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Úvod 
• Tento projekt byl financován TAČR 

• Povodí VN Trnávka – 1/3 povodí VN Švihov 

• Řeší bodové a plošné zdroje znečištění N a P 

• Výsledky byly zpracovány modelem SWAT 

 





Vstupní data 

• Pedologická mapa 

• Land use 

• Meteorologická data 

• DTM 

• Doplňující informace (ČOV,difusní zdroje,LPIS, 
osevní postupy, terénní měření,data PVL, atd.) 











Monitorovací síť 

• Průtoky 

• Koncentrace 

• Katalogové listy 

• Georeferencováno  









Jednotlivé scénáře 
• Základní scénář – reálný stav 

• Scénář 1 

• Scénář 2 

• Komplexní management 

• Scénář VIZE 



Základní scénář – reálný stav 
 • Základní scénář bilance dusíku a fosforu odráží reálné poměry v povodí VN 

Trnávka. Při jeho sestavení byly použity vstupy odrážející skutečné poměry 
v povodí a to nejen z pohledu bodových zdrojů, ale i zemědělských a 
neidentifikovaných difúzních. Na tyto hodnoty byl model kalibrován podle 
měřených koncentrací N a P prováděných podnikem Povodí Vltavy na nátoku na VN 
Trnávka a údaje byly verifikovány podle naměřených koncentrací z vlastní 
monitorovací sítě pro jednotlivá subpovodí (viz Monitorovací síť). Vlastní bilance P 
a N vykazuje hodnoty odpovídající předpokladům při tomto způsobu 
managementu. 

 





Scénář 1 
 • Scénář vychází z reálného stavu, kdy pro bodové a difúzní zdroje znečištění 

byly použity hodnoty vycházející z použití nejlepších dostupných 
technologií.  

• Tyto hodnoty byly ověřeny v jiné fázi projektu na ČOV Pacov v průběhu 
testování poloprovozní jednotky na dosrážení fosforu na odtoku z ČOV 
prováděných VŠCHT a spol. Sigmainvest. Tyto hodnoty byly transponovány 
na bodové a difúzní neidentifikované zdroje podle přepočtu na EO 
v jednotlivých sídlech.  

• Simulace modeluje využití nejlepších možných technologií určených 
k čištění odpadních vod ve všech obcích v povodí VD Trnávka, tedy i tam, 
kde ještě žádná ČOV není. 

 





Scénář 2 
 

• Dalším simulovaným krokem byla redukce množství aplikovaných hnojiv 
v zemědělsky využívané části povodí VD Trnávka.  

• Tento model vychází ze scénáře 1, kdy množství aplikovaných hnojiv bylo 
sníženo o 50%.  





Komplexní management 
 

• Komplexní management vychází ze scénáře 1 a 2, kdy navíc 
v údolních nivách bylo formou změny landuse simulováno 
zavedení mokřadů s cílem redukovat odnos živin do toku 
(Duras, 2016). 

 





Scénář VIZE 
 • Podle příkladu managementu vodárenských povodí města Vídně, kdy celá 

vodárenská povodí byla na konci předminulého století zalesněna a tyto 
vodní zdroje vykazují dlouhodobou vynikající kvalitu vody, byla provedena 
simulace zalesnění celého rozsahu zemědělské půdy v povodí VD Trnávka.  

• Byly zachovány bodové zdroje podle scénáře 1 (nejlepší možné 
technologie). 

 









Kg/yr. total Kg/yr. diffuse sources Kg/yr. point sources

Basic Scenario 5464 3542 1922

Scenario 1 3608 3542 66

Scenario 2 2419 2353 66

Complex Management 1613 1547 66

Scenario - VIZION 391 325 66

PVL 5350
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Závěry – realizovatelnost scénářů 
• Scénář 1  
• Tento scénář je pro neidentifikované difúzní zdroje realizovatelný za podmínky 

uplatnění kontrolních mechanismů ze strany státu a striktního zamezení 
nelegálního vypouštění odpadních vod do vodních nádrží a toků. Pro realizaci 
tohoto scénáře by mě být vytvořen program “nulové tolerance”, který by měl být 
ze strany státu nekompromisně aplikován. 

• Pro bodové zdroje (ČOV) musí stát přistoupit k revizi regulačních předpisů (norem) 
pro vypouštění vod z ČOV do toků ve vodárensky využívaných povodích - tzn. 
Nařídit a současně vytvořit finanční nástroje k aplikaci BAT (Best Available 
Technology).  

• Pro financování provozních nákladů je možné vytvořit mechanismus využití části 
poplatku za odebíranou pitnou vodu od uživatelů vzhledem k zvýšení její kvality 
před úpravou a tedy i ke snížení nákladů na její úpravu. 

 

 



• Scénář 2 
• Navazuje na scénář 1 a je možné ho realizovat současně. Pro realizaci 

tohoto scénáře je nezbytné vytvořit finanční mechanismus náhrad pro 
zemědělské hospodařící subjekty pokrývající výnos ze ztráty produkce a 
při aplikaci omezeného množství hnojiva. Stejný mechanizmus by byl 
využitelný i pro jiné zdroje znečištění ze zemědělství (pesticidy, 
insekticidy, herbicidy, atd.). Financování těchto opatření může být 
vícezdrojové (stát, vodárenské společnosti ceny produktů - v případě 
ekologického zemědělství). 



• Scénář komplexní management 
• Tento scénář kombinuje opatření scénáře 1 a 2. Pro snížení 

odtoku P jsou realizovány v údolních nivách mokřady. Tyto 
slouží jako stabilizační prvek managementu a současně i jako 
adaptační opatření ke změně klimatu (zmírnění povodňových 
vln, zvýšení základního odtoku v období sucha, zvýšení 
biodiverzity, zvýšení evapotranspirace a tedy i změny 
mikroklimatických poměrů krajiny). 

 



VIZE 

• Když jsme moc roztopili kamna…….. 



Děkujeme za pozornost. 


