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hostivař

VODA KE KOUPÁNÍ, NEBO HRNEC HRACHOVKY?
Vodní dílo Hostivař je nejvýznamnější vodní plochou na území Prahy.
První návrhy nádrže pocházejí z roku 1906, nicméně dvouletá stavba
nádrže byla ukončena až v roce 1963. Původní meandrující tok
Botiče zmizel pod vodní hladinou nádrže a stejně tak Mochův mlýn,
který se nyní nachází na jejím dně.
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Hráz je v nejvyšším místě vysoká 16 m, je
dlouhá 117 m a v koruně má šířku 3,5 m.
Za normální hladiny je plocha nádrže
39,4 ha, pojme 1310 tis. m3 vody a největší hloubka je 12 m. Nádrž je schopna
pojmout až dvojnásobek svojí kapacity,
kdy se vodní plocha zvětší o 10 ha.
Každoročně je v zimě voda upuštěna
o 1,5 m kvůli retenční kapacitě v případě
jarních povodní.
Historicky největší povodeň byla
zaznamenána roku 1862, kdy byl naměřen průtok 76 m3/s. Až v roce 2013 byla
tato hodnota překonána a protékalo zde
84 m3/s. Přitom dlouhodobý roční průtok
je 350 l/s.
V současné době je levý břeh nádrže
využíván jako přírodní koupaliště s kapacitou až 15 000 osob. Pravý břeh slouží ke
sportovnímu rybaření, jež je zde velmi
oblíbeno.
V roce 2011 bylo provedeno odbahnění, jemuž předcházelo vypuštění nádrže o rok dříve. Bahno bylo nahrnuto do
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hrázek, mezi kterými byly vytvořeny
strouhy. Těmito strouhami odchází voda
a došlo k značnému vysušení bahna. V případě hostivařské přehrady śe jedná o zhruba 197 000 m3.
V rámci revitalizace byla nejen nádrž
odbahněna, ale byly zde vysypány dva
ostrůvky s oblázky určené pro hnízdící
ptactvo a jeden mokřad, který je obydlen
obojživelníky.
Poškozené břehy byly opraveny těžkým kamenným záhozem a pro návštěvníky byl postaven altán a koupací molo.
I přes využívání vodní nádrže Hostivař
pro rekreační účely, především ke koupání,
je každoroční kvetení vodní hladiny
sinicemi běžná věc. Tento proces, který
je způsoben velkým obsahem živin ve
vodě, je nazýván eutrofizace a je problémem nejen této nádrže, ale nádrží obecně.
V letních měsících, kdy je nejtepleji, se
voda v nádrži prohřeje a vzniká tak

KVALITA VODY

ideální místo pro růst sinic, které jsou pro
člověka nebezpečné.
Celé povodí Hostivařské nádrže má
rozlohu necelých 100 km2 a nachází se
zde mnoho sídel, průmyslových parků
a zemědělských ploch. Tyto všechny
plochy jsou zdrojem živin (fosfor, dusík),
které se dostávají do toku a společně
s vodou putují do nádrže, kde se následně
usazují.
Některá sídla nemusí být vybavena
Čistírnou odpadních vod (ČOV) a může
zde docházet k průsaku živin do půdy a dále do toku. Stejně tak některé čistírny

nemají nejlepší možné technologie a tím
pádem se do vody dostává více živin,
než je nutné. Mezi sídla bez ČOV se řadí
také například chataři, kteří mají jímky
s přepadem. Tyto jímky by se měly vy-

vážet na čistírny odpadních vod, nicméně
mnoho z nich prosakuje ven a tím se dostávají látky do toku. Problém nastává, když
je malý průtok a nedochází k ideálnímu
ředění vody z ČOV.

Dalším neméně významným zdrojem
znečištění jsou průmyslové zóny, kdy se
mnoho látek nachází ve splachu ze
zpevněných ploch, které vznikly při stavbě parkovišť a areálů. Nelze zde přímo
určit, kolik látek se dostává z těchto ploch
do toků, jelikož zde neprobíhá žádné
měření.
Tyto zdroje nazýváme bodové, protože mají původ v jednom místě, například
výtok z ČOV. Dalším typem jsou zdroje
plošné, kterými jsou například zemědělské pozemky. Na těchto plochách probíhá většinou pěstování plodin, či chov
zemědělských zvířat a zde také dochází
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1. Nadbytečné živiny se aplikují na půdu. 2. Některé živiny se
vylučují do půdy, kde mohou zůstat po celá léta. Nakonec se
dostávají do vodního útvaru. 3. Některé živiny se dostanou po
povrchu do vody. 4. Nadbytečné živiny způsobují kvetení řas.
7. Nakonec řasy umírají a klesají na dno nádrže. Bakterie začínají
rozkládat pozůstatky a využívají kyslík k dýchání. 8. Rozklad
způsobuje, že ve vodě klesá obsah kyslíku. Větší formy života,
jako jsou ryby, se udusí. Tato nádrž už nemůže podporovat život.
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orga-nických látek. Sinice se dostanou
hlouběji a díky nedostatku světla hynou.

KOMPLEXNÍ MANAGEMENT

k únikům živin. Pro dosažení vyšších
výnosů jsou v zemědělství využívána hnojiva, která mají zajistit větší přírůstky
biomasy. Ne vždy dokáží rostliny zpracovat všechno hnojivo a přebytek se dostane
do půdy a dále cestuje buď jako rozpuštěná látka, nebo jako součást sedimentu
v erozních procesech. Takto se živiny
dostanou do toku a pak dále do nádrže.
Vliv zde má především množství hnojiv,
typ pěstované rostliny, ale i způsob managementu, kdy při špatně zvolené mechanizaci (typ orby, orba po spádnici,...) může
dojít ke zvýšené erozi a tím pádem postupu
látek do nádrže.

Ideálním řešením je redukovat vnos
fosforečnanů přímo ze zdrojů.
Dalším způsobem redukce vodního
květu je například použití algicidů, které
však způsobuje uvolňování toxických
látek do vody, a tím pádem není příliš
vhodné. Využívá se pouze na jaře, při
počátku růstu sinic.
Možnou metodou je také aerace, kdy
jsou mechanicky promíchávány vrstvy
vody. Dochází k provzdušnění vrstev
u dna, a tím ke zrychlení dekompozice

Díky moderním technologiím je možné
pomocí matematických a fyzikálních
modelů definovat ideální variantu managementu, která by vedla k redukci živin
v tocích. Pod pojmem komplexní management si můžeme představit správu v povodí, tedy přijímání takových postupů,
které jsou ekologicky šetrné a které
přispívají ke zlepšení ekologického stavu
krajiny. Tedy například dnes dosti aktuální
redukování živin a zadržení vody v povodí. Jak již bylo zmíněno dříve, je třeba
redukovat množství chemikálií, které jsou
využívány v zemědělství. Dochází k jejich
splachu z polí a následnému usazování
v nádržích. Každá plodina má jiný režim
a to jak růstový, tak i způsobem hnojení.
Příliš intenzivní hnojení, které je často
spojeno s „honem” za vyššími výdělky,

SRÁŽENÍ FOSFORU KOAGULANTY A FLOKULANTY
V NÁTOKU DO NÁDRŽE
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V současné době probíhá studie, při které
se zvažuje využití srážení fosforečnanů
solemi železa, které na sebe vážou fosfor,
a tím pádem nedochází k jeho rozptýlení
do nádrže. Projekt je ve fázi přípravy,
nicméně na jiných lokalitách, jako je
například Brněnská přehrada, jež je také
zasažena eutrofizací, již srážení funguje.
Vše pracuje na principu, kdy se fosfor
pomocí chemikálií používaných na úpravu
vody vysráží na sraženinu hydratovaných
oxidů železa, která klesne ke dnu. Tato
metoda je sice efektivní, ale neřeší příčiny,
což je vysoký obsah fosforečnanů v tocích.

16

Historicky byla vodní nádrž Hostivař využívána k rekreaci a koupání

nádrže. Celkový součet všech zdrojů
živin v povodí by neměl překročit tuto limitní koncentraci, jinak dojde k tzv.
zakvetení.
Důležitou součástí návrhu managementu je i stránka ekonomická. Je třeba
počítat s náhradami za plochy, které
přestanou být díky změně managementu
výnosné pro zemědělce. Například zatravnění, které se jeví jako výhodné z pohledu množství živin, nepřináší výnosy
stejné jako například kukuřice. Pěstování
kukuřice však přináší nástrahy v podobě
zvýšené eroze.

způsobuje, že ne všechno hnojivo je zpracováno rostlinou a při deštích je spláchnuto z pole. Řešením je výběr vhodných ros-

tlin a způsobu protierozní ochrany půdy,
která zabrání těmto splachům z polí, a látky v podobě hnojiv a pesticidů zůstanou na
zemědělských plochách a nedostanou se
do toků.
Dalším zdrojem jsou čistírny odpadních vod, kdy ne vždy je tok schopen
dostatečně naředit a pomocí svojí samočistící funkce dovyčistit látky, které se
nepodařilo na čistírně redukovat. Zákonem
stanovené limity pro koncentrace vypouštěných látek jsou stanovené plošně a nikoliv úměrně dané lokalitě, takže i když
jsou některé čistírny odpadních vod
vybaveny nejlepšími možnými technologiemi a limit několikanásobně splňují, jsou
jiné, které limity sice splňují, nicméně se
stávají významným bodovým zdrojem
znečištění.
Každá nádrž má jiný tvar, hloubku
a dobu zdržení, což ovlivňuje fázi, ve které
začne eutrofizovat. Tudíž koncentrace
fosforečnanů v nátoku do nádrže musí
odpovídat eutrofizačnímu limitu dané
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Jako rychlé řešení se jeví využití technologie dosrážení fosforu jako ideální,
stejně tak instalace zařízení, které vysílá
ultrazvukové signály ničící buňky sinic.
Z dlouhodobého hlediska je však třeba
hledat příčiny znečištění a redukovat je za
účelem dosažení lepší ekologické stability
a přírodního stavu jak celého povodí, tak
samotné nádrže.
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