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Seznam zkratek 
 
137Cs cesium 137 

226Ra radium 226 

3H tritium 
90Sr stroncium 90 

a.s. akciová společnost 

AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny (halogenované organické 
sloučeniny) 

AV ČR Akademie věd České republiky 

BSK5 biologická spotřeba kyslíku pětidenní 

C10-C40 uhlovodíky C10-C40 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 

Ca2+ vápník 

CAS číselný kód, používaný v chemii pro chemické látky (z angl. Chemical 
Abstracts Service) 

CCHO cirkulační chladicí okruh 

Cl- chloridy 

cα celková objemová aktivita alfa 

cβ celková objemová aktivita beta 

cβ-40K celková objemová aktivita beta po odečtení draslíku 40 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČS čerpací stanice 

DBC databázové číslo měřící stanice množství povrchových vod 

DČ dílčí část 

DP dílčí plnění 

EDU jaderné bloky umístěné v lokalitě Dukovany bez rozlišení výkonové 
alternativy – obecný termín používaný v případech, kdy rozlišení 
výkonové alternativy není podstatné 

EDU1–4 stávající jaderná elektrárna v lokalitě Dukovany, která je tvořena 
4 bloky (4 x 500 MW) 

EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (z angl. Environmental Impact 
Assessment)  

EQR Ecological Quality Ratio (poměr ekologické kvality) 

ES Evropské společenství 

Fe2(SO4)3 síran železitý 

H2SO4 kyselina sírová 
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CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

KPF kontrolní profil 

MVE malá vodní elektrárna 

MW megawatt elektrický 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N2H4 hydrazin 

N/A data/údaje nejsou k dispozici 

Na2SO3 siřičitan sodný 

NaOH hydroxid sodný 

Ncelk celkový dusík 

NEK norma environmentální kvality 

NEK-NPH norma environmentální kvality – nejvyšší přípustná hodnota 

NEK-RP norma environmentální kvality – roční průměr 

NH4OH čpavková voda, hydroxid amonný 

NJZ nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (o maximálním výkonu 2400 
MW) 

NL nerozpuštěné látky sušené 

N-NH4
+ amoniakální dusík 

N-NO3
- dusičnanový dusík 

NV nařízení vlády 

O2 rozpuštěný kyslík 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organisation 
for Economic Co-operation and Development) 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pcelk celkový fosfor 

pd zabezpečenost podle objemu dodávky 

PDP Plán dílčího povodí 

pH reakce vody 

po zabezpečenost podle opakování 

P-PO4
3- fosforečnanový fosfor 

pt zabezpečenost podle trvání 

PVE přečerpávací vodní elektrárna 

Qa průměrný roční průtok 

RAS rozpuštěné anorganické soli 

s.p. státní podnik 

Sb. sbírka zákonů 

SO4
2- sírany 

TVD technické vody důležité 
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TVN technické vody nedůležité 

U uran, směs přírodních izotopů 

v.v.i. veřejná výzkumná instituce 

VD vodní dílo 

VN vodárenská nádrž 

VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
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1 Úvod  

Studie „Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a 
podzemní vody“ slouží jako vodohospodářský podklad pro dokumentaci EIA Nový jaderný 
zdroj v lokalitě Dukovany a zajišťuje naplnění aktuálních požadavků, vyplývajících z procesu 
EIA. Potřeba zpracování studie byla vyvolána nutností komplexního posouzení obsáhlé 
problematiky, navíc se zohledněním požadavků zjišťovacího řízení pro dokumentaci EIA 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. 

Studie byla vypracována jako technická zpráva odpovídající potřebám přílohy 
dokumentace EIA. Popisuje současný stav množství a jakosti vod v dotčeném území 
a jejich ovlivnění současným provozem EDU1–4, dále predikuje vývoj množství vody 
v lokalitě na základě předpokládaných změn srážek a teploty. Obsahuje posouzení 
vlivu NJZ na hydrologický režim dotčeného povodí a také vyhodnocení 
zabezpečenosti požadavků na odběry surové vody EDU a dosažené zabezpečenosti 
požadavků na minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Jihlava. Studie dále 
posuzuje ovlivnění jakosti vod a útvarů povrchových a podzemních vod záměrem 
výstavby NJZ. Součástí studie je také posouzení možné genotoxicity tritia ve vodách 
ovlivněných vypouštěním odpadních vod z NJZ a posouzení vlivu NJZ na 
koncentrace tritia v hraničním profilu Morava–Moravský Svatý Ján. Na závěr je 
uvedeno shrnutí celé studie.  

Podklady k této studii byly shromažďovány a vypracovávány v období 2008-2017 
(dokladovány jsou pouze nejaktuálnější poznatky). 

Posouzení vlivu NJZ na povrchové a podzemní vody je zpracováno pro následující výkonové 
alternativy a další okrajové podmínky, které jsou specifikovány níže. 

Ve studii „Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody“ je hodnocení provedeno pro 
následující obálkové výkonové alternativy EDU1–4 a NJZ: 

 2000 MW EDU1–4 - tato výkonová alternativa charakterizuje stávající stav a 
pokračování provozu EDU1–4 (4 x 500 MW) bez NJZ 

 NJZ 1 x 1200 MW + 2000 MW EDU1–4 = 3200 MW – tato výkonová alternativa 
reprezentuje krátkodobý a dočasný provoz jednoho bloku NJZ o výkonu 1200 MW 
s provozem čtyř bloků EDU1–4 (4 x 500 MW). 

 NJZ 2 x 1200 MW = 2400 MW + vyřazování EDU1–4 – tato výkonová alternativa 
představuje cílový dlouhodobý obálkový stav, kterým je provoz dvou bloků NJZ, 
každý o výkonu 1200 MW, s vyřazováním EDU1–4; tato výkonová alternativa 
obálkově pokrývá i alternativu dlouhodobého provozu jednoho bloku NJZ o výkonu 
1750 MW s vyřazováním EDU1–4 

Pro hodnocení podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou uvažovány současné klimatické a 
hydrologické podmínky (scénář 0 °C) a současně i podmínky s uvažovanou klimatickou 
změnou (scénář +2 °C). Pro scénář s klimatickou změnou jsou uvažovány pouze výkonové 
alternativy 2000 MW a 2×1200 MW, protože se očekává, že v případě krátkodobého 
souběhu EDU1–4 s NJZ o výkonu 1200 MW ještě nebude klimatická změna aktuální. 
Výkonová alternativa 2000 MW při scénáři klimatické změny byla simulována kvůli odlišení 
vlivu změny klimatu od samotného vlivu EDU. Pro hodnocení z hlediska radioaktivních látek 
byla doplněna navíc výkonová alternativa 1500+1750 MW (souběh tří bloků EDU 1-4 a 
velkého bloku NJZ) při klimatickém scénáři 0 °C. Pro tento případ se předpokládá podobné 
ovlivnění průtoků jako pro alternativu 2000+1200 MW (souběh EDU1–4 a jednoho bloku 
NJZ), ale vlivy na obsah radioaktivních látek mohou být potenciálně vyšší.  

Pro hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů jsou uvažovány pouze současné klimatické a 
hydrologické podmínky (scénář 0 °C) a výkonové alternativy 2000 MW, 2×1200 MW a 
2000+1200 MW. Důvodem je, že při očekávané klimatické změně dojde s velkou 
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pravděpodobností ke změně referenčních podmínek a tedy i cílových hodnot pro 
posuzované složky stavu. Pro výhledový stav se změnou klimatu tudíž nejsou referenční 
podmínky známé a hodnocení nelze provést. 

Hodnocení je dále provedeno pro namodelované dlouhodobé průtokové řady, přičemž při 
odběrech pro jaderné zdroje v lokalitě Dukovany musela být splněna vždy (s požadovanou 
zabezpečeností pt ≥ 98,5 %) i podmínka, že v profilu „Jihlava–Mohelno pod“ bude zachován 
průtok vyšší nebo rovný 1,2 m3/s (což odpovídá hodnotě stávajícího minimálního 
zůstatkového průtoku). 

Hodnocení dále zohledňuje další okrajové podmínky spojené s provozem EDU: 

 Zahuštění v CCHO NJZ 2,5 

 Zahuštění v CCHO EDU1–4 2,5 

 Způsob chlazení CCHO NJZ mokré chlazení na věži (věžích) s přirozeným 
tahem 

 Způsob chlazení CCHO EDU1–4 mokré chlazení na věžích s přirozeným tahem 

 Odběrné místo NJZ Mohelno (stávající ČS nebo nová ČS v blízkosti 
stávající) 

 Odběrné místo EDU1–4 Mohelno (stávající ČS)  

 Výpustné místo NJZ Mohelno (vedle stávající ČS v místě vyústění 
Skryjského potoka do vodní nádrže Mohelno) 

 Výpustné místo EDU1–4 Mohelno (vedle stávající ČS v místě vyústění 
Skryjského potoka do vodní nádrže Mohelno) 

 Poměr koncentrací v jednotlivých ukazatelích znečištění v odpadní vodě vůči 
koncentracím v surové vodě je pro nový jaderný zdroj uvažován stejný, jako je tomu 
mezi poměrem koncentrací v jednotlivých ukazatelích znečištění v odpadní vodě vůči 
koncentracím v surové vodě pro stávající EDU1–4. 

 

Zájmové území, kde je posuzován vliv NJZ na vody, je vymezeno oblastí na řece Jihlavě od 
profilu Jihlava–Vladislav po vodní nádrž Nové Mlýny II. – střední (včetně). Zájmové území 
zahrnuje příslušné útvary povrchových vod uvedené na Obrázku 1 a oblast nivy řeky Jihlavy 
pro posouzení vlivu NJZ na podzemní vody. V tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny hodnocené 
útvary povrchových vod a také reprezentativní profily použité pro jejich hodnocení. 

 Útvary povrchových vod a jejich reprezentativní profily v zájmovém území 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
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DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava jezero 2BC21F23 ano dal000 Dalešice, hráz  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava jezero 2BC21F21 ano moh000 Mohelno, hráz 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno po 
tok Oslava 

řeka 3-2-2-2 ne 3953 Jihlava–Řeznovice 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

řeka 3-1-2-3 ne 1188 Jihlava–Ivaň 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku 
Dyje 

jezero 1BC11F11 ano nms000 
Nové Mlýny střední, 
hráz 
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Zde je potřeba uvést, že pro hodnocení vlivu NJZ na vody podle nařízení vlády č. 401/2015 
Sb. a na všeobecné fyzikálně–chemické ukazatele ekologického stavu ve VD Dalešice–
Mohelno a v kontrolním profilu Jihlava–Mohelno pod byly použity monitorovací profily 
dlouhodobě sledované ČEZ, a.s. pro potřeby hodnocení vlivu EDU1–4 na hydrosféru [3]. 
Tyto profily poskytují detailní přehled o vývoji koncentrací hodnocených látek v soustavě VD 
Dalešice–Mohelno. Lokalizace profilů je pouze v případě profilu Jihlava–Mohelno pod 
shodná s lokalizací profilů provozního monitoringu Povodí Moravy, s.p. Pro hodnocení 
vodních útvarů na řece Jihlavě pod vodní nádrží Mohelno byly použity přímo profily 
provozního monitoringu Povodí Moravy, s.p. 

Pro hodnocení chemického stavu, hodnocení specifických znečišťujících látek ekologického 
stavu a vybraných biologických složek ekologického stavu byly v celém zájmovém území 
využity standardní profily a výsledky provozního monitoringu Povodí Moravy, s.p. [48]. 

 

 
 Vymezení zájmového území pro hodnocení vlivu NJZ na vody. Červené body s popisy označují 

reprezentativní profily vodních útvarů a zelené body s popisy ostatní monitorovací profily, které 
slouží pro simulace a hodnocení změn jakosti vody. 
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2 Současný stav množství a jakosti vod v dotčeném území a jejich 
ovlivnění současným provozem EDU1–4 

2.1 Současný stav množství vod v dotčeném území 

Sledování množství vod je v zájmovém území prováděno ve třech vodoměrných stanicích na 
řece Jihlavě a ve dvou profilech na řece Oslavě. Na Jihlavě je dlouhodobě sledován profil 
Ptáčov, který leží nad nádrží Dalešice pod městem Třebíč. Tento profil není ovlivněn 
vypouštěním odpadních vod z EDU1–4 a průtoky v něm sledované charakterizují reálnou 
situaci odtoku vody nad VD Dalešice. Dalším sledovaným profilem na řece Jihlavě je profil 
situovaný pod hrází nádrže Mohelno. Tento profil je systematicky sledován až od roku 1962 
a je významně ovlivněn jak vypouštěním odpadních vod z EDU1–4 tak i hospodařením 
s vodou v soustavě VD Dalešice–Mohelno. Posledním měřeným profilem na Jihlavě je profil 
Ivančice, který měří průtoky v Jihlavě po soutoku se dvěma významnými přítoky – Oslavou a 
Rokytnou. I tento profil je již ovlivněn hospodařením v soustavě VD Dalešice a promítá se do 
něj také manipulace na vodárenské nádrži Mostiště, která leží v horním povodí řeky Oslavy. 
Na řece Oslavě se také nacházejí dvě vodoměrné stanice – Mostiště, která leží pod VN 
Mostiště, a stanice Oslavany, která leží nedaleko soutoku Oslavy s Jihlavou v Ivančicích. 
Oba profily na řece Oslavě nejsou ovlivněny vypouštěním vod z EDU1–4. 

Tabulka 2 obsahuje dlouhodobé průměrné průtoky ve výše uvedených vodoměrných 
stanicích za referenční období 1981-2010, které jako referenční uvádí ČHMÚ, období 1984-
2015, které reprezentuje období s provozem EDU1–4, a za celé období pozorování 1930-
2015. Ze srovnání průtoků profilů Ptáčov a Mohelno je zřejmé, že profil pod soustavou VD 
Dalešice–Mohelno je ovlivněn odběrem vody pro EDU1–4 a jeho dlouhodobý průtok je nižší 
než v profilu Ptáčov. 

 Základní hydrologické charakteristiky vodoměrných stanic v zájmové oblasti za referenční období 
1981-2010, období 1984-2015 s provozem EDU1–4 a celé období pozorování 1930-2015 (pro profil 
Jihlava–Mohelno za období 1962-2015).  

Profil Tok 
ID 
profilu 

Plocha 
povodí (km2) 

Průměrný průtok (m3/s) 

1981-2010  1984-2015  
celé období 
pozorování  

Ptáčov Jihlava 4690 963,83 5,40 5,29 5,41 

Mohelno Jihlava 4695 1155,26 5,35 5,11 5,20 

Mostiště Oslava 4710 223,16 1,29 1,26 1,24 

Oslavany Oslava 4740 861,03 3,47 3,37 3,49 

Ivančice Jihlava 4780 2682,17 10,62 10,00 10,72 

 

Z průběhu měření odtokových výšek, které jsou pro všechny vodoměrné stanice zobrazeny 
na Obrázku 2, je patrné, že v profilu Ptáčov po období poklesu odtokových výšek přibližně od 
roku 1960 do roku 1980 došlo postupně k nárůstu odtoku v období po roce 2000. 
V současné době je znovu patrný pokles hodnot, který pravděpodobně souvisí s víceletým 
suchým obdobím s několika extrémně suchými roky. Obdobný průběh vykazuje také profil 
Mohelno s tím rozdílem, že zvyšující se odtoky po roce 2000 jsou vlivem soustavy VD 
Dalešice–Mohelno výrazně transformovány (sníženy) a projevují se celkovým snížením 
odtokových výšek v tomto profilu. 
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 Pozorované průměrné roční odtokové výšky pro jednotlivá povodí (průměr na celou plochu povodí) 

– Jihlava–Ptáčov (4690), Jihlava–Mohelno (4695), Oslava–Mostiště (4710), Oslava–Oslavany 
(4740) a Jihlava–Ivančice (4780).  

 

2.2 Současný stav jakosti vody v dotčeném území 

Jakost vody v zájmovém území, které je vymezeno povodím řeky Jihlavy po vzdutí nádrže 
Nové Mlýny II, je primárně určována působícími antropogenními vlivy, které jsou spojeny 
s mnoha aktivitami v území. Mezi nejvýznamnější z nich patří vypouštění odpadních vod 
z různých zdrojů a také zemědělské hospodaření v povodí. Vývoj jakosti vody v řece Jihlavě, 
která je páteřním tokem celého povodí, ovlivňují kromě zdrojů znečištění také významné 
vodní nádrže Dalešice a Mohelno, které vytvářejí soustavu VD Dalešice–Mohelno. Tato 
soustava je hlavním zdrojem chladicí vody pro současný provoz EDU1–4 a výhledově také 
pro NJZ. Samotný provoz EDU1–4 se projevuje nejvýznamněji na jakosti vody v samotné 
nádrži Mohelno a bezprostředně také v profilu Jihlava–Mohelno pod. V úseku řeky Jihlavy 
pod vodní nádrží Mohelno se projevují další významné vlivy, které jsou spojeny se zdroji 
znečištění situovanými v povodí významných přítoků, jako je Oslava a Rokytná, a dále zdroje 
situované přímo na řece Jihlavě nad nádrží Nové Mlýny II. 

Ovlivnění jednotlivých úseků řeky Jihlavy znečištěním různého typu (bodové a plošné zdroje) 
dobře dokumentuje průběh vybraných ukazatelů v podélném profilu toku Jihlavy, jak byl 
zpracován s použitím Jakostního modelu řeky Jihlavy [1]. Jako typický reprezentant 
bodových zdrojů znečištění je uveden ukazatel celkový fosfor (Obrázek 3), který je v různé 
míře emitován především z bodových zdrojů s různým stupněm čištění odpadních vod a 
velmi omezeně i z dalších typů zdrojů. Z obrázku je patrné, že koncentrace celkového 
fosforu v celém podélném profilu kolísají blízko hodnoty 0,15 mg/l, což je také hodnota 
přípustného znečištění povrchových vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2]. Významný 
pokles je patrný po průchodu soustavou vodních nádrží Dalešice a Mohelno a přetrvává až 
po soutok Jihlavy s Oslavou. Poté opět pozvolna vzrůstá až po zaústění Jihlavy do vodní 
nádrže Nové Mlýny II.  
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 Vývoj koncentrace celkového fosforu (Pcelk) v podélném profilu řeky Jihlavy (zdroj: [1]). 

 

Vlivy jednotlivých zdrojů znečištění, rozdělené na komunální zdroje, průmyslové zdroje, 
plošné zdroje, rybníky a neznámé difúzní zdroje dobře dokumentuje Tabulka 3. Z ní je 
zřejmé, že jak v povodí nad vodní nádrží Dalešice, tak i v povodí pod hrází vodní nádrže 
Mohelno tvoří rozhodující část znečištění fosforem komunální zdroje následované s velkým 
odstupem plošnými zdroji. V části povodí, které se nachází v blízkosti profilu Jihlava–Ivaň 
(leží před vtokem Jihlavy do nádrže Nové Mlýny II), pravděpodobně existuje dosud 
neidentifikovaný difúzní zdroj celkového fosforu, který významně zvyšuje koncentrace 
celkového fosforu před vstupem do nádrže Nové Mlýny II.  
 

 Zdroje celkového fosforu (Pcelk) v povodí řeky Jihlavy (zdroj: [1]). 

Kategorie zdrojů Pcelk 

Velikost zdrojů 
v povodí nad VD 

Dalešice 

Velikost zdrojů 
v povodí pod VD 

Dalešice 

Velikost zdrojů 
v povodí Jihlavy 

Poměr 
zdrojů 
Pcelk 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

Komunální zdroje 26,6 39,9 66,5 66 % 

- ČOV 9,0 12,2 21,2 21 % 

- Úniky z kanalizační sítě 5,0 8,0 13,0 13 % 

- Individuální likvidace OV 12,6 19,7 32,4 32 % 

Průmyslové zdroje 0,95 0,5 1,5 1 % 

Rybníky 0,46 3,2 3,7 4 % 

Plošné zdroje celkem 7,4 6,7 14,1 14 % 

- Přirozené pozadí 2,6 2,4 5,0 5 % 

- Plošné zdroje 4,8 4,3 9,1 9 % 

 Orná půda 2,1 2,3 4,4 4 % 

 Ostatní plošné zdroje 2,7 2,0 4,7 5 % 

Difúzní zdroje 0,38 15 15,4 15 % 

Celkem 35,8 65,3 101,1 100 % 
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Oslava
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0,15 mg/l

VD Dalešice
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Difúzní zdroj

0,15 mg/l

VD Nové 
Mlýny

Jihlávka

BrtniceTřešťský 
potok
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 Podíly jednotlivých zdrojů znečištění celkovým fosforem v celém povodí Jihlavy (zdroj: [1]). 

 

Jako typický reprezentant plošných zdrojů znečištění je uveden ukazatel celkový dusík, který 
je z velké části tvořen dusičnanovým dusíkem. Jeho vývoj v podélném profilu Jihlavy 
dokumentuje Obrázek 5, který je výsledkem Jakostního modelu řeky Jihlavy [1]. Hlavní část 
emisí dusíku pochází především ze zemědělských ploch ve střední a dolní části povodí 
Jihlavy. Jeho koncentrace postupně narůstají až po vzdutí nádrže Dalešice, ve které jsou 
výrazně sezónní průběhy koncentrací zplošťovány, a jejich průměrná koncentrace ještě dále 
narůstá. Vysoké koncentrace jsou pak již jen mírně sníženy soutokem s řekou Oslavou a 
také redukcí v soustavě Pohořelických rybníků před vtokem do nádrže Nové Mlýny II.  

 

 
 Vývoj koncentrace celkového dusíku (Ncelk) v podélném profilu řeky Jihlavy (zdroj: [1]). 
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Vlivy jednotlivých zdrojů znečištění celkovým dusíkem, rozdělené na komunální zdroje, 
průmyslové zdroje, plošné zdroje, rybníky a neznámé difúzní zdroje dobře dokumentuje 
Tabulka 4. Z ní je zřejmé, že jak v povodí nad VD Dalešice–Mohelno, tak i v povodí pod 
hrází vodní nádrže Mohelno tvoří rozhodující část znečištění celkovým dusíkem plošné 
zdroje ze zemědělské půdy a ostatních ploch následované s velkým odstupem komunálními 
zdroji znečištění. 

 Zdroje celkového dusíku (Ncelk) v povodí řeky Jihlavy (zdroj: [1]). 

Kategorie zdrojů Ncelk 

Velikost zdrojů 
v povodí nad VD 

Dalešice–Mohelno 

Velikost zdrojů 
v povodí pod VD 

Dalešice–Mohelno 

Velikost zdrojů 
v povodí Jihlavy Poměr 

zdrojů Ncelk 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

Komunální zdroje 194 278 472 15 % 

- ČOV 110 153 263 8,2 % 

- Individuální likvidace OV 84 125 209 6,5 % 

Průmysl 35 14 49 1,5 % 

Rybníky 5 22 27 0,8 % 

Plošné zdroje – celkem 1 143 1 472 2 615 81 % 

- Zemědělská půda 865 1 286 2 151 67 % 

- Ostatní plošné zdroje 155 73 228 7,1 % 

- Přirozené pozadí 123 113 236 7,4 % 

Difúzní zdroje 7 29 36 1,1 % 

Celkem 1 384 1 816 3 200 100 % 

 

 

 

 
 Podíly jednotlivých zdrojů znečištění celkovým dusíkem v celém povodí Jihlavy (zdroj: [1]). 

 

Podrobnější hodnocení vývoje vybraných ukazatelů jakosti vody v období 2005-2015 
v monitorovacích profilech sledovaných pro potřeby hodnocení vlivu EDU1–4 na jakost a 
stav vod je uvedeno v kapitole 2.3.2. 
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2.3 Vliv EDU1–4 na povrchové vody 

2.3.1 Ovlivnění množství povrchových vod 

Ovlivnění množství povrchových vod současným provozem EDU1–4 je dáno především 
odebraným množstvím surové vody čerpané pro chlazení, které představuje rozhodující část 
odběrů vody využívaných v areálu EDU1–4. Část odebrané vody je odpařena v chladicím 
okruhu EDU1–4 a množství vypouštěné odpadní vody, která se vrací do vodní nádrže 
Mohelno, je nižší než množství odebrané. Poměr mezi množstvím odebrané surové vody a 
vypouštěné odpadní vody je označen jako poměr zahuštění a jeho hodnota se v letech 2007-
2015 pohybovala v úzkém rozmezí 2,51-2,67 s průměrnou hodnotou za celé období 2,57 
(Tabulka 5). 

 Roční množství odebrané surové vody a vypouštěné odpadní vody v EDU1–4 za období 2007-
2015 a výsledný poměr zahuštění (zdroj dat: [7]). 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odběr (tis. m3/rok) 48252 49545 48441 48733 50187 53388 50142 52874 44267 

Vypouštění (tis. m3/rok) 18972 19627 19043 19418 19982 19982 19249 19767 17311 

Poměr zahuštění 2,54 2,52 2,54 2,51 2,51 2,67 2,60 2,67 2,56 

Odpaření části vody v chladicím okruhu EDU1–4 ovlivňuje bilanci vody v soustavě VD 
Dalešice–Mohelno a je příčinou snížení průměrného průtoku v profilu Jihlava–Mohelno pod 
ve srovnání s neovlivněným profilem Jihlava – Vladislav. Spotřeba vody elektrárnou se také 
projevuje v rychlejším prázdnění zásobního prostoru vodní nádrže Dalešice zejména 
v sušších obdobích s nižšími průtoky v řece Jihlavě. Všechny tyto změny v množství vody se 
nepřímo podílejí i na výsledných koncentracích sledovaných ukazatelů jakosti vody v řece 
Jihlavě a na hodnocení jakosti vody a stavu/potenciálu vodních útvarů. 

 

2.3.2 Ovlivnění jakosti povrchové vody 

Ovlivnění jakosti povrchové vody provozem EDU1–4 je u převážné většiny hodnocených 
ukazatelů způsobeno čerpáním surové vody z nádrže Mohelno pro potřeby chlazení, 
odpařením části vody na chladicích věžích a vypouštěním odparem zakoncentrované 
odpadní vody zpět do nádrže Mohelno. Výsledné koncentrace ukazatelů v odpadních vodách 
jsou zásadním způsobem ovlivněny koncentracemi látek v surové vodě, na které má zásadní 
vliv znečištění v povodí nad nádrží Dalešice, a jejich případnými změnami a transformacemi 
v nádržích Dalešice nebo Mohelno.  

Kromě tohoto vlivu, který je pro většinu ukazatelů rozhodující, jsou koncentrace některých 
ukazatelů v odpadních vodách z EDU1–4 ovlivněny také používáním specifických látek 
v provozu EDU1–4. Ze zpráv o životním prostředí [7] a studie posuzující vypouštění 
odpadních vod z NJZ do nádrže Mohelno [10] vyplývá, že v současném provozu EDU1–4 
jsou používány následující chemikálie, které mohou ovlivnit jakost vypouštěných odpadních 
vod: 

 H2SO4  (kyselina sírová) 
 NaOH  (hydroxid sodný) 
 Fe2(SO4)3 (síran železitý) 
 NH4OH (čpavková voda, hydroxid amonný) 
 N2H4  (hydrazin) 
 Ca(OH)2 (hydroxid vápenatý) 
 Na2SO3 (siřičitan sodný) 



Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a podzemní vody 

 

 
24

Uvedené látky mohou ovlivnit kvalitu odpadních vod a ve srovnání s koncentracemi v řece 
jen mírně zvyšují zejména celkový obsah rozpuštěných solí (RAS), koncentrace síranů, 
reakci vody (pH) a koncentrace dusíku. 

Specifickou skupinu látek, které vznikají v EDU1–4, tvoří radioaktivní látky. Ve významnějším 
množství jsou v odpadní vodě z EDU1–4 zjišťovány pouze aktivity tritia. U ostatních 
ukazatelů radioaktivity (celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, 
celková objemová aktivita beta opravená na draslík 40, cesium 137, radium 226, stroncium 
90 a uran) případný vliv EDU1–4 není měřitelný. 

 

2.3.2.1 Neradiační ukazatele 

Ovlivnění jakosti vody provozem EDU1–4 je systematicky sledováno a hodnoceno na 
základě výsledků monitoringu klíčových profilů soustavy VD Dalešice–Mohelno již od roku 
2005 [3]. Monitoring zajišťuje pro ČEZ, a.s. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i. V rámci tohoto monitoringu jsou sledovány dva hlavní profily – profil Jihlava–
Vladislav pod, který je situován těsně nad vzdutím nádrže Dalešice a není ovlivněn 
provozem EDU1–4, a profil Jihlava–Mohelno pod, který leží cca 2 km po proudu od hráze 
nádrže Mohelno a je ovlivněn vypouštěním odpadních vod z EDU1–4 a je hodnotícím 
profilem pro posuzování vlivu EDU1–4 na jakost vod. Profil Jihlava–Vladislav pod je umístěn 
pod obcí Vladislav a není totožný s profilem Jihlava–Vladislav (č. 1202), který sleduje Povodí 
Moravy, s.p. v rámci provozního monitoringu povodí Dyje. Profil Jihlava–Mohelno pod je 
vzorkován ve stejném místě jako profil č. 3725 provozního monitoringu Povodí Moravy, s.p. 

Kromě těchto profilů jsou Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. 
sledovány ještě další doplňkové profily, které charakterizují změny v soustavě VD Dalešice–
Mohelno a pomáhají vyhodnotit vliv provozu EDU na jakost vod. Jedná se o profily Jihlava–
Dalešice pod, Jihlava–Mohelno čerpací stanice a Skryjský potok. 

V současném provozu EDU1–4 jsou odpadní vody vypouštěny prostřednictvím Skryjského 
potoka do vodní nádrže Mohelno. Odběr surové vody pro EDU1–4 je realizován z nádrže 
Mohelno v blízkosti zaústění Skryjského potoka prostřednictvím čerpací stanice. Odběr vody 
pro provoz EDU1–4 je zajištěn zásobou vody v retenčním prostoru vodní nádrže Dalešice, ze 
které je tato voda vypouštěna do nádrže Mohelno, a současně je mezi oběma nádržemi 
provozována přečerpávací vodní elektrárna. Vlivem existence nádrží a jejich uspořádání, 
lokalizace odběru i vypouštění, dochází v celé soustavě k vzájemnému mísení a změnám 
koncentrací látek.  

Aby bylo možné postihnout vliv EDU1–4 za současných podmínek, byla soustava VD 
Dalešice–Mohelno rozdělena do čtyř částí, které umožňují postihnout jak vliv povodí nad 
nádrží Dalešice, tak i změny v obou nádržích včetně vlivu vypouštění odpadních vod 
z EDU1–4. Klíčové profily soustavy VD Dalešice–Mohelno jsou popsány níže a jejich 
umístění zachycuje Obrázek 7. 

 

Klíčové profily, odpovídající čtyřem klíčovým částem soustavy VD Dalešice–Mohelno: 

 Jihlava–Vladislav pod – tento profil charakterizuje situaci na přítoku do nádrže 
Dalešice a integrují se v něm veškeré vlivy z povodí včetně jakosti vody v Mlýnském 
potoce a provozu firmy TANEX Vladislav, a.s. situované těsně nad vzdutím vodní 
nádrže Dalešice. Tento profil není ovlivněn provozem EDU1–4 a nebude ovlivněn ani 
budoucím provozem NJZ. 

 Jihlava–Dalešice pod – tento profil charakterizuje změny jakostních ukazatelů po 
průchodu nádrží Dalešice. Tento profil je výrazně ovlivněn provozem přečerpávací 
vodní elektrárny Dalešice a prostřednictvím jejího provozu částečně i vypouštěním 
odpadních vod z EDU1–4. Profil je umístěn již ve vzdutí nádrže Mohelno, které 
začíná pod hrází nádrže Dalešice za vyústěním odtoku z PVE Dalešice. 
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 Jihlava–Mohelno čerpací stanice – tento profil se nachází v nádrži Mohelno 
v blízkosti čerpací stanice pro EDU1–4 a charakterizuje změny v úseku mezi hrází 
nádrže Dalešice a místem odběru surové vody pro EDU1–4. Profil je částečně 
ovlivněn vypouštěním odpadních vod z EDU1–4 a přečerpáváním vodní elektrárny 
Dalešice. Profil leží jen několik desítek metrů nad místem zaústění Skryjského 
potoka. 

 Jihlava–Mohelno pod – tento profil charakterizuje změny jakosti vody po smísení 
odpadních vod z EDU1–4 s vodami v nádrži Mohelno a případný úbytek nebo nárůst 
znečištění ve srovnání s profilem u čerpací stanice. Jde současně o koncový profil 
soustavy, kde je vyhodnocován celkový vliv nádrží a provozu EDU1–4 na povrchovou 
vodu v Jihlavě. Profil je lokalizován na stejném místě jako profil č. 3725 provozního 
monitoringu Povodí Moravy, s.p. 

 

 Přehledná situace soustavy nádrží Dalešice a Mohelno na řece Jihlavě, umístění dvou hlavních 
monitorovacích profilů na řece Jihlavě a vymezení čtyř klíčových částí soustavy VD Dalešice–
Mohelno pro analýzu změn vybraných ukazatelů a hodnocení vlivu EDU1–4 na jakost vod. 

Pro jednotlivé profily soustavy VD Dalešice–Mohelno popsané výše byly z naměřených 
hodnot spočítány průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů za období 2005-2015. Roční 
průměrné hodnoty byly poté v navazujících profilech soustavy porovnány navzájem 
a z rozdílu hodnot dolního vůči hornímu profilu byla odvozena změna v procentech, která 
charakterizovala úbytek nebo nárůst znečištění. V případě záporné hodnoty došlo k poklesu 
znečištění mezi profily, v případě kladné hodnoty naopak k nárůstu znečištění. Aby bylo 
patrné, ve kterých profilech soustavy VD Dalešice–Mohelno dochází k překročení 
přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2] a bylo možné posoudit, zda 
je překročení způsobeno vypouštěním vod z EDU1–4, jsou v tabulkách (Tabulka 6 a Tabulka 
7) nadlimitní hodnoty podbarveny červeně. Tabulka 6 obsahuje hodnoty pro část ukazatelů 
(RAS, sírany, amoniakální dusík a CHSKCr) uvedených v rozhodnutí o vypouštění odpadních 
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vod z EDU1–4 [4] a [5]. Některé ukazatele podle platného rozhodnutí o vypouštění 
odpadních vod z EDU1–4 nebyly hodnoceny, protože pro ně nebyly v monitorovacích 
profilech sledování vlivu EDU1–4 [3] měřené údaje (nerozpuštěné látky, vápník, C10-C40) 
nebo jsou jejich změny významně ovlivněny biologickými a fyzikálně chemickými procesy 
v nádržích vice než vypouštěním odpadních vod z EDU1–4 (pH).  

V obou tabulkách je pro profil Jihlava–Vladislav pod uvedena průměrná a střední 
(mediánová) hodnota za období 2009-2015, která charakterizuje nejlépe současné podmínky 
znečištění v povodí nad nádrží Dalešice, které není ovlivněno provozem EDU1–4. V letech 
před rokem 2009 bylo realizováno mnoho opatření především na velkých bodových zdrojích, 
která vedla k celkovému snížení emisí některých látek (především živin – fosforu a dusíku a 
částečně i organických látek). V ostatních hodnocených profilech, které už jsou více či méně 
ovlivněny provozem EDU1–4, jsou uvedeny v tabulkách průměrné a střední (mediánové) 
hodnoty za období 2009-2014. Období neobsahuje údaje z roku 2015, protože rok 2015 byl 
anomální dlouhými odstávkami bloků EDU1–4 a nereprezentuje tak běžný provoz elektrárny 
a její vliv na soustavu VD Dalešice–Mohelno. 

 

 Průměrné roční hodnoty koncentrací RAS, síranů, amoniakálního dusíku a CHSKCr v profilech 
soustavy VD Dalešice–Mohelno v období 2005-2015 a charakteristické změny hodnot ukazatelů 
mezi výše a níže ležícím profilem (změna vyjádřena v %) a v celé soustavě VD Dalešice–Mohelno.  

Profil Rok 
RAS sírany N-NH4 CHSKCr 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Hodnota přípustného znečištění 470  200  0,230  26,0  

Jihlava–Vladislav pod 

2005 211 - 49,8 - 0,811 - 25,1 - 

2006 208 - 45,5 - 1,299 - 27,5 - 

2007 179 - 47,3 - 0,476 - 30,4 - 

2008 282 - 46,2 - 0,597 - 26,5 - 

2009 188 - 47,1 - 0,325 - 27,8 - 

2010 176 - 42,3 - 0,989 - 33,4 - 

2011 171 - 41,8 - 0,664 - 30,2 - 

2012 162 - 41,4 - 0,188 - 30,9 - 

2013 153 - 41,0 - 0,515 - 25,8 - 

2014 162 - 42,5 - 0,503 - 27,4 - 

2015 199 - 49,0 - 0,353 - 24,0 - 

průměr 2009-2015 173 - 43,6 - 0,505 - 28,5 - 

medián 2009-2015 171 - 42,3 - 0,503 - 27,8 - 

Jihlava–Dalešice pod 

2005 182 -13,7 50,9 2,2 0,078 -90,4 18,6 -25,9 

2006 161 -22,6 47,6 4,6 0,130 -90,0 19,8 -28,0 

2007 173 -3,4 52,5 11,0 0,051 -89,3 18,0 -40,8 

2008 170 -39,7 51,9 12,3 0,025 -95,8 13,3 -49,8 

2009 183 -2,7 50,5 7,2 0,037 -88,6 22,3 -19,8 

2010 164 -6,8 43,7 3,3 0,036 -96,4 25,5 -23,7 

2011 142 -17,0 45,9 9,8 0,019 -97,1 25,8 -14,6 

2012 176 8,6 45,4 9,7 0,041 -78,2 24,8 -19,7 

2013 170 11,1 46,3 12,9 0,046 -91,1 20,1 -22,1 

2014 175 8,0 50,6 19,1 0,023 -95,4 18,1 -33,9 

2015 186 -6,5 51,0 4,1 0,023 -93,5 14,7 -38,8 

průměr 2009-2014 168 0,2 47,1 10,3 0,034 -91,1 22,8 -22,3 

medián 2009-2014 173 2,7 46,1 9,7 0,037 -93,2 23,6 -20,9 
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Profil Rok 
RAS sírany N-NH4 CHSKCr 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Hodnota přípustného znečištění 470  200  0,230  26,0  

Jihlava– Mohelno čerpací 
stanice 

2005 215 18,1 61,8 21,4 0,066 -15,4 21,0 12,9 

2006 189 17,4 55,3 16,2 0,109 -16,2 21,8 10,1 

2007 207 19,7 55,8 6,3 0,044 -13,7 23,2 28,9 

2008 198 16,5 61,8 19,1 0,084 236,0 19,2 44,4 

2009 219 19,7 64,8 28,3 0,036 -2,7 22,4 0,4 

2010 185 12,8 51,9 18,8 0,033 -8,3 29,3 14,9 

2011 189 33,1 55,1 20,0 0,027 42,1 26,2 1,6 

2012 197 11,9 55,1 21,4 0,043 4,9 28,1 13,3 

2013 192 12,9 53,3 15,1 0,046 0,0 20,4 1,5 

2014 197 12,6 56,1 10,9 0,040 73,9 18,9 4,4 

2015 209 12,3 56,3 10,4 0,024 4,3 15,9 8,2 

průměr 2009-2014 197 17,2 56,1 19,1 0,038 18,3 24,2 6,0 

medián 2009-2014 195 12,9 55,1 19,4 0,038 2,4 24,3 3,0 

Jihlava–Mohelno pod 

2005 200 -7,0 57,3 -7,3 0,079 19,7 17,6 -16,2 

2006 184 -2,6 49,7 -10,1 0,107 -1,8 25,2 15,6 

2007 187 -9,7 61,1 9,5 0,039 -11,4 18,3 -21,1 

2008 195 -1,5 60,5 -2,1 0,025 -70,2 14,2 -26,0 

2009 212 -3,2 56,4 -13,0 0,030 -16,7 21,7 -3,1 

2010 170 -8,1 47,4 -8,7 0,027 -18,2 29,0 -1,0 

2011 161 -14,8 52,3 -5,1 0,018 -33,3 24,9 -5,0 

2012 175 -11,2 54,5 -1,1 0,029 -32,6 31,6 12,5 

2013 191 -0,5 51,1 -4,1 0,027 -41,3 18,3 -10,3 

2014 191 -3,0 58,6 4,5 0,016 -60,0 15,8 -16,4 

2015 198 -5,2 54,4 -3,4 0,022 -8,3 14,3 -10,1 

průměr 2009-2014 183 -6,8 53,4 -4,6 0,025 -33,7 23,6 -3,9 

medián 2009-2014 183 -5,7 53,4 -4,6 0,027 -32,9 23,3 -4,0 

celková změna ve VD 
Dalešice–Mohelno 

2005 - -5,2 - 15,1 - -90,3 - -29,9 

2006 - -11,5 - 9,2 - -91,8 - -8,4 

2007 - 4,5 - 29,2 - -91,8 - -39,8 

2008 - -30,9 - 31,0 - -95,8 - -46,4 

2009 - 12,8 - 19,7 - -90,8 - -21,9 

2010 - -3,4 - 12,1 - -97,3 - -13,2 

2011 - -5,8 - 25,1 - -97,3 - -17,5 

2012 - 8,0 - 31,6 - -84,6 - 2,3 

2013 - 24,8 - 24,6 - -94,8 - -29,1 

2014 - 17,9 - 37,9 - -96,8 - -42,3 

2015 - -0,5 - 11,0 - -93,8 - -40,4 

průměr 2009-2014 - 9,0 - 25,2 - -93,6 - -20,3 

medián 2009-2014 - 10,4 - 24,9 - -95,8 - -19,7 

 

Z výsledků hodnocení pro ukazatele uvedené v rozhodnutí o vypouštění odpadních vod 
z EDU1–4 lze odvodit, že výrazně je znečištěním zatížen již profil Jihlava–Vladislav pod, 
který není ovlivněn vypouštěním z EDU1–4. Patrné je to v případě ukazatelů amoniakální 
dusík a CHSKCr. V následujících profilech soustavy je překročení cílových hodnot patrné již 
jen pro ukazatel CHSKCr a navíc pouze ojediněle. Vliv provozu EDU1–4 je doprovázen 
v některých letech překročením přípustného znečištění v profilu čerpací stanice, kde však 
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ještě nedochází k dokonalému promíchání vypouštěného znečištění z EDU1–4, a také 
v profilu Jihlava–Mohelno pod. Z hodnocení všech profilů vyplývá, že k výraznému úbytku 
znečištění dochází pro amoniakální dusík a CHSKCr především ve vodní nádrži Dalešice. 
S velkou pravděpodobností dochází k výraznému snížení koncentrací i u nerozpuštěných 
látek, které však nebyly v programu sledování VD Dalešice–Mohelno zahrnuty [3]. V případě 
amoniakálního dusíku je průměrný pokles přes 90 %, u CHSKCr dochází k poklesu hodnot 
přibližně o 20 %.  

Pro další dva hodnocené ukazatele – RAS a sírany – dochází po průchodu soustavou VD 
Dalešice–Mohelno k nárůstu koncentrací o 10 %, resp. o 25 %. Ani v jednom případě však 
nedochází k překročení cílových hodnot přípustného znečištění. Vliv vypouštění odpadních 
vod z EDU1–4 se projevuje celkovým mírným zvýšením koncentrací obou ukazatelů 
v hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Tabulka 7 obsahuje hodnoty pro doplňkové ukazatele. Jako doplňkové byly dále hodnoceny 
ukazatele, které charakterizují významné typy bodového a plošného znečištění původem 
v povodí nad nádrží Dalešice (BSK5, dusičnanový a celkový dusík a celkový fosfor), které 
může být vlivem odparu vody v EDU1–4 výrazně zakoncentrováno, a ukazatel chloridy, 
jejichž původ může být jak v povodí, tak i v samotném provozu EDU1–4. V případě 
dusičnanového a celkového dusíku může být jejich koncentrace částečně ovlivněna také 
aplikací hydroxidu amonného v provozu EDU1–4.  

V  tabulce je pro profil Jihlava–Vladislav pod uvedena průměrná a střední (mediánová) 
hodnota za období 2009-2015, která charakterizuje nejlépe současné podmínky znečištění 
v povodí nad nádrží Dalešice, které není ovlivněno provozem EDU1–4. V ostatních 
hodnocených profilech, které už jsou více či méně ovlivněny provozem EDU1–4, jsou 
uvedeny v tabulkách průměrné a střední (mediánové) hodnoty za období 2009-2014. Období 
neobsahuje údaje z roku 2015, protože rok 2015 byl anomální dlouhými odstávkami bloků 
EDU1–4 a nereprezentuje tak běžný provoz elektrárny a její vliv na soustavu VD Dalešice–
Mohelno. 

 Průměrné roční hodnoty BSK5, dusičnanového a celkového dusíku, celkového fosforu a chloridů 
v profilech soustavy VD Dalešice–Mohelno v období 2005-2015 a charakteristické změny hodnot 
ukazatelů mezi výše a níže ležícím profilem (změna vyjádřena v %) a v celé soustavě VD 
Dalešice–Mohelno (N/A – data nejsou k dispozici).  

profil Rok 
BSK5 N-NO3 Ncelk Pcelk chloridy 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Hodnota přípustného 
znečištění 

3,8  5,4  6,0  0,150  200  

Jihlava – 
Vladislav 
pod 

2005 6,54 - 5,74 - N/A - 0,289 - 32,6 - 

2006 6,23 - 5,62 - N/A - 0,374 - 31,1 - 

2007 7,13 - 4,89 - N/A - 0,201 - 33,9 - 

2008 7,77 - 4,61 - N/A - 0,211 - 32,4 - 

2009 5,52 - 5,41 - 6,62 - 0,191 - 32,3 - 

2010 5,66 - 6,26 - 8,19 - 0,242 - 27,6 - 

2011 4,52 - 4,78 - 6,40 - 0,183 - 30,0 - 

2012 3,33 - 4,38 - 4,60 - 0,228 - 34,9 - 

2013 4,20 - 5,65 - 6,42 - 0,200 - 28,3 - 

2014 4,54 - 4,91 - 5,53 - 0,244 - 34,0 - 

2015 4,80 - 4,53 - 5,03 - 0,262 - 39,8 - 

průměr 2009-2015 4,65 - 5,13 - 6,11 - 0,221 - 32,4 - 

medián 2009-2015 4,54 - 4,91 - 6,40 - 0,228 - 32,3 - 
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profil Rok 
BSK5 N-NO3 Ncelk Pcelk chloridy 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Hodnota přípustného 
znečištění 

3,8  5,4  6,0  0,150  200  

Jihlava - 
Dalešice 
pod 

2005 1,42 -78,3 7,28 26,8 N/A - 0,136 -52,9 28,7 -12,0 

2006 1,20 -80,7 7,89 40,4 N/A - 0,122 -67,4 26,2 -15,8 

2007 1,53 -78,5 6,81 39,3 N/A - 0,107 -46,8 30,2 -10,9 

2008 1,41 -81,9 6,95 50,8 N/A - 0,096 -54,5 30,5 -5,9 

2009 1,39 -74,8 6,55 21,1 7,26 9,7 0,102 -46,6 31,0 -4,0 

2010 1,38 -75,6 6,47 3,4 7,02 -14,3 0,099 -59,1 26,5 -4,0 

2011 1,48 -67,3 6,83 42,9 7,22 12,8 0,084 -54,1 27,3 -9,0 

2012 1,24 -62,8 5,40 23,3 5,48 19,1 0,106 -53,5 31,5 -9,7 

2013 1,12 -73,3 6,13 8,5 N/A - 0,108 -46,0 32,8 15,9 

2014 1,12 -75,3 5,50 12,0 N/A - 0,134 -45,1 34,9 2,6 

2015 1,12 -76,7 6,71 48,1 N/A - 0,111 -57,6 34,3 -13,8 

průměr 2009-2014 1,29 -71,5 6,15 18,5 6,75 6,8 0,106 -50,7 30,7 -1,4 

medián 2009-2014 1,31 -74,1 6,30 16,5 7,12 11,2 0,104 -50,1 31,3 -4,0 

Jihlava–
Mohelno -
čerpací 
stanice 

2005 1,56 9,9 8,58 17,9 N/A - 0,166 22,1 33,4 16,4 

2006 1,28 6,7 9,04 14,6 N/A - 0,143 17,2 30,1 14,9 

2007 1,59 3,9 7,13 4,7 N/A - 0,130 21,5 30,4 0,7 

2008 2,80 98,6 8,15 17,3 N/A - 0,229 138,5 35,2 15,4 

2009 1,43 2,9 8,17 24,7 8,98 23,7 0,117 14,7 38,4 23,9 

2010 1,87 35,5 7,57 17,0 8,23 17,2 0,109 10,1 30,4 14,7 

2011 2,09 41,2 8,47 24,0 8,47 17,3 0,107 27,4 31,8 16,5 

2012 1,73 39,5 6,47 19,8 6,54 19,3 0,130 22,6 36,9 17,1 

2013 1,23 9,8 7,30 19,1 N/A - 0,122 13,0 35,8 9,1 

2014 1,27 13,4 6,16 12,0 N/A - 0,137 2,2 38,5 10,3 

2015 1,40 25,0 7,34 9,4 N/A - 0,121 9,0 37,1 8,2 

průměr 2009-2014 1,60 23,7 7,36 19,4 8,06 19,4 0,120 15,0 35,3 15,3 

medián 2009-2014 1,58 24,5 7,44 19,5 8,35 18,3 0,120 13,8 36,4 15,6 

Jihlava–
Mohelno 
pod 

2005 1,31 -16,0 8,02 -6,5 N/A - 0,147 -11,4 31,5 -5,7 

2006 1,18 -7,8 8,68 -4,0 N/A - 0,133 -7,0 29,2 -3,0 

2007 1,48 -6,9 7,78 9,1 N/A - 0,122 -6,2 33,1 8,9 

2008 1,48 -47,1 7,90 -3,1 N/A - 0,112 -51,1 34,7 -1,4 

2009 1,46 2,1 7,19 -12,0 8,27 -7,9 0,109 -6,8 33,8 -12,0 

2010 1,24 -33,7 6,91 -8,7 7,54 -8,4 0,107 -1,8 28,3 -6,9 

2011 1,33 -36,4 7,43 -12,3 8,07 -4,7 0,106 -0,9 30,3 -4,7 

2012 1,20 -30,6 6,47 0,0 6,54 0,0 0,119 -8,5 35,9 -2,7 

2013 0,96 -22,0 6,90 -5,5 N/A - 0,122 0,0 35,1 -2,0 

2014 1,03 -18,9 6,43 4,4 N/A - 0,141 2,9 39,4 2,3 

2015 1,06 -24,3 7,09 -3,4 N/A - 0,114 -5,8 35,9 -3,2 

průměr 2009-2014 1,20 -23,2 6,89 -5,7 7,61 -5,3 0,117 -2,5 33,8 -4,3 

medián 2009-2014 1,22 -26,3 6,91 -7,1 7,81 -6,3 0,114 -1,4 34,5 -3,7 
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profil Rok 
BSK5 N-NO3 Ncelk Pcelk chloridy 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Hodnota přípustného 
znečištění 

3,8  5,4  6,0  0,150  200  

celková 
změna ve 
VD 
Dalešice–
Mohelno 

2005 - -80,0 - 39,7 - - - -49,1 - -3,4 

2006 - -81,1 - 54,4 - - - -64,4 - -6,1 

2007 - -79,2 - 59,1 - - - -39,3 - -2,4 

2008 - -81,0 - 71,4 - - - -46,9 - 7,1 

2009 - -73,6 - 32,9 - 24,9 - -42,9 - 4,6 

2010 - -78,1 - 10,4 - -7,9 - -55,8 - 2,5 

2011 - -70,6 - 55,4 - 26,1 - -42,1 - 1,0 

2012 - -64,0 - 47,7 - 42,2 - -47,8 - 2,9 

2013 - -77,1 - 22,1 - - - -39,0 - 24,0 

2014 - -77,3 - 31,0 - - - -42,2 - 15,9 

2015 - -77,9 - 56,5 - - - -56,5 - -9,8 

průměr 2009-2014 - -73,4 - 33,3 - 21,3 - -45,0 - 8,5 

medián 2009-2014 - -75,3 - 31,9 - 25,5 - -42,6 - 3,8 

 

Z výsledků hodnocení pro doplňkové ukazatele vyplývá, že všechny posuzované ukazatele 
kromě chloridů překračují ve vstupním profilu soustavy Jihlava–Vladislav pod trvale nebo 
alespoň v některých letech hodnoty přípustného znečištění. Nejhůře je hodnocen celkový 
fosfor, následován BSK5. Dusičnanový a celkový dusík překračují limity pouze v některých 
letech. Po průchodu vodní nádrží Dalešice se situace výrazně mění. K výraznému úbytku 
znečištění dochází především u ukazatelů celkový fosfor a BSK5, mírný pokles je patrný také 
u chloridů. V případě celkového fosforu je průměrný pokles přibližně 50 %, u BSK5 dochází 
k poklesu hodnot téměř o 75 %. V případě obou ukazatelů již nejsou v žádném roce 
překročeny v profilu Jihlava–Dalešice pod cílové hodnoty přípustného znečištění. Zcela 
opačný je vývoj pro ukazatele dusičnanový a celkový dusík. Po průchodu nádrží Dalešice 
dochází ke zploštění sezónních křivek odtoku obou ukazatelů, které jsou typické pro povodí 
nad vodní nádrží Dalešice, a celkovému zvýšení ročních průměrných hodnot. Na odtoku 
z nádrže Dalešice tak roční průměrné hodnoty ve všech hodnocených letech překračují 
hodnoty přípustného znečištění pro dusičnanový dusík a s výjimkou jednoho roku i pro 
celkový dusík (pro celkový dusík nejsou k dispozici hodnoty za celé období, ale i u něj je 
pravděpodobné, že překročení cílových hodnot bude nastávat téměř v celém období). 

V nádrži Mohelno, zejména v profilu u čerpací stanice pro EDU1–4, jsou zjišťovány 
pravidelně zvýšené koncentrace pro část hodnocených ukazatelů. Kromě dusičnanového a 
celkového dusíku, u kterých jsou trvale překračovány hodnoty přípustného znečištění, 
dochází v některých letech k překročení cílových hodnoty i pro ukazatel celkový fosfor. Je to 
z důvodu blízkosti místa vypouštění z EDU1–4 a nedokonalého promíchání odpadních vod 
s vodami v nádrži Mohelno. 

K dalším změnám koncentrací v nádrži Mohelno dochází mezi profilem u čerpací stanice a 
hodnotícím profilem Jihlava–Mohelno pod. Pravděpodobně vlivem ředění a také úbytkem 
některých látek v dolní části nádrže Mohelno dochází u všech ukazatelů ke snížení 
koncentrací nejčastěji kolem 5 %. Výjimku představuje ukazatel BSK5, kde dochází k poklesu 
hodnot v průměru kolem 25 %. V profilu Jihlava–Mohelno pod tak dochází k pravidelnému 
překračování cílových hodnot přípustného znečištění jen u dusičnanového a celkového 
dusíku. V případě celkového fosforu se průměrné hodnoty v některých letech blíží limitu, ale 
v posuzovaném období nebyly překročeny. Průměrné koncentrace BSK5 a chloridů jsou 
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v tomto profilu ve všech letech hluboko pod cílovými hodnotami přípustného znečištění podle 
NV č. 401/2015 Sb. [2]. 

Možný vliv EDU1–4 a potenciál ovlivnění jakosti vod v nádrži Mohelno a v kontrolním profilu 
Jihlava–Mohelno pod dobře dokumentují data o jakosti surové vody čerpané do EDU1–4 a 
data o jakosti odpadní vody vypouštěné prostřednictvím Skryjského potoka do nádrže 
Mohelno. Výsledky pro všechny hodnocené ukazatele shrnuje Tabulka 8. 

Uvedená data dokumentují, jakým způsobem provoz EDU1–4 ovlivňuje koncentraci látek 
čerpaných se surovou vodou a poté vypouštěných zpět do nádrže Mohelno. Samotné 
vnášení látek do odpadních vod provozem EDU1–4 je relativně nízké a je dobře 
dokumentováno v pravidelných Zprávách o ochraně životního prostředí [7].  

Odpadní vody vypouštěné z EDU1–4 tvoří z naprosté většiny chladicí vody z cirkulačního 
chladicího okruhu (CCHO), včetně vod ze systému technické vody důležité (TVD) a systému 
technické vody nedůležité (TVN). Podíl specifických odpadních vod tvoří pouze několik 
procent. Podíl vyčištěných zaolejovaných vod tvoří méně než 2 %, podíl odpadních vod 
z neutralizace méně než 0,5 % a podíl dešťových vod se pohybuje, v závislosti na klimatické 
situaci v konkrétním roce, kolem 1-2 %. Množství splaškových odpadních vod z areálu 
EDU1–4, které jsou čištěny na samostatné čistírně odpadních vod, představuje méně než 
0,5 % z celkového množství vypouštěných odpadních vod. 

Vzhledem k naprosté převaze chladicích vod v průmyslových odpadních vodách z EDU1–4 
určuje jejich výslednou kvalitu především jakost odebírané surové vody. Ta je určována 
zejména vstupem znečištění ze zdrojů v povodí Jihlavy nad nádrží Dalešice a dále pak 
procesy a transformací látek v nádržích Dalešice a Mohelno. Určitý podíl na znečištění 
průmyslových odpadních vod vypouštěných z EDU1–4 mají i vnosy některých látek, které se 
používají při výrobě demivody, při úpravě chemických režimů uzavřených okruhů a 
zpracování odpadních vod a kalů. Tyto látky mohou ovlivnit kvalitu odpadních vod a zvyšují 
mírně celkový obsah rozpuštěných solí (RAS), koncentrace síranů, reakci vody (pH) 
a koncentrace dusíku. 

Tabulka 8 uvádí průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů v čerpané surové vodě a 
vypouštěné odpadní vodě a výsledné koncentrační poměry zahuštění odpadních vod za 
období 2005-2015. 

 Průměrné koncentrace hodnocených ukazatelů v odebírané surové vodě a vypouštěné odpadní 
vodě v provozu EDU1–4 v letech 2005-2015 a jejich poměry (zdroj dat: [6]). 
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mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Jakost 
odebírané 
surové vody 
pro EDU1–4 
(průměr) 

2005 5,24 177 59,8 35,9 0,115 17,3 N/A 8,3 8,4 0,148 1,40 36,4 

2006 6,05 195 55,0 34,7 0,114 18,1 N/A 8,8 8,9 0,116 1,64 30,3 

2007 3,70 207 63,0 40,0 0,100 17,0 N/A 8,9 9,0 0,130 1,40 35,0 

2008 3,27 209 62,7 39,3 0,050 15,6 N/A 9,0 9,2 0,130 1,25 34,4 

2009 3,55 216 60,7 38,5 0,050 19,2 N/A 8,5 8,6 0,127 1,39 35,1 

2010 3,11 201 52,4 37,6 0,057 20,0 N/A 8,0 8,1 0,123 1,12 30,2 

2011 2,39 177 51,5 37,6 0,050 16,8 <0,1 7,0 7,0 0,134 0,93 30,0 

2012 2,74 200 54,7 38,3 0,052 16,0 <0,1 6,2 6,3 0,133 0,80 36,2 

2013 2,80 174 54,5 36,6 0,050 17,7 <0,1 6,8 6,9 0,124 0,80 36,3 

2014 3,10 193 58,0 39,5 0,060 16,7 <0,1 6,1 6,2 0,142 0,80 39,3 

2015 2,10 154 56,8 39,8 0,050 15,2 <0,1 7,0 7,1 0,115 0,70 36,1 

průměr 2009-2014 2,95 194 55,3 38,0 0,053 17,7 - 7,1 7,2 0,131 0,97 34,5 
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mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

medián 2009-2014 2,95 197 54,6 38,0 0,051 17,3 - 6,9 7,0 0,130 0,87 35,6 

Jakost 
vypouštěné 
odpadní 
vody  
z EDU1–4 
(průměr) 

2005 8,96 646 209,6 110,7 0,163 46,9 N/A 27,3 27,5 0,463 2,36 106,7 

2006 14,90 596 195,0 102,0 0,142 45,1 N/A 28,7 28,9 0,388 3,50 88,4 

2007 8,60 653 194,0 115,0 0,14 42,5 N/A 27,0 27,2 0,400 4,70 101 

2008 7,95 638 194,7 111,1 0,121 39,2 N/A 28,3 28,5 0,349 3,70 102,1 

2009 7,93 575 176,5 104,0 0,147 41,6 N/A 24,7 24,9 0,355 3,02 95,9 

2010 7,17 532 144,7 97,9 0,136 42,9 N/A 22,5 22,7 0,323 3,11 80,4 

2011 5,60 513 145,7 97,2 0,119 36,8 <0,1 21,2 21,3 0,326 2,95 78,0 

2012 8,44 530 149,0 94,4 0,095 36,3 <0,1 16,7 16,9 0,322 2,59 90,7 

2013 10,60 554 157,0 97,7 0,11 41,4 <0,1 20,9 21,1 0,328 3,01 99,1 

2014 9,30 536 158,0 98,3 0,14 40,1 <0,1 16,7 16,9 0,358 3,40 99,9 

2015 8,70 503 163,0 93,7 0,17 37,7 <0,1 18,6 18,8 0,292 3,70 89,7 

průměr 2009-2014 8,17 540 155,2 98,3 0,125 39,9 - 20,4 20,6 0,335 3,13 90,7 

medián 2009-2014 8,19 534 153,0 97,8 0,128 40,8 - 21,1 21,2 0,327 3,06 93,3 

poměr 
zahuštění 
(koncentračně) 

2005 1,71 3,65 3,51 3,08 1,42 2,71 - 3,29 3,26 3,13 2,50 2,93 

2006 2,46 3,06 3,55 2,94 1,25 2,49 - 3,27 3,23 3,34 2,87 2,92 

2007 2,32 3,15 3,08 2,88 1,40 2,50 - 3,04 3,02 3,08 2,64 2,89 

2008 2,43 3,05 3,11 2,83 2,42 2,51 - 3,14 3,11 2,68 2,42 2,97 

2009 2,23 2,66 2,91 2,70 2,94 2,17 - 2,92 2,90 2,80 2,24 2,74 

2010 2,31 2,65 2,76 2,60 2,39 2,15 - 2,80 2,79 2,63 2,63 2,66 

2011 2,34 2,90 2,83 2,59 2,38 2,19 - 3,04 3,03 2,43 2,78 2,60 

2012 3,08 2,65 2,72 2,46 1,83 2,27 - 2,68 2,66 2,42 3,76 2,51 

2013 3,79 3,18 2,88 2,67 2,20 2,34 - 3,07 3,05 2,65 4,25 2,73 

2014 3,00 2,78 2,72 2,49 2,33 2,40 - 2,72 2,71 2,52 4,63 2,54 

2015 4,14 3,27 2,87 2,35 3,40 2,48 - 2,64 2,65 2,54 5,43 2,48 

průměr 2009-2014 2,79 2,80 2,80 2,59 2,34 2,25 - 2,87 2,86 2,57 3,38 2,63 

medián 2009-2014 2,67 2,72 2,80 2,59 2,36 2,23 - 2,86 2,84 2,57 3,27 2,63 

 

V tabulce jsou pro jakost surové i odpadní vody a poměr zahuštění uvedeny průměry a 
mediány za období 2009-2014, které nejlépe dokumentuje současný stav znečištění 
v zájmové oblasti. Rok 2015 nebyl do souhrnného hodnocení zařazen z důvodů anomálního 
provozu EDU1–4 s dlouhodobými odstávkami. Poměr zahuštění vyjadřuje poměr mezi 
koncentrací hodnocené látky ve vypouštěné odpadní vodě a koncentrací látky v čerpané 
surové vodě a charakterizuje možné zadržování látky v provozu EDU1–4 nebo případný 
příspěvek provozu EDU1–4. 

Z provedené analýzy je zřejmé, že chování jednotlivých látek při průchodu EDU1–4 je 
rozdílné. Zatímco v případě vápníku, celkového fosforu a chloridů odpovídá poměr zahuštění 
přibližně hodnotě 2,5, což je obvyklý poměr množství odebrané a vypouštěné vody, 
v případě síranů, RAS, nerozpuštěných látek, dusičnanového i anorganického dusíku 
a v posledních letech u BSK5 dochází ve sledovaném období k vyššímu zahuštění a odtoku 
koncentrovanější odpadní vody. Naopak v případě amoniakálního dusíku a CHSKCr je poměr 
zahuštění výrazně nižší než 2,5 a v systému EDU1–4 tak dochází k jejich zadržování, 
případně jejich přeměně na jiné formy (amoniakální dusík).  
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Specifická je situace pro ukazatel C10-40, jehož průměrné roční hodnoty ve všech letech 
sledování jsou nižší než mez stanovitelnosti, určená v tomto případě hodnotou <0,1 mg/l. 
Poměr zahuštění tak nelze stanovit, a přestože zřejmě k určitému zahuštění v EDU1–4 bude 
docházet, výsledné koncentrace v odpadní vodě budou natolik nízké, že nepřekročí cílovou 
hodnotu přípustného znečištění pro povrchové vody podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2]. 
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2.3.2.2 Radiační ukazatele 

Hodnoty obsahu radioaktivních látek v povrchové vodě jsou stanoveny v nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. [2]. Jsou zde uvedeny souhrnné ukazatele radioaktivity (celková objemová 
aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta opravená na 
draslík 40), jednotlivé radionuklidy (cesium 137, radium 226, stroncium 90) a také uran 
(přírodní, směs izotopů). Legislativní požadavky dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2] uvádí 
Tabulka 9. 

 Legislativní požadavky dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro objemové aktivity (koncentrace) 
hodnocených radioaktivních látek. 

Ukazatel 
Značka 

(zkratka) 
Jednotka 

Požadavek 
roční průměr 

Požadavek 
maximum 

tritium 3H Bq/l 1000** 3500* 

celková objemová aktivita alfa cα Bq/l 0,2* 0,3* 

celková objemová aktivita beta cβ Bq/l 0,5* 1* 

celková objemová aktivita beta opravená na 40K cβ-40K Bq/l 0,5* 0,5* 

cesium 137 137Cs Bq/l 0,5** 2* 

radium 226 226Ra Bq/l 0,3** 0,5* 

stroncium 90 90Sr Bq/l 0,2** 1* 

uran U µg/l 24** ― 

* Přípustné znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2]. 
** NEK-RP dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2]. 
 

 
 Profily monitoringu radioaktivních látek (především tritia) v povrchové vodě v okolí EDU1–4. 

 

Jak vyplývá ze závěrů studií [8] a [9], z radiačních vlivů výpustí odpadních vod EDU1–4 na 
povrchovou vodu Jihlavy je systematicky monitorováno především tritium (monitoring Povodí 
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Moravy s.p. a ČEZ a. s., Jaderné elektrárny Dukovany), a to v několika profilech na řece 
Jihlavě v okolí EDU1–4 (viz Obrázek 8).  

Tritium je také jediná radioaktivní látka, u které dochází k prokazatelnému navýšení 
objemové aktivity v povrchové vodě v důsledku vypouštění odpadních vod z EDU1–4. Ročně 
je z EDU1–4 vypuštěno přibližně 15,2 TBq (1,52∙1013 Bq) tritia (průměr za roky 2006–2015). 

Změny objemových aktivit (koncentrací) radioaktivních látek ve sledovaných profilech v okolí 
EDU1–4 shrnuje Tabulka 10. 

 Vyhodnocení objemových aktivit (koncentrací) radioaktivních látek v jednotlivých profilech  

Ukazatel Profil Zdroj dat* Období Průměr Medián Minimum Maximum 

T
ri

ti
u

m
 

(B
q

/l
) 

Vladislav 1, 2, 3 2010-2015 1,0 0,6 <0,67 7,9 

Dalešice, hráz 2 2010-2015 49 50 10 108 

ČS Mohelno 2 2003-2015 129 87 19 821 

Mohelno, hráz 2 2010-2015 58 51 10 285 

Mohelno pod 1, 2, 3 2010-2015 104 90 10 491 

Ivančice 1, 2 2010-2015 54 48 2,2 222 

c
α

 
(B

q
/l

) Vladislav 3 2016 0,040 0,045 0,030 0,045 

Mohelno pod 3 2016 0,054 0,055 0,035 0,073 

c
ß

 
(B

q
/l

) Vladislav 1,3 2010-2015 0,262 0,248 0,155 0,541 

Mohelno pod 1,3 2010-2015 0,236 0,231 0,172 0,329 

Ivančice 1 2010-2015 0,261 0,258 0,173 0,436 

c
ß

-4
0
K

 
(B

q
/l

) Vladislav 1,3 2010-2015 0,097 0,086 <0,050 0,342 

Mohelno pod 1,3 2010-2015 0,065 0,066 <0,050 0,139 

Ivančice 1 2010-2015 0,088 0,089 <0,050 0,277 

1
3

7
C

s 
(B

q
/l

) Vladislav 3 2016 0,0009 0,0010 0,0003 0,0014 

Mohelno pod 3 2016 0,0006 0,0006 0,0005 0,0007 

9
0
S

r 
(B

q
/l

) Vladislav 3 2016 0,0007 0,0007 0,0006 0,0008 

Mohelno pod 3 2016 0,0027 0,0027 0,0023 0,0032 

2
2

6
R

a 
(B

q
/l

) Vladislav 3 2016 0,0113 0,0115 0,0103 0,0122 

Mohelno pod 3 2016 0,0076 0,0075 0,0072 0,0083 

U
 

(µ
g

/l
) Vladislav 3 2016 2,46 2,43 1,81 3,15 

Mohelno pod 3 2016 2,03 1,89 1,57 2,63 

*1 – pravidelný monitoring Povodí Moravy, s.p. (s měsíčním krokem); 2 – pravidelný monitoring ČEZ, a.s., 
Jaderná elektrárny Dukovany, (s měsíčním krokem) 3 - mimořádný monitoring ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna 
Dukovany, provedený za účelem doplnění chybějících dat ve třech kampaních v roce 2016. 

Objemová aktivita tritia v profilu Jihlava–Vladislav (resp. Jihlava–Vladislav pod) může být 
považovaná za pozadí, její případné mírné ovlivnění výpustěmi tritia z EDU1–4 je 
dlouhodobě zanedbatelné. Objemová aktivita tritia je v tomto profilu průměrně 1,0 Bq/l 
(průměr za období 2010–2015, hodnoty nižší než mez detekce, jsou zahrnuty jako polovina 
hodnoty meze detekce). Tato hodnota je velmi blízká hodnotám zjišťovaným v jiných, 
neovlivněných lokalitách a vliv elektrárny lze tedy v tomto profilu považovat v dlouhodobém 
průměru za nevýznamný. 

Objemová aktivita tritia v profilu Jihlava–Mohelno pod byla ve sledovaném období v průměru 
104 Bq/l. Profil je ovlivněn výpustěmi odpadních vod z EDU1–4 a jedná se o profil pro 
hodnocení vlivu EDU1–4 na hydrosféru Jihlavy. V profilu ČS Mohelno, v blízkosti vypouštění 
odpadních vod z EDU1–4, byla průměrná zjištěná hodnota 129 Bq/l. Tato hodnota je 
přibližně 1,3krát vyšší než na odtoku z vodní nádrže Mohelno (profil Mohelno pod). 
V blízkosti vypouštění odpadních vod, v profilu ČS Mohelno, nejsou vody ještě dostatečně 
promíchány, proto je vliv EDU1–4 na povrchovou vodu hodnocen v profilu Mohelno pod, kde 
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se již promísení předpokládá a naměřené hodnoty objemových aktivit lze pokládat za 
reprezentativní. 

Hodnota objemové aktivity tritia zjišťovaná v profilu Mohelno-hráz je mnohem nižší než 
v profilu ČS Mohelno i než v profilu Mohelno pod, který leží níže po toku. To vypovídá 
o nedokonalém promísení odpadních vod z EDU1–4 ve vodní nádrži Mohelno 
a o nehomogenním rozmístění aktivity tritia v objemu nádrže. V prostoru hráze vodní nádrže 
Dalešice (profil Dalešice-hráz) je vlivem provozu přečerpávací vodní elektrárny průměrná 
objemová aktivita 49 Bq/l, tedy přibližně dvakrát nižší než na odtoku z vodní nádrže Mohelno 
(profil Mohelno pod) a přibližně třikrát nižší než v prostoru stávající čerpací stanice Mohelno 
(ČS Mohelno).  

V důsledku umístění čerpací stanice surové vody v blízkosti vypouštění odpadních vod je 
surová voda, používaná pro doplnění vody v chladicím okruhu, ovlivněna vypouštěním 
odpadních vod. Obsahuje tritium v množství odpovídajícím objemové aktivitě tritia v profilu 
ČS Mohelno. V důsledku toho je určité množství tritia, které bylo vypuštěno do vodoteče 
s odpadní vodou, sekundárně rozptylováno do ovzduší spolu s vodní párou z chladicích věží. 

Dále v podélném profilu Jihlavy dochází ke snižování objemové aktivity tritia ředěním 
v důsledku postupného zvyšování průtoku v Jihlavě. V profilu Ivančice je tedy objemová 
aktivita tritia vzhledem k profilu Mohelno pod nižší, snížení odpovídá navýšení průtoku. 

U ostatních ukazatelů radioaktivity (celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita 
beta, celková objemová aktivita beta opravená na draslík 40, cesium 137, radium 226, 
stroncium 90 a uran) případný vliv EDU1–4 není měřitelný, jak vyplývá z monitoringu celkové 
objemové aktivity beta a celkové objemové aktivity beta opravené na draslík 40, který 
provádí Povodí Moravy, s. p. U ostatních radioaktivních látek je k dispozici omezená datová 
sada, která však nenaznačuje žádný významný vliv vypouštění odpadních vod z EDU1–4 na 
povrchovou vodu v Jihlavě. Hodnoty objemových aktivit (koncentrací) radioaktivních látek 
uvádí Tabulka 10.  

Výpustě umělých radionuklidů z EDU1–4 činí průměrně 73 kBq/rok (7,3∙104 Bq/rok) pro 90Sr 
a 5,3 kBq/rok (5,3∙106 Bq/rok) pro 137Cs (dlouhodobé průměrné hodnoty vypouštění za roky 
2006–2015 se započtením určitého konzervativismu vzhledem k nerovnoměrnostem výpustí 
a faktu, že vypouštěná aktivita 90Sr i 137Cs v posledních letech klesá). Zvýšení objemové 
aktivity radioaktivních látek v povrchové vodě (Mohelno pod) vlivem výpustí z EDU1–4 
v průměru nepřevyšuje 0,001 mBq/l (10-6 Bq/l) pro 90Sr a 0,07 mBq/l (7∙10-5 Bq/l) pro 137Cs. 
Toto navýšení umělých radionuklidů v povrchové vodě je tak malé, že je zcela překryto 
historickou kontaminací naší hydrosféry v důsledku havárie v Černobylu a testů jaderných 
zbraní. 

Po porovnání hodnot objemových aktivit (koncentrací) radioaktivních látek v povrchové vodě 
v lokalitě Dukovany je možné konstatovat, že jsou splněny všechny legislativní požadavky na 
přípustné znečištění povrchových vod i normy environmentální kvality podle nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. [2]. 
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2.4 Současný stav množství a jakosti podzemních vod 

2.4.1 Současný stav jakosti podzemních vod 

Vliv vypouštěných odpadních vod z provozu EDU1–4 na podzemní vodu lze předpokládat 
jen omezeně u monitorovacích objektů nebo v odběrech podzemních vod, u nichž existuje 
významná infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Jedná se o území, které se 
nachází v nivě řeky Jihlavy do vzdálenosti přibližně 500 m od toku – jen tam se dá 
předpokládat infiltrace povrchových vod do podzemních vod a možné ovlivnění zhoršenou 
jakostí vody v řece Jihlavě. 

V této vzdálenosti od Jihlavy se nacházejí 4 monitorovací objekty ČHMÚ a celkem 6 odběrů 
podzemních vod, z nichž 5 jich má údaje o jakosti (Obrázek 9). V daném území jsou také tři 
jímací území určená pro odběry pitné vody. 

 

 

 Odběry podzemních vod s rozlišením jejich účelu a objekty sledování jakosti podzemních vod 
v zájmovém území včetně vymezení útvarů podzemních vod. 

 

Současný stav jakosti podzemních vod, včetně jejich možného ovlivnění vypouštěními 
odpadními vodami z provozu EDU1–4, mohou dokumentovat monitorované údaje 
v objektech podzemních vod v okolí řeky Jihlavy. Většina vlivů a překročení limitních hodnot 
sledovaných ukazatelů více souvisí s vlivy, které nemají přímý vztah k infiltraci vody z řeky 
Jihlavy, část objektů však může být alespoň zčásti ovlivněna. V následující tabulce (Tabulka 
11) jsou jednotlivé objekty v zájmovém území vyhodnoceny podle limitních hodnot ukazatelů 
chemického stavu a v případě nevyhovujícího stavu jsou uvedeny ukazatele, které byly 
příčinou nepříznivého hodnocení. 
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 Výsledky hodnocení chemického stavu podzemních vod v objektech, příslušejícím k zájmovému 
území 

ID 
objektu 
nebo 
odběru 

Název objektu nebo odběru 

ID útvaru nebo 
pracovní 
jednotky 
podzemních 
vod 

Hodnocení 
chemického stavu 

Nevyhovující ukazatele 
chemického stavu 

VB0331 Ivaň (ČHMÚ) 16430 nevyhovující 
acetochlor ESA, acetochlor OA,  

alachlor ESA 

510105 AGRIS Medlov 16440 nevyhovující dusičnany 

VB0318 Medlov (ČHMÚ) 16440 nevyhovující metolachlor ESA 

VB0448 Přibice (ČHMÚ) 16440 nevyhovující amonné ionty 

510183 VAS Brno-venkov - Ivančice 52220 dobrý  

510311 VAS Brno-venkov - Nová Ves 52220 nevyhovující 
dusičnany 

(povrch. voda) 

510624 
LANATEX - Alexovice, vrty HV-2 a 
HV-4 a studna 

52220 nevyhovující 
dusičnany  

(povrch. voda) 

VB0444 Ivančice (Letkovice) (ČHMÚ) 52220 nevyhovující hliník 

510184 
VAS Brno-venkov - Moravské 
Bránice 

65700 dobrý  

 

V útvaru 16430 Kvartér Svratky se nachází objekt ČHMÚ, který je nevyhovující kvůli 
metabolitům acetochloru a alachloru. 

Pro kvartérní útvar Kvartér Jihlavy (16440) jsou relevantní dva monitorovací objekty ČHMÚ a 
jeden odběr (Tabulka 11). Odběr podzemních vod nevyhovuje kvůli dusičnanům, objekty 
ČHMÚ kvůli amonným iontům a metolachloru ESA. 

Útvar 52220 Boskovická brázda - jižní část má v bezprostřední vzdálenosti tři odběry a jeden 
objekt ČHMÚ – dva odběry nevyhovují pro dusičnany (ale pro přísnější limit vztahující se 
k povrchové vodě), objekt ČHMÚ má nadlimitní hliník. 

Pro útvar Krystalinikum brněnské jednotky (65700) je relevantní jen jeden odběr, ve kterém 
jsou dusičnany v limitu. 

Ačkoliv útvar 16430 Kvartér Svratky má zjištěný stoupající trend ve dvou monitorovacích 
objektech, ani jeden se nenachází do vzdálenosti 500 m od Jihlavy. Objekt s významným 
stoupajícím trendem útvaru 22410 Dyjsko-svratecký úval je v pracovní jednotce, která 
nepatří do zájmového území. 

 

K posouzení možného vlivu EDU1–4 na jakost podzemních vod byly v rámci studie [11] 
posuzována jímací území určená pro odběry pitné vody, která leží v nivě řeky Jihlavy a je 
možné jejich ovlivnění infiltrací povrchové vody a její zhoršenou jakostí. 

V údolní nivě řeky Jihlavy v zájmové oblasti pod nádrží Mohelno směrem po toku řeky 
Jihlavy jsou celkem tři jímací území určená pro odběry pitné vody: jímací území Nová Ves 
(Hrubšice), jímací území Ivančice a jímací území Moravské Bránice (Obrázek 10). V rámci 
studie [11] byla tato území podrobně prozkoumána z hlediska již stávajícího pravidelného 
monitoringu podzemních a povrchových vod ČHMÚ, ČEZ, a. s., Povodí Moravy, VÚV TGM a 
monitoringu srážek. V rámci 3 kampaní (červen, srpen, září) byla pořízena aktuální data o 
množství a jakosti povrchových a podzemních vod v jímacích územích a přilehlých tocích 
Jihlavě, Oslavě a Rokytné. Byla analyzována podzemní voda v jednotlivých využívaných 
studních pro pitné účely a posouzena možnost přenosu tritia jako vhodného markeru 
infiltrace vody z toku řeky Jihlavy do podzemních vod v jímacích územích. Na základě těchto 
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dat byly stanoveny vztahové závislosti v procesu infiltrace povrchové vody z řeky Jihlavy do 
podzemních zdrojů pitné vody.  

V zájmové oblasti vymezené nivy řeky Jihlavy se také vyskytují místa odběrů pro nepitné 
účely – jedná se o odběry LANATEX – Alexovice a Moravské Bránice ČSD. Obě jímací 
území již leží na vnější hranici nivy řeky Jihlavy a nejsou tokem přímo ovlivněny, v současné 
době nejsou využívány. Záložní zdroj – zařízení na umělou infiltraci v jímacím území 
Ivančice, který nebyl donedávna provozován, vykazoval v roce 2015 odběr přes 80 tis. m3. 

 

 
 Umístění jímacích území pitné vody Nová Ves, Ivančice a Moravské Bránice a dalších odběrů a 

objektů sledování podzemních vod v zájmové oblasti 

Pro každý sledovaný vrt uvedený v tabulce níže (Tabulka 12) v hodnocených jímacích 
územích byla expertním odhadem stanovena míra infiltrace povrchové vody do podzemní. 
Expertní odhad byl vyjádřen pomocí intervalu, který vyjadřuje nejistotu vyplývající z faktu, že 
ne všechna potřebná data jsou k dispozici (některé litologické profily studní nebyly 
v archívech dohledány, někdy jsou horninové popisy hodně obecné, hydraulické parametry 
studní byly získávány v různé době, různými metodami apod.), a že se vychází jen 
z omezeného počtu tří monitorovacích kampaní. Z důvodu předběžné opatrnosti byly 
zahrnuty i nejnepříznivější stavy. Reálný podíl vody z řeky Jihlavy je proto většinou očekáván 
při spodní hranici uvedeného intervalu. V úvahu byl brán normální hydrologický stav a 
průměrná výše současných odběrů. Primárně byla posuzována situace z prvních dvou 
kampaní, k třetí kampani bylo z důvodu náhlých nárůstů koncentrací tritia v povrchové vodě 
(indikující výrazně neustálený stav mezi povrchovou a podzemní vodou) přihlédnuto jen 
rámcově. Míru infiltrace pro jednotlivé vrty uvádí Tabulka 12, kde je také porovnána 
s poměrem objemové aktivity v podzemní a v povrchové vodě. Poměr objemové aktivity tritia 
v podzemní a v povrchové vodě většinou leží uvnitř předpokládaného intervalu míry 
infiltrace, případně v jeho blízkosti. 
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 Odborný odhad procentuálního podílu vody z řeky Jihlavy v podzemní vodě čerpané z jednotlivých 
vrtů (na základě geologických a hydrogeologických údajů) a poměr naměřených hodnot tritia (3H) 
v podzemní a povrchové vodě (na základě průměru hodnot z 1. a 2. kampaně). 

Vrt Lokalita 
Infiltrace povrchové vody 

[%] 
Poměr 3H 

v podzemní a povrchové vodě 

  od do [%] 

S1 Nová Ves (Hrubšice) 5 10 2,6 

S2 Nová Ves (Hrubšice) 20 40 26 

S3 Nová Ves (Hrubšice) 0 5 0,4 

S4 Nová Ves (Hrubšice) 5 10 1,7 

S5 Nová Ves (Hrubšice) 0 0 0,5 

HV101 Ivančice 60 80 67 

ST1 Ivančice 90 100 100 

S VII Ivančice 0 5 2,3 

HV3 Ivančice 0 0 2,1 

HV7 Ivančice 0 0 1,9 

HV31 Moravské Bránice 60 80 69 

HVJ102 Moravské Bránice 0 5 0,8 

ST1 Moravské Bránice 80 95 100 

ST2 Moravské Bránice 75 90 100 

ST4 Moravské Bránice 40 60 56 

ST5 Moravské Bránice 80 95 100 

ST6 Moravské Bránice 45 65 63 

ST7 Moravské Bránice 60 80 72 

ST8 Moravské Bránice 60 80 75 

ST9 Moravské Bránice 25 45 36 

ST10 Moravské Bránice 60 75 57 

ST11 Moravské Bránice 55 70 50 

 

Po vyhodnocení všech podkladů z pravidelného monitoringu povrchových i podzemních vod, 
vyhodnocení srážek a výsledků aktuálních dat provedených tří kampaní v červnu, červenci a 
září lze konstatovat, že byly v jímacích územích zjištěny rozdíly u jednotlivých studní 
v komunikaci řeka – studna a z výsledků je patrné, že nejvíce ovlivněno infiltrací z řeky 
Jihlavy je jímací území Moravské Bránice a zejména objekty ST1, ST2 a ST5. Výrazně 
proměnlivé je ovlivnění povrchovou vodou v jímacím území Ivančice, kde jsou velmi výrazně 
ovlivněny objekty ST1 a HV101, zatímco ostatní objekty vykazují minimální vliv povrchových 
vod. V jímacím území Nová Ves (Hrubšice) je většina objektů pouze minimálně ovlivněna 
infiltrací povrchové vody z řeky Jihlavy. Výjimkou je pouze objekt S2, kde se podíl infiltrované 
vody pohybuje v rozmezí 20-40 %. 

 

2.4.2 Současný stav množství podzemních vod 

Množství podzemních vod by mohlo být negativně ovlivněno provozem EDU1–4 pouze 
v případě, že by docházelo k významnému čerpání podzemních vod pro účely provozu 
EDU1–4 případně jiné účely, jako je například odvodnění pozemků. V současné době je 
v areálu EDU1–4 evidován pouze jeden odběr podzemní vody situovaný ve vodním útvaru 
65500. Čerpané množství podzemní vody z tohoto odběru činilo v období 2006–2015 pouze 
0,45 – 0,65 l/s [52]. Vzhledem k tomu, že množství odebírané podzemní vody dlouhodobě 
nedosahuje ani hodnoty 1 l/s, není důvod předpokládat, že tento odběr má jakýkoliv 
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negativní vliv na množství a doplňování podzemních vod v lokalitě EDU1–4. Lze 
předpokládat, že přirozené doplňování podzemních vod výrazně převyšuje množství 
odebírané vody. 
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3 Předpověď vývoje množství vody v lokalitě EDU při zohlednění 
očekávané změny klimatu 

3.1 Syntéza poznatků o předpokládaných změnách srážek a teploty 

Obrázek 11 ukazuje syntézu odchylek teplot od průměru let 1981–2010 všech použitých 
datových zdrojů. Období 1981–2010 je v současnosti používáno Českým 
hydrometeorologickým ústavem jako standardní a zároveň z klimatologického hlediska lépe 
odpovídá současným podmínkám. Pozorované anomálie (černá čára) jsou vyhlazeny 
třicetiletým klouzavým průměrem (tlustá černá čára). Klouzavý průměr je vztažen ke středu 
období (např. hodnota pro rok 1975 je vypočtena jako průměr z období 1961–1990).  

 
 Změny srážek (pr) a teploty (tas - °C) v pozorovaných datech (černá čára), dle simulací 

klimatických modelů pro současnost (modré čáry) a pro scénářové období dle RCP2.6 (zelená 
čára), RCP4.5 (oranžová čára), RCP8.5 (červená čára) a dle modelů z projektu ENSEMBLES 
(hnědá čára). Tlusté čáry odpovídají vyhlazeným hodnotám, tenké představují jednotlivé simulace. 
Barevně jsou vyznačeny oblasti, ve kterých leží 90 % simulací pro jednotlivé emisní/koncentrační 
scénáře. Čárkovaná čára v panelu pro teplotu ukazuje pozorovaná data zvýšená o 2 °C a 
vycentrovaná na rok 2045. 
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Odchylky od průměru pro klimatické modely (ostatní tlusté čáry) byly vyhlazeny 
neparametrickou regresí, zvlášť pro jednotlivé RCP scénáře. Barevnými polygony jsou 
vyznačeny oblasti, ve které leží dlouhodobé průměry pro 90 % posuzovaných modelů. 
Čárkovaná čára zobrazuje pozorovaná data po posunutí středem do roku 2045 a zvýšení 
o 2 °C. 

Analýzu rozsáhlého souboru modelů je možno z hlediska změn srážek a teploty shrnout 
následovně: 

 Změny srážek jsou v porovnání s jejich meziroční variabilitou zanedbatelné, nicméně 
v průměru simulace ukazují na mírný růst (cca 8 % pro RCP8.5 kolem roku 2100, 
k roku 2050 jsou změny nižší). Důvodem nižšího růstu průměrných srážek v bližším 
období je, že vliv zesíleného skleníkového efektu není v polovině 21. století tak 
výrazný, jako na jeho konci. Obecně jsou veškeré změny (např. pokles letních srážek, 
růst zimních srážek) výraznější pro vzdálenější časová období. 

 Pro první dva časové horizonty (2021-2050 - ozn. 2035 a 2031-2060 - ozn. 2045) leží 
pravděpodobné zvýšení teploty v rozmezí 0,5–2 °C a 1–2,5 °C, pro nejvzdálenější 
období (2071-2100 - ozn. 2085) je předpokládáno zvýšení o cca 1–4,5 °C se středem 
kolem 2,5 °C. 

 Historické simulace teploty relativně dobře odpovídají pozorovaným anomáliím. 
V případě srážek je patrné podhodnocení dlouhodobé variability, tj. simulace 
poskytují vyrovnanější dlouhodobé průměry, než je patrné v pozorování. Jedním 
z důsledků je nesoulad pozorovaných změn srážek se simulacemi klimatických 
modelů. 

 Pozorovaný růst teploty leží nad střední projekcí klimatických modelů a odpovídá 
spíše horní obálce projektovaných změn. 

 Změny teploty jsou do roku 2050 podobné pro všechny RCP scénáře. 
 Uvažujeme-li oblast změn, ve které leží hodnoty pro 50 % simulací, pak tato oblast 

zahrnuje oteplení o 2 °C v období 2014-2088 pro RCP2.6, 2026-2100 pro RCP4.5 a 
2034-2066 pro RCP8.5 a zvýšení teploty o 2 °C je tak relevantním scénářem změny 
klimatu zejména pro období okolo poloviny století. 

 Změny teploty pro jednotlivé měsíce se od celkové průměrné změny liší řádově do 
cca 0,5 °C, nižší oteplení je projektováno v jarních měsících a v listopadu, nejvyšší 
v srpnu. V případě jednotlivých simulací je amplituda změn zpravidla vyšší. 

 Změny srážek pro jednotlivé měsíce se od průměrné změny liší o méně než 10 %. 
Růst srážek je projektován zejména pro konec zimy a začátek jara, pokles pro letní 
měsíce a začátek podzimu. Stejně jako pro teplotu, je v případě jednotlivých simulací 
amplituda změn zpravidla vyšší. 

 Změny teploty vedou ke zvýšení potenciální evapotranspirace. V relativním vyjádření 
dojde k nejvýraznějšímu zvýšení během zimních měsíců (o téměř 100 %), 
v absolutním vyjádření je růst nejvyšší v létě – cca do 10 mm, v zimě 1-5 mm.  

 Zahrnutí sezónního cyklu změn teploty má pouze malý vliv na potenciální 
evapotranspiraci. Předpokládáme, že i další vlivy (např. na dynamiku sněhové 
pokrývky) jsou pro zájmovou oblast irelevantní. 

Nejistota v predikci srážek vyplývá mj. i z polohy ČR v pásmu přechodu mezi oblastí 
zvyšování srážek na severu a snižování srážek na jihu Evropy. Vzhledem k značné nejistotě 
predikce změn srážek, považuje někdy současná literatura (viz např. [12]) za dostatečné 
adekvátně zahrnout pozorovanou historickou variabilitu srážek (např. analýzou dostatečně 
dlouhého časového období). Nicméně, zejména na základě analýzy pozorovaných trendů 
srážek uvažujeme, že roční úhrn srážek mírně roste, avšak mění se distribuce srážkových 
úhrnů v průběhu roku. 

Na základě výše uvedených skutečnosti konstatujeme, že použití klimatického scénáře 
+2 °C, zejména pro období okolo poloviny 21. století, je oprávněné.  
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3.2 Konstrukce průtokových řad ovlivněných změnou klimatu 

Hydrologická bilance byla modelována modelem BILAN pro období 1932–2015 na základě 
dat získaných od ČHMÚ pro povodí Jihlavy po Ptáčov. Hydrologický model byl nejdříve 
nakalibrován na pozorovaných datech, následně byl proveden výpočet pro oteplení o 2 °C. 
Pro vytvoření řad pro profil Dalešice byl proveden přepočet pozorované a modelovaných řad 
do tohoto profilu na základě koeficientu analogie odvozeného v rámci studie [14]. Koeficient 
analogie pro profil Dalešice ze sledovaného profilu Jihlava-Ptáčov má hodnotu 1,134. 

Modelované odtoky u varianty 1 – oteplení o 2 °C s konstantními srážkovými úhrny 
(srážkové úhrny zůstávají stejné) a u varianty 2 – oteplení o 2 °C s variabilními srážkovými 
úhrny (viz Tabulka 13) byly též opraveny kvantilovou korekcí. Srážkové úhrny byly opraveny 
o delty v jednotlivých měsících, a to tím způsobem, že byly odvozeny změny srážkových 
úhrnů popsaných výše (varianta 1) a průměrné změny srážkových úhrnů v jednotlivých 
měsících z výstupů regionálních klimatických modelů při průměrném oteplení 2 °C (varianta 
2). Z obou variant se následně udělal průměr a vznikly korekční faktory pro jednotlivé 
měsíce. 

 Průměrné změny srážkových úhrnů v jednotlivých měsících. 

 

 Průměrné hodnoty odtokových výšek v jednotlivých měsících pro profil DBC 4695 Jihlava Mohelno. 

 

Výsledné hodnoty pro jednotlivé scénáře a měsíce v grafech typu boxplot uvádí Obrázek 12. 
Průměrné měsíční hodnoty pro profil Mohelno DBC 4695 na Jihlavě a období 1932-2015 a 
pro oba scénáře uvádí Tabulka 14. V této tabulce jsou dále uvedeny poměry těchto hodnot 
k současnému stavu.  
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 Odtokové výšky pro současné a výhledové podmínky (červeně – modelované odtoky, zeleně – 

korigované odtoky, modře – korigované odtoky pro scénář + 2°C s konstantními srážkovými úhrny 
a fialově - korigované odtoky pro scénář + 2°C s variabilními srážkovými úhrny) 

  

Jihlava – Ptáčov 

Jihlava – Mohelno 

Oslava – Mostiště 

Oslava – Oslavany 

Jihlava – Ivančice 
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3.3 Souhrn 

Predikce dopadů klimatické změny na hydrologické poměry povodí Jihlavy, respektive na 
zabezpečenost odběrů pro EDU jsou zatíženy značnou nejistotou spojenou zejména 
s nejistotou v predikcích teploty. Z těchto důvodů byl pro posouzení použit scénář zvýšení 
teplot vzduchu o + 2 °C a variabilní změnou srážkových úhrnů v průběhu roku (nárůst říjen-
květen, červen-září pokles), který se na základě provedených analýz dá očekávat k polovině 
21. století. 

Při posouzení vlivu teploty na odtoky bylo zjištěno, že při oteplení o + 2 °C dochází k poklesu 
odtoků o 20 %. Což zhruba odpovídá 10 % poklesu na 1 °C oteplení. 

Při použitém scénáři (zvýšení teplot vzduchu o + 2 °C a variabilní změnou srážkových úhrnů 
v průběhu roku) dochází: 

 v zimních měsících k nárůstu odtokových výšek, cca do 10 % 
 k poklesu odtokových výšek v letním období řádově do 30 % 

Z analýzy jasně vyplývá, že oteplení nedoprovázené zvyšováním srážek vede k poklesu 
odtoků, nicméně nejistota spojená s předpovědí budoucího vývoje srážek nám nedovoluje 
učinit přesné závěry. Výsledky citlivostní analýzy ale naznačují, že je rozumné uvažovat pás 
nejistot změn průměrných a minimálních sezónních průtoků řádově od 50 % poklesu (jaro, 
léto, podzim) do 30 % růstu (zima), přičemž růst je víceméně možno očekávat pouze 
v zimním období. 

Pro posouzení hydrologického sucha byla použita metoda nedostatkových objemů, jejichž 
změna je dána především teplotou (nízké průtoky se většinou nachází v období s vyššími 
teplotami). Za limitní hodnoty byly použity hodnoty minimálních zůstatkových průtoků (tzn. 
současná hodnota a hodnota dle připravovaného nařízení vlády), které jsou pro profil DBC 
4695 Jihlava pod nádrží Mohelno: 1,20 m3/s (současný), 1,76 m3/s (návrh-vedlejší sezóna) a 
1,437 m3/s (návrh v hlavní sezóně). Hodnoty nedostatkových objemů jsou dány právě těmito 
limitními hodnotami a při oteplení o + 2 °C mohou narůst téměř na dvojnásobek. 
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4 Předpokládané ovlivnění množství a jakosti vod záměrem 
výstavby NJZ v lokalitě EDU 

4.1 Shrnutí parametrů záměru s ohledem na vodohospodářskou problematiku 

Z vodohospodářského hlediska znamená záměr výstavby NJZ změnu požadavků na užívání 
vody (odběr surové vody, resp. vypouštění odpadní vody) EDU. Odběr vody pro potřeby 
EDU (jak stávající EDU1–4, tak uvažovaný NJZ) je zajišťován z prostoru vodní nádrže 
Mohelno, vypouštění odpadní vody z EDU se provádí zpět do prostoru vodní nádrže 
Mohelno. Z vodohospodářského hlediska je tedy podstatná hodnota spotřeby vody v EDU, 
tedy rozdíl mezi odebíraným (odběr) a vypouštěným (odtok) množstvím vody. Spotřeba vody 
přímo závisí na uvažované výkonové alternativě NJZ, včetně případného souběhu NJZ 
s provozem EDU1–4 a vychází z údajů vodohospodářské bilance předpokládaných velikostí 
odběrů vody, ztrát odparem a úletem, potřeb přídavné vody a množstvím vypouštěné vody 
(odtoku) z EDU. Odběr přídavné vody a množství odpadních vod dále uváděné vychází 
z předpokládaného průměrného zahuštění v cirkulačním chladicím okruhu (okruzích) Z=2,5, 
jak pro EDU1–4, tak i pro NJZ, což s rezervou odpovídá dlouhodobému průměrnému 
zahuštění v chladicím okruhu (okruzích) stávající elektrárny Dukovany. Vlastní spotřeba vody 
stanovená jako rozdíl odběru a vypouštění EDU použitá pro vodohospodářský výpočet je 
uvedena v následující Tabulce 14. Spotřeba vody se liší pro současný (T0°C) a výhledový 
(T2°C) klimatický scénář, neboť očekávané zvýšení teploty vzduchu zároveň znamená 
zvýšení požadavků na spotřebu vody pro potřeby chlazení. Vlastní hodnoty spotřeby vody 
jsou uvedeny pro provoz EDU se střídavými odstávkami v sudých/lichých letech (podrobněji 
viz poznámky pod tabulkou). 

 Spotřeba vody EDU mil.m3/měsíc 

* Provoz EDU1–4 (2000 MW = 4x500 MW) je uvažován se střídavými odstávkami jednotlivých bloků 500 MW 
v průběhu každého roku (tj. výměna paliva u každého bloku v cyklu max. 12 měsíců). Provoz bloku NJZ 1200 
MW je uvažován s odstávkou každý druhý rok, tj. s výměnou paliva v cyklu více než 12 měsíců, ale méně než 
24 měsíců. Při souběhu dvou bloků NJZ 1200 MW je uvažována střídavá odstávka, tj. každý rok bude po 
dobu výměny paliva odstaven jeden blok. 

** Bez odstávky bloku 1200 MW / s odstávkou bloku 1200 MW. 

Měsíc 

Varianta* 

T0°C  
2000 MW 

T2°C  
2000 MW 

T0°C 
2×1200 MW 

T2ˇ°C 
2×1200 MW 

T0°C 
2000+1200 MW 

Leden 2,515 2,577 3,083 3,162 4,036 

Únor 2,310 2,365 2,837 2,908 3,707 

Březen 2,178 2,228 3,286 3,364 3,800 

Duben 2,033 2,078 3,377 3,453 3,701 

Květen 2,411 2,461 3,688 3,767 4,235 

Červen 2,866 2,923 3,695 3,771 4,693 

Červenec 3,141 3,203 3,447 3,517 5,060 / 4,627** 

Srpen 3,122 3,184 2,318 2,365 5,029 / 3,491** 

Září 2,906 2,965 3,586 3,662 4,678 

Říjen 2,845 2,907 3,504 3,582 4,576 

Listopad 2,166 2,216 3,195 3,271 3,742 

Prosinec 2,564 2,625 3,146 3,223 4,116 

Celkem za rok 31,057 31,732 39,162 40,045 51,373 / 49,402** 
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4.1.1 Odběr vody 

Odběr vody pro potřeby EDU (tj. pro EDU1–4 i NJZ) je realizován z prostoru vodní nádrže 
Mohelno (viz výše). Údaje uvedené v následující tabulce zahrnují celkový odběr EDU pro 
danou variantu. Hodnoty odběru vody jsou uvedeny pro provoz EDU se střídavými 
odstávkami v sudých/lichých letech (podrobněji viz poznámky pod tabulkou). 

 Odběr vody EDU v mil.m3/měsíc 

* Provoz EDU1–4 (2000 MW = 4x500 MW) je uvažován se střídavými odstávkami jednotlivých bloků 500 MW 
v průběhu každého roku (tj. výměna paliva u každého bloku v cyklu max. 12 měsíců). Provoz bloku NJZ 1200 
MW je uvažován s odstávkou každý druhý rok, tj. s výměnou paliva v cyklu více než 12 měsíců, ale méně než 
24 měsíců. Při souběhu dvou bloků NJZ 1200 MW je uvažována střídavá odstávka, tj. každý rok bude po 
dobu výměny paliva odstaven jeden blok. 

** Bez odstávky bloku 1200 MW / s odstávkou bloku 1200 MW. 

Měsíc 

Varianta* 

T0°C  
2000 MW 

T2°C  
2000 MW 

T0°C 
2×1200 MW 

T2ˇ°C 
2×1200 MW 

T0°C 
2000+1200 MW 

Leden 4,215 4,320 5,188 5,321 6,768 

Únor 3,871 3,965 4,775 4,896 6,217 

Březen 3,652 3,737 5,530 5,663 6,375 

Duben 3,411 3,486 5,686 5,815 6,213 

Květen 4,047 4,131 6,211 6,344 7,110 

Červen 4,811 4,908 6,223 6,352 7,881 

Červenec 5,272 5,377 5,807 5,925 8,499 / 7,770** 

Srpen 5,241 5,345 3,910 3,989 8,447 / 5,861** 

Září 4,876 4,977 6,039 6,168 7,854 

Říjen 4,773 4,877 5,899 6,032 7,681 

Listopad 3,631 3,716 5,378 5,507 6,279 

Prosinec 4,298 4,401 5,294 5,425 6,904 

Celkem za rok 52,098 53,240 65,940 67,437 86,228 / 82,913** 
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4.1.2 Vypouštění vody 

Vypouštění vody z EDU (tj. z EDU1–4 i NJZ) je, stejně jako odběr, realizováno do vodní 
nádrže Mohelno (viz výše). Údaje uvedené v následující tabulce zahrnují celkové vypouštění 
z EDU pro jednotlivé hodnocené varianty. Hodnoty vypouštění vody jsou uvedeny pro provoz 
EDU se střídavými odstávkami v sudých/lichých letech (podrobněji viz poznámky pod 
tabulkou). 

 Vypouštění vody EDU v mil.m3/měsíc 

Měsíc 

Varianta* 

T0°C  
2000 MW 

T2°C  
2000 MW 

T0°C 
2×1200 MW 

T2ˇ°C 
2×1200 MW 

T0°C 
2000+1200 MW 

Leden 1,700 1,743 2,105 2,159 2,732 

Únor 1,562 1,600 1,938 1,988 2,510 

Březen 1,474 1,509 2,245 2,299 2,575 

Duben 1,378 1,408 2,309 2,362 2,511 

Květen 1,635 1,670 2,523 2,577 2,876 

Červen 1,945 1,984 2,528 2,581 3,188 

Červenec 2,132 2,174 2,360 2,408 3,439 / 3,143** 

Srpen 2,119 2,161 1,592 1,624 3,417 / 2,370** 

Září 1,971 2,012 2,453 2,506 3,176 

Říjen 1,928 1,970 2,395 2,450 3,105 

Listopad 1,466 1,500 2,183 2,236 2,537 

Prosinec 1,734 1,776 2,148 2,202 2,787 

Celkem za rok 21,044 21,507 26,779 27,392 34,853 / 33,510** 

* Provoz EDU1–4 (2000 MW = 4x500 MW) je uvažován se střídavými odstávkami jednotlivých bloků 500 MW 
v průběhu každého roku (tj. výměna paliva u každého bloku v cyklu max. 12 měsíců). Provoz bloku NJZ 1200 
MW je uvažován s odstávkou každý druhý rok, tj. s výměnou paliva v cyklu více než 12 měsíců, ale méně než 
24 měsíců. Při souběhu dvou bloků NJZ 1200 MW je uvažována střídavá odstávka, tj. každý rok bude po 
dobu výměny paliva odstaven jeden blok. 

** Bez odstávky bloku 1200 MW / s odstávkou bloku 1200 MW. 

4.2 Vliv na povrchové vody 

4.2.1 Ovlivnění hydrologického režimu 

Změna ovlivnění hydrologického režimu ve vodním toku v souvislosti s realizací NJZ je dána 
zvýšenými požadavky na odběry vody (přesněji spotřebu vody, viz výše), přičemž toto 
zvýšení je způsobeno dvěma hlavními faktory – zvýšením celkového výkonu EDU a 
očekávanou změnou klimatických podmínek (očekávané zvýšení teploty vzduchu se projeví 
zvýšenou spotřebou vody pro chlazení).  

Z vodohospodářského hlediska je pro realizaci záměru klíčová možnost zabezpečení 
požadavků na odběr vody NJZ (resp. v době souběhu pro NJZ a EDU1–4) při současném 
zabezpečení dalších požadavků na užívání vody (odběry realizované jinými subjekty, 
požadavky na minimální zůstatkové průtoky atp.). Problematika se týká celého zájmového 
povodí, které je tvořeno povodím řeky Jihlavy k profilu hráze vodní nádrže Mohelno (definuje 
disponibilní zdroj vody využitelný pro zásobování EDU), resp. v širším významu též povodím 
řeky Jihlavy pod vodní nádrží Mohelno (ovlivnění hydrologického režimu ve vodním toku pod 
vodní nádrží Mohelno). 
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Pro výpočet a posouzení možnosti zajištění zvýšených odběrů vody pro EDU a jejich dopadů 
na průtokový režim v povodí Jihlavy byla aplikována metoda simulačního modelování ([29], 
[30], [31]). Pro vlastní simulační výpočty byl použit „Simulační model množství povrchových 
vod: zásobní funkce vodohospodářské soustavy“ [32]. 

4.2.1.1 Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy 

Princip aplikace simulačního modelu lze s určitou mírou zjednodušení popsat takto: 

Na reálném povodí je vymezena vodohospodářská soustava, sestávající z prvků, které 
charakterizují její chování z hlediska množství povrchových vod.  

Jedná se o prvky/profily: 

 plnící funkci regulace odtoku (vodní nádrže a převody vody), 

 s vlivem/požadavkem na zdroje vody (odběry a vypouštění vody, zajištění 
minimálních průtoků, hladin a dalších aktivit), 

 plnící kontrolní funkci (hodnocení vlivu užívání vody na průtokový režim v bilančních 
profilech).  

Pro potřeby simulačního modelu je tak reálná soustava reprezentována pouze těmito 
významnými profily. Vliv ostatních prvků je k profilům soustavy agregován (tj. např. vliv 
vypouštění nebo odběru vody je přičten, resp. odečten v nejblíže níže položeném profilu 
soustavy). Síť vodních toků je, jako entita propojující prvky vodohospodářské soustavy, do 
modelu zavedena tzv. průtokovou cestou, určující sled jednotlivých prvků ve směru toku 
vody.  

Simulační model simuluje chování celé soustavy v diskrétních časových krocích na základě 
znalosti časových řad přirozených průtoků (tj. neovlivněných užíváním vody a regulací), 
požadavků užívání vody, technických parametrů prvků soustavy a do modelu zavedených 
pravidel regulace odtoku (manipulačních pravidel). Jako časový krok řešení, adekvátní 
charakteru úlohy a parametrům soustavy, byl zvolen jeden měsíc. 

Vliv odběrů podzemních vod je do modelu zaveden jejich projekcí na říční síť (projekce 
provedena mimo rámec simulačního modelu) a v simulačním modelu je vyhodnocován 
obdobně jako vliv odběru povrchové vody. 

Struktura prvků soustavy a nároků na užívání vody jsou v simulačním modelu považovány za 
konstantní a chování takto fixované soustavy je v rámci hydrologického podkladu prošetřeno 
v různých hydrologických situacích. K rozdělování vody ze zdrojů mezi uživatele dochází 
v každém časovém kroku podle manipulačních pravidel. V terminologii modelování se jedná 
o aplikaci statického popisného simulačního modelu. Model simuluje zásobní funkci soustavy 
v průběhu délky hydrologického podkladu. 

Při vlastním výpočtu se v každém profilu soustavy (směrem po průtokové cestě) porovnává 
požadovaný průtok (obecně jako součet minimálního průtoku a odběru v profilu) s hodnotou 
(funkcí soustavy nad profilem ovlivněného) přítoku do profilu. Je-li profil v dosahu aktivního 
působení zdroje s možností nadlepšení, doplní se event. deficit ze zdroje/zdrojů (nádrží, 
případně prostřednictvím převodů vody) v rámci daných manipulačních pravidel, 
s případným zavedením jejich spolupráce. 

V profilech soustavy jsou pak v každém kroku řešení vyhodnocovány aktivity prvků soustavy 
(obsah vody/hladiny v nádržích, realizované odběry a vypouštění, převáděná množství vody, 
přirozené a ovlivněné průtoky). Takto vytvořené časové řady aktivit jsou následně statisticky 
vyhodnoceny (pravděpodobnosti zabezpečení požadavků na užívání vody a minimální 
průtoky, pravděpodobnosti překročení hladin vody v nádržích, čáry překročení průměrných 
měsíčních průtoků apod.). 
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Do příslušných vodohospodářských řešení jsou zavedeny požadavky vyplývající 
z ČSN 75 2405 „Vodohospodářská řešení vodních nádrží“ [33] a ČSN 75 1400 „Hydrologické 
údaje povrchových vod“ [34]. 

Pro posouzení zabezpečení nároků na užívání vody a minimálních průtoků je jako základní 
charakteristika uvažována: 

 zabezpečenost podle trvání pt, která je definována vztahem: 

pt = (m – 0,3) / (n + 0,4) x 100 [%] 

kde  

m - počet členů (zde měsíců) časové řady, v nichž je splněn požadovaný účel, 

n - počet členů (zde měsíců) celé řady. 

Jako doplňující charakteristiky jsou dále uvažovány: 

 po, tj. zabezpečenost podle opakování, pro jejíž stanovení lze uplatnit výše uvedenou 
rovnici, když se za členy řady považují roky, 

 pd, tj. zabezpečenost podle objemu dodávky, vyjádřená procentem objemu skutečně 
dodané vody z celkového požadovaného množství, 

 hloubka poruchy, vyjádřená v procentech nedodaného objemu vody (v daném 
měsíci) z celkového požadovaného objemu, 

 délka poruchy, která vyjadřuje souvislou délku časové řady (zde měsíců), ve které 
nebyl zajištěn požadavek na užívání vody v plném rozsahu, 

Při posouzení zajištění odběrů vody pro EDU a vlivu zvýšených odběrů na hydrologický 
režim vodního toku (zajištění minimálních průtoků) byla jako orientační kritérium v souladu 
s doporučením ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží uvažována dosažená 
(simulovaná) hodnota zabezpečenosti podle trvání. ČSN 75 2405 není od roku 1997 právně 
závazná. Vzhledem k tomu, že tato problematika není v současné době legislativně 
ošetřena, je uvedená norma ve vodohospodářské praxi dosud běžně používaná. Podle 
doporučení ČSN 75 2405 by u sledovaných vodohospodářských účelů vodní nádrže 
zabezpečenost podle trvání neměla klesnout pod hodnotu 95 %, u nejvýznamnějších účelů 
pod hodnotu 99,5 % a pro zajištění minimálních průtoků pod hodnotu 98,5 %.  

 

4.2.1.2 Vymezení zájmového území, identifikace vodohospodářské soustavy 

Zájmové území je tvořeno povodím řeky Jihlavy k profilu hráze vodní nádrže Mohelno (toto 
povodí definuje disponibilní zdroj vody využitelný pro zásobování EDU), resp. též povodím 
(tokem) pod vodní nádrží Mohelno (ovlivnění hydrologického režimu ve vodním toku pod 
vodní nádrží Mohelno).  

Pro posouzení vlivu NJZ na hydrologický režim řeky Jihlavy byly jako klíčové prvky 
vodohospodářské soustavy zvoleny profily vodních nádrží Dalešice a Mohelno, kontrolní 
profil (KPF) Jihlava–Mohelno pod a kontrolní profily Jihlava–Řeznovice, Jihlava–Ivančice a 
Jihlava–Ivaň. Vliv vodárenské nádrže Hubenov na Maršovském potoce je zanedbatelný (viz 
dále) a není tedy do vodohospodářské soustavy zařazena. Pro potřeby simulačního modelu 
byly do vodohospodářského řešení dále zahrnuty kontrolní profily pod VN Mostiště a 
Oslavany na řece Oslavě. Kontrolní profil Jihlava–Ptáčov je do vodohospodářské soustavy 
zařazen jako klíčový profil pro přiřazení hydrologického podkladu (modelovaných 
neovlivněných průtokových řad) k profilům vodních nádrží Dalešice a Mohelno, a také 
kontrolních profilů Jihlava-Mohelno pod vodní nádrží Mohelno a Jihlava–Řeznovice. 

Schéma vodohospodářské soustavy a jejich klíčových prvků v zájmovém území je uvedeno 
na následujícím obrázku. 
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 Schéma vodohospodářské soustavy 
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4.2.1.3 Použitá vstupní data a podklady 

Vodohospodářské řešení vychází z následujících vstupních podkladů: 

 hydrologické podklady (časové řady průměrných měsíčních průtoků), 

 požadavky na odběry surové vody a vypouštění odpadních vod z EDU, 

 ostatní požadavky na užívání vody v zájmovém povodí, 

 požadavky na minimální průtoky v kontrolních profilech, 

 popis účelu a parametrů soustavy VD Dalešice–Mohelno, pravidla hospodaření 
s vodou v zásobním prostoru vodní nádrže Dalešice podle manipulačního řádu, 

 popis struktury říční sítě. 

Hydrologické podklady reprezentují časové řady neovlivněných (tj. očištěných od vlivu 
odběrů/vypouštění vod a regulace průtoku v povodí) průměrných měsíčních průtoků 
modelovaných v délce 84 let na základě dat za období 1932-2015 (ČHMÚ) pro současné 
a výhledové klimatické podmínky.  

Pro vodohospodářský výpočet je – vzhledem k vypouštění odpadní vody do vodní nádrže 
Mohelno (tj. vypouštěná odpadní voda zůstává v prostoru soustavy VD Dalešice–Mohelno) – 
jako relevantní uvažována spotřeba vody, tedy rozdíl mezi odebíranou (odběr) a 
vypouštěnou vodou (odtok). Spotřeba vody byla odvozena z údajů vodohospodářské bilance 
předpokládaných velikostí odběrů vody, ztráty odparem a úletem, potřeby přídavné vody 
a množství vypouštěné vody (odtoku) EDU, včetně spotřeby vody nutné pro vyřazování 
stávajících reaktorů EDU1–4. 

Údaje o užívání vody, resp. o uskutečněných měsíčních odběrech povrchových 
a podzemních vod a vypouštění do povrchových vod jinými subjekty v zájmovém povodí, 
byly převzaty z evidence vedené podle příslušné vyhlášky [36] pro potřeby vodohospodářské 
bilance (tzv. ohlašované údaje). Byly použity nejnovější dostupné údaje za rok 2015. Tato 
data byla zároveň porovnána s údaji hlášenými v předchozích letech. Porovnáním 
uvedených dat (porovnávány byly celkové agregace odběrů a vypouštění vody, tedy celkové 
ovlivnění průtoků užíváním vody, které je z hlediska bilančních výpočtů klíčové) bylo 
ověřeno, že rok 2015 nebyl v zájmovém povodí z hlediska ovlivnění průtoků v daném povodí 
nijak výrazně atypický. Současně z analýzy aktivit jiných subjektů, které by mohly mít 
záporný vliv na vodohospodářskou bilanci v povodí Jihlavy nad soustavou VD Dalešice–
Mohelno, která je součástí studie [21] a vychází z dostupných podkladů ([23], [37], [38]) 
vyplývá, že v souhrnu lze ve výhledu očekávat možný nárůst odběrů pro zemědělství o cca 
5-20 l/s a zároveň současný pokles vypouštění odpadních vod o 10 až 30 l/s, což 
představuje celkový bilanční pokles o 15-50 l/s a to zejména ve vegetační sezóně. Vzhledem 
k velikosti a vodnosti povodí řeky Jihlavy k soustavě VD Dalešice–Mohelno (průměrný 
dlouhodobý roční průtok Qa v profilu Ptáčov za období 1931-2009 je dle platného 
manipulačního řádu pro VD Dalešice–Mohelno (z roku 2015) 5,401 m3/s, celkový očekávaný 
bilanční pokles se tedy pohybuje přibližně v rozmezí 0,3 až 0,9 % Qa) a zároveň vzhledem 
k nejistotám vyplývajícím z predikcí dopadů klimatické změny na hydrologickou situaci lze 
uvedený možný výhledový bilanční pokles z hlediska bilančních výpočtů považovat za 
zanedbatelný a pro bilanční výpočty tedy nebyl uvažován. 

Popis účelu a parametrů soustavy VD Dalešice–Mohelno a pravidla hospodaření s vodou 
v zásobním prostoru vodní nádrže Dalešice byly pro potřeby simulačních výpočtů převzaty z 
platného manipulačního řádu VD Dalešice–Mohelno  [25]. 

Současný požadavek na minimální průtok je definován v profilu Mohelno pod nádrží 
hodnotou 1,2 m3/s [25]. Manipulace podle regulačních stupňů definovaných v manipulačním 
řádu soustavy VD Dalešice–Mohelno nebyly do simulačních výpočtů zahrnuty. Stanovení 
regulačních stupňů a příslušných regulačních křivek v platném manipulačním řádu vychází 
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ze stávajících požadavků na odběry (resp. užívání vody obecně) a ze současné hydrologické 
situace. 

V zájmovém území se, kromě soustavy VD Dalešice–Mohelno, nachází vodárenská nádrž 
Hubenov (na Maršovském potoce). Z vodohospodářské bilance roku 2015 vyplývá, že max. 
změna průtoku v Maršovském potoce vlivem hospodaření nádrže Hubenov, vyjádřená v 
procentech dlouhodobého průměrného průtoku Qa, byla 85,8 %. Při přepočtu na změnu 
průtoku v profilu hráze VN Hubenov se tedy jedná o 0,115 m3/s, což je 2,1 % Qa v profilu 
hráze vodní nádrže Mohelno. Vliv VN Hubenov lze proto při posouzení koncepčních záměrů, 
souvisejících s rozšířením odběrů pro EDU, zanedbat. Do vodohospodářského řešení byl 
naopak zahrnut vliv hospodaření s vodou ve VN Mostiště (s objemem zásobního prostoru 
9,339 mil. m3), který ovlivňuje průtoky v kontrolním profilu Ivančice. I tento vliv je nicméně 
značně limitovaný (průměrný dlouhodobý průtok Oslavy v profilu pod VN Mostiště tvoří cca 
10 % průměrného dlouhodobého průtoku Jihlavy v profilu Ivančice). 

Pro sestavení simulačního modelu v zájmovém povodí pak byl jako podklad použit 
strukturální model říční sítě spravovaný VÚV TGM, v.v.i. Jde o úsekový model říční sítě 
zpracovaný nad mapovými podklady v měřítku 1:10 000. V rámci simulačního modelování 
slouží model říční sítě k lokalizaci objektů a určení jejich vzájemných vztahů. 

4.2.1.4 Zabezpečení odběrů EDU a ovlivnění hydrologického režimu 

Výsledky simulačních výpočtů vodohospodářského řešení jsou uvedeny v následujících 
tabulkách (Tabulka 18 a Tabulka 19). Uvedeny jsou dosažené zabezpečenosti požadavků na 
odběry surové vody EDU a dosažené zabezpečenosti požadavků na minimální průtoky 
(1,2 m3/s) v profilu Jihlava–Mohelno pod vodní nádrží Mohelno. Údaje o dosažených 
zabezpečenostech podle trvání (pt) jsou dále doplněny údaji o dosažených 
zabezpečenostech podle opakování (po) a podle dodávky (pd), údaji o maximální dosažené 
hloubce a délce poruch a dále údaji o dosaženém průměrném dlouhodobém odtoku v profilu 
Mohelno pod nádržemi.  

 Souhrnné výsledky zabezpečenosti odběrů vody pro EDU a minimálních průtoků v profilu Jihlava–
Mohelno pod, podle trvání ptt 

Varianta 

pt [%] 

Odběr EDU 
Minimální průtoky 

v profilu Mohelno pod 
nádržemi 

T0°C; 2000 MW  99,931  99,931 

T0°C; 2×1200 MW  99,931  99,931 

T0°C; 2000+1200 MW  99,931  99,931 

T2°C; 2000 MW  99,931  99,931 

T2°C; 2×1200 MW  99,931  99,931 

Barevné schéma použité pro hodnocení zabezpečenosti:  

 Zabezpečeno bez poruchy 

Hodnota zabezpečenosti podle trvání 99,931 % odpovídá při simulaci v délce 1008 měsíců (délka hydrologického 
podkladu 84 let) bezporuchovému stavu. 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že v rámci provedených simulací bylo dosaženo 
bezporuchového plnění požadavků jak pro vlastní odběr EDU, tak pro požadavky na 
minimální zůstatkové průtoky pod vodní nádrží Mohelno ve výši 1,2 m3/s ve všech 
hodnocených variantách, a to při současném uvažování potřeb všech ostatních uživatelů 
(odběratelů) vody v zájmovém povodí. Ve vodním toku pod vodní nádrží Mohelno dojde (při 
zachování plnění požadavků na minimální zůstatkové průtoky) vlivem zvýšeného odběru 
EDU ke snížení průměrného dlouhodobého průtoku (snížení průměrného odtoku z vodní 
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nádrže Mohelno). Jak však vyplývá z porovnání variant výpočtů pro současné (T0°C) a 
výhledové (T2°C) podmínky, na snížení průtoků má vyšší podíl očekávaná změna 
klimatických podmínek než zvýšené odběry EDU. Z porovnání simulovaného průměrného 
dlouhodobého odtoku pro výkonové alternativy 2000 MW a 2×1200MW samostatně pro 
současné a výhledové klimatické podmínky, resp. ze současného vzájemného porovnání 
simulovaného průměrného dlouhodobého odtoku za současných a výhledových klimatických 
podmínek samostatně pro každou výkonovou alternativu vyplývá, že při uvažování výkonu 
NJZ 2×1200 MW se změna klimatu na snížení průměrného dlouhodobého odtoku z vodní 
nádrže Mohelno podílí přibližně 70 %, zvýšení odběru EDU pak zbývajícími 30 % (viz údaje 
o průměrném dlouhodobém odtoku - Tabulka 19). 

 Detailní výsledky zabezpečenosti odběrů vody pro EDU a minimálních průtoků v profilu Jihlava–
Mohelno pod 

Varianta 

Odběr EDU 
Minimální průtoky v profilu 

 Jihlava–Mohelno pod  

Zabezpečenost 
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pt 

[%] 

po 

[%] 

pd 

[%] 

 

[%] 

 

[měsíc] 

pt 

[%] 

 

[měsíc] 

Ø Q 

[m3/s] 

T0°C; 2000 MW 99,931 99,171 100 0 0 99,931 0 5,178 

T0°C; 2×1200 MW 99,931 99,171 100 0 0 99,931 0 4,920 

T0°C; 2000+1200 MW 99,931 99,171 100 0 0 99,931 0 4,565 

T2°C; 2000 MW 99,931 99,171 100 0 0 99,931 0 4,544 

T2°C; 2×1200 MW 99,931 99,171 100 0 0 99,931 0 4,281 

pt hodnota zabezpečenosti požadavku podle trvání vyjadřuje podíl bezporuchových měsíců (při délce 
hydrologického podkladu 1008 měsíců (84 let) odpovídá bezporuchovému stavu hodnota pt = 99,931%). 

po hodnota zabezpečenosti požadavku podle opakování vyjadřuje podíl bezporuchových roků (při délce 
hydrologického podkladu 84let odpovídá bezporuchovému stavu hodnota pd = 99,171%). 

pd hodnota zabezpečenosti podle dodávky vyjadřuje procento objemu skutečně dodané vody z celkového 
požadovaného množství. 

Maximální hloubka poruchy vyjadřuje množství nedodané vody pro EDU v procentech v nejkritičtějším měsíci. 

Maximální délka poruchy vyjadřuje maximální souvislou délku poruchy (maximální počet po sobě následujících 
poruchových měsíců). 

Průměrný dlouhodobý odtok v profilu Jihlava–Mohelno pod, vyjadřuje průměrný průtok pod vodní nádrží Mohelno 
za celé období 1008 měsíců. 
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4.2.2 Ovlivnění jakosti vody 

Ovlivnění jakosti vody záměrem výstavby NJZ spočívá zejména ve zvýšení koncentrací 
některých látek v odpadní vodě, které je způsobeno zahuštěním čerpané surové vody 
v chladicím okruhu elektrárny a v mnohem menší míře také přímým používáním a 
vypouštěním některých látek v samotné elektrárně. V následujících dvou kapitolách je 
popsáno možné ovlivnění jakosti vody v hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod záměrem 
samostatného provozu NJZ a také jeho krátkodobého souběhu se stávajícím provozem 
EDU1–4. První kapitola obsahuje shrnutí možného vlivu na neradiační ukazatele a druhá 
kapitola zhodnocení vlivu na ukazatele radiační. 

4.2.2.1 Neradiační ukazatele 

Seznam neradiačních ukazatelů, které mohou být ovlivněny budoucím provozem NJZ, 
vychází ze znalostí současných technických parametrů záměru NJZ a také z měřených dat, 
která souvisejí se stávajícím provozem EDU1–4 a jeho vlivem na jakost povrchových vod 
v soustavě VD Dalešice–Mohelno a v kontrolním profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Pro posuzování vlivu současného provozu EDU1–4 a také záměru NJZ na povrchové vody 
v zájmovém území je základní právní úpravou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů [41] a nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech [2]. Tato právní úprava je v současné době závazná 
pro vodoprávní úřady při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových a určuje, 
jak seznam, tak i emisní standardy jednotlivých ukazatelů pro komunální, průmyslové i další 
odpadní vody. 

Pro provoz NJZ, případně pro jeho krátkodobý souběh s EDU1–4, je nutné posuzovat vliv 
vypouštění odpadních vod na ukazatele, které jsou uvedeny v NV č. 401/2015 Sb. pro 
průmyslové provozy oboru Výroba elektřiny a tepla (kód CZ-NACE: 35.11). Jako závazné 
jsou v nařízení vlády uvedeny následující ukazatele:   

 pH (reakce vody), 
 NL (nerozpuštěné látky sušené při 105 ºC), 
 RAS (rozpuštěné anorganické soli), 
 C10-C40 (uhlovodíky C10-C40). 

Minimálně tyto ukazatele a pro ně stanovené emisní limity by měly být uvedeny v povolení k 
nakládání s průmyslovými odpadními vodami z provozu NJZ. Již v současném rozhodnutí o 
vypouštění odpadních vod z EDU1–4 [4] a [5] jsou kromě výše uvedených ukazatelů 
specifikovány další, pro které jsou stanoveny závazné emisní limity. Jedná se o ukazatele:  

 SO4
2- (sírany), 

 Ca2+ (vápník), 
 N-NH4

+ (amoniakální dusík), 
 CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dichromanem). 

Aby bylo možné co nejkomplexněji posoudit vliv NJZ na jakost povrchových vod, byly 
k oběma výše uvedeným skupinám ukazatelů zařazeny ještě další znečišťující látky, které 
jsou v povodí Jihlavy problematické, případně mohou být ovlivněny budoucím provozem 
NJZ. Jedná se o následující doplňkové ukazatele: 

 BSK5 (biologická spotřeba kyslíku pětidenní),  
 N-NO3

- (dusičnanový dusík), 
 Ncelk (celkový dusík), 
 Pcelk (celkový fosfor), 
 Cl- (chloridy), 
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 teplota vody. 

Pro všechny tři výše uvedené skupiny ukazatelů s výjimkou pH a uhlovodíků C10-C40 byly 
provedeny simulace vlivu samostatného provozu NJZ nebo jeho krátkodobého souběžného 
provozu s EDU1–4 na jakost vod v profilu Jihlava–Mohelno pod v 84leté časové řadě 
průtoků. Při simulacích byly zohledněny: 

 změny koncentrací hodnocených látek v závislosti na průtoku v profilu Jihlava – 
Vladislav, který není ovlivněn provozem EDU,  

 změny hodnocených ukazatelů průchodem vodní nádrží Dalešice v závislosti na 
teoretické době zdržení,  

 změny koncentrací látek mezi odtokem z nádrže Dalešice a odběrem surové vody pro 
EDU z nádrže Mohelno,  

 změny koncentrací hodnocených látek vlivem odběru a vypouštění vod v komplexu 
EDU,  

 změny koncentrací látek mezi profilem vypouštění odpadních vod do nádrže Mohelno 
a profilem Jihlava–Mohelno pod.   

Základem pro odvození charakteristických změn v soustavě nádrží Dalešice a Mohelno se 
stala data z účelového monitoringu VÚV TGM pro ČEZ, a. s. za období 2009-2015 [3] a dále 
dlouhodobě sledované údaje o jakosti surové a odpadní vody v provozu EDU1–4 [6]. 

Zjištěné závislosti v jednotlivých částech soustavy byly popsány vhodnými rovnicemi a byl 
sestaven řetězec výpočetních kroků v hodnocené soustavě. Výsledky pro klíčové profily byly 
simulovány v 84leté časové řadě ovlivněných průtoků pro každou z hodnocených 
výpočetních variant. 

Výsledky ročních charakteristických hodnot byly porovnány s cílovými hodnotami 
přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. v profilu Jihlava–Mohelno pod a nakonec 
bylo provedeno závěrečné vyhodnocení pro jednotlivé ukazatele. 

Pro reakci vody (pH) nebyly simulace prováděny z důvodu velmi složitých závislostí, které 
nebylo možné v jednoduchém simulačním modelu postihnout, a pro uhlovodíky C10-C40 
nebyly simulace prováděny proto, že většina zjišťovaných hodnot v surové i odpadní vodě 
byla pod mezí stanovitelnosti. 

Simulace změn jakosti vody pro vybrané ukazatele byly provedeny pro současné klimatické 
a hydrologické podmínky (scénář 0 °C) a současně i podmínky s uvažovanou klimatickou 
změnou (scénář +2 °C). Pro scénář s klimatickou změnou jsou uvažovány pouze výkonové 
alternativy 2000 MW a 2×1200 MW, protože se očekává, že v případě krátkodobého 
souběhu EDU1–4 s NJZ o výkonu 1200 MW ještě nebude klimatická změna aktuální. 
Výkonová alternativa 2000 MW při scénáři klimatické změny byla simulována kvůli odlišení 
vlivu změny klimatu od samotného vlivu EDU. Pro hodnocení z hlediska radioaktivních látek 
byla doplněna navíc výkonová alternativa 1500+1750 MW (souběh tří bloků EDU1–4 a 
velkého bloku NJZ) při klimatickém scénáři 0 °C. Pro tuto výpočetní variantu se předpokládá 
podobné ovlivnění průtoků jako pro variantu 2000+1200 MW, ale vlivy na obsah 
radioaktivních látek mohou být vyšší.  

4.2.2.1.1 Hodnocení pro ukazatele uvedené v rozhodnutí o vypouštění odpadních vod 
z EDU1–4 

Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky se do vod dostávají obvykle z různých bodových zdrojů znečištění. Při 
zvýšených průtocích je jejich významným zdrojem především erozní smyv na zemědělských 
pozemcích a také sedimenty deponované v korytech toků nebo v nádržích. Určité množství 
nerozpuštěných látek vzniká biologickými a rozkladnými procesy v tocích a nádržích. 
Množství nerozpuštěných látek od vstupního profilu Jihlava–Vladislav pod významně klesá 
zejména vlivem jejich sedimentace ve vodní nádrži Dalešice a částečně i v nádrži Mohelno. 
Ani vypouštění odpadních vod z provozu EDU ve všech simulovaných variantách 



Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a podzemní vody 

 

 
58

nezpůsobuje jejich výraznější nárůst v hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod. S nárůstem 
výkonu u jednotlivých alternativ NJZ je patrný mírný nárůst koncentrací do 20 % oproti 
současnému stavu. Ani v případě očekávané klimatické změny nejsou změny natolik 
významné, aby znamenaly riziko, byť jen dosažení hodnot přípustného znečištění. Souhrnné 
hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel 
nerozpuštěné látky uvádí Tabulka 20.  

 Vliv NJZ na koncentrace nerozpuštěných látek v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

NL105 Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 3,0 0 0 3,0 0 0 

T0°C; 2×1200 MW 3,2 0,2 7,3 3,1 0,2 6,2 

T0°C; 2000+1200 MW 3,6 0,6 19,1 3,4 0,5 16,4 

T2°C; 2000 MW 3,1 0,1 2,4 3,0 0,0 1,0 

T2°C; 2×1200 MW 3,3 0,3 11,5 3,2 0,3 8,7 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 25,9   24,3   

Hodnota přípustného znečištění 20,0      

 

Rozpuštěné anorganické soli (RAS) 

Ukazatel RAS dokumentuje celkové množství rozpuštěných anorganických solí ve vodě a 
jeho koncentrace mohou zvyšovat jak anorganické látky původem z povodí nad profilem 
Jihlava – Vladislav pod, tak i některé látky používané v provozu EDU. Z provedených 
simulací je zřejmé, že koncentrace RAS v profilu Jihlava–Mohelno pod jsou mírně zvýšené 
oproti průměrným koncentracím v neovlivněném profilu Jihlava – Vladislav pod. Již za 
podmínek současného provozu je vliv EDU1–4 na zvyšování koncentrací RAS patrný, 
nicméně nedochází k překročení cílových hodnot přípustného znečištění. Při provedených 
simulacích pro další výkonové alternativy za současných klimatických podmínek dochází 
k mírnému nárůstu koncentrací v hodnotícím profilu, ale v žádné variantě nedochází ani 
v jednom roce ze simulované řady k překročení hodnoty přípustného znečištění. Totéž platí i 
pro výkonové alternativy pro změnu klimatu o +2 °C. Souhrnné hodnocení vlivu 
simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel RAS uvádí Tabulka 21. 

 Vliv NJZ na koncentrace RAS v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé výpočetní 
varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

RAS Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 214 0 0,0 209 0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 233 19 8,8 226 16 7,7 

T0°C; 2000+1200 MW 263 49 22,8 246 37 17,6 

T2°C; 2000 MW 226 11 5,3 217 7 3,4 

T2°C; 2×1200 MW 249 35 16,5 235 26 12,4 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 173   171   

Hodnota přípustného znečištění 470      
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Sírany 

Koncentrace síranů ve vodě mohou zvyšovat jak přísuny původem z povodí nad profilem 
Jihlava–Vladislav pod – zejména jejich odtoky ze zemědělských i přírodních ploch, tak i 
některé látky používané v provozu EDU. Z provedených simulací je zřejmé, že koncentrace 
síranů v profilu Jihlava–Mohelno pod jsou mírně zvýšené oproti průměrným koncentracím 
v neovlivněném profilu Jihlava–Vladislav. Již za podmínek současného provozu je vliv 
EDU1–4 na zvyšování koncentrací síranů patrný, nicméně zjišťované hodnoty jsou hluboko 
pod cílovými hodnotami přípustného znečištění. Výraznější nárůst o přibližně 28 % je patrný 
až pro výkonovou alternativu souběhu EDU1–4 a NJZ. Pro obě výkonové alternativy za 
podmínky změny klimatu o +2 °C dochází k mírnému až střednímu zvýšení koncentrací 
síranů do 10 %, nicméně ani v jedné variantě nedochází v žádném roce k překročení 
cílových hodnot přípustného znečištění. Souhrnné hodnocení vlivu simulovaných variant 
EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel sírany uvádí Tabulka 22. 

 Vliv NJZ na koncentrace síranů v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

Sírany Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 56,3 0,0 0,0 54,4 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 56,1 -0,2 -0,3 53,7 -0,7 -1,4 

T0°C; 2000+1200 MW 71,8 15,5 27,6 66,3 11,9 21,8 

T2°C; 2000 MW 60,9 4,6 8,2 57,6 3,2 5,8 

T2°C; 2×1200 MW 61,5 5,2 9,3 56,9 2,5 4,5 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 43,6   42,3   

Hodnota přípustného znečištění 200      

 

Vápník 

Koncentrace vápníku vykazují velmi podobné výsledky a závislosti jako RAS. Vápník je 
přirozenou součástí vod a jeho koncentrace jsou ovlivněné geologickým podložím a půdními 
podmínkami v povodí. V provozu EDU dochází ke zvyšování koncentrací vápníku 
v odpadních vodách vlivem odparu v chladicích věžích. Z provedených simulací je zřejmé, že 
koncentrace vápníku v profilu Jihlava–Mohelno pod jsou mírně zvýšené oproti průměrným 
koncentracím v neovlivněném profilu Jihlava–Vladislav pod. Již za podmínek současného 
provozu je vliv EDU1–4 na zvyšování koncentrací vápníků patrný, nicméně zjišťované 
hodnoty jsou hluboko pod cílovými hodnotami přípustného znečištění pro všechny 
posuzované výpočetní varianty. Souhrnné hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na 
kvalitu povrchové vody pro ukazatel vápník uvádí Tabulka 23. 
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 Vliv NJZ na koncentrace vápníku v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

Ca Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 40,6 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 44,1 3,5 8,7 42,7 3,0 7,7 

T0°C; 2000+1200 MW 49,7 9,2 22,6 46,6 6,9 17,4 

T2°C; 2000 MW 42,7 2,1 5,3 41,0 1,4 3,4 

T2°C; 2×1200 MW 47,2 6,6 16,3 44,6 4,9 12,3 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 31,1   30,6   

Hodnota přípustného znečištění 190      

 

Amoniakální dusík 

Zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku ve vodách souvisejí nejčastěji s rozkladem 
organických látek a obvykle se vyskytují v místech zaústění nečištěných nebo nedokonale 
čištěných odpadních vod z bodových zdrojů. Dusík ve formě amoniakálního dusíku je vnášen 
do odpadních vod i v souvislosti s úpravou vod v EDU1–4, vzhledem k jeho vysoké reaktivitě 
ale pravděpodobně rychle přechází na jiné formy dusíku. Množství amoniakálního dusíku od 
vstupního profilu Jihlava–Vladislav pod zásadně klesá zejména vlivem jeho transformací ve 
vodní nádrži Dalešice (spotřeba fytoplanktonem, přeměny na jiné formy dusíku) a ani 
zahuštění odpadních vod v EDU nepřispívá výrazně k jeho zvýšení v kontrolním profilu 
Jihlava–Mohelno pod. Ve všech simulovaných výpočetních variantách se výsledné 
koncentrace pohybují hluboko pod cílovými hodnotami podle NV č. 401/2015 Sb. (0,23 mg/l) 
a v žádném z hodnocených roků nepřekračují průměrnou roční hodnotu 0,06 mg/l. 
S rostoucím výkonem jednotlivých alternativ dochází k mírnému nárůstu koncentrací, který 
pro současné klimatické podmínky dosahuje necelých 17 % při souběžném provozu EDU1–4 
a NJZ a v případě změny klimatu o +2 °C mírně přes 10 % pro alternativu 2×1200 MW. 
Souhrnné hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel 
amoniakální dusík uvádí Tabulka 24. 

 Vliv NJZ na koncentrace amoniakálního dusíku v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

N-NH4 Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 0,031 0,0 0,0 0,030 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 0,033 0,002 6,5 0,032 0,002 5,6 

T0°C; 2000+1200 MW 0,036 0,005 16,9 0,035 0,004 14,9 

T2°C; 2000 MW 0,031 0,001 2,4 0,031 0,000 1,5 

T2°C; 2×1200 MW 0,034 0,003 10,5 0,033 0,003 8,4 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 0,505   0,503   

Hodnota přípustného znečištění 0,230      
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CHSKCr  

Ukazatel CHSKCr je souhrnný indikátor, který charakterizuje celkový obsah organických látek 
ve vodách, a za jeho zvýšenými hodnotami mohou být jak zdroje znečištění, tak i přirozené 
procesy v povodí. Jeho zvýšené hodnoty obvykle indikují přímé vypouštění odpadních vod 
nebo špatně fungující procesy čištění. Jejich zvýšený obsah je ale také spojen s odtokem 
huminových látek z horských a podhorských povodí. Z monitoringu surové a odpadní vody 
v EDU1–4 vyplývá, že v areálu EDU dochází k zadržování organických látek vyjádřených 
ukazatelem CHSKCr. Obsah CHSKCr ve vstupním profilu Jihlava–Vladislav pod je zvýšený a 
přesahuje hodnotu přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Po průchodu 
nádrží Dalešice se hodnoty mírně snižují, aby se opět zvýšily působením vypouštěných 
odpadních vod zahuštěných vlivem odparu v provozu EDU. V podmínkách současného 
provozu EDU1–4 nepřekračují hodnoty simulací cílové hodnoty přípustného znečištění 
v žádném roce časové řady. Při simulacích výkonové alternativy 2×1200 MW dochází již 
k ojedinělým překročením cílových hodnot (do 5 %) a při alternativě souběhu 2000 MW + 
1200 MW již dochází k překročení s pravděpodobností více než 50 %. Pro obě výkonové 
alternativy v podmínkách změny klimatu o +2 °C dochází k ojedinělým překročením i pro 
alternativu 2000 MW (do 2,5 %) a pro alternativu 2×1200 MW nepřekračuje 10 %. Souhrnné 
hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel CHSKCr 
uvádí Tabulka 25. 

 Vliv NJZ na hodnoty CHSKCr v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé výpočetní 
varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

CHSKCr Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 23,2 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 24,6 1,4 5,9 24,3 1,2 5,3 

T0°C; 2000+1200 MW 26,8 3,6 15,6 26,1 3,0 12,9 

T2°C; 2000 MW 23,5 0,3 1,1 23,2 0,1 0,5 

T2°C; 2×1200 MW 25,2 2,0 8,5 24,6 1,5 6,3 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 28,5   27,8   

Hodnota přípustného znečištění 26,0      

 

Z pohledu ukazatelů, které jsou v současné době uvedeny v platném rozhodnutí 
k vypouštění odpadních vod z provozu EDU1–4 je zřejmé, že při výkonových alternativách 
NJZ mohou být v ojedinělých případech překračovány cílové hodnoty přípustného znečištění 
pouze pro ukazatel CHSKCr. Pro variantu souběhu EDU1–4 s NJZ může být limit pro CHSKCr 
překračován s  pravděpodobností přesahující 50 %. Pro ostatní ukazatele (RAS, 
nerozpuštěné látky, sírany, vápník a amoniakální dusík) nebudou limitní hodnoty přípustného 
znečištění překračovány v žádném roce z hodnocených výpočetních variant. 
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4.2.2.1.2 Hodnocení pro doplňkové ukazatele 

 

BSK5 

Z doplňkových ukazatelů byl jako první hodnocen obsah lehce rozložitelných organických 
látek vyjádřených ukazatelem BSK5. Zvýšené hodnoty BSK5 se vyskytují v místech, kde 
dochází k vypouštění nečištěných odpadních vod nebo v místech s nedokonalým čištěním 
odpadních vod. Hodnoty BSK5 ve vstupním profilu Jihlava–Vladislav pod jsou zvýšené a 
přesahuje hodnotu přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Po průchodu 
nádrží Dalešice se hodnoty snižují, a ani vlivem vypouštěných odpadních vod zahuštěných 
vlivem odparu v provozu EDU1–4 nedochází k jejich zásadnímu nárůstu. V podmínkách 
současného provozu EDU1–4 nepřekračují hodnoty simulací hodnotu přípustného znečištění 
v žádném roce simulované časové řady. Ve všech simulovaných výpočetních variantách se 
výsledné hodnoty BSK5 pohybují pod cílovými hodnotami podle NV č. 401/2015 Sb. 
(3,8 mg/l) a v žádném z hodnocených roků nepřekračují průměrnou roční hodnotu 3 mg/l. 
S rostoucím výkonem jednotlivých simulovaných alternativ dochází k mírnému nárůstu 
hodnot BSK5, který pro současné klimatické podmínky dosahuje 30 % a pro obě alternativy 
v případě změny klimatu o +2 °C nepřekračuje 20 %. Souhrnné hodnocení vlivu 
simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel BSK5 uvádí Tabulka 26. 

 Vliv NJZ na hodnoty BSK5 v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé výpočetní 
varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

BSK5 Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 1,14 0,0 0,0 1,12 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 1,27 0,13 11,5 1,23 0,11 10,3 

T0°C; 2000+1200 MW 1,48 0,34 30,0 1,42 0,30 26,9 

T2°C; 2000 MW 1,19 0,05 4,6 1,15 0,03 3,3 

T2°C; 2×1200 MW 1,36 0,22 18,8 1,29 0,17 15,6 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 4,65   4,51   

Hodnota přípustného znečištění 3,80      

 

Dusičnanový dusík 

Jako velmi problematický ukazatel z pohledu zatížení vod v povodí Jihlavy se jeví 
dusičnanový dusík. Jeho původ v povodí souvisí zejména s intenzivní zemědělskou činností 
a jeho vnos do vodní nádrže Dalešice má výrazně sezónní charakter s maximem v jarním 
období a minimem v letním období. Hodnoty dusičnanového dusíku v profilu Jihlava–
Vladislav pod pouze v některých letech překračují hodnotu přípustného znečištění. Vlivem 
zploštění sezónních křivek koncentrací v nádrži Dalešice dochází již zde k nárůstu 
průměrných hodnot, který se ještě zvýrazňuje vlivem vypouštění zahuštěných odpadních vod 
z provozu EDU1–4. Z provedených simulací pro současné klimatické podmínky vyplývá, že 
k překročení hodnot přípustného znečištění by mohlo docházet v celé časové řadě při všech 
výkonových alternativách. Totéž platí i pro výpočetní varianty s klimatickou změnou. 
Průměrné zvýšení koncentrací pro výkonovou alternativu 2×1200 MW a současné klimatické 
podmínky se pohybuje kolem 10 %, pro souběžný provoz EDU1–4 s NJZ se blíží 25 %. 
Souhrnné hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel 
dusičnanový dusík uvádí Tabulka 27. 
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 Vliv NJZ na koncentrace dusičnanového dusíku v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

N-NO3 Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 7,7 0,7 9,4 7,6 0,6 8,6 

T0°C; 2000+1200 MW 8,7 1,7 24,2 8,5 1,5 20,8 

T2°C; 2000 MW 7,1 0,0 0,4 7,0 0,0 0,2 

T2°C; 2×1200 MW 7,8 0,8 11,6 7,7 0,7 9,5 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 5,1   4,9   

Hodnota přípustného znečištění 5,4      

 

Celkový dusík 

Pro koncentrace celkového dusíku platí téměř vše, co bylo uvedeno v případě 
dusičnanového dusíku. Je to proto, že hlavní podíl na koncentraci celkového dusíku 
v hodnocených profilech tvoří dusičnanový dusík a jeho režim popsaný výše z velké části 
určuje i výsledné koncentrace celkového dusíku. Hodnoty celkového dusíku v profilu Jihlava–
Vladislav pod, neovlivněném provozem EDU, v některých letech překračují hodnoty 
přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. Vlivem zploštění sezónních křivek 
koncentrací v nádrži Dalešice dochází již zde k nárůstu průměrných hodnot, který se ještě 
zvýrazňuje vlivem vypouštění zahuštěných odpadních vod z provozu EDU1–4. 
Z provedených simulací pro současné klimatické podmínky vyplývá, že k překročení hodnoty 
přípustného znečištění by mohlo docházet v celé časové řadě při všech výkonových 
alternativách. Totéž platí i pro výpočetní varianty s klimatickou změnou. Průměrné zvýšení 
koncentrací pro výkonovou alternativu 2×1200 MW a současné klimatické podmínky se 
pohybuje do 10 %, pro souběžný provoz EDU1–4 s NJZ se blíží 24 %. Souhrnné hodnocení 
vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel celkový dusík uvádí 
Tabulka 28. 

 Vliv NJZ na koncentrace celkového dusíku v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

Ncelk Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 9,3 0,8 9,2 9,4 0,8 9,5 

T0°C; 2000+1200 MW 10,6 2,0 23,6 10,5 1,9 22,3 

T2°C; 2000 MW 8,4 -0,1 -1,5 8,5 -0,1 -0,7 

T2°C; 2×1200 MW 9,3 0,8 9,1 9,4 0,8 9,3 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 6,1   6,4   

Hodnota přípustného znečištění 6,0      
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Celkový fosfor 

Celkový fosfor se do vod v povodí Jihlavy nad profilem Vladislav dostává zejména 
z bodových zdrojů znečištění. Za průměrných a nízkých průtoků představují tyto zdroje 
rozhodující vstup v celém povodí. Za vysokých a velmi vysokých průtoků může tvořit 
významnou část vstupu také erozní fosfor, který se do toků dostává ze zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. Koncentrace celkového fosforu v profilu Jihlava–Vladislav 
pod, ve všech letech, pro které jsou k dispozici údaje z monitoringu, překračují hodnoty 
přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. K výraznému snížení koncentrací 
celkového fosforu dochází vlivem retence v nádrži Dalešice, kdy jeho obsah klesá přibližně 
na 50 % vstupních koncentrací. Mírné zvýšení je patrné vlivem vypouštění zahuštěných 
odpadních vod z provozu EDU1–4, nicméně jeho průměrné koncentrace v hodnotícím profilu 
Jihlava–Mohelno pod v posledních 10 letech nepřekračují hodnotu přípustného znečištění 
podle NV č. 401/2015 Sb.  
Z provedených simulací pro výpočetní varianty za současných klimatických podmínek 
vyplývá, že při výkonové alternativě 2000 MW dochází k překročení cílové hodnoty přibližně 
s pravděpodobností 20 % a tyto situace jsou vázány na období vysokých a velmi vysokých 
průtoků, kdy se výrazně uplatňuje vliv povodí nad nádrží Dalešice. Za těchto situací je 
samotný vliv vypouštění z EDU okrajový. S rostoucím výkonem se mírně zvyšuje i počet 
překročení hodnoty přípustného znečištění, ale jeho nárůst není velký a dosahuje pro 
souběh EDU1–4 s NJZ jen cca 27 %. Při simulacích se zohledněním klimatické změny se 
pravděpodobně vlivem prodloužení doby zdržení v nádrži Dalešice snižuje průměrná 
koncentrace celkového fosforu v časové řadě pro výkonovou alternativu 2000 MW o 3 % a 
pravděpodobnost překročení NEK-RP se zvyšuje jen o cca 2 %. S nárůstem výkonu dochází 
k nárůstu koncentrací a častějšímu překročení cílových hodnot. Souhrnné hodnocení vlivu 
simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel celkový fosfor uvádí 
Tabulka 29. 

 Vliv NJZ na koncentrace celkového fosforu v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

Pcelk Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 0,153 0,0 0,0 0,117 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 0,164 0,011 7,1 0,126 0,009 7,6 

T0°C; 2000+1200 MW 0,182 0,028 18,5 0,142 0,025 21,1 

T2°C; 2000 MW 0,149 -0,005 -3,0 0,118 0,001 0,7 

T2°C; 2×1200 MW 0,162 0,009 6,0 0,127 0,010 8,3 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 0,221   0,228   

Hodnota přípustného znečištění 0,150      

 

Chloridy 

Chloridy jsou přirozenou součástí vod, kam se dostávají vymýváním z půdy a horninového 
prostředí. Zvýšené koncentrace chloridů se objevují i v místech vypouštění odpadních vod, 
kde souvisejí s lidskou produkcí a také se zimní údržbou silnic a veřejných ploch. 
Koncentrace chloridů v neovlivněném profilu Jihlava–Vladislav pod nejsou vysoké a 
v žádném z hodnocených let nepřekročily hodnoty přípustného znečištění podle NV č. 
401/2015 Sb. Již za podmínek současného provozu je podle měřených dat v soustavě 
Dalešice–Mohelno vliv EDU1–4 na zvyšování koncentrací chloridů patrný, nicméně 
zjišťované hodnoty jsou hluboko pod cílovou hodnotou přípustného znečištění (150 mg/l).  
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Z provedených simulací vyplývá, že průměrné zvýšení koncentrací pro výkonovou alternativu 
2×1200 MW a současné klimatické podmínky se pohybuje do 10 %, pro souběžný provoz 
EDU1–4 s NJZ se blíží 24 %. Pro všechny výkonové alternativy za podmínky změny klimatu 
o +2 °C dochází k mírnému až střednímu zvýšení koncentrací chloridů od 10 % pro 
alternativu 2000 MW po více než 22 % pro alternativu 2×1200 MW, nicméně ani v jedné 
variantě nedochází v žádném roce k překročení cílové hodnoty přípustného znečištění. 
Souhrnné hodnocení vlivu simulovaných variant EDU na kvalitu povrchové vody pro ukazatel 
chloridy uvádí Tabulka 30. 

 Vliv NJZ na koncentrace chloridů v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

Chloridy Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

T0°C; 2000 MW 37,1 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 40,5 3,4 9,1 38,3 2,8 7,8 

T0°C; 2000+1200 MW 45,9 8,8 23,7 41,8 6,2 17,5 

T2°C; 2000 MW 41,0 3,9 10,4 38,1 2,6 7,2 

T2°C; 2×1200 MW 45,5 8,4 22,6 41,4 5,8 16,4 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 32,4   32,3   

Hodnota přípustného znečištění 150      

 

Teplota vody 

Teplota vody je významně ovlivňována VD Dalešice–Mohelno, kdy vlivem teplotního 
zvrstvení a vypouštění chladných vod z hypolimnia dochází k celkovému snížení průměrných 
teplot. Podobně se snižují také maximální roční teploty. Naopak výrazněji roste minimální 
teplota pod nádržemi. Vliv na teplotu má také vypouštění oteplených vod z EDU1–4. 
V souvislosti s klimatickou změnou lze také očekávat celkové zvýšení teplot vody v celé 
zájmové oblasti. 

Maximální teploty v neovlivněném profilu Jihlava–Vladislav pod nepřekročily v žádném roce 
z hodnocených let přípustné hodnoty podle NV č. 401/2015 Sb. Z provedených simulací 
vyplývá, že průměrné zvýšení maximálních teplot pro výkonovou alternativu 2×1200 MW a 
současné klimatické podmínky je 2,5 %, pro souběžný provoz EDU1–4 s NJZ je 6,5 %. Pro 
všechny výkonové alternativy za podmínky změny klimatu o +2 °C dochází k mírnému 
zvýšení maximálních teplot do 12,5 %, nicméně ani v jedné variantě nedochází v žádném 
roce k překročení přípustných hodnot podle NV č. 401/2015 Sb. Souhrnné hodnocení vlivu 
simulovaných variant EDU na maximální teplotu vody uvádí Tabulka 31. V tabulce jsou 
vyhodnocena data z 84 leté simulace měsíčních maxim teploty vody a průměrná (resp. 
mediánová) hodnota je tedy průměrem (resp. mediánem) maximálních simulovaných teplot 
vody. 
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 Vliv NJZ na teplotu vody (maximum) v profilu Jihlava–Mohelno pod, modelovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

teplota vody Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
°C °C °C °C 

T0°C; 2000 MW 20,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 

T0°C; 2×1200 MW 20,5 0,5 2,5 20,3 0,4 2,0 

T0°C; 2000+1200 MW 21,3 1,3 6,5 20,9 1,0 5,0 

T2°C; 2000 MW 21,8 1,8 9,0 21,6 1,7 8,5 

T2°C; 2×1200 MW 22,5 2,5 12,5 22,1 2,2 11,1 

Jihlava–Vladislav pod (2009-2015) 23,0   22,9   

Hodnota přípustného znečištění 29,0      

 

Ze souhrnného hodnocení doplňkových ukazatelů v profilu Jihlava–Mohelno pod vyplývá, že 
k trvalému překročení cílových hodnot přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. 
dochází v případě dusičnanového a celkového dusíku ve všech simulovaných výpočetních 
variantách. Toto překročení je způsobeno významným přísunem dusíkatých látek z povodí 
nad nádrží Dalešice (je na hranici limitu již v současnosti), jejich transformací v nádrži 
Dalešice a v menší míře i zahuštěním odpadních vod v provozu EDU. Dalším ukazatelem, 
u kterého dochází k překročení cílových hodnot přípustného znečištění, je celkový fosfor. Při 
simulacích pro současné klimatické podmínky dochází i při výkonové alternativě 2000 MW 
k překročení cílových hodnot s pravděpodobností 20 % a tyto situace jsou vázány téměř 
výhradně na období vysokých a velmi vysokých průměrných ročních průtoků. S rostoucím 
výkonem se četnost překročení zvyšuje a při souběhu EDU1–4 s NJZ dochází častěji 
k překročení hodnot přípustného znečištění i při nízkých a průměrných průtocích. Pro další 
hodnocené ukazatele (BSK5 a chloridy a teplotu vody) nedochází k překroční cílových hodnot 
pro žádnou z výpočetních variant. 

 

4.2.2.2 Radiační ukazatele 

Hodnoty obsahu radioaktivních látek v povrchové vodě jsou stanoveny v nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. [2] jako přípustné znečištění nebo normy environmentální kvality (NEK-RP). 
Jsou zde uvedeny souhrnné ukazatele radioaktivity (celková objemová aktivita alfa, celková 
objemová aktivita beta, celková objemová aktivita beta opravená na draslík 40), jednotlivé 
radionuklidy (cesium 137, radium 226, stroncium 90) a také uran (přírodní, směs izotopů). 

Profilem pro hodnocení vlivu záměru NJZ na povrchové vody z pohledu radiačních ukazatelů 
je profil Jihlava–Mohelno pod, který se nachází pod zaústěním odpadních vod z EDU, pod 
hrází vodní nádrže Mohelno. Prognózy byly stanoveny v simulovaných 84letých průtokových 
řadách pro jednotlivé výpočetní varianty (výkonové alternativy v kombinaci s klimatickými 
scénáři) [9], [39]. Na rozdíl od neradiačních ukazatelů je v souhrnu uvedena i výpočetní 
varianta souběhu tří bloků stávající EDU1–4 (1500 MW) a NJZ o výkonu cca 1750 MW, která 
při součtovém výkonu 3200 MW může představovat vyšší zatížení vod radioaktivními látkami 
než výkonová alternativa 2000 + 1200 MW s podobným celkovým výkonem a tedy i 
ovlivněním průtoků. 
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Tritium 

Tritium je radioaktivní izotop vodíku, který se v životním prostředí vyskytuje přirozeně. 
Podstatný je však jeho antropogenní vznik při provozu EDU a, který značně ovlivňuje 
objemovou aktivitu tritia v recipientu odpadních vod. U prognózovaných objemových aktivit 
tritia v povrchové vodě Jihlavy je vliv vypouštění odpadních vod NJZ (příp. souběhu NJZ a 
EDU1–4) významný, prognózované hodnoty však nepřekračují legislativní požadavky pro 
roční průměr v povrchové vodě (1000 Bq/l, [2]). Dodržení přípustného znečištění - maximální 
hodnoty (3500 Bq/l, [2]) bude zajištěno řízeným vypouštěním odpadních vod z NJZ. 
Souhrnné hodnocení prognózované kvality povrchové vody v ukazateli tritium uvádí Tabulka 
32. 

Vzhledem k tomu, že u NJZ bude v případě potřeby provedeno projektové opatření, které 
zajistí v případě extrémně nízkých průtoků snížení množství vypouštěného tritia do řeky 
Jihlavy, lze předpokládat, že zejména při nepříznivém průtokovém stavu budou objemové 
aktivity tritia v povrchové vodě nižší než prognózované (Tabulka 32). 

 Vliv NJZ na objemové aktivity tritia v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

3H Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 109 0 0 104 0 0 

T0°C; 2×1200 MW 493 384 353 473 369 354 

T0°C; 2000+1200 MW 341 232 213 322 218 209 

T0°C; 1500+1750 MW 475 366 336 445 341 327 

T2°C; 2000 MW 121 12 11 114 9 9 

T2°C; 2×1200 MW 546 437 401 512 408 392 

Jihlava–Vladislav pod (2010-2015) 1,0           

Legislativní požadavky 1000      

 

Stroncium 90 

Stroncium (90Sr) je umělým radionuklidem, který může v jaderné elektrárně vznikat při štěpné 
reakci. V hydrosféře Jihlavy se 90Sr vyskytuje v důsledku spadu po havárii v jaderné 
elektrárně v Černobylu a po testech jaderných zbraní v 50. a 60. letech minulého století. 
Zvýšení objemové aktivity 90Sr vlivem odpadních vod z NJZ je způsobeno zahuštěním 
radionuklidu obsaženého v surové vodě odparem vody na chladicích věžích a výpustí 90Sr 
vzniklého v reaktoru při štěpné reakci. Množství 90Sr produkovaná NJZ jsou nízká z důvodu 
čištění radioaktivních odpadních vod v elektrárně. Pro ukazatel 90Sr jsou prognózované 
hodnoty ročních průměrných objemových aktivit vždy hluboko pod hodnotou NEK-RP (0,2 
Bq/l, [2]). Dodržení hodnoty maxima přípustného znečištění (1 Bq/l, [2]) bude zajištěno 
řízeným vypouštěním odpadních vod. Souhrnné hodnocení prognózované kvality povrchové 
vody v ukazateli 90Sr uvádí Tabulka 33.  
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 Vliv NJZ na objemové aktivity 90Sr v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

90Sr Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,0021 0,0000 0 0,0020 0,0000 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,0023 0,0002 10 0,0022 0,0002 9 

T0°C; 2000+1200 MW 0,0024 0,0004 19 0,0023 0,0003 15 

T0°C; 1500+1750 MW 0,0024 0,0003 16 0,0023 0,0002 12 

T2°C; 2000 MW 0,0021 0,0001 4 0,0021 0,0001 3 

T2°C; 2×1200 MW 0,0024 0,0003 16 0,0023 0,0003 12 

Jihlava–Vladislav pod (2016) 0,0007           

Legislativní požadavky 0,2      

 

Cesium 137 

U ukazatele 137Cs je situace podobná jako u 90Sr. Jedná se také o umělý radionuklid, který se 
vyskytuje v životním prostření v důsledku havárii v jaderné elektrárně v Černobylu a po 
atmosférických testech jaderných zbraní. Zvýšení objemové aktivity 137Cs vlivem odpadních 
vod z NJZ je způsobeno zahuštěním radionuklidu obsaženého v surové vodě odparem vody 
na chladicích věžích a výpustí 137Cs vzniklého v reaktoru při štěpné reakci. Množství 
vypouštěného 137Cs je v elektrárně snižováno důsledným čištěním radioaktivních odpadních 
vod. Hodnoty produkce 137Cs, započítané do prognózy, vychází z dat dodavatelů a jsou 
značně nadhodnoceny z důvodu konzervativního přístupu (zahrnutí i abnormálních 
provozních stavů, které nebudou běžně nastávat).  

To se promítá do prognózovaných hodnot objemových aktivit 137Cs v povrchové vodě, u 
nichž je patrné značné navýšení oproti současné situaci. Pro variantu 2000 MW bez oteplení 
se vychází z reálných hodnot vypouštění 137Cs z EDU1–4. Přesto jsou i prognózované 
hodnoty ročních průměrných objemových aktivit mnohem nižší než hodnota NEK-RP (0,5 
Bq/l,  [2]). Dodržení hodnoty maxima přípustného znečištění (2 Bq/l, [2]) bude zajištěno 
řízeným vypouštěním odpadních vod. Souhrnné hodnocení prognózované kvality povrchové 
vody v ukazateli 137Cs uvádí 0. 

 Vliv NJZ na objemové aktivity 137Cs v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

137Cs Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,0006 0,0000 0 0,0006 0,0000 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,0099 0,0092 1478 0,0089 0,0083 1358 

T0°C; 2000+1200 MW 0,0059 0,0053 846 0,0050 0,0044 725 

T0°C; 1500+1750 MW 0,0089 0,0083 1329 0,0076 0,0069 1140 

T2°C; 2000 MW 0,0007 0,0000 6 0,0006 0,0000 4 

T2°C; 2×1200 MW 0,0118 0,0112 1789 0,0100 0,0094 1537 

Jihlava–Vladislav pod (2016) 0,0009           

Legislativní požadavky 0,5      
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Radium 226 

Radium (226Ra) je radionuklid přírodního původu, jehož obsah v povrchové vodě je dán 
geologickým podložím. Tento radionuklid v jaderné elektrárně nevzniká, jeho objemová 
aktivita však může být v důsledku provozu elektrárny navýšena zahuštěním látek 
načerpaných s povrchovou vodou do chladicího okruhu. V lokalitě Dukovany je tento vliv u 
226Ra převýšen přirozeným snížením obsahu tohoto ukazatele ve vodě v důsledku 
sedimentace v nádržích Dalešice a Mohelno, takže jeho objemová aktivita v profilu Mohelno 
pod (pod zdrojem znečištění) je nižší než v profilu výpustěmi neovlivněném (Jihlava–
Vladislav pod). U ukazatele 226Ra také všechny prognózované roční průměrné objemové 
aktivity splňují legislativní požadavky pro roční průměr [2] s velkou rezervou, takže nehrozí 
ani překročení maximálních hodnot (0,5 Bq/l [2]). Souhrnné hodnocení prognózované kvality 
povrchové vody v ukazateli 226Ra uvádí Tabulka 35. 

 Vliv NJZ na objemové aktivity 226Ra v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro jednotlivé 
výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno 
pod. 

Ukazatel Profil 

226Ra Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,0045 0,0000 0 0,0045 0,0000 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,0048 0,0003 6 0,0047 0,0003 6 

T0°C; 2000+1200 MW 0,0053 0,0008 17 0,0051 0,0006 14 

T0°C; 1500+1750 MW 0,0052 0,0007 16 0,0050 0,0005 12 

T2°C; 2000 MW 0,0047 0,0002 4 0,0046 0,0001 3 

T2°C; 2×1200 MW 0,0051 0,0006 12 0,0049 0,0004 9 

Jihlava–Vladislav pod (2016) 0,0113      

Legislativní požadavky 0,3      

 

Uran 

Stejně jako izotop radia 226Ra je ukazatel uran (U) přírodního původu, na jehož obsah 
v povrchové vodě má vliv geologické podloží lokality. Chemická toxicita uranu je vyšší než 
škodlivé účinky radioaktivního záření jeho izotopů, proto je v legislativě [2] jeho obsah 
v povrchové vodě limitován hmotnostní koncentrací. Vliv provozu NJZ spočívá v možném 
navýšení koncentrace U v důsledku zahuštění povrchové vody v chladicím okruhu. U tohoto 
ukazatele je, podobně jako pro ostatní radionuklidy, splněna norma environmentální kvality, 
hodnota přípustného znečištění povrchových vod není pro tento ukazatel nařízením [2] 
stanovena. Souhrnné hodnocení prognózované kvality povrchové vody v ukazateli uran 
uvádí Tabulka 36. 
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 Vliv NJZ na koncentrace U v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro jednotlivé výpočetní 
varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

U Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
µg/l µg/l µg/l µg/l 

T0°C; 2000 MW 2,8 0,0 0 2,7 0,0 0 

T0°C; 2×1200 MW 2,9 0,2 6 2,9 0,2 6 

T0°C; 2000+1200 MW 3,2 0,5 17 3,1 0,4 13 

T0°C; 1500+1750 MW 3,2 0,4 16 3,0 0,3 12 

T2°C; 2000 MW 2,9 0,1 4 2,8 0,1 3 

T2°C; 2×1200 MW 3,1 0,3 12 3,0 0,2 9 

Jihlava–Vladislav pod (2016) 2,5           

Legislativní požadavky 24,0      

 

Celkové objemové aktivity 

Ukazatele celkových objemových aktivit (alfa, beta a beta po odečtení draslíku 40) jsou 
screeningová stanovení a postihují souhrnně, s různou účinností, všechny radionuklidy 
emitující příslušný druh záření, tedy radionuklidy přírodní i umělé. K navýšení hodnot těchto 
ukazatelů v povrchové vodě vlivem vypouštění odpadních vod z NJZ může dojít v důsledku 
zahuštění radionuklidů načerpaných do chladicího okruhu spolu se surovou vodou a také 
vlivem výpustě zbytkového množství radionuklidů po vyčištění radioaktivních odpadních vod. 

U celkové objemové aktivity alfa nejvíce přispívá k navýšení hodnot v povrchové vodě 
zahuštění radionuklidů, které byly načerpány do chladicího okruhu se surovou vodou. 
Prognózované roční průměrné hodnoty objemové aktivity alfa v profilu Mohelno pod 
nepřekračují přípustné znečištění dle [2] v žádném roce 84leté řady u žádné výpočetní 
varianty. Dodržení hodnoty maxima přípustného znečištění [2] bude zajištěno řízeným 
vypouštěním odpadních vod. Prognózované hodnoty celkové objemové aktivity alfa uvádí 
Tabulka 37. 

 Vliv NJZ na celkovou objemovou aktivitu alfa v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Ukazatel Profil 

cα Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,083 0,000 0 0,082 0,000 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,088 0,005 6 0,086 0,005 6 

T0°C; 2000+1200 MW 0,097 0,014 17 0,092 0,011 13 

T0°C; 1500+1750 MW 0,094 0,011 14 0,090 0,008 10 

T2°C; 2000 MW 0,086 0,003 4 0,084 0,002 3 

T2°C; 2×1200 MW 0,093 0,010 12 0,089 0,007 9 

Jihlava–Vladislav pod (2016) 0,040           

Legislativní požadavky 0,2      
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Pro ukazatel celková objemová aktivita beta prognózované roční průměrné objemové aktivity 
ojediněle (v 84leté simulované řadě) překračují legislativní požadavky na povrchovou vodu 
[2]. Nejméně příznivá je situace u výpočetní varianty 1500+1750 (0 °C), kde je 
pravděpodobnost překročení 12 % a u varianty 2×1200 (+2 °C), kde je 10 %. U variant 
2000+1200 (0 °C) a 2×1200 (0 °C) překročení nastává podle prognózy výjimečně, 
s pravděpodobností 5 % a 4 %. Celková objemová aktivita beta je navyšována, stejně jako 
celková objemová aktivita alfa, zahuštěním látek v chladicím okruhu. Významný vliv zde také 
může mít příspěvek radionuklidů vzniklých v elektrárně. Předpokládané výpusti radionuklidů, 
které byly využity při výpočtech, jsou velmi konzervativními predikcemi, zahrnujícími 
i abnormální provozní stavy, které nebudou běžně nastávat, a jsou značně nadhodnoceny. 
Je tedy nutné zajistit, aby za běžného provozu bylo množství vypouštěných radionuklidů na 
takové úrovni, aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování obsahu radioaktivních látek 
v povrchové vodě a aby byly dodrženy legislativní požadavky na povrchovou vodu (přípustné 
znečištění – roční průměr a maximum) i v ukazateli celková objemová aktivita beta. 
Prognózované hodnoty celkové objemové aktivity beta uvádí Tabulka 38. 

 Vliv NJZ na celkovou objemovou aktivitu beta v profilu Jihlava–Mohelno pod prognózovaný pro 
jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 2000 MW) v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

 

Celková objemová aktivita beta po odečtení draslíku 40 může být zvyšována, podobně jako 
celková objemová aktivita beta, v důsledku zahuštění chladicí vody i přídavku radionuklidů 
vzniklých v aktivní zóně. Prognózované roční průměrné objemové aktivity beta po odečtení 
draslíku 40 však nepřekračují legislativní požadavky dle [2] v žádném roce 84leté řady 
u žádné výpočetní varianty. Dodržení hodnoty maxima přípustného znečištění [2] bude 
zajištěno řízeným vypouštěním odpadních vod. Prognózované hodnoty celkové objemové 
aktivity beta po odečtení draslíku 40 uvádí Tabulka 39. 
  

Ukazatel Profil 

cβ Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,27 0,00 0 0,27 0,00 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,36 0,08 31 0,34 0,07 28 

T0°C; 2000+1200 MW 0,36 0,08 31 0,34 0,07 25 

T0°C; 1500+1750 MW 0,40 0,12 45 0,37 0,10 37 

T2°C; 2000 MW 0,28 0,01 4 0,28 0,01 3 

T2°C; 2×1200 MW 0,39 0,11 41 0,36 0,09 34 

Jihlava–Vladislav pod (2010-2015) 0,026           

Legislativní požadavky 0,5      
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 Vliv NJZ na celkovou objemovou aktivitu beta po odečtení draslíku 40 v profilu Jihlava–Mohelno 
pod prognózovaný pro jednotlivé výpočetní varianty. Změna vztažena k nulové variantě (T0°C; 
2000 MW) v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

 
  

Ukazatel Profil 

cβ-40K Jihlava–Mohelno pod 

Varianta 
Průměr Změna 

Změna % 
Medián Změna 

Změna % 
Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l 

T0°C; 2000 MW 0,10 0,00 0 0,10 0,00 0 

T0°C; 2×1200 MW 0,17 0,07 71 0,16 0,06 64 

T0°C; 2000+1200 MW 0,16 0,05 53 0,14 0,04 44 

T0°C; 1500+1750 MW 0,20 0,10 96 0,18 0,08 80 

T2°C; 2000 MW 0,11 0,00 4 0,10 0,00 3 

T2°C; 2×1200 MW 0,19 0,09 90 0,18 0,08 75 

Jihlava–Vladislav pod (2010-2015) 0,10           

Legislativní požadavky 0,5      
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5 Předpokládané ovlivnění stavu/potenciálu útvarů povrchových 
vod a stavu útvarů podzemních vod záměrem výstavby NJZ  

5.1 Obecný úvod k hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů 

Požadavek na hodnocení stavu útvarů povrchových a podzemních vod v členských státech 
Evropské unie vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen 
Rámcová vodní směrnice - [42]). Do české legislativy byly požadavky na hodnocení útvarů 
povrchových a podzemních vod transponovány zejména hlavou III zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [41], ve znění pozdějších předpisů. 
Hodnocení stavu povrchových vod je upraveno vyhláškou č. 98/2011 Sb., o způsobu 
hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 
stavu povrchových vod (tzv. vyhláška o monitoringu povrchových vod) v platném znění [43]. 
Hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod je upraveno zejména 
vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod ve znění pozdějších předpisů (tzv. vyhláška o monitoringu 
podzemních vod) – [44]. 

Vliv NJZ na vodní útvary byl hodnocen v oblasti vymezené páteřním tokem Jihlavy od profilu 
Jihlava–Vladislav po vodní nádrž Nové Mlýny II – střední včetně. Vliv na útvary povrchových 
vod byl hodnocen pro všechny útvary počínaje útvarem DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku 
Jihlava a konče útvarem DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje. Vliv na 
útvary podzemních vod byl posuzován na vodní útvary a vybrané pracovní jednotky v 
bezprostředním okolí podél toku Jihlavy od nádrže Mohelno po zaústění Jihlavy do vodní 
nádrže Nové Mlýny II. – střední. 

V útvarech povrchových vod byly chemický stav i jednotlivé složky ekologického stavu 
hodnoceny podle metodických postupů použitých v Plánu dílčího povodí Dyje [19]. Chemický 
stav byl hodnocen podle certifikované metodiky VÚV TGM [47], všeobecné fyzikálně- 
chemické složky ekologického stavu byly hodnoceny podle environmentálních cílů 
uvedených přímo v Plánu dílčího povodí Dyje [19] pro útvary kategorie „řeka“ a podle 
metodiky Biologického centra AV ČR [51] pro útvary kategorie jezero. Specifické znečišťující 
látky ekologického stavu byly hodnoceny podle certifikované metodiky VÚV TGM [49]. 
Hodnocení vybraných biologických složek bylo provedeno nepřímo podle vhodných 
ukazatelů všeobecných fyzikálně–chemických složek, které významně ovlivňují složení a 
změny příslušné biologické složky. 

V útvarech podzemních vod byl hodnocen kvantitativní a chemický stav. U kvantitativního 
stavu je hodnocení založeno na bilančním postupu – poměru uskutečněných odběrů vůči 
přírodním zdrojům na úrovni hydrogeologického rajonu. Hodnocení chemického stavu je 
složitější a stav je nejprve hodnocen na úrovni jednotlivých monitorovacích míst, pak na 
úrovni pracovních jednotek útvaru podzemních vod a teprve potom je výsledek agregován na 
útvar podzemních vod. Metoda je podrobně popsána v metodice hodnocení chemického a 
kvantitativního stavu pro druhý cyklus plánování [19]. 

Pro hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů jsou uvažovány pouze současné klimatické a 
hydrologické podmínky (scénář 0 °C) a výkonové alternativy 2000 MW, 2×1200 MW a 
2000 + 1200 MW. Důvodem je, že při očekávané klimatické změně dojde s velkou 
pravděpodobností ke změně referenčních podmínek a tedy i cílových hodnot pro 
posuzované složky stavu. Pro výhledový stav se změnou klimatu tudíž nejsou referenční 
podmínky známé a hodnocení nelze provést. 
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5.2 Vymezení vodních útvarů v zájmové oblasti 

5.2.1 Útvary povrchových vod 

Zájmové území, kde probíhá hodnocení vlivu NJZ na vody, je vymezeno vodními útvary na 
řece Jihlavě od profilu Jihlava–Vladislav po zaústění Jihlavy do vodní nádrže Nové Mlýny II. 
(včetně). Situace vodních útvarů a lokalizace reprezentativních profilů (sledovaných Povodím 
Moravy, s.p.) pro hodnocení jejich stavu dokumentuje Obrázek 14. Přehled vodních útvarů 
s jejich základními charakteristikami shrnuje Tabulka 40. 

 
 Vymezení vodních útvarů a reprezentativních a ostatních monitorovacích profilů v zájmové oblasti. 

Kódy v oranžové barvě označují jednotlivé vodní útvary, červené body s popisy označují 
reprezentativní profily vodních útvarů a zelené body s popisy ostatní monitorovací profily, které 
slouží pro simulace a hodnocení změn jakosti vody. 

 Popis a charakteristiky vodních útvarů v zájmovém území 

ID vodního 
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DYJ_0920  
Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

řeka 3-2-1-2 ne 1202 Vladislav 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava jezero 2BC21F23 ano dal000 Dalešice, hráz  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava jezero 2BC21F21 ano moh000 Mohelno, hráz 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno po 
tok Oslava 

řeka 3-2-2-2 ne 3953 Řeznovice 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

řeka 3-1-2-3 ne 1188 Ivaň 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku 
Dyje 

jezero 1BC11F11 ano nms000 
Nové Mlýny střední, 
hráz 
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5.2.2 Útvary podzemních vod 

Zájmové území, kde probíhá hodnocení vlivu EDU na podzemní vodu, je vymezeno 
následujícími útvary podzemních vod základní vrstvy: 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, 
52220 Boskovická brázda - jižní část 65700 Krystalinikum brněnské jednotky a 
22410 Dyjsko-svratecký úval; dále útvary podzemních vod svrchní vrstvy: 16440 Kvartér 
Jihlavy a 16430 Kvartér Svratky. Protože některé útvary podzemních vod jsou značně 
rozsáhlé, jsou ještě rozděleny na menší pracovní jednotky – v zájmovém území se to týká 
pouze útvarů 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy a 22410 Dyjsko-svratecký úval. Situace 
útvarů podzemních vod v zájmové oblasti dokumentuje Obrázek 15, kde je také znázorněn 
buffer (zóna) 500 m od toku Jihlavy, pomocí něhož byly vybrány významné objekty sledování 
jakosti podzemních vod a odběry podzemních vod. Zóna 500 m v okolí řeky Jihlavy 
reprezentuje nivu, ve které může docházet k ovlivnění objektů podzemních vod povrchovou 
vodou z řeky včetně možného přestupu látek přítomných ve vodě. Přehled útvarů 
podzemních vod v zájmovém území, případně pracovních jednotek s jejich základními 
charakteristikami shrnuje a počty sledovaných objektů podzemních vod shrnuje Tabulka 41.  

 

 

 Vymezení útvarů podzemních vod, jejich pracovních jednotek, vypouštění do Skryjského 
potoka, objekty sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ a buffer (zóna) 500 m kolem toku Jihlavy.  
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 Popis a základní charakteristiky útvarů podzemních vod a jejich pracovních jednotek v zájmovém 
území 

ID vodního 
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tky 

Název vodního útvaru 
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16430 Kvartér Svratky 152,30 1188 
kvartérní a propojené 
kvartérní a neogenní 

sedimenty 
4 17 

16440 Kvartér Jihlavy 50,53 1 
kvartérní a propojené 
kvartérní a neogenní 

sedimenty 
3 2 

22410 Dyjsko-svratecký úval 1 460,77 23 
terciérní a křídové 

sedimenty pánví 
11 54 

224100762 Pracovní jednotka útvaru 22410 40,13   0 0 

224100765 Pracovní jednotka útvaru 22410 145,89   1 6 

52200 Boskovická brázda – jižní část 128,95 1 
sedimenty 

permokarbonu 
2 17 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2568,94 38 
horniny krystalinika, 

proterozoika a 
paleozoika 

9 153 

655001043 Pracovní jednotka útvaru 65500 16,78   0 0 

655001044 Pracovní jednotka útvaru 65500 40,40   0 1 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 501,14 1 
horniny krystalinika, 

proterozoika a 
paleozoika 

4 23 
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5.3 Výsledky hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů v zájmovém území 
z Plánu dílčího povodí Dyje na období 2016-2021 

5.3.1 Útvary povrchových vod 

Jedním z důležitých podkladů pro posouzení vlivu NJZ na stav a potenciál vodních útvarů 
v zájmové oblasti řeky Jihlavy od jejího zaústění do nádrže Dalešice po vodní útvar Nové 
Mlýny II jsou výsledky hodnocení chemického a ekologického stavu/potenciálu uvedené 
v Plánu dílčího povodí Dyje na období 2016-2021 [19]. Výsledky hodnocení vycházejí z dat 
monitoringu z období 2010-2012 a byly podkladem pro návrhy opatření, které jsou zahrnuty 
v Plánu dílčího povodí Dyje a které by měly zlepšit celkový stav vod v povodí Dyje. 
V následujících tabulkách (Tabulka 42 a Tabulka 43) jsou souhrnně uvedeny výsledky 
hodnocení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu pro všechny relevantní vodní 
útvary v zájmové oblasti včetně jmenovitého výpisu ukazatelů a složek, které způsobily 
nedosažení dobrého stavu/potenciálu v dotčených útvarech. 

Z hodnocení je patrné, že žádný z posuzovaných vodních útvarů v souhrnu chemického a 
ekologického stavu nebo potenciálu nedosahuje dobrého stavu nebo potenciálu. 

Z pohledu chemického stavu jsou všechny útvary kategorie „řeka“ i kategorie „jezero“ - nádrž 
Nové Mlýny II. – střední klasifikovány výrokem nedosažení dobrého stavu. Ve třech 
případech je důvodem negativního hodnocení výskyt nadlimitních hodnot látek ze skupiny 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), ve všech vodních útvarech ležících pod 
nádrží Mohelno také pak nadlimitní koncentrace niklu. Dobrý chemický stav vodních útvarů 
je stanoven v případě obou nádrží v soustavě VD Dalešice–Mohelno . V tomto případě je ale 
otázkou, jestli příznivé hodnocení nesouvisí spíše s absencí sledování většího spektra 
ukazatelů chemického stavu v letech 2010-2012. 

Z pohledu hodnocení ekologického stavu není žádný z posuzovaných vodních útvarů 
souhrnně hodnocen v dobrém stavu/potenciálu. V případě Nádrže Dalešice a Nádrže Nové 
Mlýny II jsou oba útvary klasifikovány celkovým stavem „zničený“. Důvodem nepříznivého 
hodnocení je silná eutrofizace a masivní rozvoj fytoplanktonu v obou nádržích a v případě 
Nádrže Nové Mlýny II také špatný stav biologické složky ryby. Z pohledu biologických složek 
vychází příznivě hodnocení pro vodní útvar pod nádrží Mohelno – tedy DYJ_0950 Jihlava od 
hráze nádrže Mohelno po tok Oslava a také pro Nádrž Mohelno.  

Podle hodnocení všeobecných fyzikálně–chemických složek jsou všechny vodní útvary bez 
rozdílu klasifikovány středním stavem. Z hodnocených ukazatelů se jako nejproblematičtější 
jeví celkový fosfor, který je kromě vodního útvaru pod nádrží Mohelno (DYJ_0950) příčinou 
neplnění dobrého stavu ve všech ostatních útvarech. Obdobné je to i v případě 
dusičnanového dusíku, který je negativně hodnocen ve všech útvarech kategorie „řeka“ 
(v nádržích není předmětem hodnocení).  

Z pohledu specifických znečišťujících látek je pět ze šesti útvarů hodnoceno v dobrém nebo 
lepším stavu a důvodem jediného překročení v útvaru DYJ_1180 Jihlava od toku Oslava po 
vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední je zvýšený obsah železa, které je většinou přirozeného 
původu a nepůsobí negativně na vodní ekosystémy. 

Z pohledu nevyhovujících ukazatelů je zřejmé, že hlavními problémy v převážné většině 
hodnocených vodních útvarů jsou látky ze skupiny PAU a také živiny, tedy celkový fosfor a 
dusičnanový dusík. Z pohledu zdrojů v povodí lze PAU považovat za látky všudypřítomné a 
významně svázané se spalovacími procesy a šířené v povodí ve formě atmosférické 
depozice. Jejich původ může být v lokálních topeništích, v dopravě nebo i v dálkovém 
přenosu od velkých spalovacích provozů. Zdroje živin jsou v případě fosforu a dusíku 
rozdílné. Zatímco celkový fosfor pochází v povodí Jihlavy v převážné většině z bodových 
zdrojů komunálního typu, dusičnanový dusík a jeho vysoké koncentrace jsou spojeny 
s hospodařením na zemědělských půdách a odtokem přebytku dusíku do potoků a řek 
zejména ve střední a dolní části povodí.  
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 Výsledky hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod v zájmové oblasti (podle [19] – upraveno). 

Pracovní 
číslo VÚ 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru Kód 
reprezentativního 
profilu 

Vodní tok Název 
reprezentativního 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Silně 
ovlivněný 
nebo 
umělý VÚ 

Hodnocení 
chemického 
stavu 

Nevyhovující 
těžké kovy 

Nevyhovující 
syntetické látky 

D092 DYJ_0920  Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

1202 Jihlava Vladislav řeka ne nedosažení 
dobrého stavu 

- benzo[a]pyren, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen 

D093 DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava dal000 Jihlava Dalešice, hráz  jezero ano dobrý stav - - 

D094 DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava moh000 Jihlava Mohelno, hráz jezero ano dobrý stav - - 

D095 DYJ_0950 Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

3953 Jihlava Řeznovice řeka ne nedosažení 
dobrého stavu 

nikl - 

D119 DYJ_1180 Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II.- střední 

1188 Jihlava Ivaň řeka ne nedosažení 
dobrého stavu 

nikl benzo[ghi]perylen 

D122  DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - střední na 
toku Dyje 

nms000 Dyje Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero ano nedosažení 
dobrého stavu 

nikl  benzo[a]pyren, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen 

 Výsledky hodnocení ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod v zájmové oblasti (podle [19] – upraveno). 

Pracovní 
číslo VÚ 
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útvaru 
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D092 DYJ_0920  Jihlava od toku Brtnice 
po vzdutí nádrže 
Dalešice  

1202 Jihlava Vladislav řeka ne poškozený střední dobrý poškozený 
stav 

makrozoobentos, 
makrofyta, 
fytobentos 

N-NO3, Pcelk, 
teplota vody 

- 

D093 DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na 
toku Jihlava 

dal000 Jihlava Dalešice, 
hráz  

jezero ano zničený střední dobrý a 
lepší 

zničený 
potenciál 

fytoplankton Pcelk - 

D094 DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na 
toku Jihlava 

moh000 Jihlava Mohelno, 
hráz 

jezero ano dobrý a 
lepší 

střední dobrý a 
lepší 

střední 
potenciál 

- průhlednost, 
Pcelk 

- 

D095 DYJ_0950 Jihlava od hráze 
nádrže Mohelno po tok 
Oslava 

3953 Jihlava Řeznovice řeka ne dobrý   střední dobrý střední 
stav 

- N-NO3, pH - 

D119 DYJ_1180 Jihlava od toku Oslava 
po vzdutí nádrže Nové 
Mlýny II.- střední 

1188 Jihlava Ivaň řeka ne poškozený střední střední poškozený 
stav 

makrozoobentos, 
fytoplankton, 
ryby, fytobentos 

N-NO3, Pcelk  Fe 

D122  DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - 
střední na toku Dyje 

nms000 Dyje Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero ano zničený střední dobrý a 
lepší 

zničený 
potenciál 

fytoplankton, 
ryby 

Pcelk, O2 - 
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5.3.2 Útvary podzemních vod 

Kvantitativní stav kvartérních útvarů vzhledem k nedostatku údajů o přírodních zdrojích nelze 
vyhodnotit (nicméně na základě dat z Rebilance [45] se dá předpokládat, že by mohl být 
nevyhovující), ostatní útvary kromě Boskovické brázdy – jižní část mají stav dobrý. 
Boskovická brázda – jižní část je nevyhovující – poměry odběrů a dlouhodobých přírodních 
zdrojů překračují limitní hodnoty v některých letech a je zřejmé, že odběry převyšují 
přirozené doplňování podzemních vod. Z porovnání jednotlivých let jsou poměry zvýšené pro 
tři roky ze šesti. 

Chemický stav je pro všechny útvary podzemních vod nevyhovující – v kvartérních útvarech 
jsou nejčastěji překročeny limity pro dusičnany a amonné ionty, metabolity pesticidů a 
v útvaru 16430 ještě některé polyaromatické uhlovodíky. Pro pracovní jednotku Dyjsko-
svrateckého úvalu a pro Boskovickou brázdu – jižní část byly nevyhovující pouze dusičnany 
(pro povrchové vody). Dusičnany a fosforečnany byly nevyhovující v Krystaliniku brněnské 
jednotky (Tabulka 45 a Tabulka 46). V ostatních pracovních jednotkách je stav neznámý 
(nebyly v nich žádné monitorovací objekty ČHMÚ nebo odběry podzemních vod s údaji o 
jakosti), pro jednu pracovní jednotku útvaru Krystalinika v povodí Jihlavy byl stav dobrý. 
Z hlediska hodnocení trendů byly útvary 16430 a 22410 – pracovní jednotka 224100749 
označeny jako útvary se stoupajícím trendem, tedy útvary, kde dochází ke zhoršení. 

Výsledky hodnocení vycházejí z dat monitoringu z období 2007-2012 a byly podkladem pro 
návrhy opatření, které jsou zahrnuty v Plánu dílčího povodí Dyje a které by měly zlepšit stav 
vod v povodí Dyje. 

I když jsou útvary podzemních vod jako celek nevyhovující, nemusí se to týkat pracovních 
jednotek v zájmovém území pro hodnocení vlivu NJZ.  

 

 Výsledky hodnocení kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod v zájmové oblasti 
(podle [19] – upraveno) 

ID 
útvaru 

Název útvaru podzemních vod Plocha (km2) 
Hodnocení kvantitativního 
stavu 

Hodnocení  

chemického stavu 

16430 Kvartér Svratky 152,30 neznámý nevyhovující 

16440 Kvartér Jihlavy 50,53 neznámý nevyhovující 

22410 Dyjsko-svratecký úval 1 460,77 dobrý nevyhovující 

52220 Boskovická brázda – jižní část 128,95 nevyhovující nevyhovující 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2568,94 dobrý nevyhovující 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 501,14 dobrý nevyhovující 

 Výsledky hodnocení chemického stavu pracovních jednotek útvarů podzemních vod v zájmové 
oblasti. 

ID 
útvaru 

Název útvaru podzemních vod ID pracovní jednotky 
útvaru podzemních vod 

Plocha (km2) 
Hodnocení chemického 
stavu 

22410 Dyjsko-svratecký úval 
224100762 40,13 neznámý 

224100765 145,89 nevyhovující 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
655001043 40,40 neznámý 

655001044 16,78 dobrý 

 



Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a podzemní vody 

 

 
80

 Nevyhovující ukazatele chemického stavu útvarů podzemních vod a pracovních jednotek v zájmové 
oblasti. 

ID útvaru 
 ID pracovní jednotky 

útvaru podzemních vod 
Nevyhovující ukazatele hodnocení 
chemického stavu 

16430 Kvartér Svratky  

dusičnany, amonné ionty, alachlor-ESA, 
atrazin, desetylatrazin, acetochlor-OA, 
acetochlor-ESA, indeno[1,2,3-cd]pyren, 
benzo[ghi]perylen, chloroform 

16440 Kvartér Jihlavy  
dusičnany (pro související povrchové vody), 
amonné ionty, metolachlor ESA 

22410 Dyjsko-svratecký úval 224100765 dusičnany (pro související povrchové vody) 

52220 Boskovická brázda – jižní část  
dusičnany (pro související povrchové vody), 
hliník 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky  dusičnany, fosforečnany 
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5.4 Ovlivnění ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu útvarů 
povrchových vod – vodní nádrže Dalešice a vodní nádrže Mohelno a 
v profilu Jihlava–Mohelno pod 

V části zájmového území zahrnující soustavu nádrží Dalešice a Mohelno a úsek Jihlavy po 
profil Jihlava–Mohelno pod byl posuzován možný vliv NJZ na stav/potenciál vodních útvarů i 
s ohledem na úroveň působících vlivů v povodí nad nádrží Dalešice, změny ukazatelů 
vyvolené průchodem nádrží Dalešice a Mohelno a samotným vlivem vypouštění odpadních 
vod z EDU. Posouzení dopadů záměru NJZ na stav/potenciál vodních útvarů bylo provedeno 
pro následující vodní útvary a jejich reprezentativní profily: 

 DYJ_0935_J – Nádrž Dalešice na toku Jihlava – reprezentovaný profilem Dalešice–
hráz 

 DYJ_0945_J – Nádrž Mohelno na toku Jihlava – reprezentovaný profilem Mohelno–
hráz 

 DYJ_0950 – Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok Oslava – reprezentovaný 
profilem Jihlava–Mohelno pod (není reprezentativním profilem pro hodnocení stavu, 
ale je zde použit jako hodnotící profil vlivu NJZ a výchozí profil pro hodnocení níže 
ležících vodních útvarů). 

Celkem byly tedy posuzovány dva vodní útvary kategorie „jezero“ a jeden kategorie „řeka“, 
který v této části studie nebyl hodnocen v odpovídajícím reprezentativním profilu (Jihlava–
Řeznovice), ale v hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod, který je hlavním profilem pro 
posuzování vlivu EDU na jakost vod.  

Posouzení dopadů NJZ na stav/potenciál vodních útvarů je provedeno v souladu 
s metodikou, která byla využita pro hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů v Plánu 
dílčího povodí Dyje [19]. V rámci Plánu dílčího povodí Dyje byly zájmové vodní útvary 
vyhodnoceny jako nevyhovující z důvodu nedosažení dobrého stavu/potenciálu (viz Tabulka 
42 a Tabulka 43). 

5.4.1 Způsob hodnocení 

Pro účely hodnocení vlivu NJZ na stav/potenciál vodních útvarů byla zájmová oblast mezi 
profily Jihlava–Vladislav a Jihlava–Mohelno pod rozdělena na části, ve kterých bylo možné 
určit charakteristické změny ve vývoji ukazatelů a popsat je vhodnými závislostmi pro 
následné simulační modelování jednotlivých výpočetních variant záměru NJZ.  

Postup výpočtu byl realizován v návazných krocích, které zohlednily:  

 změny vstupních koncentrací ukazatelů na přítoku do nádrže Dalešice v závislosti na 
průtoku,  

 změny hodnocených ukazatelů průchodem vodní nádrží Dalešice, 
 změny koncentrací látek mezi odtokem z nádrže Dalešice a odběrem surové vody 

pro EDU z nádrže Mohelno, 
 změny koncentrací hodnocených látek vlivem odběru a vypouštění vod v komplexu 

EDU. 
 změny koncentrací látek mezi profilem vypouštění odpadních vod do nádrže Mohelno 

a profilem „Jihlava–Mohelno pod“. 

Pro hodnocení charakteristických změn ukazatelů všeobecných fyzikálně–chemických složek 
ekologického stavu byly využity údaje ze sledování jakosti vody v soustavě, které prováděl 
VÚV TGM v Brně pro ČEZ, a.s. v letech 2009-2015 [3].  

Pro hodnocení ukazatelů zahrnutých do chemického stavu a pro ukazatele specifických 
znečišťujících látek byla použita data monitoringu Povodí Moravy, s.p. [48] v profilech na 
řece Jihlavě (profily Vladislav, Mohelno pod a Řeznovice) za období 2010-2015 a dále data 
ze sledování vodních nádrží Dalešice a Mohelno. Odběr vzorků v profilech na řece Jihlavě je 
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prováděn v měsíčním časovém kroku a rozsah sledovaných ukazatelů se řídí významností 
profilu a jeho účelem. Ve vodních nádržích Dalešice a Mohelno je monitoring prováděn 
jednou za šest let v měsíčním časovém kroku ve vegetační sezóně. Pro doplnění informací o 
změnách koncentrací hodnocených látek v soustavě byla použita i data získaná z analýz 
odebrané surové vody pro provoz EDU. V případě profilu Jihlava–Vladislav obsahují data 
informace o většině hodnocených ukazatelů, v případě profilů v nádržích Dalešice a Mohelno 
a v profilu Jihlava–Mohelno pod je k dispozici velmi omezené množství dat. Proto byly pro 
rizikové ukazatele využity i údaje z profilu Jihlava–Řeznovice a také výsledky jednorázové 
analýzy vzorků surové a odpadní vody z EDU1–4 odebraných dne 31.1.2017 pro účely 
studie posouzení vlivu NJZ na útvary povrchových vod [52]. 

 

5.4.1.1 Chemický stav 

Vzhledem k omezenému množství dat, použitelných pro hodnocení chemického stavu 
v nádržích Dalešice a Mohelno a v profilu Jihlava–Mohelno pod, se základem vyhodnocení 
všech ukazatelů stal profil Jihlava – Vladislav, který reprezentuje situaci na přítoku do nádrže 
Dalešice a který není a ani v budoucnu nebude ovlivněn vypouštěním z EDU. Pro účely 
hodnocení byla použita všechna dostupná data z monitoringu Povodí Moravy, s. p. za 
období 2010-2015. Pro řadu ukazatelů jsou v tomto období k dispozici pouze data z roku 
2015, pro menší část ukazatelů jsou k dispozici i data za více let. 

Princip hodnocení ukazatelů chemického stavu byl založen na hodnocení průměrných 
a maximálních hodnot v celém sledovaném období 2010-2015 a posouzení rizika, zda 
hodnocený ukazatel může být příčinou nedosažení dobrého stavu s ohledem na limitní 
hodnoty dané metodikou pro hodnocení chemického stavu vodních útvarů zpracovanou VÚV 
TGM [47] a použitou v Plánech dílčích povodí. Současně byla při hodnocení zohledněna 
skutečnost, jestli a v jakém množství případů se hodnoty ukazatele vyskytovaly pod mezí 
stanovitelnosti analytické metody a zda mez stanovitelnosti odpovídala nejlepším dostupným 
analytickým metodám, jak je definuje výše uvedená metodika. Tímto postupem byly 
z dalšího hodnocení vyřazeny ukazatele, jejichž hodnoty se ve větší míře pohybovaly pod 
mezí stanovitelnosti nebo ukazatele, u kterých bylo zjištěna výrazná rezerva mezi 
naměřenými hodnotami a cílovými hodnotami dobrého stavu. Kritériem pro vyřazení 
ukazatelů z dalšího hodnocení bylo, pokud průměrné nebo maximální hodnoty nedosahovaly 
20 % příslušných cílových hodnot norem environmentální kvality (NEK). 

Z provedeného hodnocení dat z období 2010-2015 vyplývá, že v profilu Jihlava – Vladislav 
jsou cílové hodnoty dobrého chemického stavu překročeny u ukazatelů fluoranthen a 
benzo[a]pyren pro průměrné roční hodnoty a u ukazatele benzo[g,h,i]perylen pro maximální 
roční hodnotu. Toto hodnocení přesně odpovídá i výsledku hodnocení tohoto útvaru v Plánu 
dílčího povodí Dyje [19]. 

Kromě ukazatelů, které prokazatelně překročily cílové hodnoty NEK, byly pro další 
hodnocení vlivu NJZ na hodnocení stavu útvarů povrchových vod vybrány i ukazatele, které 
překročily 20 % příslušných cílových hodnot norem environmentální kvality (NEK). Ty by 
v případě nepříznivých podmínek a jejich zahuštění v odpadních vodách v provozu EDU 
mohly vést k překročení cílových hodnot chemického stavu v místě vypouštění do nádrže 
Mohelno nebo v navazujících vodních útvarech na řece Jihlavě pod nádrží Mohelno. Jedná 
se o ukazatele chlorpyrifos, nikl a jeho sloučeniny, oktylfenoly, benzo[b]fluoranthen a dicofol. 
Posuzované ukazatele chemického stavu shrnuje Tabulka 47. 
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 Ukazatele chemického stavu vybrané pro podrobné hodnocení vlivu EDU na stav útvarů 
povrchových vod včetně hodnot NEK vyjádřené ročním průměrem (RP) a/nebo nejvyšší přípustnou 
hodnotou (NPH). 

Ukazatel překračuje  
NEK 

NEK-RP 
(µg/l) 

NEK-NPH 
(µg/l) 

Ukazatel překračuje  
20 % NEK 

NEK-RP 
(µg/l) 

NEK-NPH 
(µg/l) 

fluoranthen 
benzo[a]pyren 
benzo[g,h,i]perylen 

0,0063 
0,00017 

- 
 

0,12 
0,27 

0,0082 
 

chlorpyrifos 
nikl a jeho sloučeniny 
oktylfenoly 
benzo[b]fluoranthen 
dicofol 

0,03 
4 

0,1 
- 

0,0013 

0,1 
34 

- 
0,017 

- 

 

5.4.1.2 Ekologický stav/potenciál 

Všeobecné fyzikálně–chemické složky ekologického stavu 

Hodnocení všeobecných fyzikálně–chemických složek ekologického stavu bylo zpracováno 
pro všechny ukazatele, pro které byly k dispozici relevantní data ve všech klíčových profilech 
soustavy a pro které bylo současně možné odvodit koncentrační poměry zahuštění mezi 
surovou a odpadní vodou ve stávajícím provozu EDU1–4. Byly tak provedeny simulace pro 
následující skupinu ukazatelů: teplota vody, BSK5, sírany, chloridy, pH, celkový fosfor, 
dusičnanový dusík (celkový dusík) a amoniakální dusík. Pro koncentrace kyslíku nebyl 
dostatek vhodných podkladů pro věrohodné provedení simulací a tento ukazatel nebyl dále 
hodnocen. 

Základem pro odvození charakteristických změn v soustavě nádrží Dalešice a Mohelno se 
stala data z účelového monitoringu VÚV TGM pro ČEZ, a. s. za období 2009-2015 a dále 
dlouhodobě sledované údaje o jakosti surové a odpadní vody v provozu EDU1–4 [6]. 

Zjištěné závislosti v jednotlivých částech soustavy byly popsány vhodnými rovnicemi a byl 
sestaven řetězec výpočetních kroků v hodnocené soustavě. Výsledky pro klíčové profily byly 
simulovány v 84leté časové řadě ovlivněných průtoků pro každou z hodnocených variant. 

Výsledky ročních charakteristických hodnot byly porovnány s cílovými hodnotami dobrého 
stavu/potenciálu příslušných vodních útvarů (Tabulka 48 a Tabulka 49) a nakonec bylo 
provedeno závěrečné vyhodnocení pro jednotlivé ukazatele a složky. 

 Typově specifické hodnoty dobrého ekologického stavu pro hodnocené ukazatele všeobecných 
fyzikálně–chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod kategorie „řeka“ 

Složky hodnocení 
stavu 

Ukazatele 
Charakteristická 
hodnota 

Limity překročení dobrého stavu 

Profil Jihlava–Mohelno pod 

Všeobecně 
fyzikálně-chemické 
složky ekologického 
stavu 

teplota vody 
roční medián 14 °C 

roční maximum 23 °C 

pH – acidobazický stav rozsah 6-9 

Pcelk roční medián 0,15 mg/l 

N-NO3 roční medián 4,5 mg/l 
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 Typově specifické hodnoty dobrého ekologického potenciálu pro hodnocené ukazatele 
všeobecných fyzikálně–chemických složek ekologického potenciálu útvarů povrchových vod 
kategorie „jezero“. 

Složky hodnocení 
stavu 

Ukazatele 
Charakteristická 
hodnota 

Limity překročení dobrého stavu 

Nádrž Dalešice Nádrž Mohelno 

Všeobecně 
fyzikálně-chemické 
složky ekologického 
potenciálu 

teplota vody 
průměr 19 °C 20 °C 

maximum 26 °C 26 °C 

pH – acidobazický stav rozsah 5-10 5-10 

Pcelk průměr 0,025 mg/l 0,04 mg/l 

 

Specifické znečišťující látky 

Postup hodnocení specifických znečišťujících látek byl obdobný jako hodnocení ukazatelů 
chemického stavu. Vzhledem k omezenému množství dat, použitelných pro hodnocení 
v nádržích Dalešice a Mohelno a v profilu Jihlava–Mohelno pod, se základem vyhodnocení 
všech ukazatelů stal profil Jihlava – Vladislav. Pro účely hodnocení byla použita všechna 
dostupná data z monitoringu Povodí Moravy, s.p. za období 2010-2015. 

Princip hodnocení specifických znečišťujících látek byl založen na hodnocení průměrných 
hodnot ve sledovaném období a posouzení rizika, zda hodnocený ukazatel může být 
příčinou nedosažení dobrého stavu s ohledem na limitní hodnoty dané metodikou pro 
hodnocení specifických znečišťujících látek ve vodních útvarech zpracovanou VÚV TGM 
[49]. Současně byla při hodnocení zohledněna skutečnost, jestli a v jakém množství případů 
se hodnoty ukazatele vyskytovaly pod mezí stanovitelnosti analytické metody a zda mez 
stanovitelnosti odpovídala nejlepším dostupným analytickým metodám, jak je definuje výše 
uvedená metodika. Tímto postupem byly z dalšího hodnocení vyřazeny ukazatele, jejichž 
hodnoty se ve větší míře pohybovaly pod mezí stanovitelnosti nebo ukazatele, u kterých byla 
zjištěna výrazná rezerva mezi naměřenými hodnotami a cílovými hodnotami dobrého stavu. 
Kritériem pro vyřazení ukazatelů z dalšího hodnocení bylo, pokud průměrné hodnoty 
nedosahovaly 20 % příslušných cílových hodnot norem environmentální kvality (NEK-RP) 
nebo měřená hodnota byla do 30 % NEK-RP, ale současně maximální zjištěná hodnota 
nedosahovala 50 % NEK-RP. Z hodnocení byly dále vyřazeny ukazatele mangan a železo, 
které se přirozeně vyskytují v přírodě a jejich výskyt souvisí s přírodními pochody a jejich 
výskytem v podloží. 

Z provedeného hodnocení dat z období 2010-2015 vyplývá, že v profilu Jihlava – Vladislav 
jsou cílové hodnoty specifických znečišťujících látek překročeny u ukazatelů metabolity 
alachloru a bisfenol A. Výsledky se liší od výsledku hodnocení tohoto útvaru v Plánu dílčího 
povodí Dyje [19], kde nebyly zjištěny v období 2010-2012 žádné ukazatele překračující 
cílové hodnoty dobrého stavu. Důvodem je také to, že řada ukazatelů nebyla v období 2010-
2012 monitorována a byla zařazena do sledování až v pozdější době, ve většině případů až 
v roce 2015. 

Kromě ukazatelů, které prokazatelně překročily cílové hodnoty NEK, byly pro další 
hodnocení vlivu NJZ na stav útvarů povrchových vod vybrány i ukazatele, které překročily 30 
% příslušných cílových hodnot norem environmentální kvality (NEK) nebo měřená hodnota 
byla v rozmezí 20-30 % NEK-RP a současně maximální zjištěná hodnota přesáhla 50 % 
NEK-RP. U těchto ukazatelů by v případě nepříznivých podmínek a jejich zahuštění v 
odpadních vodách v provozu EDU mohlo dojít k překročení cílových hodnot v místě 
vypouštění do nádrže Mohelno nebo v navazujících vodních útvarech na řece Jihlavě pod 
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nádrží Mohelno. Jedná se o ukazatele metolachlor a jeho metabolity, terbuthylazin a jeho 
metabolity, AOX a fenantren. Posuzované ukazatele specifických znečišťujících látek shrnuje 
Tabulka 50. 

 Specifické znečišťující látky vybrané pro další hodnocení vlivu EDU na stav útvarů povrchových 
vod v zájmovém území včetně hodnot NEK vyjádřené ročním průměrem (RP). 

Ukazatel překračuje  
NEK 

NEK-RP 
(µg/l) 

Ukazatel překračuje  
30 % NEK-RP nebo leží v rozmezí 20-
30 % NEK-RP a maximální hodnota 
překračuje 50 % NEK-RP 

NEK-RP 
(µg/l) 

metabolity alachloru 
bisfenol A 

0,1 
0,035 

 

metolachlor a jeho metabolity 
terbuthylazin a jeho metabolity 
AOX 
fenantren 

0,2 
0,5 
25 

0,03 

 

5.4.2 Výsledky hodnocení 

Souhrnné hodnocení stavu a potenciálu vodních útvarů bylo provedeno pouze pro rizikové 
ukazatele popsané v kapitolách 5.4.1.1 a 5.4.1.2. 

V následujících kapitolách jsou rizikové ukazatele popsány formou textového zhodnocení 
případně tabulky, která shrnuje nejdůležitější výsledky modelovaných stavů. Jsou zde pro 
jednotlivé výpočetní varianty uvedeny pravděpodobnosti překročení limitních hodnot dobrého 
stavu – sloupec „Pravděpodobnost překročení (v %)“. Ve sloupci „Průměr“ je průměrná 
hodnota z 84leté simulované časové řady. Sloupec „% změny průměru“ udává změnu 
průměrné hodnoty oproti variantě T0°C; 2000 MW. 

 

5.4.2.1 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na ukazatele chemického stavu vodních 
útvarů 

Fluoranthen 

Fluoranthen je řazen mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Je jedním z produktů 
spalovacích procesů ve velkých i lokálních topeništích a v automobilech. S ohledem na jeho 
vzdušný transport je přenášen na velké vzdálenosti a ve formě atmosférické depozice se 
dostává na povrchy a poté i do vod. Lze ho považovat za všudypřítomnou látku. Pro jeho 
vyhodnocení se určují roční průměrné koncentrace a maximální roční koncentrace.  

Ve vodním útvaru DYJ_0935_J Nádrž Dalešice byl proveden expertní odhad změn 
průměrných koncentrací v souvislosti s možným zadržováním látky vlivem sedimentace. 
Z expertního odhadu je zřejmé, že pro výkonové alternativy 2000 MW a 2×1200 MW 
nebudou v žádném roce překročeny cílové hodnoty dobrého stavu, pouze u varianty 
souběhu 2000 MW a 1200 MW je pravděpodobnost jejich překročení cca 17 %. V nádrži 
Dalešice se vliv vypouštění odpadních vod z EDU projevuje jen velmi omezeně (přečerpání 
PVE Dalešice) a rozhodující roli zde budou hrát změny objemu nádrže a míra zadržování 
fluoranthenu sedimentací. Maximální roční hodnoty fluoranthenu jsou hluboko pod 
stanoveným limitem a jejich překročení nehrozí při žádné z modelovaných výpočetních 
variant. 
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 Vyhodnocení vlivu NJZ na chemický stav pro fluoranthen v referenčních profilech Dalešice–hráz a 
Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

Výkonová 
alternativa 

fluoranthen (ng/l) 

Dalešice–hráz Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

průměr maximum průměr maximum 
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2000 MW 0 4,2 0 0 8,2 0 18 5,6 0 0 10,9 0 

2×1200 MW 0 4,6 10 0 8,9 9 45 6,3 13 0 12,3 13 

2000+1200 MW 17 5,1 21 0 9,6 17 70 7,5 34 0 14,7 35 

 

Výrazně odlišná je situace ve vodním útvaru DYJ_0945_J Nádrž Mohelno, kde dochází již u 
varianty 2000 MW při simulacích k překročení cílových hodnot v některých letech. 
Pravděpodobnost překročení se pohybuje kolem 18 %. S rostoucím výkonem a vyšším 
podílem vypouštěných odpadních vod na průtoku se zvyšuje pravděpodobnost překročení 
cílové hodnoty dobrého stavu až na 70 % pro alternativu 2000 MW + 1200 MW. Tyto 
nepříznivé hodnoty jsou však do jisté míry ovlivněny použitím vysokého poměru zahuštění 
fluoranthenu v odpadních vodách v EDU (5x pro fluoranthen), který byl zjištěn při 
jednorázovém účelovém jednorázovém vzorkování surové a odpadní vody v rámci studie. 
Pro potvrzení těchto predikcí by bylo vzhledem k původu fluoranthenu vhodné provést 
v budoucnu v rámci další přípravy záměru opakované vzorkování ukazatelů ze skupiny PAU 
a potvrdit, případně vyvrátit platnost takto vysokého poměru zahuštění. Je totiž možné, že 
vzhledem k jednorázovému vzorkování v zimním období byly koncentrace PAU ovlivněny 
akumulací ve sněhu a při tání sněhu jejich odtokem z areálu elektrárny. 

 

Benzo[a]pyren 

Benzo[a]pyren je řazen mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Je jedním 
z produktů spalovacích procesů ve velkých i lokálních topeništích a v automobilech. 
S ohledem na jeho vzdušný transport je přenášen na velké vzdálenosti a ve formě 
atmosférické depozice se dostává na povrchy a poté i do vod. Lze ho považovat za 
všudypřítomnou látku. Pro vyhodnocení chemického stavu vodních útvarů se hodnotí 
průměrné roční koncentrace a maximální roční koncentrace. Maximální roční koncentrace se 
v hodnocených profilech i v simulacích pohybují hluboko pod stanoveným limitem, proto 
nevyhovující stav a překročení cílových hodnot vlivem NJZ není pravděpodobné. 

Ve vodním útvaru DYJ_0935_J Nádrž Dalešice byl proveden expertní odhad změn 
průměrných koncentrací v souvislosti s možným zadržováním látky vlivem sedimentace. 
Z expertního odhadu je zřejmé, že pro všechny výkonové alternativy budou ve všech letech 
simulované časové řady překročeny cílové hodnoty dobrého stavu, což je dáno zejména 
velmi přísným limitem pro dobrý stav. V nádrži Dalešice se vliv vypouštění odpadních vod 
z EDU projevuje jen velmi omezeně (přečerpání PVE Dalešice) a rozhodující roli zde budou 
hrát změny objemu nádrže a míra zadržování benzo[a]pyrenu sedimentací. Předpokládaný 
vzrůst koncentrací pro jednotlivé výpočetní varianty bude odpovídat chování obdobných látek 
přicházejících z povodí nad nádrží Dalešice. 



Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a podzemní vody 

 

 
87

Výrazně odlišná je situace ve vodním útvaru DYJ_0945_J Nádrž Mohelno, kde dochází sice 
také u všech variant k překročení cílových hodnot v celé časové řadě, ale navíc se zde i 
zvyšují průměrní hodnoty v celé časové řadě. Nárůst pro alternativu 2×1200 MW je cca 20 % 
a pro souběh EDU1–4 a NJZ je už 55 %. Tyto nepříznivé hodnoty simulací jsou však do jisté 
míry ovlivněny použitím vysokého poměru zahuštění benzo[a]pyrenu v odpadních vodách 
v EDU (11x pro benzo[a]pyren), který byl zjištěn při jednorázovém účelovém vzorkování 
surové a odpadní vody v rámci studie. Pro potvrzení těchto predikcí by bylo vzhledem k 
původu benzo[a]pyrenu vhodné provést v budoucnu v rámci další přípravy záměru 
opakované vzorkování ukazatelů ze skupiny PAU a potvrdit, případně vyvrátit platnost takto 
vysokého poměru zahuštění. Je totiž možné, že vzhledem k jednorázovému vzorkování 
v zimním období byly koncentrace PAU ovlivněny akumulací ve sněhu a při tání sněhu jejich 
odtokem z areálu elektrárny. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na chemický stav pro benzo[a]pyren v referenčních profilech Dalešice–hráz 
a Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

Výkonová 
alternativa 

benzo[a]pyren (ng/l) 

Dalešice–hráz Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

průměr maximum průměr maximum 
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2000 MW 100 1,1 0 0 2,5 0 100 1,4 0 0 2,9 0 

2×1200 MW 100 1,2 9 0 2,7 8 100 1,7 21 0 3,5 20 

2000+1200 MW 100 1,3 18 0 3,1 24 100 2,2 57 0 4,5 55 

 

Benzo[g,h,i]perylen, chlorpyrifos, nikl a jeho sloučeniny, benzo[b]fluoranthen, 
oktylfenoly a dicofol 

Pro rizikové ukazatele identifikované v profilu Jihlava–Vladislav – benzo[g,h,i]perylen, 
chlorpyrifos, nikl a jeho sloučeniny, benzo[b]fluoranthen – byly také provedeny simulační 
výpočty pro všechny výkonové alternativy, ale získané výsledky ukázaly, že pro žádný z výše 
uvedených ukazatelů nejsou překračovány cílové hodnoty dobrého stavu v žádném roce 
simulovaných časových řad. S výjimkou průměrných hodnot pro nikl jsou simulované 
hodnoty v obou vodních útvarech hluboko pod cílovou hodnotou. V případě niklu se simulace 
v některých letech limitu blíží, ale ani za nepříznivého poměru průtoku a vypouštění 
nedochází k jejich překročení. 

Pro oktylfenoly a dikofol nebyly simulace prováděny, protože jejich hodnoty v surové 
i odpadní vodě v odebraných vzorcích z EDU1–4 byly pod mezí stanovitelnosti a nebylo tak 
možné stanovit reálný poměr zahuštění pro následné simulace vlivu NJZ. Tyto ukazatele 
podle současných znalostí nepředstavují riziko pro vodní útvary při žádné simulované 
variantě záměru NJZ. 
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5.4.2.2 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na ekologický stav/potenciál vodních útvarů 

Všeobecné fyzikálně-chemické složky ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů 

V dalších kapitolách jsou podrobněji popsány pouze ukazatele, které alespoň v některé ze 
simulovaných výpočetních variant nesplnily cílové hodnoty dobrého stavu/potenciálu. 

Celkový fosfor 

Výchozí koncentrace celkového fosforu v profilu Jihlava–Vladislav pod ve všech 
hodnocených letech výrazně překračují limity pro dobrý stav. Po průchodu vodní nádrží 
Dalešice dochází v závislosti na aktuální době zdržení ke snížení koncentrací přibližně na 
polovinu. Ale i při tomto výrazném snížení vysoko překračují cílové hodnoty pro nádržový 
ekosystém. Ekologický potenciál útvaru je podle Plánu dílčího povodí Dyje hodnocen jako 
střední a horší.  

Ve vodním útvaru DYJ_0935_J Nádrž Dalešice jsou cílové hodnoty dobrého ekologického 
potenciálu překročeny ve všech variantách v celé simulované řadě. Rozdíly mezi výkonovými 
variantami jsou naprosto minimální a projevují se zde pravděpodobně dva protichůdné 
efekty. Nižší průtoky mírně zvyšují vstupní koncentrace z povodí, ale současně dochází 
k prodloužení doby zdržení a vyššímu zadržování fosforu v nádrži. Jediným možným 
způsobem snížení koncentrací je omezení přísunu fosforu z významných bodových zdrojů 
v povodí.  

Naproti tomu situace ve vodním útvaru – Nádrži Mohelno (DYJ_0945_J) je odlišná. Dochází 
zde vlivem vypouštění odpadních vod ke zvyšování koncentrací u výkonové alternativy 
2×1200 MW průměrně o 8 % a při souběhu EDU1–4 a NJZ až o 21 %. I v tomto vodním 
útvaru jsou ve všech variantách a ve všech letech časové řady překročeny cílové hodnoty 
dobrého ekologického potenciálu. 

V hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod, který je hodnocen podle cílových hodnot útvaru 
DYJ_0950 s reprezentativním profilem Jihlava–Řeznovice, dochází k překročení cílových 
hodnot dobrého ekologického stavu pouze u souběhu EDU1–4 a NJZ, a to pouze 
s pravděpodobností cca 12 %. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav/potenciál pro celkový fosfor v útvaru kategorie „jezero“ 
v referenčních profilech Dalešice–hráz a Mohelno–hráz a v útvaru kategorie „řeka“ v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Výkonová alternativa 

celkový fosfor (mg/l) 

Dalešice–hráz  Mohelno–hráz Jihlava–Mohelno pod 
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2000 MW 100 0,099 0 100 0,110 0 0 0,110 0 

2×1200 MW 100 0,099 0 100 0,119 8 0 0,119 8 

2000+1200 MW 100 0,100 1 100 0,133 21 12 0,133 21 
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Teplota vody 

Teplota vody je soustavou nádrží Dalešice a Mohelno významně ovlivněna. Zatímco v profilu 
Jihlava–Vladislav pod výrazněji kolísá a maximální hodnoty překračují cílové hodnoty pro 
dobrý stav, ve vodním útvaru Nádrži Dalešice se maximální hodnoty snižují a zvyšují se 
průměrné hodnoty. Výsledkem tohoto efektu je, že zde nejsou pro žádnou z výpočetních 
variant překročeny cílové hodnoty ani pro průměrné ani pro maximální teploty. Vzhledem 
k tomu, že se v profilu Jihlava–Vladislav pod nebyla nalezena závislost teploty na průtoku, 
jsou maxima i průměrné hodnoty v nádrži Dalešice pro všechny varianty stejné a nejsou zde 
simulovány žádné změny. 

Naproti tomu situace ve vodním útvaru – Nádrži Mohelno (DYJ_0945_J) je odlišná. Dochází 
zde vlivem vypouštění odpadních vod ke zvyšování průměrných i maximálních teplot. Pro 
výkonovou alternativu 2×1200 MW se hodnoty zvyšují o 4 % resp. 3 % a pro souběh EDU1–
4 a NJZ o 10 % resp. 7 %. K překročení cílových hodnot pro dobrý ekologický potenciál ale 
dochází zcela výjimečně, a to jen pro alternativu souběhu v jediném roce ze simulované 
časové řady. 

V hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod, který je hodnocen podle cílových hodnot útvaru 
DYJ_0950 s  reprezentativním profilem Jihlava–Řeznovice, dochází k překročení cílových 
hodnot dobrého stavu s velmi nízkou pravděpodobností pro výkonovou alternativu 
2×1200 MW pro medián a s pravděpodobností od 10-15 % také pro variantu souběhu 
EDU1–4 s NJZ. K překročení dochází zejména v letech s velmi nízkými průtoky, kdy dochází 
k nedostatečnému ředění a vychlazení odpadních vod. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický potenciál pro teplotu vody v útvarech kategorie „jezero“ 
v referenčních profilech Dalešice–hráz a Mohelno–hráz. 

Výkonová 
alternativa 

teplota vody (°C) 

Dalešice–hráz Mohelno–hráz 

průměr maximum průměr maximum 
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2000 MW 0 10,2 0 0 19,0 0 0 11,5 0 0 20,0 0 

2×1200 MW 0 10,2 0 0 19,0 0 0 12,0 4 0 20,5 3 

2000+1200 MW 0 10,2 0 0 19,0 0 0 12,7 10 1 21,3 7 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav pro teplotu vody v útvaru kategorie „řeka“ v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Výkonová alternativa 

teplota vody (°C) 

Jihlava–Mohelno pod 

medián maximum 
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2000 MW 0 11,5 0 0 20,0 0 

2×1200 MW 4 12,0 4 1 20,5 3 

2000+1200 MW 14 12,7 10 11 21,3 7 

 

Reakce vody – pH  

Reakce vody, tedy hodnoty pH, jsou ve VD Dalešice–Mohelno významně ovlivňovány 
produktivitou ekosystému a jejími změnami během roku. Ve vodním útvaru DYJ_0935_J 
Nádrž Dalešice je vývoj hodnot pH významně ovlivněn přísunem fosforu z povodí a 
následným rozvojem fytoplanktonu. Při všech simulacích provedených pro výpočetní varianty 
nebyla zjištěna žádná překročení cílových hodnot dobrého ekologického potenciálu. Je to 
zčásti dáno tím, že limitní hodnoty pro vodní nádrže jsou nastaveny na vysoké sezónní 
kolísání hodnot a vyšší produktivitu spojenou s rozvojem fytoplanktonu.  

Mírně odlišná je situace v nádrži Mohelno, kde je patrný nevýznamný nárůst maximálních 
hodnot pH, nicméně v žádné z variant nejsou v žádném roce překročeny cílové hodnoty 
dobrého ekologického potenciálu. Oba vodní útvary kategorie „jezero“ dosahují ve všech 
variantách v ukazateli pH dobrého ekologického potenciálu. 

V hodnotícím profilu Jihlava–Mohelno pod, který je hodnocen podle cílových hodnot útvaru 
DYJ_0950 s referenčním profilem Jihlava–Řeznovice, dochází k překročení cílových hodnot 
dobrého ekologického stavu pro maxima pH již při výkonové alternativě 2000 MW 
s pravděpodobností přes 8 % a toto překročení vzrůstá až po alternativu souběhu EDU1–4 
s NJZ s pravděpodobností 21 %. Minimální hodnoty pH nejsou pro žádnou z alternativ 
podkročeny a je tak zřejmé, že neplnění cílů dobrého ekologického stavu je spojeno spíše 
s projevy eutrofizace, které doprovází v tocích nárůst maximálních hodnot pH. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický potenciál pro pH v útvarech kategorie „jezero“ v referenčních 
profilech Dalešice–hráz a Mohelno–hráz. 

Výkonová 
alternativa 

pH 

Dalešice–hráz Mohelno–hráz 
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2000 MW 0 7,1 0 0 7,9 0 0 7,6 0 0 8,4 0 

2×1200 MW 0 7,1 0 0 7,9 0 0 7,7 1 0 8,4 0 

2000+1200 MW 0 7,1 0 0 7,9 0 0 7,8 3 0 8,5 1 
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 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav pro pH v útvaru kategorie „řeka“ v profilu Jihlava–
Mohelno pod. 

Výkonová alternativa 

pH 

Jihlava–Mohelno pod 

minimum maximum 
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2000 MW 0 7,6 0 8 8,4 0 

2×1200 MW 0 7,7 1 12 8,4 0 

2000+1200 MW 0 7,8 3 21 8,5 1 

Dusičnanový dusík 

Dusičnanový dusík je jedním z problematických ukazatelů, který v mnoha vodních útvarech 
způsobuje nedosažení dobrého stavu. Jeho původ je výrazně spojen se zemědělským 
hospodařením a částečně také s produkcí v bodových zdrojích. Tento ukazatel je hodnocen 
pouze v útvarech kategorie „řeka“, tedy v našem případě ve vstupním profilu do soustavy – 
Jihlava – Vladislav pod a v profilu Jihlava–Mohelno pod. 

Již v profilu Jihlava–Vladislav pod dochází minimálně v některých letech k překročení 
cílových hodnot dobrého stavu. Po průchodu nádrží Dalešice jsou výrazně sezónní křivky 
odtoku z povodí nad nádrží zhlazeny a dochází ke zvýšení průměrných, resp. mediánových 
hodnot. Tím se výrazně zvyšuje pravděpodobnost trvalejšího překročení cílových hodnot 
dobrého ekologického stavu i pod soustavou nádrží. Navíc zde přistupuje efekt zahuštění 
chladicích vod v EDU, který dále přispívá ke zvyšování průměrných i maximálních hodnot. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav pro dusičnanový dusík v útvaru kategorie „řeka“ v profilu 
Jihlava–Mohelno pod. 

Výkonová alternativa 

dusičnanový dusík (mg/l) 

Jihlava–Mohelno pod 

medián 
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2000 MW 100 7,5 0 

2×1200 MW 100 8,1 8 

2000+1200 MW 100 9,0 20 

 

Z tohoto důvodu dochází ve všech výpočetních variantách k trvalému překročení 
mediánových hodnot v profilu Jihlava–Mohelno pod a tato situace se dále přenáší i na níže 
ležící reprezentativní profil Jihlava–Řeznovice. 
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BSK5, sírany, chloridy a amoniakální dusík 

Pro další významné ukazatele jako je BSK5, sírany, chloridy a amoniakální dusík byly také 
provedeny simulační výpočty pro všechny výkonové alternativy, ale získané výsledky 
ukázaly, že pro žádný z výše uvedených ukazatelů nejsou překračovány cílové hodnoty 
dobrého stavu v žádném roce simulovaných časových řad a většina simulovaných hodnot je 
navíc hluboko pod cílovou hodnotou mezi dobrým a středním stavem. 

Specifické znečišťující látky ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů 

Metabolity alachloru 

Metabolity alachloru představují skupinový ukazatel, který zahrnuje metabolity OA a ESA. 
Samotná mateřská látka – alachlor – je součástí hodnocení chemického stavu. Alachlor je 
prostředkem na ochranu rostlin a patří mezi herbicidy. Jeho použití v současné době je 
zakázáno a lze proto očekávat postupné snižování koncentrací ve vodách. 

Ve vodním útvaru DYJ_0935_J Nádrž Dalešice byl proveden expertní odhad změn 
průměrných koncentrací v souvislosti s možným zadržováním látky vlivem sedimentace. 
Z expertního odhadu je zřejmé, že pro výkonovou alternativu 2000 MW bude docházet 
pouze k ojedinělým překročením s pravděpodobností cca 5 %, u alternativy 2×1200 MW 
bude docházet k překročení častěji s pravděpodobností téměř 30 % a při souběhu 2000 MW 
a 1200 MW se zvýší možnost překročení cílových hodnot až mírně přes 50 %. Důvodem je 
zejména stav, kdy v profilu Jihlava–Vladislav jsou zachycovány vyšší koncentrace metabolitů 
alachloru a po průchodu nádrží Dalešice dochází k jejich snížení a hodnoty jsou blízké limitu. 
Takže jakékoli změny v průtoku nebo vypouštění vody mohou znamenat překročení cílové 
hodnoty. Na druhou stranu tím, že je alachlor jako mateřská látka zakázán, lze očekávat 
postupný pokles přísunu z povodí a progresivní snižování koncentrací, které budou již 
v době předpokládané výstavby NJZ hluboko pod cílovými hodnotami. 

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav/potenciál pro metabolity alachloru v referenčních 
profilech Dalešice–hráz a Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

Výkonová alternativa 

metabolity alachloru (ng/l) 

Dalešice–hráz  Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 
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2000 MW 5 85 0 12 93 0 

2×1200 MW 29 90 6 32 98 5 

2000+1200 MW 52 100 18 58 106 14 

 

V nádrži Mohelno a v profilu Jihlava–Mohelno pod je situace obdobná, jako ve výše ležícím 
vodním útvaru s tím rozdílem, že je více ovlivňována vypouštěním odpadních vod z EDU, a 
zahušťováním již zvýšených koncentrací, přitékajících z nádrže Dalešice. Jak je vidět i 
z tabulky, průměrné koncentrace se v nádrži Mohelno mírně zvyšují a nepatrně se zvedá 
také počet překročení v simulovaných časových řadách. 
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Metolachlor a jeho metabolity 

Metolachlor je prostředkem na ochranu rostlin a patří mezi herbicidy. Ukazatel tvoří samotná 
mateřská látka a její metabolity OA a ESA. Aplikace látky na zemědělské pozemky není 
v současné době omezena. 

Ve vodním útvaru DYJ_0935_J Nádrž Dalešice byl proveden expertní odhad změn 
průměrných koncentrací v souvislosti s možnými změnami vlivem zploštění odtokových 
křivek. Z expertního odhadu je zřejmé, že pro všechny výkonové alternativy se bude 
koncentrace vůči hodnotám v profilu Jihlava–Vladislav mírně zvyšovat, ale k překročení 
cílových hodnot nebude docházet. V nádrži Dalešice je přímý vliv vypouštění z EDU 
omezený a změny koncentrací budou souviset spíše se změnami objemu nádrže a průtoků. 

Výrazně odlišná je situace ve vodním útvaru Nádrž Mohelno (DYJ_0945_J), kde dochází u 
všech výkonových alternativ k překročení cílových hodnot s vysokou pravděpodobností od 
75 % výše. Rozdíly mezi jednotlivými výkonovými alternativami nejsou příliš velké a 
odpovídají zjištěnému poměru zahuštění odpadních vod. Častější překračování cílových 
hodnot v nádrži Mohelno dochází proto, že hodnoty ukazatele jsou již v nádrži Dalešice 
blízko limitu a vlivem zahuštění chladicích vod dochází k navýšení koncentrací. Hodnoty se 
však ve všech výpočetních variantách pohybují jen mírně nad limitem.  

 Vyhodnocení vlivu NJZ na ekologický stav/potenciál pro metolachlor a jeho metabolity 
v referenčních profilech Dalešice–hráz a Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 

Výkonová alternativa 

metolachlor a jeho metabolity (ng/l) 

Dalešice–hráz  Mohelno–hráz (Jihlava–Mohelno pod) 
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2000 MW 0 150 0 76 207 0 

2×1200 MW 0 160 7 90 217 5 

2000+1200 MW 0 175 17 96 233 13 

 

Terbuthylazin a jeho metabolity, AOX, fenantren a bisfenol A 

Pro rizikové ukazatele identifikované v profilu Jihlava–Vladislav – terbuthylazin a jeho 
metabolity, AOX a fenantren – byly také provedeny simulační výpočty pro všechny výkonové 
alternativy, ale získané výsledky ukázaly, že pro žádný z výše uvedených ukazatelů nejsou 
překračovány cílové hodnoty dobrého stavu v žádném roce simulovaných časových řad. 
S výjimkou AOX jsou navíc simulované hodnoty v obou vodních útvarech hluboko pod 
cílovou hodnotou dobrého stavu. V případě AOX se simulace v některých letech limitu blíží, 
ale ani za nepříznivého poměru průtoku a vypouštění nedochází k jejich překročení. 

Pro bisfenol A nebyly simulace prováděny, protože jeho hodnota v surové vodě v odebraném 
vzorku byla pod mezí stanovitelnosti (v odpadní vodě byla hodnota mírně nad mezí 
stanovitelnosti) a nebylo tak možné stanovit reálný poměr zahuštění pro následné simulace 
vlivu NJZ. Vzhledem k tomu, že tento ukazatel v profilu Jihlava–Vladislav překračuje cílovou 
hodnotu NEK, měla by mu být v budoucnu věnována větší pozornost při monitoringu obou 
vodních nádrží. 
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Radioaktivní látky 

Do hodnocení specifických znečišťujících látek patří také specifická skupina radioaktivních 
látek (3H, 90Sr, 137Cs, 226Ra a U). Část těchto látek je vnášena do vod přímo EDU, část jich je, 
podobně jako jiné specifické látky, čerpána se surovou vodou a zahušťována v chladicím 
okruhu elektrárny. Z důvodu závažnosti vstupu radioaktivních látek do vod byly posuzovány 
a hodnoceny všechny výše uvedené látky. 

Z výsledků provedených simulací [8] vyplývá, že z hlediska radioaktivních látek nedochází 
k překračování NEK-RP [2] prognózovanými průměrnými ročními objemovými aktivitami 
(koncentracemi) v profilu Mohelno pod, i když navýšení objemové aktivity tritia (3H) může být 
významné. Vliv NJZ z hlediska radioaktivních látek v profilech reprezentativních pro 
hodnocené vodní útvary (Dalešice-hráz - DYJ_0935_J a Mohelno-hráz - DYJ_0945_J) jsou 
vždy nižší než hodnoty prognózované pro profil Jihlava–Mohelno pod, důvodem je 
nehomogenní rozložení znečištění v objemu nádrží. V žádném z reprezentativních profilů 
těchto útvarů povrchových vod ovlivněných vypouštěním odpadních vod z NJZ (příp. 
souběhu NJZ a EDU1–4) nedochází k překračování NEK-RP [2]. To znamená, že v těchto 
dotčených vodních útvarech (DYJ_0935_J a DYJ_0945_J) bude při provozu NJZ zachován 
dobrý ekologický potenciál z hlediska radioaktivních látek. 

Biologické složky ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů 

Posouzení vybraných biologických složek ekologického potenciálu bylo provedeno pro oba 
vodní útvary kategorie „jezero“ – Nádrž Dalešice a Nádrž Mohelno. Hodnocení je provedeno 
na základě nepřímého posouzení vybraných fyzikálně–chemických ukazatelů, které mají 
úzkou vazbu na posuzované biologické složky.  

Jako základní posuzovaná biologická složka byl vybrán fytoplankton a dílčí ukazatel, kterým 
je koncentrace chlorofylu-a, jako míra jeho rozvoje v obou posuzovaných vodních nádržích. 
Pro ostatní biologické složky, které mají být ve vodních útvarech kategorie „jezero“ 
posuzovány, tedy vodní makrofyta a ryby, neexistuje vhodný nepřímý parametr, na základě 
kterého by bylo možné stav útvarů a jejich ovlivnění provozem EDU predikovat.  

Pro biologickou složku fytoplankton byl jako posuzovaný ukazatel vybrán průměrný roční 
obsah chlorofylu-a u hráze nádrže. Rozvoj fytoplanktonu a tedy i výsledná koncentrace 
chlorofylu-a jako měřítka jeho rozvoje je dobře korelována s obsahem celkového fosforu ve 
vodě. Pro odvození průměrných ročních koncentrací chlorofylu-a byl použit empirický model 
OECD [37], který na základě průměrných ročních koncentrací fosforu predikuje průměrný 
roční obsah chlorofylu-a ve vodním útvaru.  

Z provedeného hodnocení je zřejmé, že v případě vodního útvaru – DYJ_0935_J Nádrž 
Dalešice je ekologický potenciál podle biologické složky fytoplankton, reprezentované 
modelovanou hodnotou chlorofylu-a, klasifikován ve všech simulovaných výpočetních 
variantách jako zničený. Tento výsledek hodnocení odpovídá i klasifikaci ekologického 
potenciálu z Plánu dílčího povodí Dyje, kde je tento útvar klasifikován jako zničený při 
současném provozu EDU1–4 a důvodem této klasifikace je složka fytoplankton. Je tedy 
zřejmé, že všechny vyšší výkonové alternativy budou díky vyšším koncentracím fosforu a 
pravděpodobně také vzhledem k vyšší teplotě při variantách se změnou klimatu klasifikovány 
stejně nebo hůře. Vzhledem k tomu, že ekologický potenciál vodního útvaru je již nyní 
klasifikován v nejhorší kategorii, nemůže dojít k posunu mezi kategoriemi.  

V případě vodního útvaru DYJ_0945_J Nádrž Mohelno je situace odlišná. Pouze výpočetní 
varianta výkonu 2000 MW je podle koncentrace chlorofylu-a klasifikována středním a 
poškozeným ekologickým potenciálem, v případě ostatních variant jsou již některé roky 
klasifikovány i zničeným potenciálem. Toto hodnocení se zcela neshoduje s výsledky 
uvedenými v Plánu dílčího povodí Dyje, kde je tento útvar podle biologických složek 
klasifikován v dobrém a lepším ekologickém potenciálu. Důvodem tohoto rozdílu může být 
nestandardní režim provozování nádrže s výrazným kolísáním objemu, které může i při 
přebytku celkového fosforu omezovat rozvoj fytoplanktonu. Simulace průměrných 
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koncentrací chlorofylu-a v tomto hodnocení tak představuje potenciální riziko rozvoje 
fytoplanktonu, které se může projevit při omezeném čerpání vody pro PVE Dalešice nebo 
v případě výrazného oteplení vody v nádrži.  

 

5.4.3 Shrnutí ovlivnění ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu útvarů 
povrchových vod vodní nádrže Dalešice a vodní nádrže Mohelno a profilu 
Jihlava–Mohelno pod 

Z výsledků hodnocení je patrné, že pro současný klimatický scénář dochází s nárůstem 
výkonu EDU k mírnému zvyšování koncentrací rizikových látek pro chemický stav v nádrži 
Mohelno, aniž by se změnilo celkové hodnocení vodního úvaru. Pro výkonovou alternativu 
2×1200 MW může dojít k ojedinělým překročením pro fluoranthen a trvalému překročení pro 
benzo[a]pyren. Tyto látky jsou jedním z produktů spalovacích procesů ve velkých i lokálních 
topeništích a v automobilech. S ohledem na jejich vzdušný transport jsou přenášeny na velké 
vzdálenosti a ve formě atmosférické depozice se dostávají na povrchy a poté i do vod. Lze je 
považovat za látky všudypřítomné. V případě benzo[a]pyrenu je hlavním důvodem velmi 
přísný limit NEK-RP, který při detekci látky nad mezí stanovitelnosti současných analytických 
metod znamená nepříznivé hodnocení. Pro variantu souběhu EDU1–4 s NJZ může dojít opět 
k trvalému překročení limitní hodnoty pro benzo[a]pyren a mírně se zvyšuje počet let 
s překročením hodnot pro fluoranthen. Pro potvrzení těchto predikcí by bylo vzhledem k 
původu těchto ukazatelů vhodné provést v budoucnu opakované vzorkování všech ukazatelů 
ze skupiny PAU a potvrdit, případně vyvrátit platnost vysokého poměru zahuštění. Je totiž 
možné, že vzhledem k jednorázovému vzorkování v zimním období byly koncentrace PAU 
ovlivněny akumulací ve sněhu a při tání sněhu jejich odtokem z areálu elektrárny. V nádrži 
Dalešice, která není tak významně ovlivněna samotným vypouštěním odpadních vod, je vliv 
NJZ málo významný. 

Pro ekologický stav/potenciál vodních útvarů byly posuzovány a hodnoceny všeobecné 
fyzikálně-chemické složky, specifické znečišťující látky a nepřímo také vybrané biologické 
složky.  

Zejména vzhledem ke stávajícímu stavu vodního toku na přítoku do vodní nádrže Dalešice 
dochází pro všeobecné fyzikálně-chemické složky u všech výkonových alternativ k trvalému 
překročení cílových hodnot pro celkový fosfor ve vodních útvarech DYJ_0935_J Nádrž 
Dalešice a DYJ_0945_J Nádrž Mohelno. Pouze ojediněle dochází v nádrži Mohelno 
k překročení cílových hodnot pro maximální hodnotu pH. V profilu Jihlava-Mohelno pod, který 
je hodnocen podle typově referenčních hodnot pro reprezentativní profil Jihlava–Řeznovice, 
může dojít u výkonové alternativy 2×1200 MW k trvalému překročení cílových hodnot 
dobrého stavu pro dusičnanový dusík a ojedinělému překročení pro pH a teplotu vody. 
K překročení může dojít zejména v letech s velmi nízkými průtoky, kdy dochází k 
nedostatečnému ředění a vychlazení odpadních vod. Překročením pro teplotu vody se tato 
alternativa liší od současného stavu s provozem EDU1–4. V případě simulací souběžného 
provozu EDU1–4 a NJZ již může docházet k častějšímu překročení cílových hodnot pro pH i 
teplotu vody a ojediněle se v simulacích začínají objevovat překročení i pro celkový fosfor. 
Minimální hodnoty pH nejsou pro žádnou z alternativ podkročeny a je tak zřejmé, že 
neplnění cílů dobrého ekologického stavu je spojeno spíše s projevy eutrofizace, které 
doprovází v tocích vzrůst maximálních hodnot pH. 

Hodnocení pro specifické znečišťující látky je typické častějším překračováním limitních 
hodnot vlivem zahuštění pro dva z řady hodnocených pesticidů (včetně jejich metabolitů), 
v minulosti či v současné době používaných jako prostředky na ochranu rostlin. Pesticidy a 
jejich metabolity se dostávají do vodních toků zejména splachem z polí již nad nádrží 
Dalešice. Týká se to metabolitů alachloru (samotný alachlor je již zakázán) a zejména 
metolachloru a jeho metabolitů, který je dosud na zemědělských pozemcích aplikován. Pro 
výkonovou alternativu 2×1200 MW může docházet ve vodních útvarech Nádrž Dalešice a 
Nádrž Mohelno k překročení cílových hodnot pro metabolity alachloru s pravděpodobností 
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kolem 30 %. U metolachloru a jeho metabolitů je zjevné překračování cílových hodnot pouze 
v nádrži Mohelno, kde ale dosahuje pravděpodobnosti 90 %. Pro krátkodobý souběh EDU1–
4 a NJZ se zvyšuje počet let s nepříznivým hodnocením až téměř na 100 %. Stejné 
hodnocení jako pro nádrž Mohelno platí i pro profil Jihlava–Mohelno pod. 

Z výsledků provedených simulací vyplývá, že z hlediska radioaktivních látek nedochází 
k překračování NEK-RP v profilu Mohelno pod, i když navýšení objemové aktivity tritia (3H) 
může být významné. Vliv NJZ z hlediska radioaktivních látek v profilech reprezentativních 
pro hodnocené vodní útvary (DYJ_0935_J Nádrž Dalešice a DYJ_0945_J Nádrž Mohelno) 
jsou vždy nižší než hodnoty prognózované pro profil Jihlava–Mohelno pod, důvodem je 
nehomogenní rozložení znečištění v objemu obou nádrží.  

Jak u látek hodnocených pro určení chemického stavu, tak i u většiny specifických 
znečišťujících látek hodnocených v rámci určení ekologického stavu je velkou nejistotou 
provedeného hodnocení absence sledování většiny látek ve vodních nádržích Dalešice a 
Mohelno a pouze jednorázový odběr a stanovení celého spektra ukazatelů v surové a 
odpadní vodě v EDU1–4. Z tohoto důvodu jsou předkládané výsledky chemický stav a 
specifické znečišťující látky zatíženy velkou nejistotou a je nutné s nimi při posuzování vlivu i 
tak nakládat. 

Samostatnou kapitolou hodnocení je predikce vlivu výkonových alternativ na biologické 
složky. V této studii se hodnocení zaměřilo na posouzení vlivu na biologické složky v obou 
hodnocených nádržích – nádrži Dalešice a nádrži Mohelno prostřednictvím zástupného 
ukazatele. V případě obou nádrží byl jako zástupný ukazatel pro hodnocení klíčové 
biologické složky fytoplankton zvolen celkový fosfor. Z výsledků hodnocení je patrné, že 
v nádrži Dalešice je již v současných podmínkách potenciál podle fytoplanktonu 
charakterizován jako zničený a při simulaci všech dalších alternativ se stav prakticky nemění. 
U nádrže Mohelno je situace mírně komplikovanější. Podle koncentrací celkového fosforu by 
potenciál odpovídal u alternativy 2000 MW střednímu až poškozenému potenciálu a pro další 
dvě alternativy až potenciálu zničenému. Vzhledem k nestandardnímu režimu, který je dán 
velkým kolísáním objemu a trvalým promícháváním, nedochází k adekvátnímu rozvoji 
fytoplanktonu, který by odpovídal trvale zvýšeným koncentracím celkového fosforu 
s vysokým podílem reaktivních forem. Výsledné hodnocení lze tedy chápat jako potenciální 
riziko pro útvar Mohelno, pokud by došlo k výrazné změně hydrologických podmínek a také 
k výraznému oteplení vody v nádrži. 

Následující tabulky (Tabulka 61 – Tabulka 63) přehledně shrnují hodnocení pro chemický 
stav, všeobecně fyzikálně-chemické složky ekologického stavu a specifické znečišťující látky. 
V tabulkách jsou uvedeny jednotlivé hodnocené vodní útvary, a to ve všech řešených 
výpočetních variantách. V posledních třech sloupcích tabulky je uveden seznam 
nevyhovujících ukazatelů, rozdělených podle podílu období neplnění cílových hodnot ze 
simulované časové řady. Z tabulek je zřejmé, že pro hodnocení chemického stavu i pro 
hodnocené složky ekologického stavu nedochází ve srovnání se současným 
stavem/potenciálem ke zhoršení, pouze se mírně zvyšuje pravděpodobnost podílu let 
s nevyhovujícím hodnocením. 

Tabulka 64 obsahuje celkové zhodnocení stavu a potenciálu hodnocených vodních útvarů 
v oblasti a je členěna podle chemického a ekologického stavu a jednotlivých složek. Je z ní 
patrné, že, ačkoliv u některých ukazatelů a s rostoucím výkonem může dojít s vyšší četností 
k překročení hranice dobrého stavu nebo potenciálu, celkové hodnocení stavu nebo 
potenciálu útvarů se ve srovnání se současným stavem neliší. Pokud je v probarvení buněk 
v tabulce přechod mezi dvěma barvami, vyjadřuje jejich poměr počet let, ve kterých je 
hodnocení vodního útvaru v dobrém, středním, poškozeném nebo zničeném 
stavu/potenciálu. 
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 Souhrnné hodnocení chemického stavu vodních útvarů pro vybrané výpočetní varianty (* profil Mohelno pod zde použit jako hodnotící pro útvar DYJ_0950). 

Měřená data 
/simulace 

Výkonová 
alternativa 

(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru Název 
reprezentativního
/hodnotícího* 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
chemického stavu 

Nevyhovující ukazatele 

(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

měřená data (2010-2015) DYJ_0920  
Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

Vladislav řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen 

simulace 

2000  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren  fluoranthen 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren  fluoranthen 

2×1200  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren fluoranthen  

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren fluoranthen  

2000+1200  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren  fluoranthen 

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren 
fluoranthen 

  

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

benzo[a]pyren 
fluoranthen 
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 Souhrnné hodnocení všeobecných fyzikálně–chemických  složek ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výpočetní varianty (* profil Mohelno 
pod, je zde použit jako hodnotící pro útvar DYJ_0950) – hodnocení podle metodiky Plánu dílčího povodí Dyje (řeky) a Metodiky Biologického centra AV ČR 
(jezera). 

Měřená data 
/simulace 

Výkonová 
alternativa 
(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
reprezentativního
/hodnotícího* 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
ekologického 
stavu/potenciálu 

Nevyhovující ukazatele 
(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

měřená data (2010-2015) DYJ_0920  
Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

Vladislav řeka střední teplota, BSK5, pH, Pcelk, N-NO3  

simulace 

2000  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední Pcelk   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední Pcelk   

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední N-NO3  pH 

2×1200  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední Pcelk   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední Pcelk   

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední N-NO3  
teplota 
pH 

2000+1200  

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední Pcelk   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední Pcelk  teplota 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední N-NO3 pH teplota, Pcelk 
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 Souhrnné hodnocení specifických znečišťujících látek ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výpočetní varianty (* profil Mohelno pod zde 
použit jako hodnotící pro útvar DYJ_0950). Použité zkratky ukazatelů: alachlor-met. = metabolity alachloru; metolachlor+met. = metolachlor a jeho metabolity. 

Měřená data 
/simulace 

Výkonová 
alternativa 
(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
reprezentativního
/hodnotícího* 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
ekologického 
stavu/potenciálu 

Nevyhovující ukazatele 
(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

měřená data (2010-2015) DYJ_0920  
Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

Vladislav řeka střední alachlor-met. 

simulace 

2000 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední   alachlor-met. 

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední metolachlor+met.  alachlor-met. 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední metolachlor+met.  alachlor-met. 

2×1200 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední  alachlor-met.  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední metolachlor+met. alachlor-met.  

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední metolachlor+met. alachlor-met.  

2000+1200 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero střední alachlor-met.   

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero střední 
alachlor-met. 
metolachlor+met.   

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka střední 
alachlor-met. 
metolachlor+met.   
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 Celkové hodnocení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výpočetní varianty (* profil Mohelno pod zde použit jako 
hodnotící pro útvar DYJ_0950). Použité zkratky: S/P – výsledný ekologický stav/potenciál. 

Měřená data 
/simulace 

Výkonová 
alternativa 
(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
reprezentativního
/hodnotícího* 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
chemického stavu 

Hodnocení ekologického stavu/potenciálu 
(nevyhovující ukazatele/složky) 

všeobecné fyz.-
chem. složky 

specifické 
znečišťující látky 

biologické 
složky 

S/P 

Měřená data (2010-2015) DYJ_0920  
Jihlava od toku Brtnice po vzdutí 
nádrže Dalešice  

Vladislav řeka 
benzo[a]pyren, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen 

teplota, BSK5, 
pH, Pcelk, N-NO3 

alachlor-met. 
makrozoobentos, 
makrofyta, 
fytobentos 

 

simulace 

2000 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero benzo[a]pyren Pcelk alachlor-met.  fytoplankton  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

Pcelk 
me 
ala 

tolachlor+met. 
chlor-met. 

fytoplankton  

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

N-NO3 

pH 
me 
ala 

tolachlor+met. 
chlor-met. 

nehodnoceno  

2×1200 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero benzo[a]pyren Pcelk alachlor-met  fytoplankton  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

Pcelk m
a 

etolachlor+met. 
lachlor-met. 

fytoplankton   

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

N-NO3, teplota 
pH 

m
a 

etolachlor+met. 
lachlor-met. 

nehodnoceno  

2000+1200 

DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava Dalešice, hráz  jezero 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

Pcelk alachlor- met. fytoplankton  

DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava Mohelno, hráz jezero 
benzo[a]pyren 
fluoranthen Pcelk, teplota  metolachlor+met. 

alachlor-met. 
fytoplankton   

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Mohelno pod* řeka 
benzo[a]pyren 
fluoranthen 

N-NO3, teplota 
pH 

 
metolachlor+met. 
alachlor-met. nehodnoceno  

 

Pozn.: Pokud je v probarvení buněk v tabulce přechod mezi dvěma barvami, vyjadřuje jejich poměr počet let, ve kterých je hodnocení vodního útvaru v dobrém, středním, 
poškozeném nebo zničeném stavu/potenciálu. 
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5.5 Ovlivnění ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu útvarů 
povrchových vod od vodní nádrže Mohelno po vodní nádrž Nové Mlýny II. 
- střední 

V části zájmového území pod vodní nádrží Mohelno byl posuzován možný vliv NJZ na 
stav/potenciál vodních útvarů i s ohledem na další možné působící vlivy, které souvisejí se 
vnášením znečišťujících látek významnými přítoky, jako je Oslava a Rokytná a také 
s ohledem na hodnocení vodního útvaru DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II – střední na toku 
Dyje, který je navíc vystaven významným vlivům z povodí Dyje a Svratky. Posouzení dopadů 
záměru NJZ na stav vodních útvarů pod vodní nádrží Mohelno bylo provedeno pro 
následující vodní útvary a jejich reprezentativní profily: 

 DYJ_0950 – Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok Oslava – reprezentativní profil 
Jihlava–Řeznovice 

 DYJ_1180 – Jihlava od toku Oslava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední – 
reprezentativní profil Jihlava–Ivaň 

 DYJ_1195_J – Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje – reprezentativní profil 
Dyje - Nové Mlýny střední, hráz 

 

 
 Schéma říční sítě řešeného úseku 

 

Celkem jsou tedy posuzovány tři vodní útvary, z nichž dva jsou útvary kategorie „řeka“ a 
jeden kategorie „jezero“. Z těchto tří vodních útvarů je v současné době jako silně ovlivněný 
vymezen útvar „DYJ_1195_J – Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje“. 

Posouzení dopadů NJZ na stav vodních útvarů je provedeno v souladu s metodikou, která 
byla využita pro hodnocení stavu vodních útvarů v Plánech dílčího povodí Dyje [19] (dále jen 
PDP Dyje). 

V rámci PDP Dyje byly zájmové vodní útvary vyhodnoceny jako nevyhovující z důvodu 
nedosažení dobrého stavu/potenciálu (viz Tabulka 42 a Tabulka 43). 
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5.5.1 Způsob hodnocení 

Pro potřeby studie byla shromážděna a vyhodnocena vstupní data, která popisují změny 
jakosti vody při průtoku řekou Jihlavou od vodní nádrže Mohelno po zaústění do vodní 
nádrže Nové Mlýny II. - střední a následně také změny ve vodní nádrži Nové Mlýny II. - 
střední, která je mimo řeku Jihlavu dotována především průtoky z řeky Svratky a páteřní řeky 
Dyje. Důležitými podklady jsou také simulované koncentrace ukazatelů na odtoku z vodní 
nádrže Mohelno a hydrologická data (měřená a simulovaná).  

Pro určení vztahů mezi jednotlivými profily sloužil monitoring Povodí Moravy, s.p., 
v zájmovém území z let 2010–2015. 

Aby bylo možné vyhodnotit dopad výstavby NJZ na stav následujících vodních útvarů, bylo 
třeba provést modelové výpočty vývoje jednotlivých ukazatelů ve vodním toku a následně 
také ve vodní nádrži Nové Mlýny II. - střední. Pro posouzení dopadu bylo přistoupeno 
k modelování vlivů jednotlivých výpočtových variant v simulovaných 84-letých řadách, které 
vystihují širokou škálu hydrologických podmínek. 

Vliv EDU se primárně projevuje v nádrži Mohelno, v řece Jihlavě od profilu Jihlava - Mohelno 
pod je již jeho vliv transformován touto vodní nádrží. Zpracované simulace výpočtových 
variant ve vodní nádrži Mohelno, popsané v kapitole 5.4, sloužily jako podklad pro 
modelování ovlivnění NJZ v řece Jihlavě pod touto nádrží. 

 

5.5.2 Výsledky hodnocení 

Hodnocení stavu vodních útvarů zahrnuje v několika kategoriích více jak 150 různých 
ukazatelů, z nichž ale u naprosté většiny (cca 140 ukazatelů) nedochází k překročení 
dobrého stavu. Pro hodnocení vlivu NJZ na stav vodních útvarů byl proveden užší výběr. 
Z hodnocení byly vyloučeny ukazatele, které v reprezentativních profilech i) nebyly měřeny, 
ii) jejich hodnoty byly vždy pod mezí stanovitelnosti, iii) nesplňovaly v žádném roce 
z referenčních let (2010–2015) podmínku pro zařazení do hodnocení – více jak 50 % 
monitorovaných hodnot musí být nad mezí stanovitelnosti (toto pravidlo nebylo využito při 
hodnocení ukazatelů s použitou statistikou roční maxima). U těchto ukazatelů i) – iii) nebyl 
dostatek dat pro modelování dalšího vývoje. Také nebyly hodnoceny ukazatele, jejichž 
maximální roční průměr z období 2010–2015 nepřesáhl hranici 20 % z požadované limitní 
hodnoty NEK u VÚ kategorie „řeka“ a 50 % u VÚ kategorie „jezero“. U ukazatelů s takto 
nízkými hodnotami nehrozí překročení dobrého stavu v žádné ze zkoumaných variant. 
Ukazatele ze skupiny všeobecně fyzikálně-chemické složky ekologického stavu byly 
hodnoceny všechny, bez ohledu na jejich naměřené hodnoty. Výčet podrobně řešených 
ukazatelů je v následující tabulce. 

 Vybrané ukazatele pro podrobné hodnocení vlivu EDU na stav útvarů povrchových vod v zájmovém 
území 

Složky hodnocení 
stavu 

Ukazatel překračuje NEK 
Ukazatel překračuje 20 % NEK 
(50% u VU kategorie „jezero“) 

Ukazatele 
chemického stavu 

fluoranthen 
benzo[a]pyren 
benzo[b]fluoranthen 
benzo[g,h,i]perylen 
nikl a jeho sloučeniny 
rtuť a její sloučeniny 

benzo[k]fluoranthen 
olovo a jeho sloučeniny 
 

Specifické 
znečišťující látky 

acetochlor a jeho metabolity 
alachlor a jeho metabolity 
AOX 
železo 
 

hexazinor 
pyren 
terbuthylazin 
bisfenol A 
fenantren 
fluoridy 
baryum 
hliník 
mangan 
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Složky hodnocení 
stavu 

Ukazatel překračuje NEK 
Ukazatel překračuje 20 % NEK 
(50% u VU kategorie „jezero“) 
měď 

Všeobecně fyzikálně-
chemické ukazatele  

Hodnoceny všechny ukazatele  

 

Z hodnocených ukazatelů byly do tohoto souhrnu zahrnuty pouze problematické ukazatele, 
tj. ty ukazatele, u kterých je v některé výpočtové variantě překročen dobrý stav, a to ať již 
z důvodu ovlivnění NJZ nebo z jiných příčin (viz Tabulka 66). 

 Ukazatele, které překračují hranici dobrého stavu 

Složky hodnocení 
stavu 

Ukazatele 
Charakteristická 
hodnota 

Limity překročení dobrého 
stavu 

J
ih

la
va

–
Ř

e
zn

o
v

ic
e 

J
ih

la
va

 -
 I

va
ň

 

v
o

d
n

í 
n

á
d

rž
e 

N
o

v
é

 M
lý

n
y

 II
. 

- 
s

tř
e

d
n

í 

Ukazatele 
chemického stavu 

fluoranthen - PAU 
NEK-RP 6,3 ng/l 

NEK-NPH 120 ng/l 

rtuť a její sloučeniny NEK-NPH 0,07 µg/l 

nikl a jeho sloučeniny 
NEK-RP 4 µg/l 

NEK-NPH 34 µg/l 

benzo[a]pyren – PAU 
NEK-RP 0,17 ng/l 

NEK-NPH 270 ng/l 

benzo[g,h,i]perylen – PAU NEK-NPH 8,2 ng/l 

Všeobecně 
fyzikálně-chemické 
složky ekologického 
stavu 

teplota vody 
roční medián 14°C 15°C 21°C 

roční maximum 23°C 28°C 28°C 

pH – acidobazický stav rozsah 6-9 5-10 

Pcelk roční medián 0,15 mg/l 0,06 mg/l 

N-NO3 roční medián 4,5 mg/l - 

Specifické 
znečišťující látky 
ekologického stavu 

metabolity alachloru NEK-RP 0,1 µg/l  

AOX NEK-RP 25 µg/l 

 

V následujícím textu jsou rizikové ukazatele popsány formou textového zhodnocení a 
tabulky, která shrnuje nejdůležitější výsledky modelovaných stavů. Pro jednotlivé výkonové 
alternativy je zde určena pravděpodobnost překročení dobrého stavu – sloupec 
„Pravděpodobnost překročení (v %)“. Ve sloupci „Průměr“ je průměrná hodnota z 84 let 
výkonové alternativy (např. průměrná hodnota z 84 ročních mediánů, průměr z 84 maxim 
apod.). Sloupec „% změny průměru“ udává změnu průměrné hodnoty oproti výkonové 
alternativě 2000 MW (EDU1–4). 

U jednotlivých ukazatelů je také uvedena tabulka s monitorovanými hodnotami těchto 
ukazatelů v současném stavu (2010–2015). Kromě reprezentativních profilů jsou uvedeny 
také pomocné profily Jihlava–Mohelno pod a Jihlava–Ivančice a také profil nad vodní nádrží 
Dalešice Jihlava–Vladislav. Tyto další profily jsou uvedeny pro lepší orientaci vývoje 
koncentrací a pro vyjádření vlivu VD Dalešice–Mohelno na stav těchto ukazatelů. 
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5.5.2.1 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na ukazatele chemického stavu vodních 
útvarů 

Fluoranthen 

Jedná se o polycyklický aromatický uhlovodík (PAU). Zdrojem této skupiny látek je 
nedokonalé spalování, především tedy automobilová doprava. Do vodního prostředí se 
dostává formou atmosférické depozice. EDU tento ukazatel sama nevytváří. Pro jeho 
vyhodnocení se určují roční průměrné koncentrace a maximální roční koncentrace. VD 
Dalešice–Mohelno výrazně snižuje koncentrace tohoto ukazatele (viz Tabulka 68). V lednu 
2017 byl proveden jednorázový monitoring, který porovnával koncentrace jednotlivých 
ukazatelů v surové vodě na EDU1–4 a pak ve vypouštěné vodě. Dle výsledků tohoto 
jednorázového monitoringu byly zjištěny vysoké hodnoty zahuštění u skupiny ukazatelů 
PAU. Konkrétně u fluoranthenu cca pětinásobné. V případě této skupiny (PAU) by bylo 
vhodné v budoucnu ověřit, jestli takto vysoké poměry zahuštění přetrvávají během celého 
roku nebo je vysoký poměr zahuštění ovlivněný datem odběru, kumulací PAU ve sněhu nebo 
ve srážkách apod. 

Vzhledem k vysokému stupni zahuštění na EDU1–4, zjištěnému jednorázovým 
monitoringem, počítáme při provozu NJZ s určitým nárůstem koncentrací fluoranthenu 
v profilu Jihlava–Řeznovice, a to o 13 % (při výkonové alternativě 2×1200 MW). Vzhledem 
k nárůstu průměrných koncentrací se významně zvedá (o 22 %) i pravděpodobnost 
překročení stanoveného limitu (viz. Tabulka 67). Souběžná výkonová alternativa (2000+1200 
MW) dále tuto pravděpodobnost zvyšuje, a to o 44 % v porovnání se současností. Jak bylo 
uvedeno výše, jsou tyto nepříznivé hodnoty ovlivněny použitím vysokého poměru zahuštění 
odpadních vod v EDU, který byl zjištěn při účelovém jednorázovém vzorkování surové a 
odpadní vody. 

 Vyhodnocení dopadu NJZ na chemický stav fluoranthenu v reprezentativních profilech Jihlava–
Řeznovice a Jihlava–Ivaň 

Výkonová 
alternativa 

fluoranthen (ng/l) 

Řeznovice Ivaň 

průměr maximum průměr maximum 
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2000 MW 8 5,2 0 0 10,2 0 4 4,3 0 0 17,6 0 

2×1200 MW 30 5,9 13 0 11,5 13 4 4,7 7 0 18,2 4 

2000+1200 MW 52 7,0 34 0 13,6 34 6 5,2 19 0 19,2 9 

 Měřená data fluoranthenu v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
fluoranthen v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [ng/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Průměr 9,3* - 2,8* - 5,9 

Maximum 16,7 - 10,1* - 21,0 

*hodnota nezahrnuje celé období 
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V profilu Jihlava–Ivaň je již vliv VD Dalešice–Mohelno a EDU značně utlumen, koncentrace 
se mezi profily významně zvyšuje vlivem povodí řeky Jihlavy pod VD Dalešice–Mohelno. Dle 
modelovaného stavu vlivem výstavby NJZ (výkonová alternativa 2×1200 MW) nedojde ke 
zvýšení počtu překročení stanoveného limitu. Pouze při souběžné výkonové alternativě 
(2000+1200MW) dojde k mírnému nárůstu pravděpodobnosti nedosažení dobrého stavu, a 
to o 2 %. 

Pro ukazatel fluoranthen v Nádrži Nové Mlýny II. – střední je rozhodujícím přítokem Svratka, 
která se podílí na zatížení nádrže tímto ukazatelem trojnásobně v porovnání s řekou 
Jihlavou. Vzhledem k tomuto velkému přísunu jsou limity dobrého stavu v nádrži pravidelně 
překračovány. Ovlivnění Nádrže Nové Mlýny II. – střední odběrem vody pro NJZ v ukazateli 
fluoranthen je velmi malé – při výkonové alternativě 2×1200 MW dochází k navýšení o 1,9 %, 
v souběžné výkonové alternativně 2000+1200 MW je pak nárůst koncentrací fluoranthenu 
v Nádrži Nové Mlýny – střední o 4,7 %.  

Maximální roční hodnoty jsou hluboko pod stanoveným limitem a jejich překročení nehrozí 
při žádné z modelovaných výpočtových variant. 

 

Rtuť 

Jedná se o těžký kov. Zdrojem znečištění rtutí je spalování fosilních paliv a odpadu, těžba 
a zpracování rud s obsahem rtuti a používání hnojiv a fungicidů s obsahem rtuti. Pro 
vyhodnocení stavu tohoto ukazatele se hodnotí maximální roční koncentrace rozpuštěné 
formy tohoto kovu. Protože v profilu Jihlava–Řeznovice tento ukazatel nebyl měřen, bylo 
provedeno hodnocení pouze pro profil Jihlava–Ivaň. 

Drtivá většina naměřených hodnot se nacházela pod mezí stanovitelnosti. K modelování 
ovlivnění profilu pak mohly být využity pouze 3 hodnoty. Vzhledem k této skutečnosti nelze 
vyloučit zkreslení výsledných dat. 

V současné době již v některých letech dochází v profilu Jihlava–Ivaň k překračování 
stanoveného limitu. NJZ prostřednictvím snížení průtoku zvýší maximální koncentrace 
o pouhé 1 % (výkonová alternativa 2×1200 MW). Souběžná výkonová alternativa 
(2000+1200 MW) má také jen malý dopad (3 %). Vliv NJZ na maximální koncentrace rtuti 
v profilu Jihlava–Ivaň je tedy pouze stěží rozeznatelný. 

Rtuť je charakteristická významnou adsorpcí na pevné částice. Ve vodním prostředí se 
většina rtuti nachází v sedimentech. Proto většina měření ve vodní nádrži Nové Mlýny II – 
střední vychází pod mezí stanovitelnosti. V reprezentativním profilu vodního útvaru kategorie 
„jezero“ lze rtuť ve vyšších koncentracích zachytit zejména při událostech, kdy dojde 
ke vznosu dříve uložených sedimentů ode dna. Kvůli relativně vysoké kontaminaci přítoků v 
minulých letech (do první dekády tohoto století) lze v nádrži předpokládat zvýšené množství 
rtuti v sedimentech. Toto riziko nijak nesouvisí s posuzovanými scénáři a nepředpokládáme, 
že by ho modelované změny ovlivnily. 

 Vyhodnocení dopadu NJZ na chemický stav rtuti (µg/l) v reprezentativním profilu Jihlava - Ivaň 

Výkonová alternativa 

rtuť [µg/l] 

Ivaň 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr % změny průměru 

2000 MW 8 0,058 0 

2×1200 MW 10 0,058 1 

2000+1200 MW 11 0,059 3 
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 Měřená data rtuti v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
rtuť v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [µg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Maximum 0,025* - - 0,002* 0,080 

*hodnota nezahrnuje celé období 

Nikl 

Jedná se o těžký kov. Původ znečištění niklem pochází ze spalování fosilních paliv a 
odpadů, rafinerií ropy a plynu, těžby a zpracování niklových rud, barevné metalurgie, 
ocelářského průmyslu, galvanických procesů, aplikací čistírenských kalů do půdy. Pro 
vyhodnocení stavu tohoto ukazatele se hodnotí průměrné i maximální roční koncentrace 
rozpuštěné formy tohoto kovu.  

Průměrná koncentrace niklu v profilu Jihlava–Řeznovice je v současnosti poměrně nízká a 
k překročení limitu nevyhovujícího stavu téměř nedochází. Proto při nízkém nárůstu 
průměrných koncentrací vlivem NJZ nedochází ke zvýšení počtu překročení limitu. 

V profilu Jihlava–Ivaň vlivem povodí pod VD Dalešice–Mohelno jsou ale současné hodnoty 
průměrných koncentrací na úrovni limitu, a proto dochází často k překračování této hranice. 
Nárůst průměrných koncentrací vlivem odběru vody pro NJZ (výkonová alternativa 2×1200 
MW) je zde velmi nízký 2 %. Toto malé zvýšení znamená nárůst pravděpodobnosti 
překročení limitu o 8 %. Při souběžné výkonové alternativě (2000+1200 MW) se průměrná 
koncentrace niklu zvedá jen o 4 %, ale pravděpodobnost překročení se zvyšuje o 19 %. 
K vyšší pravděpodobnosti překročení hranice dochází, protože se již současné hodnoty na 
této hranici pohybují. 

V profilu Dyje – vodní nádrž Nové Mlýny II – střední je podíl všech tří přítoků na souhrnné 
dotaci nádrže niklem srovnatelný. Vzhledem k tomu, že nikl ve výpočtových variantách 
v profilu Jihlava–Ivaň nevykazuje v podstatě žádné změny vůči současnému stavu, není 
dopad variant na koncentraci tohoto prvku ve vodní nádrži Nové Mlýny II. - střední relevantní. 

Je třeba také poukázat na trend pozorovatelný ve všech hodnocených profilech, kde 
průměrné hodnoty koncentrace niklu v povrchových vodách klesají. Je tedy pravděpodobné, 
že se emise tohoto kovu do vodního prostředí snižují. Na rozdíl od některých zakázaných 
pesticidů, u kterých pozorujeme obdobný trend, nemůžeme tuto hypotézu doložit konkrétním 
právním podkladem (zákazem aplikace primárního zdroje). Proto jsme přistoupili ke 
klasickému způsobu vyhodnocení tohoto ukazatele.  

Maximální roční koncentrace jsou ve všech výpočtových variantách hluboko pod stanoveným 
limitem a jejich překročení nehrozí v žádné z modelovaných variant a sledovaných profilů. 

 
 Vývoj koncentrace niklu v období 2010–2015 v profilech: vlevo Jihlava–Řeznovice; vpravo Jihlava–
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 Vyhodnocení dopadu NJZ na chemického stav niklu v reprezentativních profilech Jihlava–
Řeznovice a Jihlava–Ivaň 

Výkonová alternativa 

nikl (µg/l) 

Řeznovice Ivaň 

průměr maximum průměr maximum 
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2000 MW 1 2,9 0 0 4,2 0 43 3,9 0 0 5,2 0 

2×1200 MW 1 3,0 4 0 4,3 4 51 4,0 2 0 5,3 2 

2000+1200 MW 1 3,2 12 0 4,6 10 62 4,1 4 0 5,4 5 

 Měřená data niklu v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010 – 2015 

Ukazatel 
nikl v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [µg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Průměr 2,97 2,78 3,05 3,59* 3,78 

Maximum 4,82 7,7 6,9 6,1* 8,2 

*hodnota nezahrnuje celé období 

 

Benzo[a]pyren – PAU 

Polycyklický aromatický uhlovodík (PAU). Obdobně jako v případě fluoranthenu, 
i u benzo[a]pyrenu jsou hlavním zdrojem spalovací motory. Pro vyhodnocení chemického 
stavu VÚ se hodnotí průměrné roční koncentrace a maximální roční koncentrace.  

Limit pro průměrné hodnoty je stanoven velice nízko (o řád níž než jsou současné možnosti 
analytických metod). V současné době je drtivá většina monitorovaných dat pod mezí 
stanovitelnosti, proto není možné parametr hodnotit, ale je pravděpodobné, že reálné 
hodnoty se pohybují v blízkosti meze detekce. Vlivem odběru vody a jejího odpařování v NJZ 
dojde pod vodní nádrží Mohelno k navýšení koncentrací a mez stanovitelnosti bude 
s největší pravděpodobností překračována častěji. Parametr se hodnotí, pokud je v roce 
k dispozici alespoň 50 % hodnot nad mezí stanovitelnosti. Pokud bude benzo[a]pyren mít 
dostatek údajů nad mezí detekce, aby mohl být hodnocen (ať již nárůstem koncentrací, či 
zpřesněním analytických metod), bude vždy překračovat hranici pro nevyhovující stav. 

Tyto nepříznivé hodnoty jsou však ovlivněny použitím vysokého poměru zahuštění 
benzo[a]pyrenu v odpadních vod v EDU (11x pro benzo[a]pyren), který byl zjištěn při 
účelovém jednorázovém vzorkování surové a odpadní vody v rámci studie [52]. Pro 
potvrzení těchto predikcí by bylo, vzhledem k původu benzo[a]pyrenu, vhodné provést 
v budoucnu při další přípravě záměru opakované vzorkování ukazatelů ze skupiny PAU a 
potvrdit, případně vyvrátit, platnost takto vysokého poměru zahuštění. Je totiž možné, že 
vzhledem k jednorázovému vzorkování v zimním období byly koncentrace PAU ovlivněny 
akumulací ve sněhu a při tání sněhu jejich odtokem z areálu elektrárny. 

Pokud by se výsledky výše zmíněného monitoringu potvrdily, můžeme očekávat, že ve 
vodním toku pod VD Dalešice–Mohelno dojde k výraznému nárůstu koncentrací. Tento vliv 
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bude pravděpodobně pozorovatelný i v profilu Jihlava–Ivaň (odvozováno od obdobného 
ukazatele ze skupiny PAU - fluoranthen). 

V profilu Nádrž Nové Mlýny II. – střední – hráz jsou již hodnoty v současné době nad mezí 
stanovitelnosti. Je to způsobeno hlavně vlivem řeky Svratky, která přináší do vodní nádrže 
Nové Mlýny II. střední několikanásobně vyšší množství tohoto ukazatele.  

V PDP Dyje bylo vyhodnoceno, že tento ukazatel způsobuje nedosažení dobrého 
chemického stavu pro vodní útvar DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. – střední na toku Dyje. 
Vyhodnocení dopadů NJZ na stav benzo[a]pyrenu ve vodní nádrži Nové Mlýny II. – střední 
není možné provést, protože není dostatek podkladů pro modelování ovlivnění v profilu 
Jihlava–Ivaň. Míru ovlivnění můžeme ale predikovat na obdobnou, jako u ostatních ukazatelů 
PAU, tj. při výkonové alternativě 2×1200 MW by mohlo dojít ke zvýšení koncentrací 
benzo[a]pyrenu o 0,4–1,9 %.  

Maximální roční koncentrace se pohybují hluboko pod stanoveným limitem, proto 
nevyhovující stav a jejich překročení vlivem NJZ nehrozí. 

 Měřená data benzo[a]pyrenu v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010 – 2015 

Ukazatel 
benzo[a]pyren v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [ng/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice** Ivančice** Ivaň 

Průměr 2,55 - - - 1,83 

Maximum 7,12 - - - 8,20 

*hodnota nezahrnuje celé období 

** měřen jen 2015 a to pod mezí stanovitelnosti 

 

Benzo[g,h,i]perylen – PAU 

Benzo[g,h,i]perylen patří mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). I zde jsou hlavním 
zdrojem znečištění spalovací procesy. Pro vyhodnocení chemického stavu VÚ se hodnotí 
maximální roční koncentrace.  

Přes výrazné zahuštění tohoto parametru v EDU1–4 se koncentrace benzo[g,h,i]perylenu ve 
VD Dalešice–Mohelno (dle výsledků jednorázového monitoringu) významně snižuje (viz 
Tabulka 75). V profilu Jihlava–Řeznovice jsou současné hodnoty natolik nízké, že překročení 
limitu pro nevyhovující stav nehrozí. Ale v profilu Jihlava–Ivaň koncentrace stoupá vlivem 
zdrojů v povodí a dostává se na limitní úroveň. Již v současnosti tedy dochází 
k pravidelnému překračování stanoveného limitu dobrého stavu. NJZ tento profil ovlivní jen 
velmi mírně, nárůst koncentrace je o 1 % (výkonová alternativa 2×1200 MW), souběžná 
výkonová alternativa (2000+1200 MW) zvýší maximální roční koncentrace o 4 % a 
pravděpodobnost překročení hranice dobrého stavu o 8 %. Protože současné hodnoty se 
nacházejí na úrovni limitu nevyhovujícího stavu, tak i malé ovlivnění způsobené NJZ zvyšuje 
počet překročení zmíněného limitu (viz Tabulka 74). 

V profilu vodní nádrže Nové Mlýny II. - střední má na souhrnné dotaci nádrže 
benzo[g,h,i]perylenem dominantní podíl vodní tok Svratka (71 % - bez započítání vlivu Dyje, 
která není monitorována). Současně vodní tok Svratka vykazuje vyšší koncentrační maxima 
benzo[g,h,i]perylenu než vodní tok Jihlava. Ovlivnění vodní nádrže Nové Mlýny II. - střední 
NJZ je velmi nízké – 0,4 % pro výkonovou alternativu 2×1200 MW a i pro výkonovou 
alternativu 2000+1200 MW je navýšení maximálních koncentrací takřka nezaznamenatelné 
1,1 %. V současném stavu není dosaženo dobrého stavu VÚ a ve výhledovém stavu zůstává 
vodní útvar i nadále v nevyhovujícím stavu. 
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 Vyhodnocení dopadu NJZ na chemický stav benzo[g,h,i]perylenu (ng/l) v reprezentativním profilu 
Jihlava–Ivaň 

Výkonová alternativa 

Vyhodnocení – benzo[g,h,i]perylenu –maximum [ng/l] 

Ivaň 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr % změny průměru 

2000 MW 14 6,8 0 

2×1200 MW 18 6,9 1 

2000+1200 MW 23 7,0 4 

 Měřená data benzo[g,h,i]perylenu v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010 – 2015 

Ukazatel 
Benzo[g,h,i]perylenu v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [ng/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Maximum 6,8* - 0,9*  8,4* 

* hodnota nezahrnuje celé období 

 

5.5.2.2 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na ukazatele ekologického stavu/potenciálu 
vodních útvarů povrchových vod 

5.5.2.2.1 Všeobecné fyzikálně-chemické složky ekologického stavu/potenciálu 
vodních útvarů povrchových vod 

 

Teplota vody 

VD Dalešice–Mohelno má na teplotu vody významný vliv. V letních měsících teplotu vody 
pod nádržemi snižuje a naopak v zimě ji udržuje několik °C nad nulou. Roční průměry a 
mediány jsou pak v profilu pod nádržemi vyšší než v profilu nad nimi. Naopak maximální 
roční teploty jsou vyšší nad nádržemi. 

Tabulka 76 zobrazuje dopad výstavby NJZ na pravděpodobnost nedosažení dobrého stavu 
ve vodních útvarech DYJ_0950 a DYJ_1180. Ve výkonové alternativě představující 
současný stav nedochází k překračování limitu. Ale hodnoty již nyní měřené teploty vody se 
v některých letech nachází poměrně blízko limitům pro nedosažení dobrého stavu, proto i 
mírné zvýšení teploty (5 % u alternativy NJZ – 2×1200 MW) má za následek vzácné (1x za 
84 let) nedosažení dobrého stavu v profilu Jihlava–Řeznovice. Při souběžném provozu 
(výkonová alternativa 2000+1200 MW) se pravděpodobnost nedosažení dobrého 
ekologického stavu zvedá na 10 %. Profil Jihlava–Ivaň je již velmi vzdálený a vliv NJZ je zde 
již silně utlumen (výkonová alternativa 2×1200 MW způsobuje zvýšení teploty o 1-2 %). 
K překračování limitu zde nedochází. 

Pro vodní nádrž Nové Mlýny II. – střední nebyl tento parametr vyhodnocen. Nepředpokládá 
se, že by teplota vody v reprezentativním profilu u hráze byla měřitelně závislá na teplotě 
přítoků. 
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 Vyhodnocení dopadu NJZ na ekologický stav teploty v reprezentativních profilech Jihlava–
Řeznovice a Jihlava–Ivaň 

Výkonová alternativa 

teplota vody (°C) 

Řeznovice Ivaň 

medián maximum medián maximum 
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2000 MW 0 10,9 0 0 19,7 0 0 10,8 0 0 21,4 0 

2×1200 MW 1 11,4 5 0 20,2 3 0 11,0 2 0 21,6 1 

2000+1200 MW 10 12,2 12 10 21,1 7 0 11,3 4 0 22,0 3 

 Měřená data teploty vody v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
teplota vody v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [°C] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Medián 10,8 11,5 11,2 10,3 10,3 

Maximum 22,1 19,3 19,4 21,1 21,4 

 

pH – Acidobazický stav 

Hranice dobrého stavu jsou u pH určeny měřeným rozsahem hodnot. Tabulka 78 ukazuje, že 
tento parametr překračuje povolenou mez pouze v maximálních hodnotách v profilu Jihlava–
Řeznovice. Protože již v současné době je maximální měřená hodnota pH velmi blízká 
limitům, znamená i mírné zvýšení maximálních hodnot pH (o 0,7 – 2,2 % dle výkonové 
alternativy) výší četnost nedosažení dobrého stavu.  

 Vyhodnocení dopadu NJZ na pH v reprezentativních profilech Jihlava–Řeznovice a Jihlava–Ivaň 

Výkonová 
alternativa 

pH 

Řeznovice Ivaň 

minimum maximum minimum maximum 
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2000 MW 0 7,8 0,0 19 8,6 0,0 0 7,82 0,00 0 8,49 0,0 

2×1200 MW 0 7,8 0,4 23 8,6 0,7 0 7,82 -0,01 0 8,50 0,1 

2000+1200 MW 0 7,9 1,1 33 8,7 2,2 0 7,82 -0,02 0 8,51 0,2 
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 Měřená data pH v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
pH v monitorovacím profilu na řece Jihlavě  

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Minimum 7,4 7,8 7,9 7,8 7,9 

Maximum 8,5 8,4 8,6 8,5 8,5 

 

Vliv samotného NJZ (2×1200MW) na zvýšení pH je jen mírný – nárůst pH o 0,7 % a zvýšení 
pravděpodobnosti překročení limitu o 4 %. U souběžné výkonové alternativy 
(2000+1200MW) by mohlo dojít k nárůstům maximálních hodnot pH o 2,2 %, což by vedlo 
ke zvýšení pravděpodobnosti nedosažení dobrého stavu o 14 %. 

V profilu Jihlava–Ivaň je vliv VD Dalešice–Mohelno a EDU již nerozeznatelný. 

Reakce vody (pH) ve vodních nádržích je zejména ve vegetační sezóně ovlivněna rozvojem 
fytoplanktonu a jeho vysokou fotosyntetickou aktivitou a nesouvisí přímo s hodnotou pH 
v přítocích. Z tohoto důvodu nebyl tento parametr pro vodní nádrž Nové Mlýny II. – střední 
vyhodnocen. 

 

Celkový fosfor 

Celkový fosfor patří v rámci hodnocení stavu vodních útvarů mezi problematické ukazatele 
v celé ČR. Jeho původcem ve vodách jsou bodové zdroje, hlavně pak komunální znečištění. 
Pro hodnocení ekologického stavu se využívá roční medián. VD Dalešice–Mohelno celkový 
fosfor výrazně transformuje. Pod nádržemi je pak koncentrace Pcelk významně nižší než 
v profilu Jihlava–Vladislav. V profilu Jihlava–Řeznovice tedy v současné výkonové alternativě 
nedochází k překročení limitu v žádném ze simulovaných let. Nicméně již v současnosti se 
některé koncentrace pohybují v blízkosti limitu. Při provozu NJZ (2×1200 MW) tedy můžeme 
očekávat, že výjimečně již k překročení limitu dojde (pravděpodobnost překročení limitu je 
2 %). Při uvažování souběžné výkonové alternativy (2000+1200 MW) může toto překročení 
nastávat častěji (pravděpodobnost nedosažení dobrého stavu je 15 %). 

 Vyhodnocení dopadu NJZ na stav Pcelk (mg/l) v reprezentativních profilech Jihlava–Řeznovice a 
Jihlava - Ivaň 

Výkonová 
alternativa 

celkový fosfor [mg/l] 

Řeznovice Ivaň 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% 

změny 
průměru 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% 

změny 
průměru 

2000 MW 0 0,119 0 94 0,191 0 

2×1200 MW 2 0,127 6 94 0,197 3 

2000+1200 MW 15 0,139 17 94 0,206 8 

 Měřená data Pcelk v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
celkový fosfor v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [mg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Medián 0,163 0,124 0,125 0,144 0,180 
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V případě profilu Jihlava–Ivaň je již současná koncentrace Pcelk téměř každý rok nad limitem. 
Je to způsobeno vlivem povodí pod VD Dalešice–Mohelno (včetně povodí řek Oslava a 
Rokytná) a zdrojů fosforu, které se zde nacházejí. Ve velmi vodných letech může nastat 
situace, že roční mediány Pcelk limitu vyhoví, ale tato situace by mohla nastávat zhruba 1x za 
20 let. Podle modelovaných údajů se koncentrace Pcelk v tomto profilu vlivem NJZ (výkonová 
alternativa 2×1200 MW) zvýší o 3 %. Souběžná výkonová alternativa 2000+1200 MW 
způsobuje navýšení koncentrací o 8 %. 

Ve vodní nádrži Nové Mlýny II. – střední je v současné době koncentrace Pcelk výrazně vyšší, 
než je přípustný limit. Řeka Jihlava se ale podílí na vstupech Pcelk pouze 23 % ročního 
přísunu do této nádrže. Hlavní přítok z pohledu dotace Pcelk je řeka Svratka, která 
představuje více než 60 % podílu vstupů fosforu. V tomto kontextu je změna v nádrži vlivem 
NJZ jen velmi malá (0,8 % ve výkonové alternativě 2×1200 MW), dá se říci pod úrovní 
rozlišovacích schopností. 
 

Dusičnanový dusík 

Hlavním zdrojem dusičnanového dusíku ve vodách je zemědělství (hnojení minerálními 
hnojivy). Pro hodnocení ekologického stavu se využívá roční medián. VD Dalešice–Mohelno 
nevykazuje téměř žádnou retenci N-NO3. Vlivem zdrojů nacházejících se v mezipovodí VD 
Dalešice–Mohelno (povodí řeky Jihlavy od profilu Jihlava–Vladislav po profil Jihlava–
Mohelno pod) a vlivem vypařování vody na EDU1–4 pak koncentrace pod nádržemi stoupá 
(Jakostní model řeky Jihlavy [1]). V profilu Jihlava–Vladislav jsou hodnoty mediánů v blízkosti 
limitů, k jejich překročení nedochází každý rok. 

V profilu Jihlava–Řeznovice  dochází k nedosažení dobrého ekologického stavu ve všech 
modelovaných letech. Vlivem NJZ (2×1200 MW) zde můžeme očekávat další nárůst 
koncentrací o 7 % vlivem dalšího zahušťování. Souběžná výkonová alternativa (2000+1200 
MW) koncentraci zvyšuje o 20 % v porovnání s EDU1–4. 

V profilu Jihlava–Ivaň je koncentrace N-NO3 snížená vlivem naředění vodami z řek Oslavy a 
Rokytné a zbylého povodí řeky Jihlavy pod VD Dalešice–Mohelno. K nedosažení dobrého 
stavu v současnosti ale dochází opět v každém z modelovaných roků. Zdroje dusíku mají 
silnou závislost na velikosti plošných odtoků, s poklesem plošných odtoků dochází také 
k určitému snížení koncentrací dusíku v povrchových vodách. Zvýšení koncentrací vlivem 
NJZ (2×1200 MW) v profilu Jihlava–Ivaň  představuje pouze 4 % a při souběžné výkonové 
alternativě (2000+1200 MW) 11 %. Zvýšené zahuštění na VD Dalešice–Mohelno je 
kompenzováno nižšími koncentracemi v povodí pod VD Dalešice–Mohelno. 

Podle metodiky hodnocení vodních nádrží se N-NO3 na vodních nádržích nehodnotí. 

 Vyhodnocení dopadu NJZ na ekologický stav N-NO3 (mg/l) v reprezentativních profilech Jihlava–
Řeznovice a Jihlava - Ivaň 

Výkonová 
alternativa 

dusičnanový dusík – medián [mg/l] 

Řeznovice Ivaň 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% změny 
průměru 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% změny 
průměru 

2000 MW trvale 7,37 0 trvale 5,47 0 

2×1200 MW trvale 7,93 7 trvale 5,72 4 

2000+1200 MW trvale 8,83 20 trvale 6,07 11 
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 Měřená data N-NO3 v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
N–NO3 v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [mg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Medián 4,67 6,58 6,51 5,75 5,25 

Maximum 9,29 7,62 7,56 8,15 7,83 

 

5.5.2.2.2 Specifické znečišťující látky ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů 
povrchových vod 

Metabolity alachloru  

Jedná se o pesticid, který je v dnešní době již zakázaný. Vlastní alachlor nemá vysoké 
koncentrační hodnoty (je měřen pod mezí detekce), problémový je jeho metabolit alachlor 
ESA. Pro hodnocení stavu se využívá roční průměrná koncentrace celé skupiny metabolitů 
alachloru.  

V profilech, ve kterých je k dispozici dostatek měřených dat (Jihlava–Ivaň; Svratka–
Vranovice), pozorujeme snižování jeho koncentrací (Obrázek 18). Na začátku sledovaného 
období koncentrace poměrně strmě klesají. Průměrné hodnoty za rok 2014 jsou na hranici 
limitu a v roce 2015 již znatelně pod limitem. Dle konzervativní predikce a při zachování 
současného trendu by koncentrace alachloru s jeho metabolitů mohla poklesnout natolik, že 
při předpokládaném uvedení NJZ do provozu by nepředstavovala riziko nedosažení dobrého 
ekologického stavu. 

V profilu Jihlava–Řeznovice je monitorován pouze rok 2015, což je krátká doba na určení 
trendu, ale protože je mezi oběma profily silná korelace, můžeme se domnívat, že i zde se 
bude koncentrace snižovat. 

Není vyloučené, že se pokles koncentrací zastaví na určité hodnotě, kolem které bude delší 
dobu oscilovat. Z dostupných dat ale nelze tuto úroveň predikovat. Protože se jedná 
o zakázanou látku, je zde reálný předpoklad, že v dlouhodobém horizontu dojde k eliminaci 
této látky ve vodním prostředí. 

 

 
 Trend vývoje alachloru a jeho metabolitů v profilu Jihlava–Ivaň v čase – období 2013–2015 
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 Měřená data metabolitů alachloru v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010 – 2015 

Ukazatel 
Metabolity alachloru v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [µg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Průměr 0,133* - 0,104* - 0,111* 

*hodnota nezahrnuje celé období 

 

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny – AOX 

Jedná se o skupinu halogenovaných organických látek vyjádřených jako chloridy. Vzhledem 
k různorodosti jednotlivých složek tohoto ukazatele se jedná o velmi špatně modelovatelný 
ukazatel. Jeho původem jsou průmyslové odpadní vody, spalování odpadů, chlorování vody, 
případně i některé přirozené procesy ve vodách. Pro hodnocení jsou využity roční průměry. 
Současné hodnoty se nacházejí poměrně blízko limitním koncentracím. Monitoring na 
EDU1–4 prokázal, že zde dochází k zahušťování a tím i nárůstu koncentrací v odpadní vodě. 

Dle výsledků našeho modelování dochází v profilu Jihlava–Řeznovice vlivem NJZ (výkonová 
alternativa 2×1200 MW) ke zvýšení průměrných koncentrací o 3 % bez vlivu na zvýšení 
pravděpodobnosti nedosažení dobrého stavu. Při souběžné výkonové alternativě 2000+1200 
MW by se průměrná koncentrace AOX zvýšila o 8 %, což by se projevilo zvýšenou 
pravděpodobností překročení limitu o 5 %. 

Při modelování AOX v profilu Jihlava–Ivaň nebylo možné najít konkrétní parametr, se kterým 
by tento ukazatel vytvářel silnou korelaci. Jedná se o skupinový ukazatel, jehož jednotlivé 
složky se chovají rozdílně. Domníváme se, že je v tomto profilu vliv EDU1–4 v současnosti 
již silně potlačen a převažují zde jiné vlivy, a proto ani po výstavbě NJZ neočekáváme 
ovlivnění hodnot AOX v tomto profilu.  

Ve vodní nádrži Nové Mlýny II. – střední jsou průměrné koncentrace AOX v těsné blízkosti 
hranice překročení dobrého ekologického stavu, ale v letech 2010–2015 nedošlo k jejímu 
překročení. Protože již v profilu Jihlava–Ivaň neevidujeme rozpoznatelné ovlivnění NJZ, 
konstatujeme, že také ve vodní nádrži Nové Mlýny II. – střední není měřitelný vliv NJZ. 

 Vyhodnocení dopadu NJZ na ekologický stav AOX (µg/l) v reprezentativních profilech Jihlava–
Řeznovice a Jihlava–Ivaň 

Výkonová 
alternativa 

AOX – průměr [µg/l] 

Řeznovice Ivaň 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% změny 
průměru 

Pravděpodobnost 
překročení (v %) 

Průměr 
% změny 
průměru 

2000 MW 4 21,4 0 1 22,5 0.0 

2×1200 MW 4 22,0 3 1 22,3 -0.7 

2000+1200 MW 8 23,2 8 1 22,4 -0.4 

 Měřená data AOX v relevantních profilech na řece Jihlavě za období 2010–2015 

Ukazatel 
AOX v monitorovacím profilu na řece Jihlavě [µg/l] 

Vladislav Mohelno Řeznovice Ivančice Ivaň 

Průměr 18,96 24,25 21,76 24,08 23,03 
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Radioaktivní látky 

Do hodnocení specifických znečišťujících látek patří také specifická skupina radioaktivních 
látek (3H, 90Sr, 137Cs, 226Ra a U). Část těchto látek je vnášena do vod přímo EDU, část jich je, 
podobně jako jiné specifické látky, čerpána se surovou vodou a zahušťována v chladicím 
okruhu elektrárny. Z důvodu závažnosti vstupu radioaktivních látek do vod byly posuzovány 
a hodnoceny všechny výše uvedené látky. 

Z výsledků provedených simulací [8] vyplývá, že z hlediska radioaktivních látek nedochází 
k překračování NEK-RP [2] prognózovanými průměrnými ročními objemovými aktivitami 
(koncentracemi) v profilu Mohelno pod, i když navýšení objemové aktivity tritia (3H) může být 
významné. Vliv NJZ z hlediska radioaktivních látek v profilech reprezentativních pro 
hodnocené vodní útvary (Řeznovice - DYJ_0950 a Ivaň - DYJ_1180) je vždy nižší než 
hodnoty prognózované pro profil Jihlava–Mohelno pod. Důvodem je především ředění 
znečištění v podélném profilu toku. V žádném z reprezentativních profilů těchto útvarů 
povrchových vod ovlivněných vypouštěním odpadních vod z NJZ (příp. souběhu NJZ a EDU 
1-4) nedochází k překračování NEK-RP[2]. To znamená, že v těchto dotčených vodních 
útvarech (DYJ_0950 a DYJ_1180) bude při provozu NJZ zachován dobrý ekologický stav 
z hlediska radioaktivních látek. 
 

5.5.3 Shrnutí ovlivnění stavu útvarů povrchových vod od vodní nádrže Mohelno po 
vodní nádrž Nové Mlýny II. - střední 

Pro posouzení vodních útvarů byly využity stejné metodické postupy, které byly využity pro 
hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod v Plánu dílčího povodí Dyje. Hodnocen byl 
současný stav i budoucí výkonové alternativy. V rámci posuzování stavu vodních útvarů se 
hodnotí zhruba 150 ukazatelů, z nichž u naprosté většiny (cca 140 ukazatelů) nehrozí riziko 
nedosažení dobrého stavu. Ukazatele, u kterých v některé výkonové alternativě došlo 
k nedosažení dobrého stavu, jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 87 až Tabulka 
89). Všechny tři posuzované vodní útvary již v současné době nesplňují dle PDP Dyje 
podmínky pro dobrý stav/potenciál. 

Nejvyšší nárůst koncentrací vlivem zahuštění znečištění v řece vlivem spotřeby vody v EDU 
byl modelován u ukazatelů ze skupiny PAU (hlavně pak fluoranthen a benzo[a]pyren). U 
hodnocení těchto ukazatelů je ale výrazná nejistota, která spočívá ve vysokém poměru 
zahuštění odpadních vod v provozu EDU1–4, který byl zjištěn při jednorázovém odběru 
vzorku surové a odpadní vody dne 31. 1. 2017. Toto zahuštění zdaleka neodpovídá 
dlouhodobému poměru zahuštění kolem hodnoty 2,5. Důvody takto vysokého poměru 
mohou souviset s depozicí PAU ve sněhu nebo na plochách v areálu EDU1–4 a jejich 
vymýváním v době tání nebo oblevy do záchytných nádrží odpadních vod, na jejichž odtoku 
byl odebrán vzorek odpadní vody. Pro věrohodné nastavení poměru zahuštění této skupiny 
látek by bylo vhodné provést dlouhodobější sledování v odebíraných vzorcích surové a 
odpadní vody. 

Vliv EDU se zmenšuje se vzdáleností od VD Dalešice–Mohelno. V profilu Jihlava–
Řeznovice, při výkonové alternativě 2×1200 MW, se zvyšují koncentrace sledovaných látek o 
0-13 %, průměrně pak o 5 %. Při výkonové alternativě 2000 + 1200 MW se koncentrace 
zvyšují o 0-34 % průměrně pak o 13 %. Tato navýšení ale nezpůsobují zásadní změnu ve 
vyhodnocení celkového stavu vodního útvaru. V případě teploty vody a Pcelk může dojít 
v některých letech k překročení limitů dobrého stavu, ke kterému v současnosti u těchto 
ukazatelů nedochází, ale pravděpodobnost překročení je velmi nízká (1-2 % pro alternativu 
2×1200 a 10–15 % pro alternativu 2000 + 1200 MW). K mírnému zvýšení pravděpodobnosti 
nedosažení dobrého stavu může dojít také pro ukazatele pH a AOX. Již v současnosti 
dochází v tomto profilu k trvalému překračování limitních hodnot u ukazatele N-NO3 a 
s výstavbou NJZ se tento stav nezmění. 
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V profilu Jihlava–Ivaň je vliv EDU již potlačen. Silně se zde projevuje vliv povodí řeky Jihlavy 
pod VD Dalešice–Mohelno včetně povodí řek Oslava a Rokytná. U některých ukazatelů platí, 
že se koncentrace vlivem zdrojů znečištění v těchto povodích zvyšuje až na úroveň limitu pro 
nedosažení dobrého stavu a pak i mírné zvýšení koncentrací může způsobit překročení 
tohoto limitu. Toto platí například u ukazatele nikl, kde nárůst koncentrace je pouhé 2 %, ale 
pravděpodobnost překročení limitu se zvedá o 8 % při výkonové alternativě 2×1200 MW (při 
alternativě 2000 + 1200 MW je nárůst koncentrace 5 % a pravděpodobnosti překročení limitu 
19 %) ve srovnání se současným stavem. Pro nikl ale zároveň platí, že měřené koncentrace 
v tocích se v současnosti snižují. Pokud bude tento trend trvat, pak ovlivnění EDU nebude 
způsobovat nedosažení dobrého stavu. K velmi malému nárůstu pravděpodobnosti 
nedosažení dobrého chemického stavu může dojít také vlivem rtuti. Již v současnosti 
v profilu Jihlava–Ivaň dochází trvale k nedosažení dobrého ekologického stavu vlivem 
ukazatelů Pcelk a N-NO3. Obecně vlivem EDU dochází v tomto profilu k nárůstům koncentrace 
v rozsahu 0-7 % průměrně pak o pouhé 2,6 % (výkonová alternativa 2×1200 MW). Při 
výkonové alternativě 2000+1200 MW se koncentrace zvyšují o 0-19 % průměrně pak o 7 % 
v porovnání se současností. 

Vodní tok Jihlava je pouze jedním ze tří významných přítoků vodní nádrže Nové Mlýny II. – 
střední. Dalšími významnými přítoky do nádrže jsou vodní toky Dyje a Svratka, přičemž 
vodní tok Svratka má jednoznačně největší vliv na jakost vody v nádrži. Vliv vodního toku 
Jihlavy na souhrnném zatížení nádrže se různí podle konkrétního parametru v rozpětí 17–
33 % (ojediněle v případě rtuti 51 %). Ovlivnění nádrže prostřednictvím Jihlavy, resp. EDU 
(nebo souběhu NJZ s EDU1-4) je tak tedy dále minimalizováno. Vliv jednotlivých výkonových 
alternativ EDU na ukazatele hodnocení stavu vodního útvaru „DYJ_1195_J Nádrž Nové 
Mlýny II. - střední na toku Dyje“ se projevuje zvýšením koncentračních hodnot posuzovaných 
ukazatelů v rozsahu 0,3–0,8 % pro výkonovou alternativu 2×1200 MW a zvýšením o 0,7–
1,8 % pro výkonovou alternativu 2000+1200 MW. Toto ovlivnění je natolik nízké, že je již 
reálně neměřitelné. 

Následující tabulky (Tabulka 87 – Tabulka 89) ukazují jednotlivé složky hodnocení (ukazatele 
chemického stavu, všeobecně fyzikálně-chemické složky ekologického stavu, specifické 
znečišťující látky). V tabulkách jsou uvedeny jednotlivé hodnocené vodní útvary, a to ve 
všech řešených výkonových alternativách. V posledních třech sloupcích tabulky je uveden 
seznam nevyhovujících ukazatelů rozdělených podle podílu období neplnění cílových hodnot 
ze simulované časové řady. V úvodu jsou také uvedeny ukazatele, u kterých došlo 
k překročení limitu podle reálně měřených údajů v období 2010–2015. Ovlivnění vodní 
nádrže Nové Mlýny II. – střední provozem EDU je natolik malé, že nedochází v rámci 
jednotlivých variant ke změně zařazení rizikových ukazatelů, a proto je zde tento vodní útvar 
uveden vždy jen jedenkrát. Pokud je v probarvení buněk v tabulce přechod mezi dvěma 
barvami, vyjadřuje jejich poměr počet let, ve kterých je hodnocení vodního útvaru v dobrém, 
středním, poškozeném nebo zničeném stavu/potenciálu. 

Tabulka 87 ukazuje, že v letech 2010-2015 nedošlo podle měřených hodnot k překročení 
hranice nevyhovujícího stavu v profilu Jihlava–Řeznovice. V simulaci současného stavu 
(výkonová alternativa 2000 MW), zde ale vychází nedosažení dobrého stavu, které ovšem 
nastává jen s velmi malou pravděpodobností (8%) a v omezeném úseku monitorovaných let 
taková situace nenastala. Lze proto konstatovat, že ke změně stavu zde vlivem EDU 
nedochází.   

Tabulka 90 představuje souhrnné hodnocení jednotlivých složek. Je rozdělena na jednotlivé 
složky dle hodnocení stavu a jsou v ní uvedeny všechny výkonové alternativy. Je z ní patrné, 
že, ačkoliv u některých ukazatelů s rostoucím výkonem může dojít s vyšší četností 
k překročení hranice dobrého stavu nebo potenciálu, celkové hodnocení stavu nebo 
potenciálu útvarů se ve srovnání se současným stavem neliší (s výjimkou výše komentované 
situace u chemického stavu v profilu Jihlava–Řeznovice). 
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 Souhrnné hodnocení chemického stavu vodních útvarů pro vybrané výkonové alternativy 

Výkonová 
alternativa 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Název 
reprezentativního 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
chemického stavu 

Nevyhovující ukazatele 
(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

Měřená data 
(2010-2015) 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka dobrý    

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po 
vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - 
střední 

Ivaň řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

 
nikl, rtuť, 
benzo[g,h,i]perylen 

fluoranthen, olovo, 
benzo[b]fluoranthen 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední 
na toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

fluoranthen, 
benzo[a]pyren 

nikl, 
benzo[g,h,i]perylen 

 

Simulace 
2000 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

  fluoranthen, nikl 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po 
vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - 
střední 

Ivaň řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

 nikl 
fluoranthen, rtuť, 
benzo[g,h,i]perylen 

Simulace 
2×1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

 fluoranthen nikl 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po 
vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - 
střední 

Ivaň řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

nikl  
fluoranthen, rtuť, 
benzo[g,h,i]perylen 

Simulace 
2000+1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

fluoranthen  nikl 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po 
vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - 
střední 

Ivaň řeka 
nedosažení dobrého 
stavu 

nikl benzo[g,h,i]perylen fluoranthen, rtuť, 

pro všechny 
varianty 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední 
na toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero 
nedosažení dobrého 
stavu 

fluoranthen, 
benzo[a]pyren 

nikl, 
benzo[g,h,i]perylen 
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 Souhrnné hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výkonové alternativy 

Výkonová 
alternativa 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Název 
reprezentativního 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
ekologického 
stavu/potenciálu 

Nevyhovující ukazatele 
(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

Měřená data 
(2010-2015) 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední N-NO3  pH 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední Pcelk N-NO3  

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na 
toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero střední Pcelk   

Simulace 
2000 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední N-NO3  pH 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední Pcelk, N-NO3   

Simulace 
2×1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední N-NO3 pH teplota, Pcelk 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední Pcelk, N-NO3   

Simulace 
2000+1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední N-NO3 pH teplota, Pcelk 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední Pcelk, N-NO3   

pro všechny 
varianty 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na 
toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero střední Pcelk   
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 Souhrnné hodnocení specifických znečišťujících látek ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výkonové alternativy 

Výkonová 
alternativa 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Název 
reprezentativního 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
ekologického 
stavu/potenciálu 

Nevyhovující ukazatele 
(podle podílu let v %) 

> 50 % 20-50 % < 20 % 

Měřená data 
(2010-2015) 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední alachlor-met.1)3)  AOX 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední alachlor-met.3)  železo 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na 
toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero dobrý    

Simulace 
2000 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední   AOX 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední   AOX2) 

Simulace 
2×1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední   AOX 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední   AOX2) 

Simulace 
2000+1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže Mohelno 
po tok Oslava 

Řeznovice řeka střední   AOX 

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka střední   AOX2) 

pro všechny 
varianty 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední na 
toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero dobrý    

1) Monitorován pouze jeden rok 

2) AOX v profilu Jihlava–Ivaň není ovlivněna EDU 

3) Koncentrace alachloru a jeho metabolitů se v čase snižuje, po výstavbě NJZ již bude hluboko pod hranicí limitu středního stavu 
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 Celkové hodnocení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů pro vybrané výkonové alternativy. Použité zkratky: S/P – výsledný 
ekologický stav/potenciál.  

Výkonová 
alternativa 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
reprezentativního
/hodnotícího* 
profilu 

Kategorie 
VÚ 

Hodnocení 
chemického stavu 

Hodnocení ekologického stavu/potenciálu 
(nevyhovující ukazatele/složky) 

všeobecné fyz.-
chem. složky 

specifické 
znečišťující látky 

biologické 
složky 

S/P 

Měřená data  
(2010-2015) 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka  pH, N-NO3 
alachlor-met., 
AOX, 

  

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka 
fluoranthen, nikl, ruť, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[g,h,i]perylen 

Pcelk, N-NO3 
alachlor-met., 
železo 

makrozoobentos, 
fytoplankton, 
ryby, fytobentos 

 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední 
na toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero 
fluoranthen, nikl,  
benzo[a]pyren 
benzo[g,h,i]perylen 

Pcelk  
fytoplankton, 
ryby 

 

Simulace 
2000 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka fluoranthen, nikl  pH, N-NO3 AOX,  fytobentos  

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka 
fluoranthen,  

benzo[g,h,i]p
nikl, ruť, 
erylen 

Pcelk, N-NO3 AOX,  makrozoobentos, 
fytobentos  

Simulace 
2×1200 MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka fluoranthen, nikl  
teplota, pH, Pcelk, 
N-NO3 

AOX,  fytobentos  

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka 
fluoranth 
benzo[g,

en, nikl, rtuť 
h,i]perylen 

Pcelk, N-NO3 AOX,  
makrozoobentos, 
fytobentos 

 

Simulace 
2000+1200 
MW 

DYJ_0950 
Jihlava od hráze nádrže 
Mohelno po tok Oslava 

Řeznovice řeka fluoranthen, nikl 
teplota, pH, Pcelk, 
N-NO3 

AOX,  fytobentos, ryby  

DYJ_1180 
Jihlava od toku Oslava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny II. - střední 

Ivaň řeka 
fluoran
benzo[

then, nikl, rtuť, 
g,h,i]perylen 

Pcelk, N-NO3 AOX,  makrozoobentos, 
fytobentos  

pro 
všechny 
varianty 

DYJ_1195_J 
Nádrž Nové Mlýny II. - střední 
na toku Dyje 

VN Nové Mlýny 
střední, hráz 

jezero 
fluoranthen, nikl,  
benzo[a]pyren 
benzo[g,h,i]perylen 

Pcelk  
fytoplankton, 
ryby 

 

Pozn.: Pokud je v probarvení buněk v tabulce přechod mezi dvěma barvami, vyjadřuje jejich poměr počet let, ve kterých je hodnocení vodního útvaru v dobrém, středním, 
poškozeném nebo zničeném stavu/potenciálu. 
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5.6 Ovlivnění stavu útvarů podzemních vod 

Pro potřeby hodnocení vlivu EDU na chemický a kvantitativní stav útvarů podzemních vod je 
považováno za relevantní pouze bezprostřední území podél řeky Jihlavy od nádrže Mohelno 
po zaústění Jihlavy do vodní nádrže Nové Mlýny II. - střední. V tomto území může docházet 
vlivem infiltrace povrchové vody k ovlivnění zejména chemického stavu podzemních vod 
v objektech využívaných pro pitné účely, případně v objektech sítě sledování ČHMÚ. 
Obrázek 19 ukazuje bezprostřední okolí toku Jihlavy v zájmovém území s využívanými 
odběry podzemních vod a objekty sledování podzemních vod ČHMÚ. Podrobnosti o vodních 
útvarech a hodnocených objektech podzemních vod jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. 

 

 

 Odběry podzemních vod s rozlišením jejich účelu a objekty sledování jakosti podzemních vod 
v zájmovém území. 

5.6.1 Způsob hodnocení 

5.6.1.1 Kvantitativní stav 

Možný vliv na kvantitativní stav podzemních vod by mohl být dvojí – jednak zhoršení 
bilančního poměru mezi odběry a přirozeným doplňováním podzemních vod a pak negativní 
vliv na hladiny podzemních vod. Aby mohl být vliv považován za významný, musel by mít 
buď dopad na celý útvar podzemních vod, nebo na chráněné území (terestrický ekosystém), 
závislé na přirozeném režimu podzemních vod. 

Proto byly pro hodnocení posuzovány současné odběry podzemní vody pro EDU1–4 a byl 
uplatněn předpoklad o nárůstu odběrů pro záměr NJZ. Maximální odebíraná množství byla 
porovnána s nejméně příznivým rokem z pohledu doplňování přírodních zdrojů podzemních 
vod. 
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5.6.1.2 Chemický stav 

Hodnocení vlivu EDU na chemický stav podzemních vod je v souladu s existující metodikou 
zaměřeno na jakost podzemních vod v monitorovacích objektech a odběrech podzemních 
vod, zahrnutých v Plánu dílčího povodí Dyje. Jakost podzemních vod by mohla být 
potenciálně negativně ovlivněna infiltrací znečištěných povrchových vod do podzemních vod, 
přičemž toto zhoršení může primárně pocházet z odpadních vod z EDU. Ostatní možné 
lokální vlivy na horninové prostředí nebyly předmětem tohoto hodnocení.  

Pro hodnocení vlivu odpadních vod z EDU nemá smysl vzhledem k omezenému území 
kolem Jihlavy hodnotit celé útvary, ale jen vybrané objekty ČHMÚ a odběry podzemních vod 
pro pitné účely. Ve výsledku tedy byl vliv hodnocen na kvartérní útvar 16440 Kvartér Jihlavy 
(dva monitorovací objekty ČHMÚ), útvar 52220 Boskovická brázda - jižní část (odběr 
Ivančice a jeden objekt sledování ČHMÚ), pracovní jednotka 655001044 Krystalinikum 
v povodí Jihlavy (odběr Nová ves) a útvar 65700 Krystalinikum brněnské jednotky (odběr 
Moravské Bránice). 

Vyhodnocení stavu pro monitorovací objekty ČHMÚ (současný stav) zůstalo beze změn, 
původní hodnocení odběrů v Plánu dílčího povodí Dyje bylo doplněno o výsledky 
z účelového sledování odběrů pro pitné účely v roce 2016. Sledování v roce 2016 bylo 
prováděno pro jednotlivé objekty jímacích území a muselo být pro účely tohoto hodnocení 
agregováno. V Plánech se pro hodnocení používá směsný vzorek a v něm zjištěné 
koncentrace hodnocených látek. I když tedy některé objekty při sledování v roce 2016 
dosahovaly nebo přesahovaly limit pro dusičnany, amonné ionty a nikl, po agregacích byl 
pouze odběr Nová Ves nevyhovující pro dusičnany. 

Vzhledem k většímu množství ukazatelů chemického stavu byl počet hodnocených ukazatelů 
redukován. Mezi hodnocené ukazatele byly zařazeny jen ty, které překročily 50 % limitu 
(alespoň pro jeden objekt či odběr). Seznam vybraných ukazatelů shrnuje Tabulka 91. 

Tabulka 91 uvádí jen ukazatele, které byly zároveň hodnoceny v povrchových vodách – 
kromě nich dosáhl 50 % limitu v relevantních objektech podzemních vod ještě metabolit 
metolachloru (ten však byl ve skutečně naměřené koncentraci pod mezí stanovitelnosti) a 
indeno[1,2,3-cd]pyren, který však nebyl v povrchových vodách pro hodnocení stavu sledován 
(v současné době nepatří do hodnocení stavu). Hodnocené ukazatele acetochlor a jeho 
metabolity, metabolity alachloru, hliník a benzo[g,h,i]perylen byly pouze monitorovány, ale ne 
modelovány, neboť pro pesticidy a benzo[g,h,i]perylen většina dat byla pod mezí 
stanovitelnosti. Desethylatrazin byl vždy pod mezí stanovitelnosti a nebyl tedy dál hodnocen. 
Benzo[g,h,i]perylen nemohl být hodnocen, neboť byl monitorován a modelován jen v profilu 
Jihlava–Ivaň. Pro hliník, metabolity acetochloru a alachloru byly k dispozici pouze naměřené 
průměrné hodnoty z roku 2015 (ukazatele nebyly modelovány, neboť pro povrchové vody 
všude vyhověly) – vzhledem k přísnějším limitům dobrého stavu pro podzemní vody byly 
průměrné hodnoty nahrazeny o něco vyšší koncentrací. Nicméně výsledky pro pesticidy jsou 
pravděpodobně nadhodnoceny, neboť naměřená suma metabolitů se dále aplikuje na každý 
metabolit zvlášť. 

Pro hodnocení vlivu NJZ bylo nutné na základě namodelovaných nebo jiným postupem 
odvozených hodnot v řece Jihlavě v profilu Řeznovice a podílu vody, infiltrované z Jihlavy, 
spočítat změnu koncentrací v jednotlivých objektech nebo odběrech podzemních vod.  
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 Ukazatele vybrané pro hodnocení vlivu EDU na chemický stav podzemních vod  

Název ukazatele 
Charakteristická 
hodnota1 

Jednotka 
Limit 

povrchová 
voda* 

Limit 
podzemní 

voda2 

Podíl naměřené hodnoty vůči 
limitu v nejhůře hodnoceném 

objektu podzemních vod3 

dusičnanový dusík medián mg/l 3,2 – 4,5 11,3 1,4 (510311) 

amoniakální dusík medián mg/l 0,1 – 0,23 0,39 0,67 (VB0448) 

fosfor 
fosforečnanový 

medián mg/l 0,035; 0,05 0,16 0,68 (VB0318) 

sírany medián mg/l 200 400 0,87 (VB0448) 

acetochlor a jeho 
metabolity 

průměr; 
maximum 

µg/l 0,4 0,1 2,7 (VB0331) 

desethylatrazin 
průměr; 
maximum 

µg/l 0,3 0,1 0,7 (VB0318) 

metabolity alachloru4 
průměr; 
maximum 

µg/l 0,1 0,1 17,5 (VB0331) 

hliník průměr µg/l 1000 200 3,12 (VB0444) 

nikl a jeho sloučeniny průměr µg/l 4 20 0,64 (VB0318) 

benzo[g,h,i]perylen 
maximum; 
průměr 

µg/l 0,0082 0,02 0,5 (všechny ČHMÚ) 

* pokud je ve sloupci uvedeno rozmezí hodnot nebo více hodnot limitů jde o typově specifické hodnoty pro více 
typů útvarů povrchových vod kategorie „řeka“. 

5.6.2 Výsledky hodnocení 

5.6.2.1 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na kvantitativní stav vodních útvarů 
podzemních vod 

Pro hodnocení vlivu EDU na kvantitativní stav útvarů podzemních vod jsou rozhodující 
možná zvýšení poměru odběrů podzemních vod vůči přírodním zdrojům – vzhledem k tomu, 
že stávající odběr pro EDU1–4, situovaný v útvaru 65500, činil v období 2006–2015 pouze 
0,45 – 0,65 l/s [52] (a z toho se opět značná část vrací ve vypouštění), je současný vliv 
EDU1–4 a tedy i simulované výkonové alternativy 2000 MW zanedbatelný. Vzhledem 
k tomu, že při plánovaném rozšíření se sice budou odvodňovat i další plochy pro NJZ, ale 
výsledný odběr se nepředpokládá významně vyšší než 1 l/s, není důvod předpokládat, že by 
se výrazněji projevil vliv NJZ na kvantitativní stav útvarů podzemních vod, a to v jakékoliv 
výkonové alternativě. Hodnocení vlivu EDU na vydatnost zdrojů podzemních vod není 
součástí kvantitativního stavu, neboť kvantitativní stav naopak zjišťuje, jestli odběry 
podzemních vod nenarušují rovnováhu mezi odebraným množstvím a přírodními zdroji 
podzemních vod a pokud se ukáže, že je rovnováha dlouhodobě narušena, měly by být 
odběry podzemní vody omezeny, bez ohledu na stávající vydatnosti. 

Teoreticky je možné uvažovat vliv NJZ na hladiny podzemních vod v terestrických 
ekosystémech, vázaných na podzemní vodu – ale pro hodnocení stavu podzemních vod 
dosud nebyla zpracována metodika hodnocení stavu z hlediska chráněných území typu 

                                                
1 Pokud jsou uvedeny dvě charakteristické hodnoty, první se vztahuje k povrchovým vodám a druhá 
k podzemním vodám 
2 Limity pro podzemní vody jsou určeny jako dusičnany, amonné ionty a fosforečnany, pro možnost porovnání 
jsou převedeny na ukazatele povrchových vod (tj. dusičnanový dusík, amoniakální dusík a fosfor fosforečnanový) 
3 Úroveň se hodnotí k limitu pro podzemní vody; v odběrech vod pro pitné účely je porovnáván průměr pro 
všechny jímací objekty; v závorce je uveden objekt či odběr, ke kterému se vztahuje nejhorší porovnání 
4 Pro podzemní vody se hodnotí alachlor a jeho metabolity zvlášť 
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Natura 2000. Navíc lze předpokládat, že možný vliv NJZ by se primárně projevil na chráněná 
území, vázaná na povrchovou vodu. 

Na základě současných znalostí a metodických postupů tedy není důvod předpokládat 
významný vliv NJZ na kvantitativní stav útvarů podzemních vod a to pro všechny 
posuzované varianty. 

5.6.2.2 Hodnocení vlivů EDU1–4 a NJZ na chemický stav vodních útvarů podzemních 
vod 

Vliv NJZ na chemický stav vodních útvarů byl simulován pro dvě výkonové alternativy – 
2×1200 MW a 2000+1200 MW při současných klimatických podmínkách. 

V případě alternativy 2×1200 MW dochází k překročení limitních hodnot pro dobrý stav 
v odběru Nová Ves u dusičnanů (Tabulka 92), ale vliv přísunu znečištění s povrchovou 
vodou je v tomto případě méně významný než přísun znečištění z plošných zdrojů v okolí 
jímacího území. Navíc predikovaná hodnota překračuje limitní hodnotu pouze při 
maximálních simulovaných hodnotách dusičnanů v povrchové vodě. Při výpočtech 
s průměrnými hodnotami z 84leté řady simulací již není cílová hodnota překročena. Pro 
odběry v jímacích územích Ivančice a Moravské Bránice nedochází k překročení cílových 
hodnot pro žádný z posuzovaných ukazatelů. 

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro odběr podzemních vod Nová Ves – maximální 
modelovaná hodnota varianty 2×1200 MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 88,2 88,8 88,3 400 mg/l 

NH4 0,027 0,035 0,028 0,5 mg/l 

NO3 52,1 46,8 51,3 50 mg/l 

Ni 0,005 0,004 0,005 0, 02 mg/l 

Al 0,010 0,100 0,022 0,2 mg/l 

 

V objektech sledování podzemních vod ČHMÚ Ivančice (Tabulka 93) byly simulacemi 
zjištěny nadlimitní hodnoty pro hliník a v objektu Ivaň (Tabulka 94) hodnoty acetochloru a 
alachloru. V obou případech jsou výsledné koncentrace významněji ovlivněny přísunem 
znečištění v přitékající podzemní vodě ze zázemí a vliv infiltrace z povrchové vody a tudíž i 
vliv NJZ je málo významný. V objektech sledování podzemních vod ČHMÚ Medlov a Příbice 
nedochází k překročení cílových hodnot pro žádný z ukazatelů.  

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro objekt sledování podzemních vod ČHMÚ Ivančice 
– maximální hodnota varianty 2×1200 MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 284,0 88,8 225,4 400 mg/l 

NH4 0,066 0,035 0,057 0,5 mg/l 

NO3 5,2 46,8 17,7 50 mg/l 

PO4 0,066 0,488 0,193 0,5 mg/l 

Ni 9,2 4,1 7,7 20 µg/l 

Al 623,4 100,0 466,4 200 µg/l 

acetochlor 0,025 0,150 0,063 0,1 µg/l 

benzo[g,h,i]perylen 0,001 0,013 0,004 0,02 µg/l 

alachlor 0,025 0,120 0,054 0,1 µg/l 
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 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro objekt sledování podzemních vod ČHMÚ Ivaň – 
maximální hodnota varianty 2×1200 MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 97,6 88,8 94,9 400 mg/l 

NH4 0,052 0,035 0,047 0,5 mg/l 

NO3 7,3 46,8 19,2 50 mg/l 

PO4 0,313 0,488 0,366 0,5 mg/l 

Ni 4,0 4,1 4,0 20 µg/l 

Al 15,0 100,0 40,5 200 µg/l 

acetochlor 0,270 0,150 0,234 0,1 µg/l 

benzo[g,h,i]perylen 0,001 0,013 0,004 0,02 µg/l 

alachlor 1,750 0,120 1,261 0,1 µg/l 

 

V případě alternativy krátkodobého souběhu EDU1–4 a NJZ (2000+1200 MW) dochází k 
překročení limitních hodnot pro dobrý stav ve stejných ukazatelích jako v případě alternativy 
2×1200 MW, vlivem vyšších simulovaných koncentrací v povrchové vodě se však 
predikované hodnoty v objektech a odběrech podzemních vod mírně zvyšují. 

K překročení limitních hodnot pro dobrý stav dochází v odběru Nová Ves u dusičnanů 
(Tabulka 95), a v tomto případě je vliv přísunu znečištění s povrchovou vodou významný a 
překračuje předpokládaný přísun znečištění z plošných zdrojů v okolí jímacího území. Navíc 
predikovaná hodnota překračuje limitní hodnotu jak při maximálních simulovaných hodnotách 
dusičnanů, tak i při výpočtech s průměrnými hodnotami z 84leté řady simulací. K překročení 
cílových hodnot pro dusičnany dochází v této výpočetní variantě nově i v jímacím území 
Moravské Bránice (Tabulka 96). Pro odběry v jímacím území Ivančice nedochází 
k překročení cílových hodnot pro žádný z posuzovaných ukazatelů. 

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro odběr podzemních vod Nová Ves – maximální 
modelovaná hodnota varianty 2000+1200MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 88,2 117,0 92,3 400 mg/l 

NH4 0,027 0,035 0,028 0,5 mg/l 

NO3 52,1 63,8 53,7 50 mg/l 

Ni 0,005 0,004 0,005 0, 02 mg/l 

Al 0,010 0,100 0,022 0,2 mg/l 

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro odběr podzemních vod Moravské Bránice – 
maximální hodnota varianty 2000+1200MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 93,9 117,0 109,8 400 mg/l 

NH4 0,033 0,035 0,034 0,5 mg/l 

NO3 35,2 63,8 54,9 50 mg/l 

Ni 0,006 0,004 0,005 0, 02 mg/l 

Al 0,006 0,100 0,071 0,2 mg/l 
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V objektech sledování podzemních vod ČHMÚ Ivančice (Tabulka 97) byly simulacemi 
zjištěny nadlimitní hodnoty pro hliník a v objektu Ivaň (Tabulka 98) hodnoty acetochloru a 
alachloru. V obou případech jsou výsledné koncentrace významněji ovlivněny přísunem 
znečištění v přitékající podzemní vodě ze zázemí a vliv infiltrace z povrchové vody a tudíž i 
vliv NJZ je málo významný. V objektech sledování podzemních vod ČHMÚ Medlov a Přibice 
nedochází k překročení cílových hodnot pro žádný z ukazatelů.  

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro objekt sledování podzemních vod ČHMÚ Ivančice 
– maximální hodnota varianty 2000+1200MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 284,0 117,1 233,9 400 mg/l 

NH4 0,066 0,035 0,057 0,5 mg/l 

NO3 5,2 63,8 22,8 50 mg/l 

PO4 0,066 0,518 0,202 0,5 mg/l 

Ni 9,2 4,2 7,7 20 µg/l 

Al 623,4 100,0 466,4 200 µg/l 

Acetochlor 0,025 0,150 0,063 0,1 µg/l 

benzo[g,h,i]perylen 0,001 0,013 0,004 0,02 µg/l 

Alachlor 0,025 0,120 0,054 0,1 µg/l 

 Prognóza vlivu NJZ na relevantní ukazatele pro objekt sledování podzemních vod ČHMÚ Ivaň – 
maximální hodnota varianty 2000+1200MW. 

Ukazatel 
Koncentrace 
podzemní vody 

Koncentrace 
povrchové vody 

Predikovaná 
hodnota  

Limit 

SO4 97,6 117,1 103,4 400 mg/l 

NH4 0,052 0,035 0,047 0,5 mg/l 

NO3 7,3 63,8 24,3 50 mg/l 

PO4 0,313 0,518 0,375 0,5 mg/l 

Ni 4,0 4,2 4,1 20 µg/l 

Al 15,0 100,0 40,5 200 µg/l 

acetochlor 0,270 0,150 0,234 0,1 µg/l 

benzo[g,h,i]perylen 0,001 0,013 0,004 0,02 µg/l 

alachlor 1,750 0,120 1,261 0,1 µg/l 

 

Ze srovnání predikcí hodnot ukazatelů chemického stavu pro výkonové alternativy 
2×1200 MW a 2000+1200 MW se současným stavem vyplývá, že i nadále trvá nevyhovující 
stav pro pesticidy v objektu Ivaň, stejně tak zůstávají nevyhovující hodnoty hliníku v 
Ivančicích. Z odběrů Nová Ves a Moravské Bránice překračují simulované hodnoty limity u 
dusičnanů.  

Pro objekt ČHMÚ Ivaň byl při srovnání se současným stavem potvrzen nevyhovující stav pro 
acetochlor a jeho metabolity a alachlor a jeho metabolity, v objektu ČHMÚ Ivančice 
nevyhovující stav pro hliník. Pro objekt ČHMÚ Přibice byla podle vyhodnocení dat 
z monitoringu překročena hodnota amonných iontů, při simulacích vlivem infiltrované 
povrchové vody však byla spočtena nižší hodnota, takže se objekt dostal do dobrého stavu.  

Ke zhoršení stavu posuzovaných vodních útvarů z dobrého chemického stavu na 
nevyhovující na základě predikovaných změn v jednotlivých objektech a odběrech vlivem 
NJZ ani při nejméně příznivé variantě nedochází. Naopak pro odběr Moravské Bránice klesla 
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predikovaná hodnota dusičnanů pod limit a pro objekt ČHMÚ Přibice klesla hodnota 
amonných iontů. 

 

5.6.3 Shrnutí ovlivnění stavu útvarů podzemních vod 

Vliv NJZ na chemický stav podzemních vod byl hodnocen pro vybrané objekty sledování 
jakosti podzemních vod ČHMÚ a odběry podzemních vod pro lidskou spotřebu, které se 
nacházejí v bezprostřední blízkosti řeky Jihlavy a tudíž v nich je možné očekávat infiltraci 
povrchových vod do vod podzemních. Tato infiltrace je za normálních podmínek velmi nízká 
(pravděpodobně v jednotkách procent), významnější je v případě vyšších stavů povrchových 
vod a nejvyšší bývá v odběrech podzemních vod, situovaných v nivě řeky a které odebírají 
nejen přitékající podzemní vodu ze zázemí, ale odběr je rovněž dotován povrchovou vodou. 
Pro predikci koncentrací relevantních látek byl tedy použit výpočet infiltrované povrchové 
vody pro tři hodnocené odběry pitných vod (hodnoty kolísají v závislosti na výši odběru, 
vydatnosti přitékající podzemní vody ze zázemí a vzdálenosti od toku), jejichž podíl kolísá od 
14 % (odběr Nová Ves), přes 37 % (Ivančice) až po 69 % (odběr Moravské Bránice). Pro 
pozorované objekty ČHMÚ byl stanoven odborným odhadem podíl infiltrovaných 
povrchových vod jednotně na 30 % - i když některé objekty jsou situovány blízko řeky, tím, 
že nejsou čerpány, nedochází k umělému snižování hladiny podzemní vody kolem objektu a 
tudíž navyšování podílu infiltrované povrchové vody.  

Pro výpočet změny koncentrací znečišťujících látek v podzemních vodách byly dále využity 
naměřené hodnoty z období 2007–2016 (rok 2016 byl k dispozici pouze pro odběry 
podzemních vod) a naměřené a namodelované hodnoty z profilu Jihlava–Řeznovice, kde byl 
prokázán vliv vypouštění odpadních vod z EDU a kde ještě nedochází k významnému 
ovlivnění jakosti povrchových vod z dalších zdrojů v povodí pod nádrží Mohelno. Výpočet 
spočíval v rozpočítání koncentrací povrchových a podzemních vod, daných podílem 
infiltrované vody a byl proveden pro ukazatele, které v současných hodnotách vykazovaly 
poměr vůči limitu dobrého stavu alespoň 50 % a zároveň byly relevantní z hlediska jakosti 
povrchových vod. 

Výpočet byl proveden pro všechny výpočetní varianty, přičemž současný stav byl částečně 
převzat z podrobných podkladů hodnocení chemického stavu podzemních vod (objekty 
ČHMÚ) a částečně zpracován z dat, provedených pro hodnocení EDU. I když při různých 
variantách NJZ bylo zjištěno zvýšení koncentrací některých znečišťujících látek v povrchové 
vodě, nedojde ke změně chemického stavu podzemních vod jednotlivých objektů a odběrů 
(viz Tabulka 99). Ve výpočtu naopak v několika případech došlo ke zlepšení stavu díky nižší 
koncentraci v povrchových vodách – to je ale pouze hypotetická situace, když by nedošlo k 
přísunu kontaminantů z plošných zdrojů znečištění v povodí pod Mohelnem. 

Hodnocení vlivu NJZ na kvantitativní stav útvarů podzemních vod se podle schválených 
metodik neprovádí na jednotlivé objekty a odběry, ale na celé útvary podzemních vod a 
spočívá ve výpočtu podílu celkových uskutečněných odběrů vůči dlouhodobým a ročním 
hodnotám přírodních zdrojů. Pro kvartérní útvary (Kvartér Jihlavy a Kvartér Svratky) nejsou 
dosud k dispozici věrohodná data o přírodních zdrojích, proto je jejich stav neznámý. Ze čtyř 
zbývajících útvarů je jeden v nevyhovujícím kvantitativním stavu, ostatní byly klasifikovány 
jako dobré. Možný vliv EDU na kvantitativní stav by tedy mohl spočívat ve zvýšení odběru 
podzemní vody – ten je však v poměru vyčíslených přírodních zdrojů natolik nízký, že je pro 
výsledek kvantitativního stavu zanedbatelný – a to jak v současnosti, tak pro všechny 
hodnocené varianty (viz Tabulka 100). Pro hodnocení vlivu EDU na související terestrické 
ekosystémy zatím není k dispozici metodika, a tudíž v souladu s postupy hodnocení stavu 
útvarů podzemních vod nebyl uvažován. 
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 Celkové hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod pro relevantní odběry a objekty podzemních vod  

Klimatický 
scénář 

Výkonová 
alternativa 

(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
relevantního 
odběru/objektu 
hodnocení 
chemického 
stavu  

ID 
odběru/ 
objektu 

Hodnocení 
chemického stavu 

Hodnocení chemického stavu 

(nevyhovující ukazatele) 

 

Současný 
stav  

(2007 – 
2015) 

2000 

16430 Kvartér Svratky Ivaň (ČHMÚ) VB0331 nevyhovující acetochlor a jeho metabolity, alachlor a jeho metabolity 

16440 Kvartér Jihlavy Medlov (ČHMÚ) VB0318 vyhovující  

16440 Kvartér Jihlavy Přibice (ČHMÚ) VB0448 nevyhovující amonné ionty 

52220 Boskovická brázda - jižní část 
VAS Brno-venkov - 
Ivančice 

510183 vyhovující  

52220 Boskovická brázda - jižní část 
Ivančice 
(Letkovice) 
(ČHMÚ) 

VB0444 nevyhovující hliník 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
VAS Brno-venkov - 
Nová Ves 

510311 nevyhovující dusičnany 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 
VAS Brno-venkov - 
Moravské Bránice 

510184 vyhovující  

simulace 2×1200 

16430 Kvartér Svratky Ivaň (ČHMÚ) VB0331 nevyhovující acetochlor a jeho metabolity, alachlor a jeho metabolity 

16440 Kvartér Jihlavy Medlov (ČHMÚ) VB0318 vyhovující  

16440 Kvartér Jihlavy Přibice (ČHMÚ) VB0448 vyhovující  

52220 Boskovická brázda - jižní část 
VAS Brno-venkov - 
Ivančice 

510183 vyhovující  

52220 Boskovická brázda - jižní část 
Ivančice 
(Letkovice) 
(ČHMÚ) 

510183 nevyhovující hliník 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
VAS Brno-venkov - 
Nová Ves 

510311 vyhovující  

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 
VAS Brno-venkov - 
Moravské Bránice 

510184 vyhovující  

simulace 2000+1200 16430 Kvartér Svratky Ivaň (ČHMÚ) VB0331 nevyhovující acetochlor a jeho metabolity, alachlor a jeho metabolity 
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Klimatický 
scénář 

Výkonová 
alternativa 

(MW) 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Název 
relevantního 
odběru/objektu 
hodnocení 
chemického 
stavu  

ID 
odběru/ 
objektu 

Hodnocení 
chemického stavu 

Hodnocení chemického stavu 

(nevyhovující ukazatele) 

 

16440 Kvartér Jihlavy Medlov (ČHMÚ) VB0318 vyhovující  

16440 Kvartér Jihlavy Přibice (ČHMÚ) VB0448 vyhovující  

52220 Boskovická brázda - jižní část 
VAS Brno-venkov - 
Ivančice 

510183 vyhovující  

52220 Boskovická brázda - jižní část 
Ivančice 
(Letkovice) 
(ČHMÚ) 

510183 nevyhovující hliník 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
VAS Brno-venkov - 
Nová Ves 

510311 nevyhovující dusičnany 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 
VAS Brno-venkov - 
Moravské Bránice 

510184 vyhovující  

 Výsledky hodnocení vlivu NJZ na kvantitativní stav útvarů podzemních vod v zájmové oblasti  

ID útvaru Název útvaru podzemních vod Plocha (km2) Současný kvantitativní stav 
Kvantitativní stav pro variantu 
2×1200 

Kvantitativní stav pro variantu 
2000+1200 

16430 Kvartér Svratky 152,30 neznámý neznámý neznámý 

16440 Kvartér Jihlavy 50,53 neznámý neznámý neznámý 

22410 Dyjsko-svratecký úval 1 460,77 dobrý dobrý dobrý 

52220 Boskovická brázda - jižní část 128,95 nevyhovující nevyhovující nevyhovující 

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2568,94 dobrý dobrý dobrý 

65700 Krystalinikum brněnské jednotky 501,14 dobrý dobrý dobrý 
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6 Posouzení možné genotoxicity tritia ve vodách ovlivněných 
vypouštěním z NJZ 

Tritium je radioaktivní izotop vodíku, který se přeměňuje s poločasem 12,3 let. Je to beta 
zářič s nízkou energií (průměrná 5,7 keV) a krátkým dosahem emitovaných elektronů 
(0,56 µm ve vodě). V přírodě se vyskytuje v nízkých množstvích přirozeně, může vnikat i 
umělou cestou v reaktorech jaderných zařízení. Do těla organismů se dostává buď ve formě 
vody (tritiová voda, kde jsou atomy vodíku nahrazeny tritiem) nebo jako organicky vázané 
tritium [62]. Tritiová voda je nejčastější formou výskytu tritia v životním prostředí a v této 
chemické formě bude v drtivé většině i kapalná výpust tritia z NJZ.  

Genotoxické působení tritia, resp. porušení DNA vyvolané tritiem, je obecně u vodních 
organismů zřídka studovaný proces. V odborné literatuře existuje málo publikací, které by se 
zabývaly vlivem tritia na integritu makromolekul DNA a strukturu chromozómů u vodních 
organismů. Dostupné informace se vesměs týkají výsledků sledování zástupné biologické 
koncovky, tj. změn vývoje, reprodukčních schopností, teratogenity nebo přežívání raných 
stádii vodních organismů.  

Některé z těchto zahraničních studií prokázaly, že při vysokých objemových aktivitách tritia 
ve vodě může tritium působit genotoxicky na vodní organismy, např. Hagger a kol. [56], Jha 
a kol. [57], Jaeschke a kol. [58]. Informace o vlivu tritia na vodní organismy – obratlovce 
(ryby) i bezobratlé – jsou shrnuty v rešeršní práci autorů Adam-Guillermin a kol. [59], která 
shrnuje poznatky studií vypracovaných na toto téma za posledních přibližně 45 let.  

Působení tritia, které může vyvolat některé z uvedených změn u testovaných zástupců 
vodních organismů, byly podle většiny citovaných prací věrohodně prokázány od dávkového 
příkonu 0,29 mGy/den, což odpovídá objemové aktivitě tritia asi 0,37 MBq/l (370 000 Bq/l).  

Nejnovější studie zkoumaly vliv tritiové vody na sladkovodní ryby [60] a [61]. Tyto studie, 
které pro experimenty využívaly objemovou aktivitu tritia do 0,1 MBq/l (100 000 Bq/l), 
nezaznamenaly žádné škodlivé účinky tritia v těchto koncentracích na vodní organismy 
(sladkovodní ryby). 

To potvrzuje s dostatečnou rezervou správnost nastavení legislativního požadavku (NEK-
RP) na obsah tritia v povrchové vodě 1000 Bq/l (0,001 MBq/l) [2], který zajišťuje obsah tritia 
tak, aby neohrožoval vodní ekosystém. 

Průměrné roční objemové aktivity tritia v povrchové vodě prognózované pro provoz NJZ 
(případně v souběhu s EDU1–4) nepřekračují NEK-RP dle NV č. 401/2015 Sb. [2] 1000 Bq/l. 
Je tedy zřejmé, že objemové aktivity tritia, které vyvolávají změny DNA vodních organismů, 
jsou mnohem vyšší než objemové aktivity tritia predikované pro provoz NJZ (případně 
souběh NJZ a EDU1–4). 

Lze předpokládat, že tritium, obsažené v povrchové vodě pod zaústěním odpadních vod 
z NJZ (případně souběhu NJZ a EDU1–4), jehož objemová aktivita nepřevyšuje NEK-RP dle 
[2] 1000 Bq/l, vyhovuje požadavkům na dobrý ekologický stav vodních útvarů a nebude 
způsobovat žádné újmy ekosystémům v povodí Jihlavy. 

 
 



Vyhodnocení vlivů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na povrchové a podzemní vody 

 

 131

7 Objemová aktivita tritia na odtoku z ČR a problematika profilu 
Morava–Moravský Svatý Ján 

Posledním profilem na našem území, kde je monitorováno tritium vypuštěné z EDU, je profil 
Dyje–Pohansko. Tritium je zde sledováno Povodím Moravy, s. p. v měsíčním kroku. 
Naměřené objemové aktivity tritia Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou nižší než 
objemové aktivity výše v povodí na řece Jihlavě, která je recipientem odpadních vod z EDU. 
Důvodem je naředění tritia v Jihlavě vodou řeky Dyje, neovlivněné výpustěmi z EDU. 

V profilu Dyje–Pohansko nejsou zahrnuty všechny radioaktivní látky opouštějící naše území, 
protože pod ním řeka Dyje ústí do řeky Moravy. Pro bilanční účely jsou Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost v  rámci Radiační monitorovací sítě ČR Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. pravidelně sledovány radioaktivní látky včetně tritia v profilu Morava–Moravský 
Svatý Ján. Tento profil se nachází pod soutokem řeky Dyje a řeky Moravy. Vzhledem k tomu, 
že soutok řek Dyje a Moravy představuje trojmezí Česko–Rakousko–Slovensko, není možné 
realizovat odběr reprezentativního vzorku Moravy po soutoku s Dyjí na českém území. Tento 
profil se tedy nachází již mimo Českou republiku na slovenském území, kde řeka Morava 
tvoří hraniční tok mezi Slovenskou republikou a Rakouskem. Zkušenosti s monitoringem tritia 
v tomto profilu však ukazují na možné zkreslení výsledků v důsledku nehomogenity 
objemové aktivity tritia v příčném profilu v této lokalitě. 

 
7.1 Příčné rozdělení tritia v profilu Morava–Moravský Svatý Ján 

Na základě orientačního určení vzdálenosti potřebné k úplnému smísení vody po soutoku 
dvou toků podle ČSN ISO 5667-6 [63] se jeví vzdálenost profilu Morava–Moravský Svatý Ján 
od soutoku jako nedostatečná pro dosažení úplného promísení vody. 

Průzkum promísení vod v profilu Morava–Moravský Svatý Ján, v rámci kterého byly VÚV 
TGM, v.v.i. provedeny dvě kampaně odběrů v příčném profilu ve dnech 10. 4. 2014 a 10. 7. 
2014, potvrdil značnou nehomogenitu rozdělení objemových aktivit tritia v příčném profilu. 
Průměrná hodnota objemové aktivity tritia byla v první kampani 5,0 Bq/l a ve druhé kampani 
3,7 Bq/l. Graficky dokumentuje výsledky měření objemových aktivit tritia Obrázek 20.  

 

 
 Objemové aktivity tritia v příčném profilu Morava–Moravský Svatý Ján. 
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Odběry v blízkosti levého břehu jsou charakterizovány nízkou objemovou aktivitou tritia 
v řece Moravě, která není ovlivněna přímými výpustěmi tritiových odpadních vod z EDU1–4, 
odpovídající pozadí. V příčném profilu směrem k pravému břehu dochází k nárůstu 
objemové aktivity tritia v důsledku přítoku řeky Dyje se zvýšenými objemovými aktivitami 
tritia. Dyje je ovlivněna tritiem přitékajícím s vodou z Jihlavy, která je recipientem tritiových 
odpadních vod z EDU1–4.  

Je tedy zřejmé, že při odběru vzorků z levého břehu (ze slovenské strany), které se provádí 
v rámci Radiační monitorovací sítě ČR, jsou výsledky predikce celkové průměrné aktivity 
v řece podhodnoceny, u pravého břehu (Rakousko) naopak nadhodnoceny.  

7.2 Vliv EDU1–4 a NJZ na objemovou aktivitu tritia v profilu Morava–Moravský 
Svatý Ján 

Vzhledem k nereprezentativnosti hodnot objemových aktivit tritia naměřených v profilu 
Moravský Svatý Ján je průměrná objemová aktivita tritia v tomto profilu stanovena výpočtem. 
Vzhledem k vlastnostem a chování tritia v hydrosféře lze předpokládat, že snižování jeho 
objemové aktivity v podélném profilu bude nepřímo úměrné narůstajícímu průtoku vody.  

Uvažovaný průtok v profilu Morava–Moravský Svatý Ján je 113 m3/s (stanoveno jako součet 
dlouhodobých průměrných ročních průtoků v uzávěrových profilech vodních útvarů Dyje po 
soutok s Moravou a Morava po státní hranici). Dlouhodobý průměrný roční průtok v profilu 
Jihlava–Mohelno pod je 5,35 m3/s a průměrná objemová aktivita tritia v profilu Jihlava-
Mohelno pod, který leží pod zaústěním odpadních vod z EDU1–4, je 104 Bq/l. Lze tedy 
odvodit, že v profilu Morava–Moravský Svatý Ján můžeme očekávat průměrnou objemovou 
aktivitu kolem 4,9 Bq/l. Tento předpoklad potvrzují i výsledky vzorkování příčného profilu toku 
uvedené výše. 

Pro predikci ovlivnění povrchové vody v důsledku provozu jednotlivých výkonových alternativ 
NJZ se vychází z prognózy objemové aktivity tritia v profilu Jihlava–Mohelno pod 
v simulované průtokové řadě – z dlouhodobé průměrné hodnoty. Objemová aktivita tritia 
v profilu Morava–Moravský Svatý Ján bude při provozu NJZ navýšena v porovnání se 
současným stavem v závislosti na výkonové alternativě, klimatickém scénáři a aktuálních 
podmínkách ve vodním toku. V blízkosti levého břehu se, stejně jako za současných 
podmínek, předpokládají hodnoty objemové aktivity blízké pozadí tritia v neovlivněných 
povrchových vodách, směrem k pravému břehu dochází k nárůstu objemové aktivity tritia. 
Průměrné a maximální hodnoty u pravého břehu odpovídají aktivitě tritia protékající profilem 
Mohelno pod pro jednotlivé výpočtové varianty. Předpokládané objemové aktivity shrnuje 
Tabulka 101. 

 

 Předpokládané objemové aktivity tritia v profilu Morava–Moravský Svatý Ján pro provoz NJZ 

Výkonová 
alternativa 

[MWe] 

Klimatický 
scénář 

[°C] 

Mohelno pod Moravský Svatý Ján 

Q [m3/s] 
c [Bq/l] 

Q [m3/s] 
c [Bq/l] 

(průměr) (průměr) (l. břeh) (p. břeh) 

2000 0 5,2 109 113 5 1 12,6 

2×1200 0 4,9 493 113 22 1 54,0 

2000+1200 0 4,6 341 113 14 1 34,7 

1500+1750 0 4,6 475 113 19 1 48,3 

2000 +2 4,5 121 113 5 1 12,3 

2×1200 +2 4,3 546 113 21 1 52,1 
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8 Shrnutí vlivů záměru NJZ na stav povrchových a podzemních 
vod v dotčeném území a další zájmy související s využitím vod 

Záměr NJZ a hodnocení jeho případného vlivu na vody a další zájmy související s využitím 
vod v zájmovém území je zpracován pro výkonové alternativy, které představují obálkovou 
variantu maximálního možného vlivu NJZ na vody. V rámci této obálkové varianty byl 
sledován krátkodobý souběh dnešních bloků EDU1–4 s NJZ a po odstavení dnešních bloků 
je uvažováno o provozu samostatného NJZ. Dlouhodobým cílem záměru je tedy nahradit 
čtyři jaderné bloky dnes dlouhodobě provozované v lokalitě Dukovany za dva nové bloky 
nejmodernější technologie. Skutečný vliv NJZ na vody bude později hodnocen a zpřesňován 
podle definitivního projektu NJZ a v té době platných právních předpisů a reálných podmínek 
v hodnoceném povodí. Již dnes však několik let probíhá detailní monitoring horního i dolního 
toku řeky Jihlavy. Byl také zpracován detailní model znečištění řeky Jihlavy, který přesně 
identifikoval zdroje znečistění vody a navrhnul realizaci nejefektivnějších opatření 
s největším přínosem pro zlepšení jakosti vody v povodí řeky Jihlavy. Některá z navržených 
opatření již byla zrealizována. Na základě průběžných výsledků lze konstatovat, že postupně 
dochází ke snižování látkového toku znečistění z horní části povodí a tím ke zlepšování 
jakosti vody v řece Jihlavě. 

V této studii jsou pro posouzení vlivu NJZ na vybrané ukazatele jakosti vody podle nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. hodnoceny všechny výkonové alternativy (2000 MW, 2×1200 MW a 
2000+1200 MW) za současných klimatických a hydrologických podmínek (scénář 0 °C) a 
pouze dvě výkonové alternativy (2000 MW a 2×1200 MW) pro podmínky s uvažovanou 
klimatickou změnou (scénář +2 °C), protože se očekává, že v případě krátkodobého 
souběhu EDU1–4 s NJZ o výkonu 1200 MW budou klimatické podmínky v blízké 
budoucnosti přibližně odpovídat současnosti. Výkonová alternativa 2000 MW při scénáři 
klimatické změny byla simulována z důvodu odlišení vlivu změny klimatu od samotného vlivu 
EDU. Pro hodnocení z hlediska radioaktivních látek byla navíc doplněna výkonová 
alternativa 1500+1750 MW (souběh tří bloků EDU1–4 a velkého bloku NJZ) při klimatickém 
scénáři 0 °C. Pro tuto výkonovou alternativu se předpokládá podobné ovlivnění průtoků jako 
pro výkonovou alternativu 2000+1200 MW, ale vlivy na obsah radioaktivních látek mohou být 
potenciálně vyšší.  

Pro hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů jsou uvažovány pouze současné klimatické a 
hydrologické podmínky (scénář 0 °C) a výkonové alternativy 2000 MW, 2×1200 MW a 
2000+1200 MW. Důvodem je, že při očekávané klimatické změně zřejmě dojde s velkou 
pravděpodobností i ke změně referenčních podmínek, a tedy i cílových hodnot pro 
posuzované složky stavu/potenciálu vodních útvarů. Pro výhledový stav se změnou klimatu 
tudíž nejsou referenční podmínky známé a hodnocení nelze provést. 

Hodnocení je dále provedeno pro modelované dlouhodobé průtokové řady, přičemž při 
odběrech pro jaderné zdroje v lokalitě Dukovany musela být splněna vždy (s požadovanou 
zabezpečeností pt ≥ 98,5 %) i podmínka, že v profilu Jihlava–Mohelno pod bude vždy 
zachován průtok vyšší nebo rovný 1,2 m3/s (což odpovídá hodnotě stávajícího minimálního 
zůstatkového průtoku). 

Hodnocení zabezpečenosti odběrů a minimálních zůstatkových průtoků  

Z výsledků simulací modelem vodohospodářské soustavy vyplývá, že bylo dosaženo 
bezporuchového plnění požadavků jak pro vlastní odběr pro NJZ (včetně časového úseku 
souběhu provozu jednoho bloku NJZ a dnes provozované EDU1–4), tak pro požadavky na 
minimální zůstatkové průtoky pod vodní nádrží Mohelno ve výši 1,2 m3/s ve všech 
hodnocených výkonových alternativách a klimatických scénářích, a to při současném pokrytí 
potřeb všech ostatních uživatelů (odběratelů) vody v zájmovém povodí. Je pravděpodobné, 
že v řece Jihlavě pod vodní nádrží Mohelno dojde (při zachování požadavku na stávající 
minimální zůstatkový průtok) ke snížení průměrného dlouhodobého průtoku (tzn. snížení 
průměrného odtoku z vodní nádrže Mohelno). Jak však vyplývá z porovnání výsledků pro 
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současný (T0°C) a výhledový (T2°C) klimatický scénář, na snížení průměrného 
dlouhodobého průtoku v řece Jihlavě bude mít vyšší podíl očekávaná změna klimatických 
podmínek než zvýšené odběry EDU. Z porovnání simulovaného průměrného dlouhodobého 
odtoku pro stejné výkonové alternativy a různé klimatické scénáře vyplývá, že očekávaná 
změna klimatu se na snížení průměrného dlouhodobého odtoku z vodní nádrže Mohelno 
podílí přibližně 70 % a zvýšení odběru EDU pak zbývajícími 30 %. 

Vliv záměru NJZ na jakost povrchové vody – neradiační ukazatele 

Vliv záměru NJZ, včetně časového úseku souběhu provozu NJZ a dnes provozované EDU1–
4 na jakost vod, byl posuzován pro ukazatele uvedené v současném rozhodnutí o vypouštění 
odpadních vod z EDU1–4 [4] a [5] a dále pro vybrané doplňkové ukazatele, které jsou 
v povodí Jihlavy problematické, případně mohou být ovlivněny budoucím provozem NJZ. 
Hodnocení bylo provedeno pro průměrné roční hodnoty v 84leté časové řadě simulovaných 
hodnot ukazatelů podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [2]. 

Z pohledu ukazatelů, které jsou v současné době uvedeny v platném rozhodnutí 
k vypouštění odpadních vod z provozu EDU1–4, je zřejmé, že pro ukazatele RAS, 
nerozpuštěné látky, sírany, vápník a amoniakální dusík by neměly být limitní hodnoty 
přípustného znečištění překračovány v žádném roce z hodnocených výkonových alternativ, 
jak v případě bez uvažování klimatické změny, tak i s oteplením o 2 °C. Při výkonových 
alternativách NJZ mohou být v ojedinělých případech překračovány cílové hodnoty 
přípustného znečištění pouze pro ukazatel CHSKCr. Pro variantu souběhu EDU1–4 s NJZ 
může být limit pro CHSKCr překračován s pravděpodobností přesahující 50 %, a to i přesto, 
že u tohoto ukazatele dochází v provozu EDU1–4 k prokazatelnému zadržování a 
vypouštění celkově nižších množství CHSKCr, než kolik ho přitéká do EDU1–4 v surové 
vodě. Důvodem je, že hodnoty CHSKCr se nad vodní nádrží Dalešice v monitorovacích 
profilech Jihlava–Vladislav a Jihlava–Vladislav pod pohybují běžně nad hodnotou 
přípustného znečištění a ani při průchodu VD Dalešice–Mohelno nedochází k jejich 
výraznému snížení. 

Ze souhrnného hodnocení doplňkových ukazatelů v profilu Jihlava–Mohelno pod vyplývá, že 
k překročení cílových hodnot přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. [2] nedochází 
u hodnocených ukazatelů BSK5, chloridy a teplota vody pro žádnou z výkonových alternativ 
provozu NJZ. V případě dusičnanového a celkového dusíku může dojít k překročení ve 
všech simulovaných výkonových alternativách. Toto překročení je způsobeno významným 
přísunem dusíkatých látek z povodí nad vodní nádrží Dalešice (hodnoty jsou na hranici limitu 
již v současnosti), jejich transformací v nádrži Dalešice a v menší míře i zahuštěním 
odpadních vod v provozu NJZ a EDU1–4. Dalším ukazatelem, u kterého může dojít 
k překročení cílových hodnot přípustného znečištění, je celkový fosfor, jehož původcem jsou 
převážně odpadní vody ze sídel na horním toku Jihlavy. Při průchodu přes vodní dílo 
Dalešice–Mohelno se velké množství fosforu transformuje a usadí, přesto určité množství dál 
pokračuje řekou, což se projevuje i v koncentracích fosforu na dolním toku Jihlavy. Při 
simulacích pro současné klimatické podmínky dochází i při výkonové alternativě provozu 
samotné EDU1–4 (2000 MW) k překročení cílových hodnot s pravděpodobností 20 %. Tyto 
situace jsou vázány téměř výhradně na období vysokých a velmi vysokých průměrných 
ročních průtoků v řece Jihlavě, kdy se výrazně uplatňuje vliv celého povodí nad vodní nádrží 
Dalešice. S rostoucím výkonem variant EDU se četnost překročení mírně zvyšuje a při 
souběhu EDU1–4 s NJZ může dojít častěji k překročení hodnot přípustného znečištění i při 
nízkých a průměrných průtocích ve vodním toku Jihlava.  

Vliv záměru NJZ na jakost povrchové vody – radiační ukazatele 

Z pohledu radioaktivních látek je nejvýznamnější vliv NJZ prognózován v případě 
objemových aktivit tritia, zjištěné hodnoty pro všechny simulované výkonové alternativy a 
klimatické scénáře však nepřekračují legislativní požadavky na povrchovou vodu [2]. Pro 
ostatní ukazatele jsou množství produkovaná NJZ velmi nízká a ve většině případů 
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výkonových alternativ jsou hluboko pod legislativními požadavky. Určitá nejistota vyplývá 
z hodnocení celkových objemových aktivit beta. V jejich případě vycházejí simulace z dat 
dodavatelů technologií a jsou značně nadhodnoceny z důvodu konzervativního přístupu. 
Přesto i s tímto nadhodnocením jsou výsledky celkové objemové aktivity beta ve většině 
modelovaných let pro všechny výkonové alternativy pod stanovenou roční průměrnou 
hodnotou přípustného znečištění. Z tohoto důvodu bude tedy nutno věnovat pozornost tomu, 
aby zvláště v letech s mimořádně nízkými průměrnými průtoky v řece Jihlavy nedocházelo 
k překračování roční průměrné hodnoty tohoto ukazatele. Nepřekročení maximálního 
(okamžitého) přípustného znečištění povrchových vod radioaktivními látkami dle NV č. 
401/2015 Sb. [2] není hodnoceno, protože bude vždy zajištěno řízeným vypouštěním 
odpadních vod s obsahem radioaktivních látek.  

Vliv NJZ na stav/potenciál útvarů povrchových vod vodní nádrže Dalešice a vodní 
nádrž Mohelno a profilu Jihlava–Mohelno pod 

Vliv NJZ byl posuzován pro vodní útvary: 

DYJ_0935_J -  Nádrž Dalešice na toku Jihlava 

DYJ_0945_J -  Nádrž Mohelno na toku Jihlava 

Z výsledků hodnocení je patrné, že pro současný klimatický scénář může dojít s nárůstem 
výkonu EDU při hodnocení chemického stavu vodních útvarů k mírnému zvyšování 
koncentrací rizikových látek ve  vodním útvaru DYJ_0945_J Nádrž Mohelno, aniž by se 
změnilo jeho celkové hodnocení. Pro větší část rizikových ukazatelů, identifikovaných 
v profilu Jihlava–Vladislav, tzn. benzo[g,h,i]perylen, chlorpyrifos, nikl a jeho sloučeniny a 
benzo[b]fluoranthen nejsou překračovány cílové hodnoty dobrého stavu v žádné 
z výkonových alternativ v žádném roce simulovaných časových řad. Pouze u dvou ukazatelů 
– fluoranthenu a benzo[a]pyrenu může dojít k překračování cílových hodnot. Tyto látky jsou 
jedním z produktů spalovacích procesů ve velkých i lokálních topeništích a v automobilech. 
S ohledem na jejich vzdušný transport jsou přenášeny na velké vzdálenosti a ve formě 
atmosférické depozice se dostávají na povrchy a poté i do vodního prostředí. Lze je 
považovat za látky všudypřítomné. Pro výkonovou alternativu 2×1200 MW může docházet 
k ojedinělým překročením pro fluoranthen a trvalému překročení pro benzo[a]pyren. 
V případě benzo[a]pyrenu je hlavním důvodem velmi přísný limit NEK-RP, který při detekci 
látky nad mezí stanovitelnosti současných analytických metod znamená nepříznivé 
hodnocení. Při výkonové alternativě dočasného souběhu provozu EDU1–4 s NJZ může dojít 
k trvalému překročení limitní hodnoty pro benzo[a]pyren a mírně se zvyšuje počet let 
s překročením hodnot pro fluoranthen, tedy látek jejichž původcem není současná ani 
plánovaná elektrárna. Pro potvrzení těchto predikcí by bylo vzhledem k původu těchto 
ukazatelů vhodné provést v budoucnu opakované vzorkování všech ukazatelů ze skupiny 
PAU a potvrdit, případně vyvrátit platnost vysokého poměru zahuštění, který byl zjištěn při 
jednorázových odběrech surové a odpadní vody v areálu EDU1–4. Je totiž možné, že 
vzhledem ke vzorkování v zimním období byly koncentrace PAU ovlivněny akumulací ve 
sněhu a jejich odtokem z areálu stávající elektrárny při tání sněhu. V nádrži Dalešice, která 
není tak významně ovlivněna samotným vypouštěním odpadních vod, je vliv NJZ málo 
významný. 

Pro část ukazatelů všeobecných fyzikálně–chemických složek ekologického stavu - BSK5, 
sírany, chloridy a amoniakální dusík nejsou překračovány cílové hodnoty dobrého stavu 
v žádném roce simulovaných časových řad posuzovaných výkonových alternativ a většina 
simulovaných hodnot je navíc hluboko pod cílovou hodnotou mezi dobrým a středním 
stavem. Rozdílné je to v případě ukazatelů celkový fosfor, dusičnanový dusík, pH a teplota. 
Hlavním důvodem takového stavu je výrazný přísun znečištění již z povodí nad nádrží 
Dalešice a v případě dusičnanového dusíku také vliv dlouhé doby zdržení v nádrži Dalešice, 
kde dochází ke zploštění sezónního odtoku dusičnanů z povodí a zvýšení průměrných 
hodnot. U všech výkonových alternativ může dojít k trvalému překročení cílových hodnot pro 
celkový fosfor ve vodních útvarech DYJ_0935_J Nádrž Dalešice a DYJ_0945_J Nádrž 
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Mohelno. Pouze ojediněle může dojít ve vodním útvaru DYJ_0945_J Nádrž Mohelno 
k překročení cílových hodnot pro maximální hodnotu pH. V profilu Jihlava-Mohelno pod, který 
je hodnocen podle typově referenčních hodnot pro reprezentativní profil Jihlava–Řeznovice, 
může dojít u výkonové alternativy 2×1200 MW k trvalému překročení cílových hodnot 
dobrého stavu pro dusičnanový dusík a ojedinělému překročení pro pH a teplotu vody. 
K překročení může docházet zejména v letech s velmi nízkými průtoky, kdy by mohlo 
docházet k nedostatečnému ředění a vychlazení odpadních vod. Překročením pro teplotu 
vody se tato alternativa liší od současného stavu s provozem EDU1–4. V případě simulací 
souběžného provozu EDU1–4 a NJZ již může dojít k častějšímu překročení cílových hodnot 
pro pH i teplotu vody a ojediněle se začínají objevovat překročení i pro celkový fosfor. 
Minimální hodnoty pH nejsou pro žádnou z alternativ podkročeny a je tak zřejmé, že 
neplnění cílů dobrého stavu je spojeno spíše s projevy znečistění horní části toku a následné 
eutrofizace, které doprovází ve vodních tocích vzrůst maximálních hodnot pH. 

Pro část rizikových specifických znečišťujících látek, identifikovaných v profilu Jihlava–
Vladislav, tzn. terbuthylazin a jeho metabolity, AOX a fenantren nejsou překračovány cílové 
hodnoty dobrého stavu v žádné z výkonových alternativ v žádném roce simulovaných 
časových řad. Pouze u dvou z řady hodnocených pesticidů, v minulosti či v současné době 
používaných jako prostředky na ochranu rostlin (včetně a jejich metabolitů), které se 
dostávají do toku zejména splachem z polí – jmenovitě u metabolitů alachloru (samotný 
alachlor je již zakázán) a zejména metolachloru a jeho metabolitů, může docházet 
k častějšímu překračování limitních hodnot vlivem zahuštění. Pro výkonovou alternativu 
2×1200 MW může dojít ve vodních útvarech DYJ_0935_J Nádrž Dalešice a DYJ_0945_J 
Nádrž Mohelno k překročení cílových hodnot pro metabolity alachloru s pravděpodobností 
kolem 30 %. U metolachloru a jeho metabolitů je zjevné překračování cílových hodnot pouze 
v nádrži Mohelno. Pro dočasný souběh EDU1–4 a NJZ se počet let s nepříznivým 
hodnocením koncentrace pesticidů ve vodě zvyšuje. Stejné hodnocení jako pro nádrž 
Mohelno platí i pro profil Jihlava–Mohelno pod. 

Z výsledků provedených simulací vyplývá, že z hlediska radioaktivních látek, které patří ke 
specifickým znečišťujícím látkám, nedochází k překračování NEK-RP v profilu Jihlava-
Mohelno pod, i když navýšení objemové aktivity tritia (3H) může být významné. Vliv NJZ 
z hlediska radioaktivních látek v profilech reprezentativních pro hodnocené vodní útvary 
(Nádrž Dalešice a Nádrž Mohelno) jsou vždy nižší než hodnoty prognózované pro profil 
Jihlava–Mohelno pod, důvodem je nehomogenní rozložení znečištění v objemu obou nádrží.  

Samostatnou kapitolou hodnocení je predikce vlivu výkonových alternativ na biologické 
složky. V této fázi přípravy NJZ se studie zaměřila na posouzení vlivu na biologické složky 
v obou hodnocených nádržích – nádrži Dalešice a nádrži Mohelno prostřednictvím 
zástupného ukazatele. Jako zástupný ukazatel pro hodnocení klíčové biologické složky 
fytoplankton byl zvolen celkový fosfor. Z výsledků hodnocení je patrné, že v nádrži Dalešice 
je již v současných podmínkách ekologický potenciál podle fytoplanktonu charakterizován 
jako zničený a při simulaci všech dalších alternativ se stav prakticky nemění. U nádrže 
Mohelno je situace složitější. Vzhledem k režimu, který je dán velkým kolísáním a trvalým 
promícháváním objemu nádrže při provozu přečerpávací vodní elektrárny, nedochází 
k adekvátnímu rozvoji fytoplanktonu, který by odpovídal trvale zvýšeným koncentracím 
celkového fosforu s vysokým podílem reaktivních forem. Výsledné hodnocení lze tedy chápat 
jako potenciální riziko pro útvar DYJ_0945_J Nádrž Mohelno, a to v případě, že by došlo 
k výrazné změně hydrologických podmínek a také k výraznému oteplení vody v nádrži. 

Vliv NJZ na stav/potenciál útvarů povrchových vod na řece Jihlavě od vodní nádrže 
Mohelno po vodní nádrž Nové Mlýny II. – střední  

Vliv NJZ byl posuzován pro vodní útvary: 

DYJ_0950 - Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok Oslava v profilu Jihlava–Řeznovice 
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DYJ_1180 - Jihlava od toku Oslava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední v profilu 
Jihlava–Ivaň 

DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje 

Nejvyšší nárůst koncentrací vlivem NJZ byl zjištěn při použití odvozených závislostí 
u ukazatelů ze skupiny PAU (hlavně pro fluoranthen a benzo[a]pyren), ale jak je uvedeno 
výše, pro potvrzení těchto predikcí by bylo vzhledem k původu těchto ukazatelů nanejvýš 
vhodné provést opakované vzorkování všech ukazatelů ze skupiny PAU a potvrdit, případně 
vyvrátit platnost vysokého poměru zahuštění, který byl zjištěn při jednorázových zimních 
odběrech surové a odpadní vody v areálu EDU1–4.  

Vliv NJZ se zmenšuje se vzdáleností od VD Dalešice–Mohelno. V profilu Jihlava–Řeznovice, 
při výkonové alternativě 2×1200 MW, se zvyšují koncentrace sledovaných látek o 0-13 % 
průměrně pak o 5 %. Při výkonové alternativě 2000+1200 MW se koncentrace zvyšují  
o 0-34 %, průměrně pak o 13 %. Tato navýšení by ale nezpůsobila zásadní změny 
v hodnocení chemického ani ekologického stavu vodního útvaru DYJ_0950. V případě 
teploty vody a celkového fosforu může dojít v některých letech k překročení limitů dobrého 
stavu, ke kterému v současnosti u těchto ukazatelů nedochází. Pravděpodobnost překročení 
je však velmi nízká (1-2 % pro výkonovou alternativu NJZ 2×1200 MW a 10–15 % pro 
alternativu souběhu EDU1–4 (2000 MW) a jednoho bloku NJZ 1200 MW). K mírnému 
zvýšení pravděpodobnosti nedosažení dobrého stavu může dojít také pro ukazatele pH a 
AOX. Již v současnosti dochází v tomto profilu k trvalému překračování limitních hodnot u 
ukazatele N-NO3 a s výstavbou NJZ se tento stav nezmění. 

Vliv NJZ na vodní útvar DYJ_1180 v profilu Jihlava–Ivaň je již potlačen. Silně se zde 
projevuje vliv povodí řeky Jihlavy pod VD Dalešice–Mohelno včetně povodí řek Oslavy a 
Rokytné. U některých ukazatelů platí, že se koncentrace vlivem zdrojů v těchto povodích 
zvyšují až na úroveň limitu pro nedosažení dobrého stavu a pak i mírné zvýšení koncentrací 
může způsobit překročení tohoto limitu. Toto platí například pro ukazatel nikl, kde 
předpokládaný nárůst koncentrace je pouhé 2 %, ale pravděpodobnost překročení limitu se 
zvedá o 8 % při výkonové alternativě 2×1200 MW (při alternativě 2000 + 1200 MW je nárůst 
koncentrace 5 % a pravděpodobnosti překročení limitu 19 %) ve srovnání se současným 
stavem. Pro rozpuštěný nikl ale zároveň platí, že měřené koncentrace v tocích se 
v současnosti postupně snižují. Pokud bude tento trend pokračovat, pak ovlivnění NJZ 
nebude způsobovat nedosažení dobrého stavu. K velmi malému zvýšení pravděpodobnosti 
nedosažení dobrého stavu by mohlo dojít také vlivem ukazatele rtuť, která stejně jako nikl 
pochází z horního úseku toku. Již v současnosti není trvale dosahován dobrý ekologický stav 
vodního útvaru DYJ_1180 v profilu Jihlava–Ivaň vlivem ukazatelů Pcelk a N-NO3. Obecně by 
vlivem odpařování chladicí vody v NJZ docházelo v tomto profilu k nárůstům jejich 
koncentrací v rozsahu 0-7 %, průměrně pak o pouhé 2,6 % (výkonová alternativa 2×1200 
MW). Při výkonové alternativě 2000+1200 MW by se koncentrace zvýšily o 0-19 %, 
průměrně pak o 7 % v porovnání se současností. 

Vodní tok Jihlava je pouze jedním ze tří významných přítoků do VÚ_1195_J Nádrž Nové 
Mlýny II. - střední na toku Dyje. Dalšími významnými přítoky této vodní nádrže jsou vodní 
toky Dyje a Svratka, přičemž vodní tok Svratka má jednoznačně největší vliv na jakost vody v 
nádrži. Vliv řeky Jihlavy na celkovém zatížení nádrže se různí podle konkrétního parametru v 
rozpětí 17–33 %. Ovlivnění nádrže prostřednictvím řeky Jihlavy, resp. NJZ (nebo souběhu 
NJZ s EDU1–4), je tedy také minimální. Vliv jednotlivých výkonových alternativ NJZ na 
ukazatele hodnocení stavu vodního útvaru DYJ_1195_J se projevuje nepatrným zvýšením 
koncentračních hodnot posuzovaných ukazatelů v rozsahu 0,3–0,8 % pro výkonovou 
alternativu 2×1200 MW a zvýšením o 0,7–1,8 % pro výkonovou alternativu 2000+1200 MW. 
Toto ovlivnění je natolik nízké, že je již reálně neměřitelné. 
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Vliv NJZ na stav útvarů podzemních vod 

Vliv NJZ na chemický stav podzemních vod byl hodnocen pro vybrané objekty sledování 
jakosti podzemních vod ČHMÚ a odběry podzemních vod pro lidskou spotřebu, které se 
nacházejí v bezprostřední blízkosti řeky Jihlavy a tudíž v nich je možné očekávat infiltraci 
povrchových vod do vod podzemních. Pro predikci koncentrací relevantních látek byl tedy 
použit výpočet infiltrované povrchové vody pro tři hodnocené odběry pitných vod (hodnoty 
kolísají v závislosti na výši odběru, vydatnosti přitékající podzemní vody ze zázemí a 
vzdálenosti od toku), jejichž podíl kolísá od 14 % (odběr Nová Ves), přes 37 % (Ivančice) až 
po 69 % (odběr Moravské Bránice). Pro pozorované objekty ČHMÚ byl stanoven odborným 
odhadem podíl infiltrovaných povrchových vod jednotně na 30 %  

Výpočet vlivu EDU byl proveden pro všechny výkonové alternativy, přičemž současný stav 
byl částečně převzat z podrobných podkladů hodnocení chemického stavu podzemních vod 
(objekty ČHMÚ) a částečně zpracován z dat, provedených pro hodnocení EDU. I když při 
různých výkonových alternativách NJZ bylo zjištěno zvýšení koncentrací některých 
znečišťujících látek v povrchové vodě, nedojde ke změně chemického stavu podzemních vod 
jednotlivých objektů a odběrů. Ve výpočtu naopak v několika případech došlo ke zlepšení 
stavu díky nižší koncentraci v povrchových vodách – to je ale pouze hypotetická situace, 
když by nedošlo k přísunu kontaminantů z plošných zdrojů znečištění v povodí pod 
Mohelnem. 

Hodnocení vlivu NJZ na kvantitativní stav útvarů podzemních vod se podle schválených 
metodik neprovádí na jednotlivé objekty a odběry, ale na celé útvary podzemních vod a 
spočívá ve výpočtu podílu celkových uskutečněných odběrů vůči dlouhodobým a ročním 
hodnotám přírodních zdrojů. Pro kvartérní útvary (Kvartér Jihlavy a Kvartér Svratky) nejsou 
dosud k dispozici věrohodná data o přírodních zdrojích, proto je jejich stav neznámý. Ze čtyř 
zbývajících útvarů je jeden v nevyhovujícím kvantitativním stavu, ostatní byly klasifikovány 
jako dobré. Možný vliv NJZ na kvantitativní stav by tedy mohl spočívat ve zvýšení odběru 
podzemní vody – ten je však v poměru vyčíslených přírodních zdrojů natolik nízký, že je pro 
výsledek kvantitativního stavu zanedbatelný – a to jak v současnosti, tak pro všechny 
hodnocené výkonové alternativy. 

Posouzení genotoxicity tritia ve vodách ovlivněných vypouštěním z NJZ 

Působení tritia, které by mohlo vyvolat poškození DNA u testovaných zástupců vodních 
organismů, bylo podle většiny referenčních prací prokázáno od dávkového příkonu 0,29 
mGy/den, což odpovídá objemové aktivitě tritia asi 0,37 MBq/l (370 000 Bq/l). Nejnovější 
studie, které zkoumaly vliv tritiové vody na sladkovodní ryby, využívaly objemovou aktivitu 
tritia do 0,1 MBq/l (100 000 Bq/l). Při této úrovni aktivity nebyly zaznamenány žádné škodlivé 
účinky tritia na vodní organismy (sladkovodní ryby). To potvrzuje s dostatečnou rezervou 
správnost nastavení legislativního požadavku (NEK-RP) na obsah tritia v povrchové vodě 
1000 Bq/l (0,001 MBq/l) [2], který zajišťuje obsah tritia tak, aby neohrožoval vodní 
ekosystém. 

Průměrné roční objemové aktivity tritia v povrchové vodě, prognózované pro provoz NJZ 
(případně v souběhu s EDU1–4), nepřekračují NEK-RP dle 401/2015 Sb. [2] 1000 Bq/l. Je 
tedy zřejmé, že objemové aktivity tritia, které mohou vyvolávat změny DNA vodních 
organismů, jsou mnohem vyšší než konzervativně prognózované objemové aktivity tritia z 
provozu NJZ (resp. i pro souběh NJZ a EDU1–4). 

Posouzení vlivu EDU1–4 a NJZ na koncentrace tritia v hraničním profilu Morava–
Moravský Svatý Ján 

Hraniční profil Morava–Moravský Svatý Ján, kde je monitorováno množství tritia opouštějící 
území ČR, se vyznačuje nehomogenním rozložením objemových aktivit tritia v příčném 
profilu. Odběry vody v blízkosti levého břehu jsou charakterizovány nízkou objemovou 
aktivitou tritia v řece Moravě, která není ovlivněna přímými výpustěmi tritiových odpadních 
vod z EDU1–4, odpovídající pozadí. V příčném profilu směrem k pravému břehu dochází 
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k nárůstu objemové aktivity tritia v důsledku přítoku řeky Dyje se zvýšenými objemovými 
aktivitami tritia. Dyje je ovlivněna tritiem přitékajícím s vodou z Jihlavy, která je recipientem 
tritiových odpadních vod z EDU1–4. Je tedy zřejmé, že v profilu Morava–Moravský Svatý Ján 
není ještě voda řeky Moravy po soutoku s Dyjí homogenně promíchaná. Při odběrech vzorků 
z levého břehu (ze slovenské strany), které se provádějí v rámci Radiační monitorovací sítě 
ČR, zajišťované Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, jsou výsledky predikce celkové 
průměrné aktivity v řece podhodnoceny, u pravého břehu (Rakousko) naopak.  

Objemová aktivita tritia v profilu Morava–Moravský Svatý Ján bude při provozu NJZ 
navýšena v porovnání se současným stavem v závislosti na výkonové alternativě, 
klimatickém scénáři a aktuálních podmínkách ve vodním toku. V blízkosti levého břehu se, 
stejně jako za současných podmínek, předpokládají hodnoty objemové aktivity blízké pozadí 
tritia v neovlivněných povrchových vodách, směrem k pravému břehu dochází k nárůstu 
objemové aktivity tritia. V žádné z výpočetních alternativ ale nebude docházet k překročení 
cílových hodnot podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.  
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