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Obecný rozbor procesů a možností pro snižování koncentrace fosforu v nádržích byl prezentován na
předcházejícím semináři Cyanobakterie [1]. Cílem současného příspěvku je uvést konkrétní metodiku analýzy
zdrojů fosforu v povodí nádrží a hodnocení schopnosti různých typů povrchových vod zadržovat fosfor.
Zadržení neboli retence fosforu je důležitým aspektem transportních mechanismů při odnosu fosforu z povodí.
Systémy povrchových vod v přírodní, člověkem nedotčené krajině mají vysokou schopnost fosfor zadržovat a
recyklovat, protože fosfor je ve vodních ekosystémech nejčastějším prvkem limitujícím primární produkci.
Vysoká schopnost retence fosforu v krajině indikuje dobrý ekologický stav vodních toků. Souvisí především
s dobou zdržení vody v krajině a s možnostmi vody v korytech toků komunikovat s okolním prostředím údolní
nivy. Naopak, napřimování a opevňování koryt toků v kulturní krajině vede nejen k urychlení odtoku ale i ke
zvýšení ztrát fosforu z krajiny a v důsledku toho k eutrofizaci vod.
Metodika analýzy zdrojů a retence fosforu v povodí nádrže spočívá ve vyhodnocení bilanční rovnice:
Lo = Lb.z. + Lpřír. + Latm. + Ldif. – R

(1)

kde: Lo – látkový tok fosforu v definovaném profilu toku nebo nádrže, Lb.z. – množství fosforu vypouštěného
z bodových zdrojů v povodí, Lpřír. – ztráty fosforu z přírodních, antropogenně neovlivněných ploch v povodí,
Latm. – atmosférická depozice na vodní plochy v povodí, Ldif. – odnos fosforu z difúzních zdrojů povodí, zejména
zemědělské půdy a urbanizovaných ploch, R – retence fosforu v povrchových vodách.
Bodové zdroje fosforu zahrnují hlavně výpusti komunálních a průmyslových odpadních vod. Údaje o jejich
velikosti lze získat jednak ze státních databází pro evidované zdroje znečištění a jednak odhadem na základě
demografických údajů o počtech a připojení obyvatel na kanalizace a účinnosti čistíren odpadních vod. Pro
odnos fosforu z přírodních ploch a z difúzních zdrojů je třeba reprezentativních měření, která jsou v ČR dosud
spíše ojedinělou záležitostí. Retenci fosforu v nádržích a tocích lze naměřit pomocí dlouhodobého bilančního
sledování dílčích subpovodí nebo je také možné ji odhadnout pomocí empirických modelů [2].
Jestliže se látkové toky v rovnici (1) převedou na koncentrace vydělením množstvím proteklé vody, získáváme
model, který je užitečný pro hodnocení trofie nádrže či imisního stavu v toku a lze jej použít i pro predikční
účely. Uvedená bilance zdrojů a retence P je relativně jednoduchým nástrojem pro analýzu DPSIR (hnací síly–
vlivy–stav prostředí–dopady–odezva/opatření), která se požaduje při sestavování plánů opatření Rámcovou
směrnicí vodní politiky EU (2000/60/EU [3]).
Jako příklad aplikace této metody se uvádí analýza zdrojů fosforu v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce
[4].
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