupců relevantních 
cílových skupin na úrovni povodí VD Orlík, na kterém bude každý rok prezentován pokrok dosažený 
v procesu snižování imisí do VD Orlík z komunálních zdrojů, identifikovány případné existující překážky 
a budoucí rizika, sdíleny informace o legislativním a technologickém pokroku apod. Lze doporučit, aby 
obdobná setkání probíhala také na úrovni jednotlivých ORP, kde by mohla být probíraná témata 
diskutována ve větším detailu a s důrazem na místní specifika. 

Součástí opatření by mělo být vytvoření neformální komunikační online platformy (platforem) 
(Facebook, Twitter, Instagram), na které by při vhodné moderaci mohla být předmětná problematika 
diskutována kontinuálně. Smyslem je, aby tam, kde je to možné, byla umožněna neformální 
konstruktivní diskuse. 

Za tímto účelem jsou navrhována opatření pro realizaci dedikovaných multioborových diskusí 
v problematice komunálních (KOM_17) a rybničních (RYB_12) zdrojů. Je žádoucí, aby se obě platformy 
občas prolnuly, stejně jako je tomu v u obou zdrojů fosforu ve vodě. 

Diskuse nad problematikou emisí fosforu z rybničních zdrojů byla zahájena v dne 30.6.2021 v Českých 
Budějovicích (viz příloha 4), kde byla zástupci rybářské i environmentální obce deklarována ochota 
jednat a pokračovat v relevantních (RYB) návazných aktivitách, které se tato Studie formou opatření 
snaží nastínit. 

 OSVĚTA A EDUKACE 

 Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů (rybníků) jako 

dočišťovacích prvků pod malými ČOV (KOM_14) 

Malé čistírny odpadních vod (do 500 EO) z principu nemohou dosahovat takových účinností čištění, 
jako standardní mechanicko-biologické ČOV. U malých ČOV (popřípadě u svodných kanalizací 
domovních nebo skupinových ČOV) je vhodné uvažovat o umístění dočišťovacího prvku (mokřadu / 
biologického rybníku) mezi výusť ČOV / kanalizace a vlastní recipient, popřípadě přímo na recipient. 

Cílem opatření je zpracovat systematický přehled publikačních zdrojů s ohledem na využití umělých 
mokřadů (rybníků) jako dočišťovacích prvků snižujících zejména (ale nikoli pouze) emise fosforu z výústí 
malých ČOV nebo SČOV/DČOV. Výsledkem opatření bude série doporučení, technických aspektů a 
„best practice“, které je vhodné zohlednit při návrhu malé ČOV / SČOV / DČOV, popřípadě návrhu 
dočišťovacího prvku u stávajících ČOV. Hlavním a podstatným cílem opatření je identifikace vhodných 
cílových skupin (starostové, projektanti apod.) a účinná prezentace výsledků jejím zástupcům (sociální 
sítě, workshopy, konference, online prezentace). 

 Problematika provozování TSP na malé ČOV (KOM_15) 

Technologie chemického srážení fosforu (TSP) má svá provozní specifika, a proto je v návaznosti na 
investiční opatření KOM_01 a KOM_07a doporučeno vypracování informační brožury pro vlastníky a 
provozovatele malých ČOV, na kterých bude TSP v rámci implementace opatření zaváděno. 

Hlavní tematické oblasti brožury by měly popisovat: 

- Základní princip chemického srážení fosforu 

- Technologická specifika dávkování srážecího činidla 

- Přehled aspektů BOZP a nakládání se srážecím činidlem 

- a další relevantní témata 

Důraz bude kladen na formu podání, která by měla být přístupná a srozumitelná pro cílové příjemce. 
Součástí opatření bude identifikace vhodných cílových skupin (starostové, technologové apod.) a 
účinná prezentace výsledků jejím zástupcům (sociální sítě, workshopy, konference, online prezentace). 

 Řekám a rybníkům přátelská obec (KOM_18) 

Doporučuje se, aby ve spolupráci s organizátory soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, 
bylo do hodnotících kritérií zahrnuty i úspěchy na poli čištění odpadních vod. Nabízí se buď samostatné 
ocenění „Řekám a rybníkům přátelská obec“ (preferováno), popřípadě alespoň doplnění dílčího 
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hodnotícího kritéria pro ocenění Zelená stuha (v tom případě by ale bylo vhodné pro zvýšení 
komunikačního potenciálu navenek deklarovat, že jsou hodnoceny i úspěchy v této oblasti.) 

 Příručka malého rybníkáře (RYB_08) 

Samostatnou kapitolu optimalizace hospodaření na rybníkách představuje problematika vzdělávání jak 
široké veřejnosti, tak samotných chovatelů ryb. Snahou bude prostřednictvím školení a konferencí 
přinášet nejnovější poznatky z výzkumu do praxe s cílem zlepšení ekonomiky chovu a snížení spotřeby 
energií a živin. Specifickou kategorii pak představují ”malorybníkáři”, kteří hospodaří na malých 
rybnících bez příslušných znalostí a často při porušování většiny zákonů a technologických postupů. 
Pro ně se budou pořádat školení a připraví se vhodná literatura. 

V návaznosti na opatření RYB_11 je doporučeno vypracování informační brožury pro vlastníky a 
provozovatele malých rybníků. 

Hlavní tematické oblasti brožury by měly popisovat: 

- Úvod do problematiky fungování rybníka z pohledu environmentálních a hydrologických 

aspektů  

- Základní principy Dobré rybníkářské praxe 

- Kompendium nešvarů a doporučení pro udržitelné hospodaření na malém rybníku 

- a další 

Důraz bude kladen na formu podání, která by měla být přístupná a srozumitelná pro cílové příjemce. 
Součástí opatření bude identifikace vhodných cílových skupin (malorybníkáři, starostové apod.) a 
účinná prezentace výsledků jejím zástupcům (sociální sítě, workshopy, konference, online prezentace). 
Částečně lze opatření provázat s opatřením RYB_12. 

 Sladkovodní ryby na talíř 

Za účelem podpory poptávky po produkci kvalitních ryb a tím i po zlepšování tržního prostředí 
navázaného na chov ryb je vhodné uvažovat i o posílení sektoru gastronomie. Nabízí se několik 
možných oblastí, ve kterých je možné vyvíjet vhodné cílené aktivity. 

- Zavedení „povinného“ využívání kvalitních sladkovodních ryb ve stravování v krajem 

zřizovaných organizacích (např. školy a nemocnice – zde lze využít např. aktuální změny 

systému stravování hospitalizovaných pacientů, jak je prezentována v Metodickém doporučení 

pro zajištění stravy a nutriční péče vydaném ve věstníku MZ č. 10/2020). 

- Ve spolupráci s nutričními terapeuty zvážit zavedení definic pro kvalitního kapra (např. z 

hlediska chuťových parametrů, obsahu tuku, barvy svaloviny apod.)  

- Ve spolupráci s vhodnými subjekty (například s realizátory projektu Ryba na talíř - Zařízení 

služeb MZe s.p.o.) zvážit vytvoření a implementaci cílené kampaně zaměřené na lokální rybí 

produkci a případně vytvořit sbírku tradičních a nových receptur lokální úpravy ryb (kapr vs. 

ostatní ryby) a jejich zařazení do osnov kuchařských učilišť  

- Cílit na podporu vzdělávání v rybí gastronomii v hotelových a středních odborných školách a 

učilištích kraje zaváděním systematické práce na zvládnutí rybí gastronomie a využívání 

lokálních surovin studenty. Nad rámec vlastního vaření je vhodné začlenit i práci s rybí 

surovinou, problematiku skladování a ekonomiku rybí gastronomie. Vhodná je pro tyto účely 

spolupráce s rybářskými podniky, školami, KŠH a v případě využití moderních komunikačních 

metod (YouTube, Instagram apod.) i s veřejně známými osobnostmi. 

3.5.4 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 

 KOMUNÁLNÍ ZDROJE 

Využití opatření legislativní povahy na komunálních zdrojích je podrobně uvedeno v samostatné příloze 
č. 5. Příloha popisuje problematiku čištění odpadních vod z pohledu platné legislativy ČR a možnosti 
využití všech nástrojů platné legislativy k zajištění vyšší účinnosti čištění odpadních vod, zejména pak 
z menších zdrojů (z menších ČOV). 

Hlavními okruhy (tématy), která byla podrobně ve zprávě (příloze) rozebrána, jsou: 

https://rybanatalir.cz/
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- Možnosti nastavení přísnějších emisních limitů – zpřísnění požadavků na čištění komunálních 

odpadních vod 

- Nepřipojení na kanalizaci – problematika domovních ČOV 

- Problematika kanalizačních řádů – odlehčovací komory 

- Hospodaření s dešťovými vodami 

- Systémové odkanalizování a čištění OV 

Shrnutí stručných závěrů jednotlivých okruhů je uvedeno v následujících kapitolách. 

 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod (KOM_09) 

Návrh na úpravu či doplnění právních předpisů, a to Vodního zákona a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 
zohledňující aktuální stav poznání v ČR i ve světě (mj. v oblasti emisních standardů a BAT). Dalším 
návrhem je zavedení zohlednění konkrétních cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 
definovaných v jednotlivých dílčích plánech povodí.  

 Zpřísnění požadavků při povolování domovních ČOV (KOM_10) 

Návrh na úpravu či doplnění právních předpisů. Do nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanovit povinnost 
pro vodoprávní úřad, aby na základě stanoviska správce povodí stanovil do nakládání s vodami limity 
pro Pcelk a příslušné rozbory pro domovní čistírny. Právně zakotvit možnost kontroly ze strany 
vodoprávních úřadů. Stanovit minimální účinnost odstraňování znečištění u jednotlivých ukazatelů v %. 

 Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor (KOM_08) 

Úprava novely Vodního zákona s cílem zavést opět zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor jako 
motivační prostředek k realizaci opatření. Současná novela Vodního zákona (zákon č. 544/2020 Sb.) je 
krokem zpět, jelikož povoluje výjimku, kdy není zapotřebí žádat o povolení k nakládání s vodami pro 
všechny odlehčovací komory.  

 Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech (KOM_11) 

Cílem tohoto opatření je zvýšit vsak a retenci dešťové vody tak, aby mohlo docházet ke snížení nátoku 
do kanalizace (tzn. na odlehčovací komory, přečerpávací stanice a ČOV budou přitékat menší objemy 
vod), k menšímu hydraulickému a statickému zatížení stok, k nižšímu opotřebování stok a ke snížení 
povodňových vln. Lze tedy očekávat snížení četnosti přetížení kanalizace a tím tzv. „výplachů“ 
kanalizačních stok.  

Podmínky nakládání s dešťovou vodou se řídí příslušnými právními předpisy (Zákon č. 
183/2006 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb.). Již současná úprava stavebního 
zákona uvádí, že „likvidace“ dešťových vod má probíhat na pozemku majitele nemovitosti a nezatěžovat 
kanalizaci. 

Současnou legislativu by bylo vhodné doplnit o povinnost maximalizace zasakování také při 
rekonstrukcích, úpravách a budování veřejných prostranství a zpevněných ploch (chodníky, parkoviště 
apod.). Výsledkem by měla být významná podpora tzv. “modrozelené infrastruktury”. 

 Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod (KOM_12) 

Jde o preferenci systémového řešení odvádění odpadních vod a jejich čištění před individuálním 
řešením jednotlivých obcí či rozvojových částí obcí. K systémovému řešení odkanalizování a čištění OV 
slouží „plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ (PRVK). PRVK je zpracováván podle § 4 zákona č. 
274/2001 Sb.  

Opatřením je návrh na doplnění podmínky:  

- při zpracování návrhu plánu rozvoje i při jeho aktualizaci se také vychází ze schválených dílčích 

plánů povodí.  

Cílem tzv. systémovému odkanalizování a čištění OV je jednoznačné preferování kanalizačních soustav 
z jednotlivých sídelních celků, zakončených ČOV s možností efektivního čištění OV tam, kde je to 
ekonomicky únosné. 
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 Závěr 

Nejdůležitějším krokem v úpravě stávající legislativy by měla být náprava nevyhovujícího Nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. z hlediska úpravy tzv. BAT. Dále novela Vodního zákona (zákon č. 544/2020 Sb.) platná 
od 1. 2. 2021 osvobozuje od poplatku vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor. Nově se tedy 
výjimka týká všech odlehčovacích komor na kanalizačním řádu. Tato změna je krokem zpět, kdy opět 
místo původně plánovaného zpřísnění podmínek dochází ještě k většímu uvolnění, které bude mít 
negativní dopad na kvalitu povrchových vod. 

 RYBNIČNÍ ZDROJE 

 Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty (RYB_14) 

Pro dobrou funkci rybníků, zejména v procesu klimatické změny, je nezbytné podpořit řešení nakládání 
se sedimentem. To se týká jak opatření v oblasti příčiny (kapitola 3.4), tak opatření řešících možnosti 
využívání rybničních usazenin zejména na zemědělské půdě. Jedná se o podporu recyklace látek uvnitř 
dílčích povodí. 

Manipulovat a umísťovat relativně malé objemy zachyceného bahna není možné provádět podle 
současné legislativy používané pro odbahňování rybníků. Je to administrativně náročné a drahé na 
rozbory. S ohledem na reálné nízké objemy zachyceného sedimentu a nízké riziko kontaminace 
polutanty při uložení na relevantní okolní polnosti se jeví tento přístup ekonomicky i administrativně 
neefektivním. 

Účinné realizaci brání především některá ustanovení aktuálně platné legislativy, zejména pak (1) 
vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, (2) zákon ČNR č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu a (3) vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Hlavní potřebné legislativní změny v této oblasti zahrnují 

- Umožnit opakovanou aplikaci malé vrstvy sedimentu na pole častěji než 1x za 10 let, typicky 1x 

za 2 roky (například pod podmínkou certifikace rybníka), aby bylo možné využít malé objemy 

sedimentu získávané při výlovech (viz technická opatření popsaná v kapitole 3.3.2) 

- Zásadně zohlednit situaci v povodí rybníka z pohledu vstupu rizikových látek a při nakládání s 

malými objemy sedimentů vyžadovat analýzy až za určitý časový úsek (10-15 let), případně 

projednat a schválit celý dlouhodobý systém hospodaření se sedimentem. 

- Podle rizikovosti povodí rybníka hodnotit i výsledky stanovení parametrů C10-C40 a BTEX, 

protože se jedná o látky vznikající často přirozeně mikrobiální aktivitou v bahně. Obě skupiny 

látek se navíc za aerobních podmínek rychle rozkládají. Postup s mezideponiemi proces silně 

prodražuje a nic nepřináší. V některých případech větší soustavy malých rybníků) však lze 

mezideponie naopak považovat za vhodné řešení. 

- Zvážit mírné uvolnění kritérií pro některé kovy tam, kde je zřejmé, že sediment nebyl 

kontaminován mimo splachy ze zemědělských půd, nebo se jedná o lokální zvýšené hodnoty 

horninového pozadí. Toto je důležité zejména pro využívání jemnozrnného sedimentu z loviště. 

Od opatření se očekává zprůchodnění procesu efektivní recyklace materiálu (sediment) a živin v dílčích 
povodích s benefity jak pro akvakulturu (větší objem vody, ozdravění kyslíkového režimu) a jakost vody 
(retence fosforu, postupná oligotrofizace vodního prostředí), tak pro zemědělství (aplikace organických 
látek bohatých na pomalu uvolňované živiny) a malé sídelní jednotky (dočišťování odpadních vod). 
Zachytáváním sedimentu v dílčím povodí blízko u zdroje se rovněž předchází riziku jeho kontaminace 
polutanty při nekontrolovaném postupu krajinou.  

V tomto opatření existuje nezanedbatelné riziko zablokování procesu přemrštěnými environmentálními 
požadavky či příliš paternalistickým pojetím právní úpravy. Minimalizace těchto rizik spočívá v důsledné 
aplikaci opatření RYB_06 a zejména RYB_12. 



  

Sweco + Aquatis 100 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

 Dobrá rybníkářská praxe (RYB_15) 

Situace v rybníkářství a akvakultuře se v důsledku klimatické změny, vývoje kvality vodního prostředí, 
zhoršování parametrů biodiverzity a dalších aspektů dynamicky vyvíjí, zatímco legislativa zůstává 
výrazně pozadu. To lze spatřovat i v případě řešené problematiky. Vodní zákon, v jehož znění s 
účinností od 1.7.2014 se v § 39 odst. 8 uvádí: 

“Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek v případě výjimek podle odstavce 7 písm. 
b), d) a e) a při nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních 
živočichů a vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského hospodaření stanoví Ministerstvo 
životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vyhláškou.” Právě tato vyhláška zásadně chybí, přičemž 
k začátku roku 2021 práce na předmětné vyhlášce ještě nezačala. To je zásadní chyba, protože v 
důsledku její absence chybí i jasná pravidla např, pro efektivní specifikaci dotačních titulů pro sektor 
rybářství. 

Předmětná vyhláška by měla řešit mimo jiné i potřebu vyrovnané fosforové bilance (rovnost vstupů a 
výstupů v akvakultuře a chovu vodní drůbeže), přístup k omezování invazních druhů ryb, zohlednit 
organizaci rybníků do vzájemně propojených soustav a další. 

Hlavní přínosy lze spatřovat v otevření diskuse a nalezení konsensu o funkci akvakultury a hospodaření 
na rybnících, formulace soudobé společenské objednávky a hledání a nalezení zdrojů k udržitelnému 
financování. Toto lze uskutečnit mimo jiné na základě výstupů opatření RYB_05 a RYB_07. Dalším 
dílčím aspektem je zohlednění témat udržitelných komunit a recyklace látek v povodích v návaznosti na 
požadavky cirkulární ekonomiky (RYB_04 a RYB_06). 

Dne 30. 6. 2021 se pod záštitou Mgr. Františka Talíře, gesčního náměstka pro regionální rozvoj, 
cestovní ruch a životní prostředí krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo projednání opatření 
navrhovaných v této Studii se zástupci rybářů, ekologů a státního podniku Povodí Vltavy (Příloha 4). Ze 
závěrů tohoto jednání vyplynulo, že existuje na obou stranách ochota k hledání konsensuálního řešení 
celé problematiky fosforu v oblasti rybářství a k naplnění litery Vodního zákona. Je tedy doporučeno, 
aby se za využití opatření GEN_03 a RYB_12 na tuto diskusi navázalo. 

Opatření je jednou z hlavních podmínek pro funkčnost většiny dalších navrhovaných RYB opatření 
(např. zachycování sedimentů při výlovech, dodržení vyrovnané látkové bilance fosforu apod.). Při 
správném nastavení legislativního a finančního rámce, zohledňujícím oprávněné zájmy všech 
zájmových skupin, může toto opatření nepřímo přispět k omezení vnosů fosforu v řádu desítek procent 
v porovnání se současným stavem. 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ 

Z katalogových opatření definovaných rámci aktivity A3 a A4 (Tab. 1.1-1) byla pro vybraná lokalizovaná 
opatření provedena kvantifikace ekonomických a imisních parametrů a jejich prioritizace. V této kapitole 
poskytneme základní souhrnné ukazatele navrhovaných opatření. Přehled všech navrhovaných 
opatření je k dispozici v souhrnných tabulkách v příloze 6. Souhrnné tabulky jsou strukturovány dle 
informací uvedených v kapitole 1.2.2. 

4.1 CELKOVÝ PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Celkem bylo v rámci Studie navrženo 2 156 opatření, z toho 2 111 v kategorii KOM, 42 v kategorii RYB 
a 3 opatření bez určení emisního zdroje (kategorie GEN). V Tab. 4.1-1 je uveden přehledný výčet 
jednotlivých navržených katalogových opatření, který je doplněn o sumarizaci emisních a imisních 
efektů a investičních a provozních nákladů. Čísla v závorkách v tabulce vyjadřují, jaký je podíl 
navrhovaných opatření, která byla doporučena k realizaci dle ekonomického cíle zadání (kapitole 1.1.3). 

Poslední kategorií opatření, která byla ve Studii rozpracována jsou opatření PEZ. Jedná se o část 
opatření převzatých z výsledků projektu [26], konkrétně o návrh protierozních opatření na 7 423 půdních 
blocích o celkové výměře 78 718 ha v povodí VD Orlík. Celkový finanční úhrn těchto opatření je 332 668 
tis. Kč. Opatření PEZ jsou lokalizována, ale nebyla v rámci Studie bilančně posuzována ani 
prioritizována (kapitola 1.1.1 a 3.4.3) a budou sloužit zejména jako zásobník konkrétních PEZ opatření 
pro realizaci aktivit RYB_06 a případně KOM_04. 

Vzhledem k detailu, kterým Studie zájmové území posuzovala a s ohledem na nedostatečnou datovou 
základnu nebyla v tuto chvíli navrhována opatření kategorie KPU. Ta mohou vzejít až z přesného a 
cíleného průzkumu, opět například v rámci opatření RYB_05, RYB_06 a v případech malých obcí též 
KOM_04. 
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Tab. 4.1-1 Přehled počtu a základních bilančních a ekonomických parametrů opatření doporučených k realizaci dle ECZ a všech12 navrhovaných opatření (v případě rozdílu jsou hodnoty pro všechna opatření uvedena v závorce) 

Katalogový list 
opatření 

Název opatření dle KO 
Počet 

opatření 
Suma zlepšení emise P 

[kg/rok] 
Suma zlepšení imise P 

[kg/rok] 
Suma investičních 
nákladů [tis. Kč] 

Suma provozních nákladů 
[tis. Kč/rok] 

GEN_01 Kontinuální monitoring jakosti povrchových vod 1   8 000  
GEN_02 Prezentace závěrů a doporučení Studie 1     
GEN_03 Koordinace následných aktivit v problematice fosforu 1     
KOM_01 Doplnění technologie srážení fosforu na ČOV 318 (323) 15 469 (15 470) 13 371 32 250 (32 590) 3 137 (3 145) 

KOM_02 Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV 19 7 657 7 645  1 223 

KOM_03 Rekonstrukce a modernizace ČOV 19 (56) 2 413 (3 310) 2 204 (2 783) 242 285 (470 955) 395 (948) 

KOM_04 Komplexní generel odvodnění 35 (502)   50 200 (559 000)  

KOM_05 Úprava přelivných hran odlehčovacích komor 260 (261) 1 529 (1 530) 1 392 10 430 (10 450)  

KOM_06 Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě 3 (284) 679 (33 467) 679 (28 799) 216 900 (15 759 978)  

KOM_07 Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel 38 (655) 5 274 (36 356) 5 038 (30 448) 1 361 732 (14 308 949) 1 179 (8 245) 

KOM_08 Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor 1     
KOM_09 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod 1     
KOM_10 Zpřísnění požadavků na povolování domovních ČOV 1     
KOM_11 Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech 1     
KOM_12 Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod 1     
KOM_13 Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění prezentačního modulu 1   7 000  

KOM_14 
Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů (rybníků) jako 
dočišťovacích prvků pod malými ČOV 1   500  

KOM_15 Problematika provozování TSP na malé ČOV 1   400  
KOM_16 Metaanalýza ekonomické náročnosti TSP 1   500  
KOM_17 Tematická multioborová diskuse 1     
KOM_18 Řekám a rybníkům přátelská obec 1     
RYB_01 IS Hastrman 1   3 000  
RYB_02 Studie proveditelnosti optimalizace fosforového režimu rybníka Rožmberk 1   5 000  

RYB_03 Technická opatření pro snížení emisí Rožmberského rybníka do povodí Lužnice 1 4 000 4 000 500 000  

RYB_04 
Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání sedimentu z rybníků a 
rybničních soustav 1   500  

RYB_05 Aplikační studie opatření RYB, KOM a PEZ v povodí Staňkovského rybníka 1   1 000  

RYB_06 Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení toku fosforu 1   2 000  

RYB_07 
Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného rybníkářství v povodí VD Orlík z hlediska 
celospolečenských přínosů 1   5 000  

RYB_08 Příručka malého rybníkáře 1   250  
RYB_09 Regulace chovu polodivokých kachen 1     
RYB_10 Opatření pro zachycení sedimentu 1     
RYB_11 Dobrá rybníkářská praxe - organizační aspekty 2813 15 366 9 108  80 025 

RYB_12 Tematická multioborová diskuse 1     

RYB_13 Sladkovodní ryby na talíř 1     

RYB_14 Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty 1     

RYB_15 Dobrá rybníkářská praxe - legislativní aspekty 1     

Celkem  748 (2 156) 52 387 (117 156) 43 436 (97 546) 2 446 947 (31 667 073) 85 960 (93 585) 

 

 
 

 
12Do souhrnné tabulky v příloze 6 je zahrnuto ještě 213 tzv. budoucích opatření (82 opatření KOM_02 a 131 opatření KOM_06). Tato opatření reflektují skutečnost, že ve výhledových časových scénářích předpokládá řešitelský tým zvyšování účinnosti 
srážení fosforu (KOM_02), respektive snižování akceptovatelného množství úniků na kanalizaci (KOM_06). U těchto opatření (v názvu těchto opatření v souhrnné tabulce je předřazen text „budoucí opatření“) byl v rámci návrhu a kvantifikace zohledněn 
pouze dopad těchto opatření v rámci predikčního bloku a u opatření KOM_02 také v provozních nákladech. Do Tab. 4.1-1 tato budoucí opatření nejsou zahrnuta.  
13 Viz nejistoty nastíněné v kapitole 3.3.1.1.5 
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4.2 OPATŘENÍ NA KOMUNÁLNÍCH ZDROJÍCH 

Katalogová opatření na komunálních zdrojích jsou nejvíce zastoupenou skupinou navrhovaných 
opatření. Je tomu tak zejména proto, že u komunálních zdrojů existuje poměrně bohatá datová základna 
na základě které lze zacílit konkrétní investiční a organizační opatření s vyčíslitelným efektem na snížení 
imisí fosforu do VD Orlík. 

Tímto bylo dosaženo návrhu 2 100 lokalizovaných KOM opatření, z nichž bylo 692 vybráno pro realizaci 
v rámci stanoveného ekonomického cíle dle zadání (ECZ). Výčet lokalizovaných KOM opatření a 
základní souhrnné parametry jsou uvedeny v tabulkách Tab. 4.2-1 a Tab. 4.2-2. 

Shrnutí navrhovaných obecných KOM opatření, která jsou mnohdy neméně zásadní pro účinné řešení 
snížení imisí do VD Orlík z komunálních zdrojů, je uvedeno v kapitole 4.5. 

Tab. 4.2-1 Výčet lokalizovaných KOM opatření 

ID 
opatření 

Typ Název opatření 

KOM_01 INV Doplnění technologie srážení fosforu na ČOV 

KOM_02 ORG Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV 

KOM_03 INV Rekonstrukce a modernizace ČOV 

KOM_04 SUP Komplexní generel odvodnění 

KOM_05 INV Úprava přelivných hran odlehčovacích komor 

KOM_06 INV Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě 

KOM_07 INV Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel 

 

Tab. 4.2-2 Přehled počtu a základních bilančních a ekonomických parametrů lokalizovaných KOM opatření 
doporučených k realizaci dle ECZ a všech12 KOM opatření (v případě rozdílu jsou hodnoty pro všechna opatření 
uvedena v závorce) 

Katalogový 
list opatření 

Počet 
opatření 

Suma zlepšení 
emise P [kg/rok] 

Suma zlepšení 
imise P [kg/rok] 

Suma investičních 
nákladů [tis. Kč] 

Suma provozních 
nákladů [tis. 

Kč/rok] 

KOM_01 318 (323) 15 469 (15 470) 13 371 (13 371) 32 250 (32 590) 3 137 (3 145) 

KOM_02 19 7 657 7 645 
 

1 223 

KOM_03 19 (56) 2 413 (3 310) 2 204 (2 783) 242 285 (470 955) 395 (948) 

KOM_04 35 (502) 
  

50 200 (559 000)  

KOM_05 260 (261) 1 529 (1 530) 1 392 (1 392) 10 430 (10 450)  

KOM_06 3 (284) 679 (33 467) 679 (28 799) 216 900 (15 759 978)  

KOM_07 38 (655) 5 274 (36 356) 5 038 (30 448) 1 361 732 (14 308 949) 1 179 (8 245) 

Celkem 692 (2 100) 33 021 (97 790) 30 328 (84 438) 1 913 797 (31 141 923) 5 935 (13 561) 

4.2.1 STATISTICKÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Pro přehled vztahu kumulativních nákladů a imisních dopadů všech lokalizovaných KOM opatření slouží 
graf v kapitole 5.4 (Graf 5.4-1). V téže kapitole je také podána interpretace daného grafu. V této kapitole 
tedy doplníme ještě dva další doplňující ukazatele. 

Níže uvedený krabicový graf14 (Graf 4.2-1) ukazuje míru efektivity jednotlivých katalogových opatření 
kategorie KOM vzhledem k vynaloženým investicím. Z grafu je patrné, že výrazně investičně 
nejefektivnějšími opatřeními jsou doplnění srážení fosforu na ČOV (KOM_01) a úpravy přelivných hran 
v odlehčovacích komorách (KOM_05). Další opatření vyžadují větší investiční rámec a jejich efektivita 
je pak nižší. Opatření KOM_02 není do posouzení zahrnuto, protože není zatíženo investičními náklady. 

 
14 Krabicový graf (boxplot) je jeden ze způsobů grafické vizualizace numerických dat pomocí jejich kvartilů (hodnoty 
tří kvartilů rozdělují statistický soubor na čtvrtiny, podobně jako medián rozděluje statistický soubor na poloviny). 
Střední „krabicová“ část diagramu je shora ohraničena 3. kvartilem (horní kvartil), zespodu 1. kvartilem (dolní kvartil) 
a mezi nimi se nachází linie vymezující medián. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry 
označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry je považovaný za odlehlou hodnotu 
(v prezentovaných grafech jsou tyto hodnoty vypnuty). Křížkem je v grafech znázorněna také průměrná hodnota 
datové sady. 
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Graf 4.2-1 Investiční efektivita navržených investičních opatření na komunálních zdrojích 
KOM_01 Doplnění technologie srážení fosforu 
KOM_03 Rekonstrukce ČOV 
KOM_05 Úprava přelivných hran odlehčovacích komor 
KOM_06 Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě 
KOM_07 Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel 

Porovnání efektivit opatření napříč kategoriemi umožňuje pomocný ukazatel NPE – nákladově provozní 
efektivita, který vyjadřuje celkové náklady na realizaci opatření v horizontu třiceti let. Jedná se tedy o 
součet předpokládaných investičních nákladů s třicetinásobkem předpokládaných ročních provozních 
nákladů. Tento pomocný ukazatel byl využit jako podpůrný nástroj k výběru efektivních opatření 
doporučených k realizaci. Následující graf (Graf 4.2-2) využívá NPE k porovnání celkových efektivit 
navržených opatření v rámci jednotlivých katalogových listů (KL). V grafu je také uvedeno porovnání 
opatření navržených k realizaci v rámci ekonomického cíle dle zadání (ECZ) se všemi navrženými 
opatřeními daného KL. 

Z grafu opět vyplývá, že nejefektivnějšími z hlediska snížení imisí Pcelk jsou opatření zacílená na zvýšení 
účinnosti čištění odpadních vod na současných ČOV (KOM_01, KOM_02). Jedná se o opatření, která 
nejsou náročná na investice a ani na provoz. Dalším vysoce efektivním opatřením je úprava přelivných 
hran odlehčovacích komor (KOM_05). Toto opatření má pouze malý potenciál zlepšení imisí Pcelk ve 
VD Orlík, ale pro jeho poměrně nízké investiční náklady se jedná o jedno z nejefektivnějších opatření. 
Vzhledem k vysoké efektivitě výše zmíněných opatření jsou doporučeny k realizaci téměř všechny 
lokality s těmito navrženými opatřeními. Z ostatních, investičně náročnějších opatření, byly v rámci ECZ 
vybrány ty s nejlepší efektivitou. 

Zde je vhodné znovu zdůraznit, že vyčíslení bilančních emisí úniky a odlehčením bylo vzhledem k velice 
omezené datové základně do velké míry založeno na odborném odhadu a tudíž i efektivita nákladů na 
řešení tohoto emisního zdroje (opatření KOM_06) je zatížena velkou nejistotou. Při vyčíslení nákladů 
bylo k tomu zdroji přistupováno spíše konzervativně a reálné náklady mohou být výrazně nižší. Pro 
jejich zpřesnění je navrhováno opatření KOM_04. 

Zvláštní postavení má v grafu katalogové opatření RYB_11 (dobrá rybníkářská praxe). Jedná se 
o dlouhodobé opatření, u kterého očekáváme zvyšující se efektivitu a to několikanásobně. V grafu je 

 



  

Sweco + Aquatis 105 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

pro představu uvedena odhadovaná efektivita KL RYB_11 pro horizont 2050 (RYB_11 2050). Z ní je 
patrné, že se jedná o opatření o podobné efektivitě jako je doplnění srážení fosforu na komunálních 
ČOV. I z tohoto důvodu je zavedení dobré rybníkářské praxe navrhováno celoplošně. 

 

 

Graf 4.2-2 Porovnání celkové nákladově – provozní efektivity (NPE) navržených opatření (zahrnující v sobě 
provozní i investiční náklady). Porovnání mezi opatřeními doporučenými k realizaci dle ECZ a všemi opatřeními 
v rámci katalogového listu. 

KOM_01 Doplnění technologie srážení fosforu 

KOM_02 Úprava provozního režimu srážení fosforu 

KOM_03 Rekonstrukce ČOV 

KOM_05 Úprava přelivných hran OK 

KOM_06 Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě 

KOM_07 Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel 

RYB_11 Dobrá rybníkářská praxe - organizační aspekty 

4.3 OPATŘENÍ NA RYBNIČNÍCH ZDROJÍCH 

Opatření na rybničních zdrojích jsou podstatnou součástí řešení problematiky snížení imisí fosforu do 
VD Orlík. Jejich implementace je však ve většině případů velice ztěžována nedostatečnou datovou 
základnou a také v mnoha ohledech zastaralým legislativním rámcem. Z toho důvodu je v rámci Studie 
lokalizováno pouze 32 RYB opatření. Výčet lokalizovaných RYB opatření a základní souhrnné 
parametry jsou uvedeny v tabulkách Tab. 4.3-1 a Tab. 4.3-2. 
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Shrnutí navrhovaných obecných RYB opatření, která jsou zde ještě zásadnější, než je tomu u KOM 
zdrojů, je uvedeno v kapitole 4.5. 

Tab. 4.3-1 Výčet lokalizovaných RYB opatření 

ID opatření Typ Název opatření 

RYB_02 SUP Studie proveditelnosti optimalizace fosforového režimu rybníka Rožmberk 

RYB_03 INV Technická opatření pro snížení emisí Rožmberského rybníka do povodí Lužnice 

RYB_04 SUP 
Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání sedimentu z 
rybníků a rybničních soustav 

RYB_05 SUP Aplikační studie opatření RYB, KOM a PEZ v povodí Staňkovského rybníka 

RYB_06 ORG 
Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení toku 
fosforu 

 

Tab. 4.3-2 Přehled počtu a základních bilančních a ekonomických parametrů lokalizovaných RYB opatření 
doporučených k realizaci. 

Katalogový 
list opatření 

Počet 
opatření 

Suma zlepšení 
emise P [kg/rok] 

Suma zlepšení 
imise P [kg/rok] 

Suma investičních 
nákladů [tis. Kč] 

Suma provozních 
nákladů [tis. 

Kč/rok] 

RYB_02  1   -     -     5 000   -    

RYB_03  1   4 000   4 000   500 000   -    

RYB_05  1   -     -     1 000   -    

RYB_06  1   -     -     2 000   

RYB_11  28   15 366   9 108   -     80 025  

Celkem  32   19 366   13 108   508 000   80 025  

 

RYB_11 je opatření organizační povahy a jeho provozní náklady jsou určené na základě dvou 
parametrů. 

- Prvním z nich je celková výměra rybníků jednotlivých kategorií dle Tab. 3.3-1 (první sloupec). 

Ta se opírá o plochy rybníků dle DIBAVOD a lze ji pro danou úlohu považovat za přesnou. 

- Druhým parametrem je provozní náklad na jednotku plochy rybníka (druhý sloupec Tab. 3.3-1), 

který je odhadovaný na základě dostupných podkladů, ale není v tuto chvíli právně závazný.  

Z tohoto důvodu je třeba kvantifikaci provozních nákladů na implementaci opatření RYB_11 vnímat jako 
orientační a bez realizace dalších podpůrných opatření (zejména RYB_04 – RYB_07, zakončené 
RYB_15 a preferenčně také RYB_14) není možné přesněji odhadnout celkové náklady. Typová 
prioritizace lokalizovaných opatření RYB_11 proběhla pomocí výsledků dálkového průzkumu země, 
shrnutých v tabulce Tab. 2.2-2. 

Opatření RYB_03 (tedy technické opatření na snížení emisí Rožmberka) je jediným opatřením kategorie 
RYB typu INV u kterého jsou vyčíslené investiční náklady. I zde je třeba podotknout, že hodnota 
investičních nákladů na realizaci tohoto opatření se zakládá na odborném odhadu a bez detailnější 
Studie proveditelnosti (RYB_02) je ji třeba vnímat jako orientační. 

4.4 OPATŘENÍ NA PLOŠNÝCH, EROZNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJÍCH 

Opatření kategorie PEZ (dle definice v kapitole 1.1.1) nebyla z důvodů uvedených v kapitolách 2.1.1.3 
a 3.3.2 zahrnuta do bilanční studie ani do emisně-imisní analýzy. 

Tato opatření sice nemají kvantifikovatelný a podle dostupné literatury ani příliš významný přímý efekt 
na snížení imisí fosforu do VD Orlík, ale jejich využívání je účelné zejména pro zlepšení provozního 
stavu rybníků a dosažení většího efektu opatření na rybnících. 

Navrhovaná jsou následující typová opatření: 

- průleh / příkop,  

- mez, 

- zatravněný pás, 

- zatravněná údolnice, 

- tůň (mokřad), retenční tůň, 

- polní cesta s protierozní funkcí, 
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- přehrážka, 

- revitalizace melioračního příkopu / drobného vodního toku, 

- opatření na lesní půdě. 

Souhrn navrhovaných opatření je uveden v tabulce Tab. 4.4-1. Jednotlivá opatření jsou k dispozici na 
adrese http://vodavkrajine.cz/. 

Tab. 4.4-1 Opatření kategorie PEZ navrhovaná v povodí VD Orlík 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Rizikový 

VU 

Počet 
půdních 
bloků s 

PEO 

Celková 
výměra 
půdních 

bloků [ha] 

Odhad 
nákladů 
[tis. Kč] 

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov X 35 349 1 674 

HVL_0350 Svinenský potok od pramene po ústí do Stropnice  102 893 2 878 

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše  130 1 836 5 889 

HVL_0370 Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava  83 916 3 998 

HVL_0395_J Rybník Dehtář na toku Dehtářský potok X 67 1123 564 

HVL_0410 Bezdrevský potok od pramene po Olešník (Svatopluk)  609 2 302 9 867 

HVL_0430 
Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po vzdutí 
rybníka Bezdrev 

 1 3 - 

HVL_0445_J Rybník Bezdrev na toku Bezdrevský potok  19 418 26 

HVL_0450 Kyselá voda od pramene po ústí do toku Vltava X 91 918 2 944 

HVL_0475_J Nádrž Hněvkovice na toku Vltava  182 2 193 15 140 

HVL_0860 Bechyňský potok od pramene po ústí do Lužnice X 48 700 1 330 

HVL_0880 Dírenský potok od pramene po ústí do Lužnice X 188 2 140 5 571 

HVL_0890 Černovický potok od pramene po ústí do Lužnice X 302 4 164 18 636 

HVL_0910 Maršovský potok od pramene po ústí do Lužnice X 76 1 359 2 201 

HVL_0920 Chotovinský potok od pramene po Chýnovský potok X 212 2 712 15 331 

HVL_0930 
Turovecký potok od pramene po ústí do toku Chotovinský 
potok 

X 139 2 012 13 900 

HVL_0940 
Chotovinský potok od toku Chýnovský potok po ústí do 
Lužnice 

 96 1 117 6 818 

HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok  187 2 002 7 301 

HVL_0970 Smutná od pramene po Milevský potok  153 1 460 9 368 

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná  187 1 713 6 281 

HVL_0990 Smutná od toku Milevský potok po ústí do Lužnice X 78 1 293 2 755 

HVL_1000 Židova strouha od pramene po ústí do Lužnice X 107 1 550 3 517 

HVL_1020 Bílinský potok od pramene po ústí do toku Lužnice X 146 2 251 9 927 

HVL_1055_J Nádrž Orlík I na toku Vltava  379 5 459 15 018 

HVL_1190 Ostružná od pramene po ústí do toku Otava  234 1 731 12 449 

HVL_1200 Nezdický potok od pramene po ústí do toku Otava  67 912 9 140 

HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava X 272 3 144 1 337 

HVL_1240 Novosedelský potok od pramene po ústí do toku Otava X 163 1 731 7 846 

HVL_1280 Peklov od pramene po ústí do toku Volyňka  205 1 264 11 378 

HVL_1290 Volyňka od toku Spůlka po ústí do toku Otava  380 1 972 15 324 

HVL_1350 Blanice od vzdutí nádrže Husinec po Dubský potok  215 1 467 12 323 

HVL_1360 Dubský potok od pramene po ústí do Blanice X 171 2 594 17 031 

HVL_1370 Zlatý potok od pramene po ústí do Blanice  166 837 6 891 

HVL_1380 Blanice od toku Dubský potok po Radomilický potok X 309 3 183 18 824 

HVL_1400 Blanice od toku Radomilický potok po ústí do toku Otava  245 2 971 5 609 

HVL_1470 Lomnice od toku Hradištský potok po vzdutí nádrže Orlík II  322 3 882 5 741 

HVL_1490 
Skalice od toku Bezděkovský potok po Hrádecký 
(Ostrovský) potok 

X 178 2 097 6 980 

HVL_1500 Hrádecký (Ostrovský) potok od pramene po ústí do Skalice X 209 2 623 13 035 

HVL_1510 
Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do 
Lomnice 

 361 3 860 15 117 

HVL_2510 Otava od toku Volynka po tok Blanice  309 3 567 12 709 

Celkem 7 423 78 718 332 668 

 

http://vodavkrajine.cz/
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V rámci Studie není u opatření kategorie PEZ provedena prioritizace. Tento krok je předpokládán 
v rámci realizace Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení toku 
fosforu (RYB_06), které je navrhováno k realizaci v povodí řeky Lomnice po Blatnou, tedy na části 
vodního útvaru HVL_1470 a v případných návazných vyhledávacích studiích. 

4.5 OBECNÁ OPATŘENÍ 

Poslední skupinou opatření jsou opatření obecná. Jedná se většinou o opatření typu COM, LEG, SUP 
a SPR (dle definice v kapitole 1.1.1), u kterých není kvantifikován přímý dopad na snížení imisí fosforu 
do VD Orlík. Výčet obecných opatření je uveden v tabulce Tab. 4.5-1. 

Tab. 4.5-1 Výčet obecných opatření  

ID 
opatření 

Typ Název opatření 
Investiční 
náklady 
[tis. Kč] 

GEN_01 SUP Kontinuální monitoring jakosti povrchových vod 8 000 

GEN_02 COM Prezentace závěrů a doporučení Studie  

GEN_03 SUP Koordinace následných aktivit v problematice fosforu  

KOM_08 LEG Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor  

KOM_09 LEG Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod  

KOM_10 LEG Zpřísnění požadavků na povolování domovních ČOV  

KOM_11 LEG Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech  

KOM_12 LEG Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod  

KOM_13 SPR Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění prezentačního modulu  7 000  

KOM_14 SUP 
Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů (rybníků) jako 
dočišťovacích prvků pod malými ČOV 

 500  

KOM_15 COM Problematika provozování TSP na malé ČOV  400  

KOM_16 SUP Metaanalýza ekonomické náročnosti TSP  500  

KOM_17 COM Tematická multioborová diskuse   

KOM_18 COM Řekám a rybníkům přátelská obec  

RYB_01 SPR IS Hastrman  3 000  

RYB_04 SUP 
Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání sedimentu z 
rybníků a rybničních soustav 

 500  

RYB_07 SUP 
Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného rybníkářství v povodí VD Orlík z 
hlediska celospolečenských přínosů 

 5 000  

RYB_08 COM Příručka malého rybníkáře  250  

RYB_09 SPR Regulace chovu polodivokých kachen  

RYB_10 INV Opatření pro zachycení sedimentu  

RYB_12 COM Tematická multioborová diskuse   

RYB_13 COM Sladkovodní ryby na talíř  

RYB_14 LEG Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty  

RYB_15 LEG Dobrá rybníkářská praxe - legislativní aspekty  

Celkem  25 150  

 

Detaily o jednotlivých obecných opatřeních jsou poskytnuty v kapitole 3.5 a v příslušných katalogových 
listech opatření v příloze 3. 

Investiční opatření RYB_10 je mezi obecná opatření zahrnuto proto, že v rámci Studie nebylo pro 
nedostatek vstupních dat lokalizováno, tedy navrženo na konkrétní místa s cílem přímého snižování 
imisí fosforu do VD Orlík. Návrh konkrétních opatření pro zachytávání sedimentu, která jsou uvedena 
v opatření RYB_10, je předpokládán v návaznosti na výsledky implementace opatření RYB_05 a 
RYB_06. 

V této kapitole tedy nezbývá než zopakovat, že obecná opatření – byť bez přímého vyčísleného efektu 
snížení imise fosforu do VD Orlík – jsou integrálním a v mnoha případech kritickým prvním krokem pro 
správné zacílení technických opatření, protože cílí primárně na posílení informační a znalostní databáze 
související s řešenou problematikou a na posílení relevantních komunikačních, legislativních a 
správních procesů. 
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5 BILANČNÍ SCÉNÁŘE 

V předchozí kapitole byla popsána navržená opatření, která mají za cíl snížení přísunu fosforu do 
VD Orlík. Kombinací jednotlivých opatření, nebo případně skupin opatření, lze získat určité logické 
scénáře. V následujících kapitolách jsou nastíněny dopady vybraných scénářů pro přísun Pcelk do 
VD Orlík. 

Pro bilancování opatření v následujících kapitolách byla vybrána pouze opatření s konkrétním dopadem 
na stav fosforu, tj. pouze typy opatření investiční (INV) a organizační (ORG). Další typy opatření 
(podpůrná, legislativní, komunikační, správní) nemají přímý (vyčíslitelný) dopad na objem fosforu 
v povrchových vodách a proto nejsou v bilančních scénářích zahrnuty. 

5.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Jednotlivé návrhové bilanční scénáře porovnávají návrhový stav se současným stavem, který je zde 
zahrnut pro možnost rychlého porovnání. Jako současný stav se zde uvádí výsledky analýzy 
současného stavu popsané v kapitole 2. 

Jako referenční období jsou použity roky 2015 – 2018. Období odpovídá referenčnímu období pro tvorbu 
Plánů dílčích povodí. Období je tímto způsobem zvoleno také proto, že v době zpracování I. Etapy - 
Bilanční studie (odevzdání – březen 2020, Příloha 1), nebyly údaje pro rok 2019 ještě k dispozici. 

Následující tabulka ukazuje vliv jednotlivých kategorií zdrojů na imise Pcelk do VD Orlík. Je zde také 
uvedeno, jakou měrou se jednotlivé skupiny zdrojů podílí na výsledné koncentraci Pcelk ve VD Orlík. 
Nejedná se o koncentrace, se kterými vstupují tyto zdroje do recipientu, ale o kolik daná 
kategorie zvyšuje koncentraci Pcelk ve vstupu do nádrže.  

Cílem opatření je pak snížit přísun Pcelk do VD Orlík na hodnotu 128 tun/rok, což odpovídá 
požadovanému stavu koncentrací 0,05 mg/l. V tabulce (Tab. 5.1-1) je uvedeno také přibližné množství 
emisí Pcelk, které odpovídá požadovanému stavu ve VD Orlík. Tato hodnota je závislá na výběru 
konkrétních opatření (v závislosti na velikosti retence působící na konkrétní zdroje fosforu), proto je její 
určení jen orientační. 

V mapě (Obr. 5.1-a) je patrné rozložení imisí Pcelk v zájmovém území ve stávajícím stavu. Dopad 
scénářů opatření bude v následujících kapitolách prezentován porovnáním s tabulkou a mapou (Tab. 
5.1-1 a Obr. 5.1-a) 

Tab. 5.1-1 Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk v povodí VD Orlík a jejich vliv na průměrnou roční koncentraci 
Pcelk na vstupu do VD Orlík – STÁVAJÍCÍ STAV 

Zdroje Pcelk v povodí VD 
Orlík 

Velikost 
 IMISÍ Pcelk  

[t/rok] 

Podíl 
jednotlivých 

zdrojů 

Velikost 
EMISÍ Pcelk 

[t/rok] 

Koncentrace 
Pcelk na vstupu 

do VD Orlík 
[mg/l] 

Plošné zdroje 61 20 % 84 0,024 

Komunální zdroje 169 56 % 194 +0,067 

Průmyslové zdroje 1,4 0,5 % 2 +0,001 

Rybníky 72 23 % 117 +0,027 

Celkem 304 100 % 397 0,119 

Cílový stav 128 42 % cca 170* 0,050 

* Cílový stav emisí je dán výběrem konkrétních opatření, na které působí různorodá míra retence, tím pádem je dané číslo značně 
proměnlivé 
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Obr. 5.1-a Imise Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí – STÁVAJÍCÍ STAV 

5.2 PLÁNY DÍLČÍCH POVODÍ 

Pro účely vyhodnocení dopadů návrhů opatření vycházející z PDP Horní Vltavy bylo provedeno 
posouzení těchto návrhů dle metodiky využité pro bilancování zdrojů Pcelk v rámci Studie proveditelnosti. 
Oproti vyhodnocení dle PDP jsou zde zahrnuty také dopady na snížení Pcelk unikajicího na kanalizačních 
systémech (odlehčení, netěsnosti kanalizací). Z tohoto důvodu je dopad na emise Pcelk ve Studii 
proveditelnosti vyšší, než je uváděn v PDP Horní Vltavy. 

Vyhodnocována byla opatření typu A na komunálních zdrojích. V PDP Horní Vltavy jsou uváděna také 
revitalizační opatření, která budou mít jistý dopad na transport fosforu říčním systémem (retardace), ale 
v dlouhodobém horizontu očekáváme bilanci i těchto úseků jako neutrální, proto není možné relevantně 
odhadnout dopad revitalizačních opatření na imise Pcelk. 

Vyhodnoceno bylo 89 listu opatření (LO) řešících komunální znečištění. Tyto LO obsahovaly 120 
opatření v jednotlivých obcích. Jejich vliv se projevuje odhadovaným snížením emisí Pcelk 
o 23,7 tuny/rok a snížením imisí Pcelk o 21,6 tuny/rok. Tento úbytek představuje snížení celkových 
imisí Pcelk o 7%. V porovnání pouze s komunálními zdroji odhadujeme pokles imisí o 13 %. Následující 
tabulka (Tab. 5.2-1) ukazuje změněné hodnoty imisí, emisí a podílu na koncentraci Pcelk. Odhadované 
snížení průměrné koncentrace Pcelk na vstupu do VD Orlík je 0,009 mg/l. 
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Tab. 5.2-1 Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk v povodí VD Orlík – ODHAD DOPADŮ NÁVRHŮ DLE PDP 
HODNÍ VLTAVY 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 

Stávající stav – 
velikost IMISÍ 

Pcelk 

[t/rok] 

Úbytek IMISÍ 
Pcelk  

[t/rok] 

Úbytek IMISÍ 
Pcelk 

Komunální zdroje 169 - 21,6 -13% 

Průmyslové zdroje 1,4 - - 

Rybníky 72 - - 

Plošné zdroje 61 - - 

Celkem 304 -21,6 -7% 

Cílový stav 128 -176 -58% 

 

 

 

Obr. 5.2-a Imise Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí – ODHAD PO REALIZACI OPATŘENÍ DLE PDP. Cílový 
stav zbytkových imisí je 128 t/rok. 

 

zbytkové imise 
282 t/rok 
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Obr.  5.2.a SNÍŽENÍ imisí Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí PO REALIZACI OPATŘENÍ DLE PDP. Cílem 
je snížení imisí o 176 t/rok. 

5.3 BILANCE VEŠKERÝCH NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

Je patrné, že opatření, která jsou navržena v rámci PDP Horní Vltavy nemají potenciál snížit koncentraci 
Pcelk na přítoku do VD Orlík na dostatečnou úroveň. V rámci Studie proveditelnosti tedy byly navrženy 
sestavy opatření, které mají za cíl snížení množství vypouštěného Pcelk tak, aby bylo dosaženo 
požadovaných koncentrací na vstupu do nádrže. V rámci tohoto scénáře jsou vyčísleny dopady 
veškerých investičních a organizačních navrhovaných opatření bez ohledu na objem požadovaných 
financí. Dopady opatření na stav Pcelk jsou pro tento scénář vyčísleny ve výši odpovídající současným 
technologickým možnostem. Nejedná se o BAT dle NV. 401/2015 Sb., ale reálně dosahované účinnosti 
na současných čistírnách (viz. kapitola 3.2.1).  

Navrhovaná opatření v tomto scénáři je možné rozdělit na dvě základní kategorie podle zdrojů Pcelk: 

- opatření na komunálních zdrojích 

o opatření na ČOV (doplnění srážení fosforu KOM_01, optimalizace provozu KOM_02, 

rekonstrukce ČOV KOM_03) 

o opatření na kanalizacích (koncepce odtokových poměrů KOM_04, úprava přelivných 

hran KOM_05, rekonstrukce a obnova kanalizačních systémů KOM_06) 

o opatření pro obyvatele nepřipojené na ČOV (KOM_07) 

- opatření na rybničních zdrojích  

snížení imisí o 
22 t/rok 
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o zavádění Dobré rybníkářské praxe (RYB_10),  

o opatření na snížení emisí z rybníka Rožmberk (RYB_02 a RYB_03) 

V kapitole 3 jsou navrhována další opatření, ale pro vyčíslení jejich přímého dopadu na látkový tok Pcelk 
chybí podrobné informace, případně vzhledem k jejich charakteru nelze očekávat bezprostřední dopad 
na vypouštěné množství fosforu, ale pro jeho snížení v tocích jsou nepostradatelné (např. různé studie, 
legislativní opatření apod.) 

Většina konkrétních navrhovaných opatření, jejichž dopady jsou v tomto scénáři vyčísleny je cílena 
na komunální zdroje. Důvodem je největší podíl na produkci imisí Pcelk a také výrazně vyšší stupeň 
poznání v této kategorii. I když nejsou k dispozici veškerá relevantní data, je zde datová základna 
výrazně rozsáhlejší než v případě ostatních zdrojů. Na komunálních zdrojích je navrženo 2 100 
konkrétních opatření zahrnujících veškeré kategorie komunálních zdrojů Pcelk (ČOV, úniky 
na kanalizačních systémech i nepřipojení obyvatelé). V rámci těchto opatření jsou zahrnuty také studie 
odtokových poměrů jednotlivých obcí, které jsou nezbytné pro vytvoření konkrétních ideálních řešení 
pro danou lokalitu. Pro všechna opatření byla určena jejich priorita (viz kapitola 1.2.2.1.4), která 
umožňuje provádět výběry nejefektivnějších opatření (např. dle kapitoly 5.4). 

V rámci vyhodnocení opatření na rybničních zdrojích bylo do bilance tohoto scénáře zařazeno opatření 
„zavedení Dobré rybníkářské praxe“. Toto opatření bylo plošně aplikováno na všechny rybníky v povodí. 
Lze očekávat, že projevy zavedení tohoto opatření nebudou okamžité, ale budou se projevovat 
pozvolným snižováním emisí zdrojů Pcelk. Pro tento scénář byly využity hodnoty odhadovaných dopadů 
okamžitě po zavedení viz kapitola 3.5.4.2.2. Lze očekávat, že opatření bude postupně významně 
nabývat na efektivitě a z dlouhodobé perspektivy se jedná o velmi důležité a účinné opatření. Dále je 
zde navrženo opatření na rybníku Rožmberk, které má za cíl snížit emise pocházející z tohoto zdroje. 
Dle dostupných informací nelze velkou zátěž fosforu uvolňovanou v tomto rybníku přičíst na vrub 
současnému rybářskému hospodaření a je třeba k rybníku přistupovat jako ke staré ekologické zátěži 
(s nezanedbatelným vlivem odlehčených vod z města Třeboň), kterou je třeba sanovat. 

Opatření na průmyslových zdrojích nebyla navrhována vzhledem k jejich malému dopadu na celkovou 
bilanci zdrojů Pcelk. Návrhy opatření na plošných zdrojích se zaměřují na protierozní ochranu a zabránění 
splavenin vstupu do vodotečí. Jak bylo uvedeno v kapitole 2, erozní fosfor není eutrofně rizikový a 
vzhledem k jeho charakteru není vhodné jej porovnávat s ostatními zdroji vstupujícími do bilance fosforu 
v tocích. Z výše uvedených důvodů jsou v tomto bilančním scénáři prezentována pouze opatření 
na komunálních a rybničních zdrojích. 

Dopady všech těchto opatření po jejich realizaci představují snížení emisí Pcelk o 117,3 tun/rok (97,8 tun 
na komunálních zdrojích a 19,5 tun na rybničních zdrojích) a snížení imisí Pcelk o 97,7 tuny/rok 
(84,4 tun na komunálních zdrojích a 13,3 tuny na rybničních zdrojích). Tento úbytek představuje snížení 
celkových imisí Pcelk o 32 %. Zahrnuje snížení komunálních imisí Pcelk o zhruba 50 % a snížení imisí 
z rybničních zdrojů o 18 % (významnější snížení se projeví po určitém čase působení Dobré rybníkářské 
praxe). Možné dopady pro VD Orlík ukazuje následující tabulka (Tab. 5.3-1).  

Cílovým stavem je snížení imisí Pcelk o 176 tun za rok. Je zřejmé, že opatření vyčíslená v tomto scénáři 
také nejsou dostatečná k zabránění eutrofizačních procesů ve VD Orlík. Pro jednotlivá opatření pak 
navrhujeme také časové hledisko (viz kapitoly 3.2.1.4, 3.2.2.4, 3.3.1.1.6), kde lze očekávat zlepšující se 
technologie čištění odpadních vod i zefektivňování opatření (např. na rybničních soustavách). 
Výsledkem je pak dosažení cílového stavu v delším časovém horizontu. Bilance dopadů opatření 
v jednotlivých časových horizontech je popsána v bilančním scénáři v kapitole 5.5. Významné snížení 
imisí Pcelk do VD Orlík by se mělo projevit pozdějším nástupem a kratším trváním eutrofizačních projevů 
(nadlimitní výskyty sinic). 

Pro navrhované opatření byl také vyčíslen odhad nákladů na realizaci a navýšení provozních nákladů. 
V případě komunálních zdrojů se jedná o investiční náklady ve výši 31,1 mld. Kč a o navýšení 
provozních nákladů o 13,6 mil. Kč ročně (viz. kapitola 3.2 a 4.2). V případě zavedení dobré rybníkářské 
praxe odhadujeme celkový objem ročních plateb za mimoprodukční služby „snížení fosforu“ na 80 
mil. Kč (viz kapitola 3.3.1.1 a 4.3). Objem investic potřebných k sanaci rybníka Rožmberk není znám. 
Pro účely Studie byly odhadnuty náklady na tuto akci ve výši 0,5 mld. Kč (viz RYB_03). 
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Tab. 5.3-1 Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk v povodí VD Orlík – ODHAD DOPADŮ VEŠKERÝCH 
NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V DOBĚ REALIZACE 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 

Stávající stav – 
velikost IMISÍ 

Pcelk 

[t/rok] 

Úbytek IMISÍ 
Pcelk  

[t/rok] 
Úbytek IMISÍ Pcelk 

Komunální zdroje 169 - 84,4 -50% 

Průmyslové zdroje 1,4 - - 

Rybníky 72 -13,3 -18% 

Plošné zdroje 61 - - 

Celkem 304 -97,7 -32% 

Cílový stav 128 -176 -58% 

 

 

Obr.  5.3-a Imise Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí – ODHAD PO REALIZACI NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ. 
Cílový stav zbytkových imisí je 128 t/rok. 

 

zbytkové imise 
206 t/rok 



  

Sweco + Aquatis 115 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

 

Obr.  5.3-b SNÍŽENÍ imisí Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí PO REALIZACI NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ. 
Cílem je snížení imisí o 176 t/rok. 

5.4 DOPADY EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ DLE ECZ 

V předchozí kapitole byla uvedena veškerá opatření navrhovaná v předkládané Studii proveditelnosti 
bez ohledu na finanční náročnost. V této kapitole jsou pak uvedena opatření, která jsou vyhodnocena 
jako nejefektivnější. Objem investičních nákladů na realizaci opatření na komunálních zdrojích je pro 
tento scénář stanoven na 1,9 mld. Kč. Na rybničních zdrojích je pak objem investic stanoven 
na 0,5 mld. Kč. Velikost těchto částek vychází ze zadání této Studie (ECZ). Nad rámec investičních 
nákladů jsou v tomto scénáři stanovena opatření, která generují provozní náklady ve výši 86 mil. Kč 
ročně. 

Efektivita navrhovaných opatření byla určována z několika pohledů a její metodika je popsána v kapitole 
1.2.2.1.4. Veškerá opatření pak byla seřazena podle jejich efektivity (ekonomická efektivita je stanovena 
tak, aby dokázala vyhodnotit investiční i provozní náklady) a pro tento scénář byla vybrána ta opatření, 
která naplňují požadovaný objem investičních nákladů. Průběh nárůstu investic v porovnání s nárůstem 
snížení imisí pro komunální zdroje ukazuje následující Graf 5.4-1. V grafu je patrný určitý vývoj efektivity. 
Na samém začátku nejefektivnějších opatření (cca prvních 50 opatření) se nachází úprava stávajícího 
provozu ČOV (KOM_02) a doplnění srážení fosforu na vybraných ČOV (KOM_01). Následuje pak cca 
580 opatření na dalších ČOV kombinované s úpravami přelivných hran v odlehčovacích komorách 
(KOM_5 - jedná se o opatření s menším dopadem, které je ale investičně velice levné, a proto i velmi 

snížení imisí o 
98 t/rok 
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efektivní - viz kapitola 3.2.2). Do požadovaného výčtu 1,9 mld. Kč následuje cca 60 opatření, která jsou 
investičně náročnější než předchozí kategorie. Jedná se především o rekonstrukce vybraných ČOV a 
řešení čištění odpadních vod produkovaných obyvateli nepřipojenými na ČOV v konkrétních obcích a 
městech. Do objemu efektivních opatření byly zahrnuty také komplexní generely odvodnění (KOM_04) 
v obcích a městech, ve kterých jsou navrhovány výstavby, či úpravy kanalizačních systémů, nebo nové 
ČOV. Tabulka v příloze 6 umožňuje další výběr možných opatření dle vlastních zvolených kritérií a 
limitů. Na konci následujícího grafu (Obr. 4.4.a) se nachází opatření počítající s decentralizovaným 
systémem čištění OV (KOM_7d – SČOV/DČOV). Jedná se o relativně investičně levné opatření (a tím 
pádem poměrně efektivní), které má určitý potenciál zlepšení stavu Pcelk, ale za předpokladu dodržení 
velmi přísných podmínek (KOM_10). Při způsobu provozu DČOV, který je v současnosti standardem 
lze při realizaci tohoto opatření situaci emisí Pcelk spíše zhoršit. Proto jsou tato opatření stanovenými 
prioritami odsunuta na samý konec navrhovaných opatření a jejich realizace se doporučuje pouze tam, 
kde lze zajistit účinné odstraňování fosforu (viz kapitola 3.2.3). 
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Graf 5.4-1 Porovnání kumulativních investičních nákladů a kumulativních dopadů navržených opatření na snížení imisí Pcelk pro VD Orlík
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Na rybničních zdrojích vyhodnocujeme jako efektivní zavádění dobré rybníkářské praxe (RYB_11) a 
opatření pro rybník Rožmberk (RYB_02 a RYB_03). V případě dobré rybníkářské praxe se jedná o velmi 
důležité opatření mající potenciál snížit v konečném důsledku přebytek z rybníků až na nulu, nicméně 
lze u něj očekávat pozvolný nástup účinků. Z tohoto důvodu je dobré začít s jeho aplikací co možná 
nejdříve. V této Studii oceňujeme náklady na zavedení tohoto opatření jako platby za mimoprodukční 
služby, tj nárůstem provozních nákladů a to ve výši 80 mil. Kč ročně. Dalšími opatřeními, která 
na rybničních zdrojích hodnotíme jako efektivní jsou opatření vedoucí ke snížení imisí fosforu z rybníka 
Rožmberk (RYB_02 a RYB_03). Tento náš největší rybník zvyšuje bilanci fosforu o 4,5 tuny ročně (jedná 
se spíše o konzervativní hodnotu, některé zdroje uvádějí i výrazně vyšší emisní zatížení), na čemž má 
dle dostupných informací rybářské obhospodařování jen minimální vliv. Protože se jedná o dotaci 
fosforu srovnatelnou s největšími městy v povodí (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor apod.), 
bylo by vhodné sérií opatření tuto emisi fosforu eliminovat. Náklady na realizaci nejsou známy, ale lze 
se domnívat, že se budou pohybovat řádově ve stovkách mil. Kč. Vzhledem k potenciálnímu efektu se 
jedná o efektivně vynaloženou investici.  

V tomto scénáři souhrnně je popisován dopad 692 nejefektivnějších opatření navrhovaných pro snížení 
imisí Pcelk do VD Orlík z komunálních zdrojů a opatření na všech rybnících. Konkrétní navržená opatření 
jsou prezentovaná v souhrnných tabulkách v příloze 6. 

Pro vybraná efektivní opatření dle ECZ odhadujeme efekt snížení imisí Pcelk ve VD Orlík ve výši 43,6 
tuny za rok (zlepšení emisí Pcelk odhadujeme na 48,6 tun/rok). Pokud porovnáme toto snížení 
na komunálních zdrojích se všemi návrhy v této kategorii, zjistíme, že za cca 6 % investičních nákladů 
můžeme získat 36 % celkového efektu navrhovaných komunálních opatření. 

Odhadované snížení imisí v tomto scénáři představuje 18 % komunálních i rybničních zdrojů imisí 
ve VD Orlík a 14 % celkových imisí Pcelk ve VD Orlík. Je zřejmé, že zvolený objem finančních prostředků 
není dostatečný pro celkové vyřešení problému s eutrofizací VD Orlík, ale ukazuje cestu k efektivnímu 
využití reálně dostupných finančních prostředků.  

Největší efektivitu z vybraných záměrů mají opatření na ČOV. Dobudování srážení fosforu 
na všechny čistírny a případná úprava provozu u těch, které nevyužívají současné technologie jejich 
plným potenciálem může přinést snížení imisí Pcelk ve VD Orlík o 21 tun/rok. Investiční náklady 
na doplnění technologie srážení odhadujeme celkem na 32 mil. Kč pro 318 ČOV. Provozní náklady 
na čistírnách by se zvýšily o 4,36 mil. Kč ročně, tj. průměrně o 16 Kč na osobu za rok (cca 
271 tis. obyvatel připojených na ČOV s navrženou úpravou odstraňování fosforu). Odhady dopadů 
těchto opatření vychází z reálných možností současných technologií odstraňování fosforu z odpadních 
vod (viz kapitola 3.2.1). Pro úspěšnou implementaci těchto opatření je třeba úprava současné legislativy 
(NV 401/2015 Sb.), která neodpovídá aktuálním možnostem čištění odpadních vod (KOM_09). 

Tab. 5.4-1 Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk v povodí VD Orlík a jejich vliv na průměrnou roční koncentraci 
Pcelk na vstupu do VD Orlík – ODHAD DOPADŮ EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ V DOBĚ REALIZACE 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 

Stávající stav – 
velikost IMISÍ 

Pcelk 

[t/rok] 

Úbytek IMISÍ 
Pcelk  

[t/rok] 

Úbytek IMISÍ 
Pcelk 

Komunální zdroje 169 - 30,3 -18% 

Průmyslové zdroje 1,4 - - 

Rybníky 72 -13,3 -18% 

Plošné zdroje 61 - - 

Celkem 304 -43,6 -14% 

Cílový stav 128 -176 -58% 
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Obr.  5.4.a Imise Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí – ODHAD PO REALIZACI EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ. 
Cílový stav zbytkových imisí je 128 t/rok. 

 

zbytkové imise 
260 t/rok 



  

Sweco + Aquatis 120 (135) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

 

Obr.  5.4.b SNÍŽENÍ imisí Pcelk do VD Orlík z jednotlivých subpovodí PO REALIZACI EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ. 
Cílem je snížení imisí o 176 t/rok.  

5.5 ČASOVÉ SCÉNÁŘE SNIŽOVÁNÍ VNOSŮ FOSFORU 

Výše uvedené scénáře opatření nemají potenciál v současnosti zajistit snížení Pcelk na vstupu 
do VD Orlík na požadovanou úroveň. Proto bylo zpracováno také časové hledisko, které umožňuje 
náhled budoucího vývoje. Vzhledem k finančnímu objemu investičních nákladů navržených opatření 
(přes 31 mld. Kč) nelze očekávat realizaci opatření v krátkém časovém horizontu. Implementace bude 
probíhat postupně (například výměny kanalizačních systémů z jednotných na oddílné apod.). Vývoj 
zlepšení dopadů opatření byl simulován ve 4 časových horizontech: 

- současnost (dopad navržených opatření při současné realizaci – kapitola 5.3) 

- rok 2030 

- rok 2040 

- rok 2050 

Časové hledisko se projevuje hlavně zvyšováním účinností čištění OV a snižováním úniků 
na kanalizačních systémech (odlehčení a netěsnosti). Dále lze očekávat výrazný progres dopadů při 
zavádění Dobré rybníkářské praxe. Blíže je časové hledisko návrhů opatření popsáno v příslušných 
kapitolách popisující jednotlivé kategorie opatření (kapitola 3). 

snížení imisí o 
44 t/rok 
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V této kapitole je popisován dopad veškerých navržených opatření ve výše zmíněných časových 
horizontech. Jedná se o stejný výčet opatření, který je uveden v kapitole 5.3 Bilance veškerých 
navržených opatření. Návrhový stav zde prezentovaný jako současnost odpovídá výsledkům výše 
zmíněné kapitoly a dále jsou zde uvedeny předpokládané vývoje v horizontech 2030, 2040 a 2050. 

Jak je patrné z následujících tabulek (Tab. 5.5-1 a Tab. 5.5-2), k požadovanému cílovému stavu bychom 
se velmi těsně přiblížili v horizontu roku 2040. Dosažení tohoto milníku ale předpokládá realizaci 
veškerých navržených opatření a včasnou implementaci Dobré rybníkářské praxe. V tomto horizontu 
předpokládáme čištění odpadních vod od všech obyvatel (minimálně na úrovni popsaného 
decentralizovaného řešení), účinnost odstraňování fosforu na ČOV v průměru 90-95 %, úniky na 
kanalizacích maximálně do 3 % objemu vypouštěných vod a redukci zdrojů fosforu z rybničních 
zdrojů o 75 % oproti současnému stavu. Dosažení těchto hodnot by mělo způsobit pokles koncentrací 
Pcelk v toku na požadovaný limit 0,05 mg/l. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo je nutné provádět 
důslednou průběžnou koordinaci celého procesu realizace opatření viz katalogový list GEN_03. Dílčí 
nejistotou však zůstává dostatek politické vůle a alokovaných finančních prostředků. 

U komunálních zdrojů očekáváme narůstající efekt hlavně u úniků na kanalizačních systémech, který 
se pojí s předpokládanou postupnou obměnou kanalizačních systémů za těsnější a oddílné systémy. 
Dále také předpokládáme významný posun v možnostech technologií na odstraňování fosforu. Celkově 
odhadujeme, že se účinky realizovaných opatření na komunálních zdrojích v horizontu roku 2050 téměř 
zdvojnásobí. V případě rybníků odhadujeme nástup opatření pozvolnější – rybníky mají relativně 
dlouhou dobu doběhu, než se vypořádají se „starými zátěžemi“ v podobě fosforu 
nashromážděného v sedimentu. I proto je třeba s těmito opatřeními začít co možná nejdříve. 
V dlouhodobém horizontu a v kombinaci s dalšími technickými opatřeními, která jsou popsána v kapitole 
3.3, očekáváme až úplné zastavení přebytku fosforu z rybničních zdrojů. Rybníky by pak měly 
v transportu fosforu fungovat pouze jako zlepšující prvek, a to prostřednictvím retenčních procesů, které 
snižují koncentrace Pcelk v tocích. Snížená produkční funkce rybníků by byla kompenzována platbami 
za mimoprodukční funkce (snížení znečištění vodních toků). 

Tab. 5.5-1 Odhad dopadů veškerých navržených opatření ve stanovených časových horizontech – úbytek imisí 
Pcelk do VD Orlík v tunách za rok 

Zdroje Pcelk 
v povodí 

VD Orlík 

Současný 
vstup Pcelk do 

VD Orlík 
[t/rok] 

Úbytek imisí Pcelk v návrhových časových horizontech 

[t/rok] 

Realizace v 
současnosti 

Rok 2030 Rok 2040 Rok 2050 

Komunální 
zdroje 

169 -84,4 -102 -121 -143 

Průmyslové 
zdroje 

1,4 - - - - 

Rybníky 72 -13,3 -28 -53 -72 

Plošné zdroje 61 - - - - 

Celkem 304 -98 -130 -174 -215 

Cílový stav 128 -176 -176 -176 -176 

Tab. 5.5-2 Odhad dopadů veškerých navržených opatření ve stanovených časových horizontech – relativní úbytek 
imisí Pcelk do VD Orlík v jednotlivých kategoriích 

Zdroje Pcelk 
v povodí 

VD Orlík 

Současný 
vstup Pcelk do 

VD Orlík 
[t/rok] 

Úbytek imisí Pcelk v návrhových časových horizontech 

[% dané kategorie] 

Realizace v 
současnosti 

Rok 2030 Rok 2040 Rok 2050 

Komunální 
zdroje 

169 -50% -60% -72% -85% 

Průmyslové 
zdroje 

1,4 - - - - 
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Zdroje Pcelk 
v povodí 

VD Orlík 

Současný 
vstup Pcelk do 

VD Orlík 
[t/rok] 

Úbytek imisí Pcelk v návrhových časových horizontech 

[% dané kategorie] 

Realizace v 
současnosti 

Rok 2030 Rok 2040 Rok 2050 

Rybníky 72 -18% -39% -74% -100% 

Plošné zdroje 61 - - - - 

Celkem 304 -32% -43% -57% -71% 

Cílový stav 128 -58% -58% -58% -58% 

 

 

Obr. 5.5-a Zbytkové IMISE fosforu do VD Orlík po realizaci navržených opatření v časových horizontech 
od současnosti po rok 2050. Cílový stav zbytkových imisí je 128 t/rok. 
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Obr. 5.5-b Zlepšení IMISÍ fosforu do VD Orlík vlivem realizace navržených opatření v časových horizontech 
od současnosti po rok 2050. Cílem je snížení imisí o 176 t/rok. 

Časový vývoj tohoto scénáře předpokládá konstantní základní podmínky, nicméně lze předpokládat 
poklesy průtoků v důsledku klimatické změny a tím pádem nižší ředění odpadních vod. S tím jsou 
zároveň spojené intenzivnější retenční procesy ve vodních nádržích a říční síti a také pokles objemu 
plošných zdrojů (při zachování velikosti koncentrace). Nejistý je také demografický vývoj. Některé 
uvedené jevy budou koncentraci Pcelk v řekách zvyšovat, jiné budou mít tlumící efekt. Pro přesnější 
odhad dopadů navrhovaných opatření v budoucích obdobích se zahrnutím širší škály vlivů by bylo třeba 
vytvořit podrobný jakostní model povodí, který by umožnil modifikaci veškerých vstupních parametrů. 
Takový model ale není požadovanou součástí této Studie. 
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6 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

V textu Studie jsou modrým orámováním a podbarvením označeny pasáže, které jsou z hlediska 
řešitelského týmu zásadní pro pochopení hlavních premis řešené problematiky a navrhovaná řešení. 

Dalším kompendiem výstupů Studie jsou samostatné katalogové listy opatření, které na malém formátu 
jednoho listu A4 poskytují vhled do podstaty navrhovaného opatření.  

V této kapitole je pak uveden manažerský souhrn zásadních poznatků a doporučení získaných při 
řešení jednotlivých aktivit projektu.  

6.1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro vlastní návrh zlepšujících opatření a jejich efektivní zaměření je zásadní provedení analýzy 
současného stavu. Referenční období bylo zvoleno 2016-2018. 

Eutrofizace VD Orlík je primárně způsobena nadměrným přísunem fosforu do nádrže. Dle monitoringu 
na relevantních profilech je zjištěn přísun Pcelk do VD Orlík ve výši 304 tun za rok. Průměrná koncentrace 
tohoto ukazatele je pak nyní 0,119 mg/l. Cílem této Studie je navrhnout opatření, která sníží koncentraci 
Pcelk na hodnotu 0,05 mg/l, což je obecně vnímaná hranice eutrofie. 

Imisní zdroje Pcelk ve VD Orlík můžeme rozdělit do základních kategorií podle jejich původu: 

• Komunální zdroje představují 56 % imisí Pcelk (169 tun/rok) a lze je dále rozdělit na další tři 

skupiny zdrojů: 

o vypouštění z ČOV – 58 tun (19 % celkových zdrojů, 34 % z komunálních zdrojů),  

o úniky na kanalizacích – 58 tun (19 % celkových zdrojů, 34 % z komunálních zdrojů), 

o individuální likvidace OV – 53 tun (18 % celkových zdrojů, 32 % z komunálních 

zdrojů), 

• Rybníky se na zatížení Pcelk VD Orlík podílejí necelou ¼ (24 % - 72 tun/rok), zároveň ale zde 

probíhají také retenční procesy, které celkový látkový tok snižují. 

• Plošné zdroje představují 1/5 (20 % - 61 tun/rok) zdrojů Pcelk 

• Průmyslové zdroje – v celkové bilanci představují velmi malé zastoupení – 1,4 tuny za rok 

(0,5 % celkových zdrojů) 

 

 

 

Graf. 6.1.a Porovnání jednotlivých kategorií imisí Pcelk ve VD Orlík 

Pro dosažení koncentrací Pcelk na přítoku do VD Orlík na úroveň zamezující eutrofii 0,05 mg/l je 
zapotřebí snížit přísun fosforu do VD Orlík na hodnotu 128 tun za rok. Požadované snížení Imisí Pcelk 
pak činí 176 tun/rok, což je snížení o 58 %. 
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Vzhledem k současnému zatížení cílového recipientu a struktuře původu tohoto zatížení není možné 
potřebného snížení dosáhnout zaměřením se pouze na jedinou oblast, nebo kategorii zdrojů, ale je 
třeba provést sérii komplexních opatření na všech základních zdrojích. 

Pokud na plošné zdroje nahlížíme jako na určitou hladinu množství fosforu, kterou téměř nelze snížit, 
zbývá na zbytkové znečištění z komunálních zdrojů a rybníků pouze 67 tun/rok. To znamená, že úhrnný 
imisní vnos komunálních zdrojů a rybníků je třeba snížit o 72 %. 

6.2 KATALOG OPATŘENÍ 

Pro snížení imisí fosforu do VD Orlík bylo identifikováno 36 katalogových opatření Tab. 6.2-1. Tato 
opatření jsou zaměřena primárně na kategorie komunálních a rybničních emisních zdrojů fosforu. 

Tab. 6.2-1 Identifikace katalogových opatření, modře podbarvená opatření je doporučováno bezodkladně zahájit 

Kategorie 
zdroje 

ID Typ opatření Název opatření 

NEURČENÝ 

GEN_01 Podpůrné Kontinuální monitoring jakosti povrchových vod 

GEN_02 Komunikační Prezentace závěrů a doporučení Studie 

GEN_03 Podpůrné Koordinace následných aktivit v problematice fosforu 

K
O

M
U

N
Á

L
N

Í 

KOM_01 Investiční Doplnění technologie srážení fosforu na ČOV 

KOM_02 Organizační Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV 

KOM_03 Investiční Rekonstrukce a modernizace ČOV 

KOM_04 Podpůrné Komplexní generel odvodnění 

KOM_05 Investiční Úprava přelivných hran odlehčovacích komor 

KOM_06 Investiční Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě 

KOM_07 Investiční Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel 

KOM_08 Legislativní Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor 

KOM_09 Legislativní Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod 

KOM_10 Legislativní Zpřísnění požadavků na povolování domovních ČOV 

KOM_11 Legislativní Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech 

KOM_12 Legislativní Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod 

KOM_13 Správní Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění prezentačního modulu 

KOM_14 Komunikační 
Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů 
(rybníků) jako dočišťovacích prvků pod malými ČOV 

KOM_15 Komunikační Problematika provozování TSP na malé ČOV 

KOM_16 Podpůrné Metaanalýza ekonomické náročnosti TSP 

KOM_17 Komunikační Tematická multioborová diskuse  

KOM_18 Komunikační Řekám a rybníkům přátelská obec 

R
Y

B
N

IČ
N

Í 

RYB_01 Správní Informační systém Hastrman 

RYB_02 Podpůrné Studie proveditelnosti optimalizace fosforového režimu rybníka Rožmberk 

RYB_03 Investiční 
Technická opatření pro snížení emisí Rožmberského rybníka do povodí 
Lužnice 

RYB_04 Podpůrné 
Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání 
sedimentu z rybníků a rybničních soustav 

RYB_05 Podpůrné Aplikační studie opatření RYB, KOM a PEZ v povodí Staňkovského rybníka 

RYB_06 Podpůrné 
Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení 
toku fosforu 

RYB_07 Podpůrné 
Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného rybníkářství v povodí VD 
Orlík z hlediska celospolečenských přínosů 

RYB_08 Komunikační Příručka malého rybníkáře 

RYB_09 Správní Regulace chovu polodivokých kachen 

RYB_10 
Investiční, 
organizační 

Opatření pro zachycení sedimentu 

RYB_11 Organizační Dobrá rybníkářská praxe - organizační aspekty 

RYB_12 Komunikační Tematická multioborová diskuse  

RYB_13 Komunikační Sladkovodní ryby na talíř 

RYB_14 Legislativní Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty 

RYB_15 Legislativní Dobrá rybníkářská praxe - legislativní aspekty 
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Mimo bilanční studii a emisně – imisní analýzu byla navržena sada opatření kategorie PEZ zejména na 
zdrojích erozního materiálu. Tato opatření sice nemají kvantifikovatelný a podle dostupné literatury ani 
příliš významný přímý efekt na snížení imisí fosforu do VD Orlík, ale jejich využívání je účelné zejména 
pro zlepšení provozního stavu rybníků a dosažení většího efektu opatření na rybnících. 

Katalogová tabulka poskytuje souhrnnou identifikaci a uvedení základních atributů všech katalogových 
opatření, zatímco katalogové listy opatření poskytují srozumitelný a stručný popis jednotlivých opatření 
včetně identifikace. Smyslem katalogových listů opatření je umožnit efektivní sdílení hlavních výstupů 
Studie s dalšími zainteresovanými osobami a cílovými skupinami bez nutnosti studování všech 
detailních souvislostí popsaných ve vlastní textové části Studie. 

6.3 NÁVRH OPATŘENÍ 

Celkem bylo ve Studii identifikováno a navrženo 2 156 opatření, z toho 2 111 pro komunální zdroje, 42 
pro rybniční zdroje a 3 opatření bez určení emisního zdroje (kategorie GEN). Tato opatření mají při 
realizaci v současnosti potenciál snížit imise fosforu do VD Orlík o 98 tun (více o predikci a časových 
scénářích navrhovaných opatření je pojednáno v kapitole 6.4) 

Dále byla navržena opatření pro 7 423 půdních bloků ve vybraných rizikových vodních útvarech pro 
plošné a erozní zdroje (PEZ). Výběr vhodných opatření z tohoto zásobníku proběhne v rámci detailních 
vyhledávacích studií řešených na úrovni vhodných malých povodí. 

Celkový objem investičních a provozních nákladů předpokládaných pro realizaci navrhovaných opatření 
je uveden v tabulce Tab. 6.3-1 

Tab. 6.3-1 Přehled investičních a provozních nákladů a snížení imise fosforu do VD Orlík u všech navrhovaných 
opatření v jednotlivých kategoriích 

V souladu s ekonomickým cílem dle zadání Studie (ECZ) byla vybrána opatření, která splňují zadané 
zastropování investičních nákladů (1,9 mld. na komunální zdroje a 0,5 mld. na rybniční zdroje). Tato 
vybraná opatření mají při realizaci v současnosti potenciál snížit imise fosforu do VD Orlík o 43 tun. 

Celkový objem investičních a provozních nákladů předpokládaných pro realizaci navrhovaných opatření 
je uveden v tabulce Tab. 6.3-1. 

Tab. 6.3-2 Přehled investičních a provozních nákladů a snížení imise fosforu do VD Orlík u opatření navrhovaných 
dle ECZ v jednotlivých kategoriích 

Nejúčinnějšími opatřeními v tomto výběru jsou opatření na doplnění technologie srážení fosforu na malé 
ČOV, které touto technologií dosud vybavené nejsou a optimalizace provozního režimu srážení fosforu 
na některých ČOV, které jsou touto technologií již vybaveny. 

Kategorie opatření 
Celkové investiční náklady 

[tis. Kč] 
Celkové provozní náklady 

[tis. Kč/rok] 

Zlepšení imise fosforu 
do VD Orlík 

[kg/rok] 

GEN 8 000    

KOM 31 150 323  13 561   84 438  

RYB 516 750  80 025   13 108  

PEZ 332 668   neznámé 

Celkem 32 007 741  93 585   97 546  

Kategorie opatření 
Celkové investiční náklady 

[tis. Kč] 
Celkové provozní náklady 

[tis. Kč/rok] 

Zlepšení imise fosforu 
do VD Orlík 

[kg/rok] 

GEN 8 000    

KOM 1 922 197  5 935  30 328  

RYB 516 750  80 025  13 108  

PEZ bude definováno   neznámé 

Celkem  2 779 615   85 960   43 436  
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Z hlediska prioritizace opatření na komunálních zdrojích je smutným „vítězem“ lokalizované opatření 
KOM_02_1 Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV v Jindřichově Hradci. Toto samotné 
opatření má potenciál snížení imise fosforu do VD Orlík o více než 3 tuny za rok. 

V digitální verzi přílohové části Studie je poskytnuta Souhrnná tabulka opatření, která umožňuje 
v prostředí MS Excel vlastní výběr mixu opatření dle zvolených kritérií a limitů. 

V rámci koordinace přípravy Studie a Plánů Dílčích Povodí byla vybrána opatření, která mají časovou 
relevanci k šestiletému plánovacímu cyklu v součinnosti se zástupci krajského úřadu Jihočeského kraje 
a Povodí Vltavy, státní podnik propsána do vybraných listů opatření PDP. Na základě dílčích výstupů 
studie byl aktualizován seznam vodních útvarů, kterých se týkají opatření typu B Omezení obsahu 
fosforu v povodí nádrže Orlík I a II (HVL30700122 a HVL30700123). 

Problematika snižování imisí fosforu do VD Orlík je poměrně komplikovaná a navrhované řešení spočívá 
v aplikaci opatření, která jsou vzájemně provázána a v mnoha případech se i podmiňují. Z hlediska 
řešitelského týmu je zdaleka nejdůležitějším navrhovaným opatřením zajištění Koordinace následných 
aktivit v problematice snižování imisí fosforu do VD Orlík (GEN_03). 

6.4 BILANCE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

Pro veškerá relevantní navržená opatření byl vypracován jejich přinos v konkrétní lokalitě i jejich dopad 
na VD Orlík. Z konkrétních navržených opatření byly sestaveny logické scénáře popsané v kapitole 5. 
Byly zvoleny následující scénáře: 

- PDP – bilancování opatření navrhovaných v rámci III. cyklu Plánu dílčího povodí Horní Vltavy 

(snížení vnosu Pcelk o 22 tun/rok). 

- Bilance veškerých navrhovaných opatření – vyhodnocení navržených opatření při realizaci 

v současnosti (snížení vnosu Pcelk o 98 tun/rok). 

- Dopady efektivních opatření – výběr nejefektivnějších opatření navržených v této Studii, 

s investičním rámcem 1,9 mld. Kč pro komunální zdroje a 0,5 mld. Kč pro rybniční zdroje 

(snížení vnosu Pcelk o 44 tun/rok). 

- Časové scénáře snižování vnosů Pcelk – vyčíslení dopadů všech navržených opatření se 

zohledněním časového vývoje v horizontech 2030 – 2050 (snížení vnosu Pcelk o 

98-215 tun/rok). 

 

 

Pro dosažení požadovaného cíle – snížit koncentrace Pcelk na přítoku do VD Orlík na hodnotu 0,05 
mg/l – je třeba provést opatření, která způsobí: 

- účinnost odstraňování fosforu na všech ČOV bude v průměru 90-95 %, 
- úniky na kanalizacích budou maximálně do 3 % objemu vypouštěných vod, 
- minimalizaci obyvatel nenapojených na ČOV, přičemž zbylé odpadní vody budou čištěny 

decentralizovaně dle opatření KOM_07 
- redukci zdrojů fosforu z rybničních zdrojů o 75 % oproti současnému stavu. 

Při uplatnění těchto cílových hodnot očekáváme pokles látkového toku celkového fosforu na vstupu 
do VD Orlík o 174 tun za rok oproti současnému stavu, což by za nezměněných dalších podmínek 
mělo vést ke snížení koncentrací Pcelk na požadovanou úroveň. V rámci předkládaných scénářů 
požadovaný stav odpovídá podmínkám v časovém horizontu roku 2040. 
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7 ZÁVĚR 

Studie proveditelnosti poskytuje stručný vhled do problematiky geneze a transportu fosforu ve vodním 
prostředí povodí VD Orlík a navrhuje opatření, která cílí dílem na snížení emisí fosforu z různých zdrojů 
a dílem na podporu zadržování a na odstraňování fosforu již přítomného ve vodním prostředí.  

Pro dosažení koncentrací celkového fosforu na přítoku do vodního díla Orlík na úroveň zamezující 
eutrofii (0,05 mg/l) je zapotřebí snížit přísun fosforu do VD Orlík na hodnotu 128 tun za rok. Požadované 
snížení imisí fosforu z celého pak činí 176 tun/rok, což je snížení o 58 % současného stavu. 

Pro dosažení tohoto imisního cíle bylo definováno 36 katalogových opatření. U vybraných navržených 
opatření byl kvantifikován vliv na snížení imise do VD Orlík a stanoveny investiční a provozní náklady 
potřebné na realizaci těchto opatření. Navrhovaná opatření byla následně lokalizována a prioritizována 
z hlediska typových, ekonomických a imisních parametrů. 

Navrhovaná opatření byla v rámci snahy o dosažení komplexního podchycení řešené problematiky 
navrhována v široké škále oblastí od obecných opatření cílených na doplnění znalostní základny, přes 
legislativní a správní opatření pro optimalizaci procesního rámce až po vlastní technická opatření pro 
redukci emisních zdrojů. 

Ve výsledku je ve Studii navrženo 2 111 opatření na komunálních zdrojích, 42 opatření na rybničních 
zdrojích, protierozní opatření na 7 156 půdních blocích a 3 opatření bez určení zdroje. Celkové 
investiční náklady na realizaci všech opatření jsou vyčísleny na 32 miliard Kč a lze jimi ze současné 
perspektivy snížit imise fosforu o 97,5 tun za rok. 

V souladu s ekonomickým cílem dle zadání Studie bylo z výše uvedených opatření vybráno 692 
opatření na komunálních zdrojích (v úhrnu investičních nákladů 1,9 miliardy Kč) a 42 opatření na 
rybníkách (v úhrnu investičních nákladů 0,5 miliardy Kč), kterými lze snížit imise fosforu o 43,5 tuny za 
rok. 

S přihlédnutím k závěrům Studie je třeba konstatovat, že nastavené ekonomické cíle dle zadání se 
ukázaly pro dosažení vytčeného imisního cíle jako zcela nedostačující jak z hlediska finančních limitů, 
tak z pohledu stávajícího legislativního rámce. 

Pro dosažení požadovaného imisního cíle je třeba realizovat opatření v následujících obecných 
parametrech: 

- účinnost odstraňování fosforu bude v průměru 90 (u malých ČOV) – 95 (u velkých ČOV) % 

- úhrnné úniky netěsnostmi na kanalizacích a odlehčením budou maximálně do 3 % objemu 

vypouštěných vod 

- dojde k minimalizaci obyvatel nenapojených na ČOV, přičemž zbylé odpadní vody budou 

čištěny preferenčně na skupinových ČOV s technologií srážení fosforu 

- zdroje fosforu z rybničních zdrojů budou redukovány o 75 % oproti současnému stavu 

Při uplatnění těchto cílových hodnot je očekáván pokles látkového toku celkového fosforu na vstupu do 
VD Orlík o 174 tun za rok oproti současnému stavu, což by za nezměněných dalších podmínek mělo 
vést ke snížení koncentrací celkového fosforu na požadovanou úroveň. V rámci časových scénářů 
předkládaných ve Studii odpovídá požadovaný stav podmínkám v časovém horizontu roku 2040. 
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[1] ČSN EN 752 (756110) Odvodňovací systémy vně budov 

[2] ČSN EN 16933-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov 

[3] ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory 
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ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka význam zkratky ve Studii 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BAT nejlepší dostupné techniky/technologie 

BS  bilanční studie 

BSK5 pětidenní biologická spotřeba kyslíku  

BTEX 
soubor znečišťujících látek - benzen, toluen, etylbenzen, xylen, styren, naftalen, 
formaldehyd a acetaldehyd 

C10-C40 organické uhlovodíky s 10-40 uhlíky v molekule 

CE označení výrobků (certifikace), které jsou uváděny na trh EU 

CEVT centrální evidence vodních toků 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČVÚT České vysoké učení technické 

DČOV domovní čistírna odpadních vod 

DIBAVOD digitální báze vodohospodářských dat 

DIY Do it yourself – udělej si sám 

DP dílčí povodí 

DPZ dálkový průzkum Země 

DSO dráhy soustředěného odtoku 

DSS decision support system / systém pro podporu rozhodování 

DVL Dolní Vltava 

DZES (GAEC)  standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 

ECZ Ekonomický cíl dle zadání Studie 

EI emisně-imisní analýza 

EO ekvivalentní obyvatel 

ES evropská směrnice 

ESA Evropská kosmická agentura 

EU Evropská unie 

FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity 

GIS geografický informační systém 

GMF typ geomorfologický typ toku 

Gp roční ztráta půdy 

HDV hospodaření s dešťovými vodami 

HOZ hlavní odvodňovací zařízení  

HVL Horní Vltava 

HVL Horní Vltava 

CHLa, chl-a chlorofyl a 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

ID Obce identifikátor obce 

IDVT identifikátor vodního toku 

IN investiční náklady 

IS Hastrman informační systém Hastrman 

KGO komplexní generel odvodnění 

KOM komunální, příp. průmyslové odp. vody 

KPÚ komplexní pozemková úprava 

KŠH Krajské školní hospodářství 

KZ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

LO listy opatření 

MVN malé vodní nádrže 

MZe Ministerstvo zahraničí 

MZI modro-zelená infrastruktura 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

N dusík 

NL nerozpuštěné látky 

N-NH4  amoniakální dusík 
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ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-9146-0100  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 000908/21/1  

 

Zkratka význam zkratky ve Studii 

OK oddělovací komory/odlehčovací komory 

OL opatření na lesní půdě 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP místně příslušná obec s rozšířenou působností 

OV odpadní vody 

P; Pcelk fosfor, fosfor celkový 

P_transp index rizika transportu erozního fosforu 

PBPPO a PEO 
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 
opatřeními v České republice 

PDP plány dílčích povodí 

PDP HVL plán dílčího povodí Horní Vltavy 

P-MVN  fosfor-retenující malá vodní nádrž 

PN provozní náklady 

PPO protipovodňová ochrana 

P-PO4 fosforečnanový fosfor 

PRVK plán rozvoje vodovodů a kanlizací 

PRVKÚK plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje 

PTBD program TBD dle §7 vyhlášky č. 471/2001 Sb. 

PZ plošné zdroje 

Q průtok 

R  míra retence 

RET retence 

RKK relativní krmný koeficient 

RYB rybniční hospodaření 

Sb. sbírka zákonů 

SČOV skupinová (sdružená) čistírna odpadních vod 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

S-MVN sedimentační malá vodní nádrž 

SPÚ ČR Státní pozemkový úřad České republiky 

SWOT 
SWOT analýza integrující získané, sjednocené a vyhodnocené poznatky, ze kterých jsou 
generovány alternativy strategií dalšího rozvoje 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

TAČR Technologická agentura České republiky pro výzkum a inovace 

TBD technickobezpečnostní dohled 

TPEO technická protierozní opatření 

TRT teoretická doba zdržení 

TSP technologie srážení fosforu 

TTP trvalý travní porost 

UNESCO agentura organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 

USD americký dolar 

var. varianta 

VD Orlík vodní dílo Orlík 

VT opatření na vodních tocích 

VÚ vodní útvar 

VÚME vybrané údaje majetkové evidence 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VÚPE vybrané údaje provozní evidence 

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

ZD opatření na zemědělské půdě (drenážní vody) 

ZSJ základní sídelní jednotka 

 


