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Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál 
vody v městském prostředí 

Hlavní cíle Aktivity I 

1) Inventarizace a průzkum veškerých zdrojů znečištění vod v 
pilotních povodích významných rekreačních a koupacích 
lokalit na území Hlavního města Prahy (důraz na zdroje 
fosforu jako klíčového prvku pro eutrofizaci → sinice a řasy) 

2) Monitoring zdrojů znečištění a transformace znečištění ve 
vodních tocích a nádržích v pilotních povodích. 

3) Sestavení a naplnění funkčního simulačního modelu pro 
hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů v pilotních 
povodích a sestavení žebříčku významnosti zdrojů pro klíčové 
lokality a profily na území Hlavního města Prahy. 

4) Návrhy vhodných opatření a simulace jejich účinku na kvalitu 
vody v pilotních povodích a klíčových profilech (koupací 
lokality, místa revitalizací vodních toků a nádrží apod.). 

5) Popularizace a prezentace výsledků průzkumů a simulačních 
výpočtů na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském  
kraji, spolupráce s příslušnými odbory a specialisty.  

Inventarizace bodových zdrojů znečištění 



Používané metodické postupy a sběr dat 

1) Použití simulačního modelu VSTOOLS.EUTRO pro analýzy zdrojů znečištění –
zpracování jeho podrobnější varianty pro toky a jejich ucelená povodí na území 
Hlavního města Prahy. 

2) Shromáždění dostupných dat o zdrojích znečištění z veřejně dostupných 
databází. 

3) Doplňující průzkumy zdrojů znečištění v hodnocených povodích s hlavním 
důrazem na povodí Botiče, Rokytky, Litovického a Motolského potoka. 
Inventarizace nakládání s odpadními vodami v částech obcí v povodích. 

4) Doplňující monitoring vybraných profilů na říční síti a hodnocení 
transformačního účinku vodních nádrží. 

5) Vysokofrekvenční monitoring vybraného uzávěrového profilu (Rokytka – Libeň). 

6) Monitoring a vyhodnocení transformace znečištění ve vybraných úsecích toků 
pro nastavení rovnic v simulačním modelu. 

7) Sběr dat o plánovaných opatřeních na zdrojích znečištění a vyhodnocení 
účinnosti opatření.  



Používané metodické postupy a sběr dat 

8) Shromáždění dostupných dat o zdrojích znečištění: 

 Bodové zdroje znečištění  

 Evidence vypouštění vod pro potřeby sestavení vodní bilance (§ 22 
zákona č. 254/2001 Sb. a vyhláška č. 431/2004 Sb., vyhláška č. 391/2004 
Sb.) - zdroj dat: Povodí Vltavy, státní podnik/VÚV TGM, v. v. i. 

 Data shromažďovaná podle integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP): údaje evidované podle § 38 odst. 4 vodního zákona č. 
254/2001 Sb. – zdroj dat: ISPOP / CENIA  

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje – PRVKÚK (§ 4 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) – zdroj dat: Středočeský kraj 

 Data o kanalizační síti a místech vypouštění na území Hlavního města 
Prahy – zdroj dat: PVS, a.s. / IPR Praha 

 Plošné zdroje znečištění  

 Výsledky screeningu čistě zemědělských povodí na území ČR z let 2006-
2010 – zdroj dat: VÚV TGM, v. v. i. 



Používané metodické postupy a sběr dat 

9) Shromáždění dostupných dat z monitoringu vod: 

 Monitoring vod MHMP / Lesy hl. m. Prahy 

 Monitoring vod Povodí Vltavy, státní podnik 

10) Shromáždění dostupných dat o objektech na říční síti a revize říční sítě pro 
potřeby modelování (vodní nádrže, rybníky, návaznosti říčních úseků). 

11) Shromáždění dostupných dat o průtocích v měrných stanicích:  

 Data ČHMÚ 

 Data účelového sledování VÚV TGM, v. v. i. 



Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 

1) Zahájení doplňkového monitoringu vybraných povodí (Botič) – 11 profilů 

Četnost vzorkování: 1 měsíc 

Rozsah sledovaných ukazatelů: Pcelk, 

P-PO4, N-NO3, N-NO2, N-NH4, Ncelk, 

Norg, NL105, vodivost , teplota, O2, pH, 

makrozoobentos, fytobentos  



1) Zahájení doplňkového monitoringu vybraných povodí (Kunratický potok) – 11 profilů 

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



1) Zahájení doplňkového monitoringu vybraných povodí (Motolský potok) – 11 profilů 

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



1) Zahájení doplňkového monitoringu vybraných povodí (Litovický potok) – 12 profilů 

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



2) Zahájení vysokofrekvenčního monitoringu v profilu Rokytka – Libeň (limnigraf). 

 Osazení automatickým vzorkovačem Teledyne ISCO 6712 

 Frekvence vzorkování: denní vzorky slévané po 3 hodinách; 1x za 14 dnů 
bodový vzorek 

 Rozsah stanovovaných ukazatelů: Pcelk, NL105, zákal; v bodovém vzorku N, P, C. 

 Začátek vzorkování: 27.3.2018 

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



2) Zahájení vysokofrekvenčního monitoringu v profilu Rokytka – Libeň (limnigraf). 

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



3) Naplnění modelu VSTOOLS.EUTRO dostupnými daty pro povodí vodních toků na 
území Hlavního města Prahy. Provedení prvních simulačních výpočtů.  

Aktivity probíhající v prvním pololetí 2018 



Plánované činnosti na období 7/2018 – 6/2019 

1) Provedení inventarizace a průzkum zdrojů znečištění ve vybraných povodích  

2) Úpravy struktury modelu VSTOOLS.EUTRO směrem k větší podrobnosti 
simulačních výpočtů; zahrnutí retenčního a transformačního účinku rybníků a 
vodních nádrží; úpravy transformačních rovnic. 

3) Provedení monitoringu transformace znečištění ve vybraných úsecích toků 
různého řádu. 

4) Naplnění upraveného modelu VSTOOLS.EUTRO daty, provádění simulačních 
výpočtů a verifikace výsledků modelu na základě monitoringu vod. 

5) Sestavení žebříčků významnosti zdrojů pro vybrané hodnotící profily na říční síti a 
pro vybrané vodní nádrže. 

6) Návrhy opatření a simulace jejich účinnosti pro vybrané hodnotící profily. 

7) Uspořádání workshopu k problematice eutrofizace vod a významnosti zdrojů 
znečištění. 

8) Prezentace výsledků projektu v odborném tisku a uspořádání akcí pro veřejnost. 



Příprava workshopu k Aktivitě I a jeho zaměření 

1) Téma workshopu: Eutrofizace vod a významnost různých zdrojů znečištění 

2) Místo konání: kinosál VÚV TGM, v. v. i. (kapacita cca 100 osob), alternativně 
možnost i jiného místa 

3) Termín konání: říjen / listopad 2018 (délka trvání cca 3-4 hod., začátek 13:00) 

4) Formát workshopu: Vyzvané 3 přednášky + moderovaná diskuse s předem 
stanovenou strukturou diskusních témat (možnost přihlásit krátký diskusní 
příspěvek). 

5) Auditorium: zástupci Hlavního města Prahy, MHMP a jím zřízených organizací; 
zástupci Středočeského kraje; zástupci měst a obcí v zájmovém území; 
zástupci městských částí hl. m. Prahy; zástupci provozovatelů infrastruktury 
kanalizací a vodovodů; zástupci ministerstev; zástupci odborných institucí; 
správci povodí; odborná veřejnost.  

6) Workshop bude bezplatný, bude zajištěno menší občerstvení 

7) Sestavení organizačního výboru, výběr moderátora a témat pro vyzvané 
přednášky 



Diskuse a doporučení pro další etapy řešení 
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