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Zápis z 39. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků 

katastrof (ČNV ONK) 

 

konaného dne 6. prosince 2018 od 13.00 hodin ve Výzkumném ústavu 

vodohospodářském T.G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6, Dejvice. Toto 

zasedání bylo věnováno sledování obsahu pesticidů a jejich konglomerátů ve vodě. 

Tento jev je budoucí vážnou hrozbou pro populaci nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Další 

část jednání se zaměřila na metodiku k plánu na zvládání sucha a nově vyvíjený systém 

hodnocení sucha HAMR 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ČNV ONK 

 Aktuality z činnosti ČNV ONK v posledním období. 

2. Mgr. Ondřej Ledvinka, PhD., tajemník Českého Výboru pro hydrologii, 

 Stručné představení činnosti ČNVH  

3. Mgr. Vít Kodeš, PhD., vedoucí Oddělní jakosti vod, ČHMÚ 

Obsah pesticidů a jejich konglomerátů ve vodě 

4.  Ing. Radek Vlnas, VÚV TGM, v.v.i , 

 Metodika k Plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody 

5. Ing. Adam Vizina, PhD. VÚV TGM, v.v.i.: 

 Systém pro hodnocení a predikci sucha HAMR 

6. Různé, diskuse a náměty k další činnosti ČNV ONK 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

 V úvodu přivítal účastníky zasedání náměstek ředitele VÚV TGM Ing. Libor 

Ansorge, PhD. Zdůraznil aktuálnost problematiky jednání i podporu vedení VÚV 

TGM řešení i vzdělávání v oblasti prevence znečišťování vod i připravenosti na sucho 

a povodně. Toto zasedání uspořádal Český národní výbor pro omezování následků 

katastrof (ČNV ONK) společně s Českým národním výborem pro hydrologii 

(ČNVH). 
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Ad 1)  S činností Výboru od posledního 38. zasedání ČNV ONK (dále jen Výboru) 

v dubnu 2018 seznámil členy Výboru předseda  I. Obrusník. Výbor dále pokračoval 

ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí při ČSVTS v pořádání 

seminářů s problematikou prevence katastrof. 12. dubna 2018 se konal v Praze 

jubilejní 10. seminář s názvem „Šíření varování před katastrofami – jsme dobře 

připraveni?“, kterého se zúčastnilo více než 50 lidí. Podrobněji byl diskutován tento 

seminář na posledním zasedání Výboru. Účast okolo 50 lidí byla menší, než jsme 

čekali. Ukazuje se, že lidé mají stále méně času na odborné aktivity a naopak jsou 

stále více zatěžování administrativou. Vzhledem k podzimním komunálním volbám 

jsme pořádání dalšího semináře odložili z podzimu 2018 raději na jaro 2019.  

Otázkou zůstává, zda a jak budeme v pořádání těchto seminářů pro širší okruh 

účastníků pokračovat vzhledem k tomu, že jsme až dosud uspořádali 10 seminářů 

v řadě zaměřených na různé oblasti prevence a připravenosti na katastrofy. 

Potenciálními tématy se jeví právě znečišťování vody pesticidy a zbytky léků a také 

opět problematika sucha. V tomto případě už by to byl třetí seminář věnovaný suchu, 

ale umožnil by seznámení účastníků semináře s aktuální situací v souvislosti 

s dokončováním novely Vodního zákona (nová „hlava“ v zákoně věnovaná suchu) a 

také s aktivitami nově vzniklé tzv. „Koalice v boji proti suchu“. Obě tyto události by 

mohly podpořit jak dlouhodobější preventivní opatření proti suchu, tak i zlepšení 

reakce pro případy, kdy se perioda sucha přiblíží. 

Výbor pokračoval i ve vytváření kontaktů mezi odborníky z různých resortů a 

organizací v oblasti prevence katastrof. Pokud jde o zabezpečení činnosti Výboru, 

pak i nadále nemá trvalou finanční podporu ze strany státu, avšak finance se daří 

získávat vlastní činností – pořádáním seminářů a někdy také od sponzorů. Bylo by 

potřeba obnovit činnost tam, kde se vyměnili lidé nebo šli do důchodu – snažit se o 

získání „mladé krve“ do činnosti ČNV ONK. Je zřejmé, že organizace našeho typu 

má stále velký význam pro zlepšování připravenosti na katastrofy na základě výměny 

zkušeností a spolupráce mezi odborníky z různých institucí jak veřejné správy, tak i 

z dalších organizací.  

 

Ad 2) S činností Českého národního výboru pro hydrologii (ČNVH) seznámil 

účastníky tajemník tohoto výboru O. Ledvinka z ČHMÚ. ČNVH koordinuje činnosti 

hydrologických, vodohospodářských a jiných pracovišť V ČR, udržuje kontakty 

s mezinárodními i národními organizacemi působícími v oblasti vody. Také 

koordinuje národní aktivity v rámci projektů v oblasti vody mezinárodních organizací 

UNESCO či Světové meteorologické organizace WMO. O. Ledvinka uvedl též 

současnou organizační strukturu ČNVH i některé důležité činnosti v posledních 

letech. Podrobnosti o činnosti ČNVH lze nalézt na pravidelně aktualizovaných 

webových stránkách http://cnvh.cz. 

 

Ad 3) V. Kodeš z ČHMÚ se ve své přednášce zabýval faktory ovlivňujícími výskyt 

pesticidů ve vodách, výsledky sledování výskytu pesticidů v povrchových vodách 

prováděného podniky Povodí a také výsledky sledování výskytu pesticidů v 

podzemních vodách prováděného ČHMÚ. Právě výskyt pesticidů a jejich metabolitů 

vyvolal v poslední době značnou pozornost médií a odborníků v oblasti zdravotnictví. 

Faktorů ovlivňujících výskyt pesticidů ve vodách je celá řada jako fyzikálně 

chemické vlastnosti pesticidů, vliv půdního a horninového prostředí či aplikovaného 

množství těchto nebezpečných látek. Důležité je, že metabolity pesticidů zůstávají 

v půdě často velmi dlouho ve srovnání s původními pesticidy. Přesto řada odborných 

studií nebere tento fakt v úvahu a sleduje pouze šíření výchozích pesticidů. V další 

http://cnvh.cz/
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části prezentace se V. Kodeš zabýval konkrétními výsledky sledování pesticidů a 

jejich metabolitů v povrchových vodách (analýzy provádí podniky Povodí) a také 

obdobnými výsledky sledování těchto látek v podzemních vodách (provádí ČHMÚ). 

Ukazuje se, že nálezy pesticidů ve vodách jsou funkcí správného nastavení jejich 

monitoringu. Nejvyšší koncentrace těchto nebezpečných látek jsou v zemědělsky 

využívaných oblastech zaměřených zejména na pěstování řepky, kukuřice nebo 

cukrové řepy. Důležité výsledky a možné dopady na zdraví přinášejí i práce 

odborníků ze Státního zdravotního ústavu, která dokazuje přítomnost pesticidů přímo 

v pitné vodě - ukazuje se, že touto kontaminací je zasaženo asi 70 % vodovodů, tedy 

mnohem více, než se dosud předpokládalo. Až v 5 % jsou překračovány stanovené 

limitní hodnoty pro tyto látky a od r. 2017 jsou pesticidy na prvním místě jako příčina 

„výjimek“ z kvality pitné vody. Konkrétně publikované výsledky měření SZÚ lze 

nalézt např. v časopise Vodní hospodářství z r. 2018 - viz 

http://vodnihospodarstvi.cz/pesticidy-a%e2%80%afjejich-metabolity-pitne-vode/ 

Nepochybně je třeba se pesticidy a jejich metabolity dále systematicky 

zabývat a hledat možnosti snižování jejich koncentrací ve vodách nejen nákladným 

přidáváním dalších stupňů v čističkách vod, ale zejména snížením jejich používání 

v zemědělství, což je rozhodně efektivnější. 
 
Ad 4) S metodikou k plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody seznámil 

účastníky R. Vlnas z VÚV TGM. Ukázal, co má plán na zvládání sucha obsahovat. 

Tento plán je podkladem pro postup vodoprávního úřadu při vyhodnocování hrozby 

vzniku nedostatku vody a také pro rozhodování komise pro sucho o opatřeních při 

vyhlášeném stavu nedostatku vody. Novela Vodního zákona, kde budou plány na 

zvládání sucha a další náležitosti popsány, je v současné době v připomínkovém 

řízení. Předpokládá se, že plány pro zvládání sucha budou povinně připravovat kraje, 

obce s rozšířenou působností je budou připravovat nepovinně. R. Vlnas také popsal 

složení Komisí pro sucho. Předpokládá se, že hodnocení sucha bude operativně 

provádět ČHMÚ. Komise budou také vyhlašovat stav nedostatku vody a vydávat 

opatření podle výše uvedeného plánu. 

 

Ad 5) A. Vizina z VÚV TGM představil účastníkům zasedání současný stav 

budování systému pro hodnocení a predikci sucha HAMR. Tento systém by měl být 

online nástrojem pro zvládání sucha. Vstupy do systému budou tvořit následující 

data: teploty, srážky, průtoky, vlhkosti půdy, nakládání s vodami, hladiny v nádržích, 

aktuální evapotranspirace, atd. Přednášející dále ukázal jednotlivé charakteristiky 

použitého modelu, jeho kalibraci i odhad velikosti možných chyb. Rovněž ukázal 

webovou podobu systému HAMR a způsob práce s ním. Viz: 

http://www.vodazakladzivota.cz/clanky/87-hamr-systemove-kladivo-pro-predpoved-

hydrologicke-situace 

 

Ad 6) Ke všem přednáškám byla bohatá diskuse. Ukázala, že témata přednášek jsou 

velice aktuální. Znečišťování vody pesticidy vyvolalo řadu otázek, které bude nutné 

co nejdříve řešit a nespokojit se s názorem, že pesticidy jsou ve vodách v neškodných 

koncentracích. Rovněž některá předpokládaná opatření v připravované novele 

Vodního zákona vyvolala další otázky. V diskusi mj. zazněl i názor, že operativní 

předpověď sucha podle systému HAMR bude velice obtížná, neboť systém je založen 

na klimatických datech, nikoliv na datech z meteorologických modelů. 

 

Výbor projednal zaměření další činnosti, která se i nadále soustředí na oblast 

vzdělávání. Členové Výboru a další účastníci zasedání obdrží prezentace a zápis z 39. 

http://vodnihospodarstvi.cz/pesticidy-a%e2%80%afjejich-metabolity-pitne-vode/
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zasedání elektronickou formou. O zdárný průběh 39. jednáni Výboru se velmi 

zasloužili pracovníci VÚV TGM v Praze. 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivan Obrusník, DrSc.              10. prosince 2018 


