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- projekt zaměřen na snížení dopadů aplikace pesticidních prostředků a 
jejich metabolitů na zdroje pitné vody 
 
A. Zpracování metodiky cíleného monitoringu výskytu relevantních 

reziduí ve zdrojových oblastech jímacího území. 
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pružné předávání informací o zjištění nadlimitního výskytu v 
podzemní vodě správci jímacího území. 
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Metodika cíleného monitoringu výskytu reziduí 
pesticidů ve zdrojových oblastech jímacího území 

Cílem je vytvoření pomůcky pro vodárenské společnosti a hydrogeology 
určené: 

• pro identifikaci rizika ohrožení vodního zdroje pesticidními látkami, 

• pro ustanovení cíleného monitoringu umožňujícího identifikovat a 
monitorovat dotace škodlivin přímo v místě vzniku, efektivně 
kontrolovat jejich původce v OPVZ. 



Metodika byla ověřována 
na testované lokalitě 

OPVZ Káraný 



Metodika cíleného monitoringu výskytu reziduí 
pesticidů ve zdrojových oblastech jímacího území 

Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje pesticidními 
látkami 

Vymezení kritických ploch pro ohrožení vodního zdroje 
 

 
Ustanovení cíleného monitoringu 

 



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 

• Cílem je identifikovat a vyhodnotit riziko ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami.  

• Výchozí analýza se opírá o existující informační zdroje, které má 
k dispozici provozovatel vodního zdroje, resp. je může získat s 
minimem finančních nákladů. (databáze ČHMÚ, databáze pitných 
vod PiVo, databáze MZe)   



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 

Vyhotovení 
odůvodněného seznamu 

pesticidních látek pro 
testování kvality pitné 

vody v souladu 
s požadavky §3 odst.2 

zákona č. 258/2000 Sb. 
o veřejném zdraví. 

Identifikace rizika 
ohrožení vodního zdroje 

pesticidními látkami 
 
 
 
 
 



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 

Vyhotovení 
odůvodněného seznamu 

pesticidních látek pro 
testování kvality pitné 

vody v souladu 
s požadavky §3 odst.2 

zákona č. 258/2000 Sb. 
o veřejném zdraví. 

Databáze ČHMÚ kvality vod 



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 

Vyhotovení 
odůvodněného seznamu 

pesticidních látek pro 
testování kvality pitné 

vody v souladu 
s požadavky §3 odst.2 

zákona č. 258/2000 Sb. 
o veřejném zdraví. 

Výběr potenciálně rizikových pesticidů získaný podle databáze ČHMÚ 
kvality  vod na testované lokalitě  



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 

Vyhotovení 
odůvodněného seznamu 

pesticidních látek pro 
testování kvality pitné 

vody v souladu 
s požadavky §3 odst.2 

zákona č. 258/2000 Sb. 
o veřejném zdraví. 

Databáze MZdr. kvality pitných vod 



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 



Výchozí analýza rizika ohrožení vodního zdroje 
pesticidními látkami 



 
Nadměrné nebo 

nevhodné používání 
přípravků na ochranu 

rostlin 
 
 
 

 
Nevhodně 

(nedostatečně) 
vymezené ochranné 

pásmo vodního zdroje II. 
stupně 

 
 

Vymezení kritických ploch pro ohrožení vodního zdroje 
 



• dosud nebyl přijat prováděcí předpis kompatibilní se zákonem 
• potřeba sjednotit postupy při vymezování OPVZ (definování doby 

zdržení - migrace znečištění do vodního zdroje, rozsah a detail 
průzkumu a definování pedologických, geologických a 
hydrogeologických poměrů, výběr rizikových ploch a zdrojů znečištění 
a jejich ověření pomocí numerických modelů proudění podzemních 
vod a transportních modelů šíření znečištění apod.) 



• Kritické zdrojové aktivní lokality (CSA) jsou zodpovědné největší 
měrou za případnou kontaminaci vodního zdroje 

• Ne vždy se CSA shodují s OPVZ 2.stupně, obvykle bývá OPVZ 
2.stupně vymezeno rozsáhleji z důvodu nedostatečného 
hydrogeologického průzkumu, který jasně nevymezil CSA, z důvodu 
vyšší opatrnosti bylo zahrnuto širší území 

• Vymezení CSA zahrnuje metody hydropedologického a 
hydrogeologického průzkumu – geofyzikální průzkum, 
hydropedologický průzkum, vrtný průzkum, modelování proudění 
podzemní vody apod. 



Použití geofyzikálního průzkumu a numerického modelování pro 
vymezení CSA na testovací lokalitě v Tuřicích 



Smyslem je:  

• snížit a kontrolovat znečištění pesticidními látkami na plochách 
vymezených v OPVZ jako nejrizikovějších z hlediska ohrožení 
vodního zdroje.  

 
Tyto plochy byly vybrány na základě podrobného hydropedologického a 

hydrogeologického průzkumu.  

Výběr a rizikovost vymezených ploch, na nichž je nadměrné použití POR 
kritické pro VZ, byla potvrzena zpracováním numerického modelu 
proudění podzemních vod a transportního modelu šíření znečištění. 

 
Ustanovení cíleného monitoringu 

 



Pro definitivní výběr nejrizikovějších ploch je nezbytné využívat 
následující postupy: 

• Podrobný hydropedologický průzkum. 
• Podrobný hydrogeologický průzkum (zahrnující zpracování 

numerického a transientního modelu proudění).  
• Konkrétní znalost skladby plodin a používaných prostředků pro 

ochranu rostlin  

 
Ustanovení cíleného monitoringu 

 



Zpracování numerického transportního modelu 
proudění podzemních vod na testované lokalitě 



Zpracování numerického transportního modelu 
proudění podzemních vod na testované lokalitě 



Zpracování numerického transportního modelu 
proudění podzemních vod na testované lokalitě 



Zpracování numerického transportního modelu 
proudění podzemních vod na testované lokalitě 



Hydropeologický průzkum CSA na testované lokalitě 



Hydropeologický průzkum CSA na testované lokalitě 



proto ze stanovených 94 pesticidních látek v sušině vzorku půdy identifikováno minimum 

látek – polární pesticidní látky migrují půdní vodou do hlubších poloh horninového prostředí 

Obsahy TOC jsou na testované lokalitě extrémně nízké 



Tabulka: Koncentrace pesticidních látek v půdní vodě 

Obsahy pesticidních látek v půdní vodě jsou na testované lokalitě velmi vysoké a dochází k 
jejich migraci do mělké kvartérní zvodně 



Prvky cíleného monitoringu:  

• Monitorování dopadů POR na půdní vodu, 

• Monitorování dopadů POR na podzemní vody mělkého kolektoru 
 



Konstrukce jímače gravitační vody 



Konstrukce jímače gravitační vody 



Konstrukce jímače gravitační vody 



Konstrukce úzkoprofilového monitorovacího vrtu 
instalovaných technologií direct push 

Vrtání technologií direct push 
 

 



Konstrukce úzkoprofilového monitorovacího vrtu 
instalovaných technologií direct push 

Vrtání technologií direct push 
 

 



Konstrukce úzkoprofilového monitorovacího vrtu 
instalovaných technologií direct push 

Pozitiva řešení 
 

• nižší náklady na budování 
• vysoká efektivita  (8 vrtů do hloubky 6 m/den) 

 
Rizika řešení 

 
• technologie je určena zejména pro nezpevněné horniny 
 



Konstrukce úzkoprofilového monitorovacího vrtu 



Segment s mikro-SPMD Segment s mikro-POCIS 

Vývoj modifikovaných pasivních vzorkovačů 



Testování funkčnosti pasivního dozimetru 

 Kolonové testy 
 Testování v reálném prostředí 
 Mezilaboratorní testy 





Testování dozimetrů na 
zkušebních lokalitách 



Testování použití pasivního dozimetru v terénu 



Testování dozimetrů na 
zkušebních lokalitách 



Porovnání metody se současnými 
technikami (monitoringem 
podzemních vod) 



Standardizace metody, 
Mezilaboratorní testy 



Standardizace metody, 
Mezilaboratorní testy 



Závěr 

Monitoring podzemních vod v sousedství zemědělských ploch prakticky 
neexistuje, nebo je nedostatečný.  
Jak se tedy může vlastník, provozovatel vodního zdroje bránit rostoucí 
hrozbě jeho znehodnocení pesticidními látkami?  
Zákon č. 254/2001 Sb. v §29 odst. 2 uvádí: „Osoba, která způsobí při 
provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení 
možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti 
vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má 
povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále 
provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení 
původního stavu. ….“  
Neměl by uživatel přípravků pro ochranu rostlin tyto přípravky používat 
tak, aby nedocházelo k poškozování jakosti vody?  
A pokud způsobí svou činností poškození vodního zdroje, není v 
souladu s §29 odst. 2 odpovědným za způsobenou škodu? 



Děkuji za pozornost 
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