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Základní informace o projektu
Realizace 1.10.2008 – 31.3.2010
Smluvní partneři projektu:
- Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region
- A.R.C. spol. s r.o.
Cíl projektu: posílení vodohospodářské funkce
krajiny při rozhodovacích a pracovních procesech v
povodí vodárenské nádrže Švihov s cílem
redukovat znečištění vod
Závazek realizovat 6 aktivit projektu dle
harmonogramu
Výstupy projektu: 3 hlavní okruhy
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Plánované výstupy projektu
1. Aktualizované datové a mapové podklady a
vzorové realizační projekty vodoochranných
opatření v k.ú. Via Rustica o.s.
2. Expertní doporučení pro implementaci IVM
a metod „clean production“ s cílem redukovat
difúzní znečištění
3. Podpůrné podklady pro koncept
vodoochranných opatření v povodí VN Švihov
- 3.a. výstavba nových ČOV
- 3.b. krajinné úpravy
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Aktivity projektu IVM
A1 - Analýza rizikových oblastí vymezených
hydrologickým povodím 4. řádu 10/2008–3/2010
A2 - Identifikace difúzních zdrojů znečištění v
problémových dílčích povodích 10/2008–3/2010
A3 – Audit stávajících bodových zdrojů znečištění v
povodí VN Švihov 3/2009-2/2010
A4 – Modelové řešení revitalizace drobných vodních
toků 4/2009–9/2009
A5 – Územní projekty ke zvýšení retence vody v
krajině 10/2009–3/2010
A6 – Vzdělávání veřejné správy a samosprávy –
seminář a presentace výsledků 3/2010
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Realizační výstupy projektu FTA do 30.9.2009
pro krajinné území VIA Rustica o.s.
FV1-A1 - Eliminace nutrientů z vodního prostředí
– řešení výsadbou rychle rostoucích dřevin /RRD/
FV1-A1 - Monitoring Via rustica do 30.6.2009
FV1-A1 - Monitoring drobných vodních toků na
Trnavě a Bělé do 30.9.2009
FV1-A4 – Biologický průzkum vodních toků v k.ú.
obce Těchobuz
FV1-A4 - Fotopříloha terénního šetření a
biologického průzkumu
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Charakteristická hodnota za hydrologický
rok 11.2008 – 10.2009
Profil

Legenda: Norma ČSN 757221 - Klasifikace jakosti povrchových vod

Lokalita

Charakteristická
hodnota
koncentrace
N-NO3- (mg/lt)

Třída dle ČSN
75 7221

1

Bělský potok

9,5

III.

2

Od Arneštovic

13,2

V.

3

Od Radějova

16,2

V.

4

Bořetický potok

18,7

V.

5

Přední Žlab

15

V.

6

Zadní Žlab

21,4

V.

7

Kejtovský potok

10,5

IV.

8

Pod Lesnou

16,3

V.

9

Smrčinský potok

16

V.

10

Od Trubárního rybníka

21,2

V.

11

Sádecký potok

21,1

V.

12

Panský potok

16,4

V.

13

Od Jetřichovce

16,6

V.

14

Od Bratřic

16,2

V.

15

Od Salačovy Lhoty

12,7

IV.

16

Huťský potok

9,4

III.

17

Vočadlo

10,1

IV.

18

Barborka

8,9

III.

19

Od Zhořce

15,4

V.

N-NO3-

Pcelk

orientační

<3

< 0,05

I. třída

20

Novomlýnský potok

7,6

III.

<6

< 0,15

II. třída

21

Od Velké Rovné

10,5

IV.

< 10

< 0,4

III. třída

22

Od Sv. Antonína

9,9

III.

< 13

<1

IV. třída

23

Od Kozlova

3,6

II.

24

Hartvíkovský potok

3,4

II.

25

Od rybníka Jetišov

15,7

>= 13

>= 1

V. třída
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V.

Realizační výstupy projektu FTA do
30.9.2009
FV2-A1 - Expertní doporučení k mokřadům
FV2-A2 - Návrhy plošného zatravnění dle POP DV
FV2-A4 - Presentace Třeboň 2009 – mokřady
FV3-A2 - Analýza monitoringu PVl a ZVHS 2007
FV3-A3 - Terénní šetření bodových zdrojů 10 ČOV
FV3-A3 – Odborný posudek projektových záměrů
biologického čištění odpadních vod v obcích
Hořepnického regionu
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Realizační výstupy projektu FTA do 28.2.2010
FV1-A1 - Monitoring drobných vodních toků na Trnavě a
Bělé do 28.2.2010
FV1-A5 – Posouzení stavu vodních toků z hlediska účelu a
využití pro chov ryb – vodní útvary Trnavy
FV1-A5 – Podpora realizačních projektů v k.ú. obce Těchobuz
- zvyšování retence vody v krajině /vodní tok Barborka/
FV1-A5 – Podpora realizačních projektů v k.ú. obce Obrataň
- terénní šetření vhodných ploch k produkci RRD
FV1-A5 – Podpora realizačních projektů v k.ú. obcí
Hořepnického regionu – identifikace vhodných pozemků
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Realizační výstupy projektu FTA do 28.2.2010
FV2-A2 – Cenotvorba vody v České republice a její návaznost
na Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
FV2-A2 – Srovnávací studie vodohospodářského
managementu v povodí Wahbachtalsperre (Německo) a
povodí vodárenské nádrže Švihov
FV3-A5 – Mapové výřezy katastrálních území v povodí
Bořetického potoka – projektové záměry revitalizace a
biodiverzity
FV3-A3 – Manuál (metodika) pro nakládání s odpadními
vodami malých venkovských sídel (určeno místní správě a
samosprávě)
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Projektový záměr pěstování RRD
- důvody pro podporu pěstování
1.

2.

3.
4.

Efektivní využití zemědělské
půdy s nižším produkčním
potenciálem (tzv. LFA) pro
nepotravinářskou produkci a
současně zajištění
mimoprodukčních funkcí
zemědělství (péče o krajinu).
Rozvoj zemědělských oblastí
(nová pracovní místa, posílení
místní ekonomiky – peníze za
energii zůstávají v regionu,
přicházejí investice do nových
technologií).
Snížení znečištění ovzduší a produkce skleníkových plynů náhradou
fosilních paliv (snížení pokut za emise, splnění mezinárodních dohod).
Strategické snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a zlepšení
obchodní bilance státu, respektive celé EU.
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Zřizování malých mokřadů
v zemědělsky využívané krajině
Výsledky norské
norského
výzkumu prokazují
prokazují, že
prů
průměrná
rná retence
v různý
zných mokř
mokřadech se
pohybovala v rozmezí
rozmezí:
 45 - 68 % u pů
půdní
dních
částic,
 23 - 42 % u fosforu,
 3 - 15 % u dusí
dusíku,
 3 - 56 % u pesticidů
pesticidů.
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Přehled finálních výstupů za
období 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009
A1 – Spoluorganizování semináře „Voda v krajině –
Management kvality a trvale udržitelného využívání“
(paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje
Želivka), 11. – 13. únor 2009, Praha – stanovisko
finální výstup 3.
A1 - „Rizikové oblasti zájmového území Via Rustica“
– mapový a datový podklad (proložení vrstev kat.
území jednotlivých mikroregionů a lokalizovaných
měrných profilů, včetně analýzy stavu znečištění
vyplývajících z monitoringu) – finální výstup 1
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Rizikové oblasti zájmového
území Via Rustica (monitoring 10/08 – 6/09)
Nejvyšší průměrné
koncentrace N-NO3- byly
zjištěny na levobř
levobřežním
přítoku řeky Trnavy od
Trubá
Trubární
rního rybní
rybníka
(MP10 - průměrná
koncentrace 12,8 mg.lt-1
N-NO3- odpovídá IV.
třídě - silně znečištěná
voda), jako problémové
přítoky Trnavy se dále
jeví LBP od Bratř
Bratřic (12,1
mg/lt) a PBP od
Jetř
Jetřichovce (11,8 mg/lt
N-NO3- ).
Nejvyšší koncentrace P-PO43- byly v průběhu 3. monitorovacího období (10/08 –
6/09) zjištěny na měrném profilu č. 8, který je umístěn na levobř
levobřežním př
přítoku
řeky Trnavy pod obcí
obcí Lesná
Lesná, a to 0,795 mg/lt P-PO43-. Dále se jeví z hlediska
znečištění fosforečnanovým fosforem jako problémový pravobř
pravobřežní přítok řeky
Trnavy od Zhoř
Zhořce (MP19).
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Charakteristická hodnota za hydrologický
rok 11.2008 – 10.2009
Profil

Legenda: Norma ČSN 757221 - Klasifikace jakosti povrchových vod

Lokalita

Charakteristická
hodnota
koncentrace
N-NO3- (mg/lt)

Třída dle ČSN
75 7221

1

Cerekvický potok

9,3

III.

2

LBP Cerekvického potoka

12

IV.

3

Brůdek

7,6

III.

4

Cerekvický potok

9,4

III.

5

Borský potok

8,7

III.

6

Střítežský potok

10,8

IV.

7

LBP Hejlovky

10,1

IV.

8

Hejlovka

9,6

III.

9

Vlásenický potok

16,6

V.

10

LBP od Libkovy Vody

18,4

V.

11

Bělá

8,7

III.

12

PBP Bělé

9,1

III.

13

Podlesník

11

IV.

14

Vlásenický potok

16

V.

15

Nemojovský potok

10,9

IV.

16

PBP Nemojovského potoka

12,6

IV.

17

Myslotínský potok

13,3

V.

18

Olešná

16,6

V.

N-NO3-

Pcelk

orientační

19

LBP Olešné

19,4

V.

<3

< 0,05

I. třída

20

Hejlovka (Želivka)

10,4

IV.

21

PBP Hejlovky od Kojčic

18,7

V.

<6

< 0,15

II. třída

22

Bělá

10,4

IV.

< 10

< 0,4

III. třída

23

PBP Hejlovky od Čakovic

13,2

V.

LBP Hejlovky od Pejškova

12,6

IV.

<1

IV. třída

24

< 13

25

LBP Cerekvického p. od Čížkova

14,7

V.

>= 13

>= 1

V. třída

26

LBP Hejlovky od Božejova

17,4

14

V.

Přehled finálních výstupů za
období 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009
A2 - “Expert consultancy concerning eutrophication
abatement in the landscape” – externí expert prof.
Novotný (USA), finální výstup 3
A2 – Návrh plošného zatravnění zemědělské půdy
v rizikových lokalitách dle POP DV a jeho dopady na
hospodaření zemědělských podniků – finální výstup 2
A3 – Zpracování podkladů terénního šetření
bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov (10
stávajících ČOV), AČE – finální zpráva pro výstup 3a
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Návrh plošného zatravnění
zemědělské půdy
Koordinace
připomínek k
návrhu POP
DV (zatravnit
295 – 353 km2
povodí VN
Švihov)
Hodnocení
dopadů do
struktury
zemědělských
podniků,
ekonomiky a
zaměstnanosti
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Bodové zdroje znečištění v
POP DV
Konečný návrh Plánu oblasti
povodí Dolní Vltavy schvá
schválily
podle své
své územní
zemní působnosti
kraje – Hlavní
Hlavní město Praha,
Stř
Středoč
edočeský
eský, Jihoč
Jihočeský
eský, Ústecký
stecký
a Vysoč
Vysočina.
ina
Závazné části plánu pro správní
obvod kraje vydá rada kraje
nařízením. V platnost vstoupí od
roku 2010.
Každých 6 let ode dne jeho
schválení pak budou podle § 25
odst. 6 vodního zákona POP
přezkoumány a aktualizovány.

dů
ležžitité
obdobíí
Je d
ůle
é připomenout, že v obdob
2010––2015 lze finan
finanččně podpo
podpořřit jen ty
2010
projektové
projektov
é záměry na rekonstrukce nebo
istííren odpadn
odpadníích
výstavbu kanalizace a čist
které
vod, kter
é budou zahrnuty do seznamu
opatřřen
eníí POP DV. Neza
Nezařřazen
azené
projektové
opat
é projektov
é
záměry budou řešeny až
až v další
další
ším
m
plá
novacíím obdob
obdobíí po roce 2015.
pl
ánovac
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Přehled finálních výstupů za
období 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009
A4 – „Project proposal of wetlands construction within
the Zelivka watershed – Ing. Hrnčírová, prezentace
17.6.2009, Třeboň - Internatinal Course on
Ecohydrological Approach to Revitalisation and
Conservation of Wetlands – finální výstup 2
A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka –
„Biologický průzkum rybníků v k.ú. obce Těchobuz“,
Ing. Pejšová – finální výstup 1
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Modelové řešení revitalizace toku
Barborka k.ú. Těchobuz
Revitalizace krajinného území v katastru obce
Těchobuz

Stávající vodní
nádrž s litorálem

Nově
navrhovaná
vodní nádrž

Stávající vodní
nádrž s erozními
smyvy
z okolních
pozemků

Botanický a
zoologický
průzkum 10 lokalit
Měření a rozbor
sedimentů 2
lokality
Projekty na
odbahnění a
rekonstrukci hráze
2 lokality
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Přehled finálních výstupů za
období 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009
A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka –
„Měření sedimentů rybníku Loudal“ – Obnova biotopu
rybníků, finální výstup 1
A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka –
„Rozbory sedimentů“ – Doc. Ing. Nina Strnadová,
finální výstup 1
A5 – Modelové řešení biodiverzity a retence vody v
povodí Bořetického potoka
A5 – Územní projekty biodiverzity a hydrologie ve
vodních útvarech Trnavy
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Schéma spolupráce na řešení projektu
Blokový grant FTA
MF ČR
98 tis. EUR

Via rustica o.s.
žadatel a příjemce grantu

Via rustica o.s.
organizace kurzu a semináře

A.R.C. spol. s.r.o.
koordinace expertních činností
a administrativa

Dobrovolný svazek obcí Hořepnický
region
organizace kurzu a semináře

nepřímá podpora lokálních projektů
vodoochranných opatření

lokální dodavatelé
expertní činnost

zahraniční spolupráce
získávání zahraničního know-how

Zahraniční spolupráce:
Dr Bent Braskerud (Norsko) – víceúčelové mokřady
Prof. Vladimir Novotny (USA) – eutrofizace nádrží
Dr Ingo Heinz (Německo) – kooperační dohody
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Plánované aktivity v rozvoji regionu
A5 - Návrh diferencované
diferencované ochrany vodní
vodního zdroje
- změna
zm na rozsahu a člen
leněn
ochranných pá
pásem v povodí
povodí
len ní ochranný
vodá
vodárenské
renské nádrže
dr e Švihov
- seminá
e k Územně
emináře
zemn analytický
analytickým podkladům
podklad m ORP
Pacov a ORP Pelhřimov
Pelh imov
- Zhodnocení
Zhodnocení dopadů
dopadů do struktury a ekonomiky
hospodař
hospodaření
ení země
zemědělský
lských podniků
podniků
 A3 - Biologické
Biologické způ
způsoby čištění odpadní
odpadních vod v
malý
malých venkovský
venkovských sí
sídlech do 200 EO
 A5 – Kooperač
Kooperační dohody mezi sprá
správci vodní
vodních toků
toků,
vodá
vodárnou a země
zemědělský
lskými subjekty v povodí
povodí VN
Švihov
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Závěrem
Výstupní materiály k dispozici na CD
Jakákoliv forma spolupráce vítána
tel. 737 420 037
Případné dotazy rádi zodpovíme:
jiri.holas@arcnet.cz anebo
marketa.hrncirova@arcnet.cz
Zpracoval: A.R.C. spol s r.o., Klimentská 8, 110 00 Praha 1, IČ: 48591394
Koordinace činností za Via rustica: Ing. Otakar Pejša, vedoucí OŽP Města Pacov
Koordinace činností za svazek obcí Hořepnický region: Vladimír Kotýnek, starosta obce Hořepník
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