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Průhonický park – památka UNESCO

znečištění vody v Průhonickém parku – zejména vodní květ sinic

Cíl:

 vytipování zdrojů znečištění

 Podklady pro návrh monitoringu vedoucího k návrhu opatření 

ke zlepšení kvality vody 
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Vodní květ sinic v Podzámeckém rybníku
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Vytipované zdroje znečištění 

1. odtok - Nový rybník

2. odtok ČOV - Dobřejovice – Alimpex - Maso, s.r.o.

3. Botič – přítok do parku

4. Zdiměřice – odtok ČOV

5. Jesenice/Osnice – odtok ČOV

6. nádrž pod ČOV v parku – odtok

7. Botič – pod autoprovozem

8. Botič - v rybníku Labeška
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Podstatná změna - nárůst zástavby 

v povodí nad parkem

 Zpevněné bezodtokové plochy

 Nákupní zóny a další stavby
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1_Nový rybník
14.6.2018  

P-PO4
3- : 0,05 mg/l



2_odtok ČOV Dobřejovice
14.6.2018  

P-PO4
3- : 1,54 mg/l



3_Botič – přítok do parku
14.6.2018  

P-PO4
3- : 210 mg/l



4_odtok ČOV Zdiměřice
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P-PO4
3- : 1,2 mg/l



5_odtok ČOV Jesenice/Osnice
14.6.2018  

P-PO4
3- : 270 mg/l



6_Retenční nádrž pod ČOV v parku
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P-PO4
3- : 450 mg/l



Rekonstrukce hráze a odbahňování

Nádrž Osnice
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8_rybník Labeška
14.6.2018  

P-PO4
3- : 400 mg/l



Podzámecký rybník
14.6.2018  
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fytoplankton

zelené 

řasy sinice

rozsiv

ky

skryt

ěnky

celkový 

chlorofyl

jednotky mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Přítok do 

rybníku 76,0 53,4 28,3 2,6 160,3

Podzámecký 

rybník 84,5 140,6 13,5 1,7 240,3



7_Botič pod autoprovozem BÚ
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Závěr
 Vyvolat změnu vodoprávního povolení – „hnití“ památky UNESCO –

zpřísnění limitů pro vypouštění OV

 Zvýšená intenzita měření a monitoringu kvality vody

 Dokončení inventarizace a kvantifikace zdrojů znečištění

 Dokončení kvantifikace a složení sedimentů v jednotlivých nádržích

 Propojení Platformy pro krajinu s cílem zlepšit kvalitu vody přitékající 

do parku

 Zprůtočnění míst v parku, kde voda stagnuje, případně instalace 

provzdušňovacích prvků dle výsledků monitoringu

 Návrhy opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody a omezení rozvoje 

vodního květu sinic
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Poděkování

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu NAKI Ministerstva kultury ČR 

„Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny“ s 

kódem DG16P02M041. 
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Platforma pro krajinu - závěry semináře 

12.6.2018: http://nasekrajina.eu/2018/06/13/vystupy-ze-seminare-

ekologicka-uzivatelska-infrastruktura-krajiny/

Výstupy ze semináře Ekologická a uživatelská 

infrastruktura krajiny - Naše Krajina

nasekrajina.eu

Přes 60 účastníků zaplnilo v úterý 12. června sál budovy Akademie věd na Národní 

třídě, aby tam diskutovali nad zelenou páteří naší krajiny. Seminář, který 

zorganizovala Komise pro životní prostředí AV ČR a Výbor pro krajinu, vodu a 

biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zaštítil ministr životního prostředí Mgr. 

Richard Brabec

http://nasekrajina.eu/2018/06/13/vystupy-ze-seminare-ekologicka-uzivatelska-infrastruktura-krajiny/
http://nasekrajina.eu/2018/06/13/vystupy-ze-seminare-ekologicka-uzivatelska-infrastruktura-krajiny/
http://nasekrajina.eu/2018/06/13/vystupy-ze-seminare-ekologicka-uzivatelska-infrastruktura-krajiny/
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Přístupem ke krajině se zabývalo několik seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR. Hlavní závěry jsou 

shrnuty ve stanoviscích z let 2014 a 2016. S odstupem považujeme za klíčové:

•Urychleně vyhodnotit negativní následky dosavadních nešetrných způsobů využívání krajiny v jednotlivých 

regionech.

•Zformulovat koncepci krajinné politiky a její zásady promítnout do oborových politik zemědělství, lesnictví, 

vodního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody, cestovního ruchu a dalších oborů, které se realizují v krajině.

•Výkon hospodaření v jednotlivých oborech adaptovat na nové klimatické podmínky s cílem maximálně 

omezit jejich negativní dopady na krajinu.

•V kulturní krajině realizovat opatření, která zlepší její stav např. zaváděním prakticky ověřených 

agrolesnických systémů coby udržitelné formy hospodaření s příznivými produkčními i mimoprodukčními 

funkcemi.

•Jedním ze strategických cílů a priorit ochrany vod se musí stát revitalizace říční sítě doprovázená změnou 

přístupu k jejímu managementu.

•Každý vlastník by měl udělat všechno pro to, aby voda vsákla do půdy tam, kde spadla. Týká se to volné 

krajiny, ale i všech sídel, zemědělské, lesní krajiny a výrobních areálů.

•Do výuky na všech stupních vzdělávací soustavy začlenit průřezovým způsobem problematiku krajiny 

s důrazem na její dopady na kvalitu života jejích obyvatel.

Budoucnost krajiny je v rukou jejích uživatelů. Příznivé podmínky pro realizaci změny v nakládání s krajinou musí 

ale vytvořit politické vedení země. Tento vývoj není možné ponechat náhodě či trhu. Je třeba chápat jeho 

dlouhodobé důsledky a systémově ho řídit. Důležitým nástrojem řízení tohoto složitého procesu změny je 

krajinné plánování. To na rozdíl od sousedních zemí a v protikladu k doporučením Rady Evropy (Evropská 

úmluva o krajině, 2000) nemá bohužel v ČR pevnou půdu pod nohama. Cena, kterou tato země za neexistenci 

funkční struktury krajinného plánování platí, je vysoká; jmenujme příkladem jednu z těch vyčíslitelných: 21 mil. 

m3 nejúrodnější zeminy splachované z polí každoročně vodní erozí (MŽP, 2018). Je to nejvyšší míra eroze 

v Evropě. Tuto situaci není možné dále tolerovat, je třeba ji rychle změnit.

Cestou k této změně je harmonizace postupů cíleného vytváření ekologické (tj. drobné vodní toky, mokřady, 

rozptýlená zeleň) a uživatelské infrastruktury krajiny, projednávaná na tomto semináři. To jsou dvě strany 

jedné mince. Jejich propojení na bázi krajinného plánování je cestou pro obnovu rovnováhy ekologických, 

ekonomických a kulturních funkcí krajiny, pro pochopení a respektování únosné kapacity jejího využívání, pro její 

obnovu i pro zajištění tolik potřebné vody jako základního faktoru dalšího vývoje naší krajiny. Komise pro životní 

prostředí AV ČR vítá aktivity Platformy pro krajinu (www.nasekrajina.eu), která upozorňuje na využití 

potenciálu přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali.

http://www.nasekrajina.eu/

