




Změny
Na poslední redakční radě dlouholetý její předseda, pan profe-

sor Ivo Kazda, požádal o uvolnění z funkce s tím, že nadále chce 
být řadovým členem rady. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní 
problémy, které mu nedovolují plně se věnovat práci. Redakční 
rada mu vyhověla a poděkovala za mnohé, co za léta své aktivní 
činnosti pro vodní hospodářství s velkým i malým Vé udělal. 
Popřála mu co nejvíce zdraví a vyjádřila přání, aby se práci pro 
časopis o pro obor ještě mohl co nejvíce věnovat. K tomuto přání 
se připojuje i redakce a já osobně.

Následně redakční rada zvolila svého nového předsedu. Je 
jím pan profesor Wanner. Jeho příhovor z titulu své nové funkce 
najdete na místě vyhrazeném k pravidelným Slovům na závěr. 
Já věřím, že pan profesor bude díky své mravenčí píli a buldočí 
zarputilosti pro časopis přínosem.

Ostatně i díky němu dostala novou akceleraci snaha o impakto-
vání časopisu. O tom, že by zařazení časopisu do tohoto sledování  
– ač někomu to připadá jako pouhá formální záležitost – velice 
pomohlo odborné veřejnosti z řad vysokých škol a výzkumných 
ústavů a tím i časopisu, svědčí rozhodnutí Rady vlády pro výzkum 
a vývoj. Podle něho je jedním z kritérií hodnocení úspěšnosti 
vědeckých a výzkumných projektů to, zda výsledky práce byly 
otištěny v recenzovaném časopise. Je nám ctí, že mezi tyto 
časopisy podle hodnocení patří i časopis Vodní hospodářství. 
Abychom byli hodnoceni i na mezinárodním poli, musíme toho 
ještě hodně zlepšit a změnit. O tom nyní intenzivně jednáme. 
Jde např. o rozsah lektorování článků, tiráž, rozdělení článků 
na původní, souhrnné a další sdělení. Tyto požadavky kladené 
na časopis, který si klade čáku na to být impaktovaný, budeme 
postupně uvádět v život – ostatně poznáte to i sami. 

No a další velkou změnou ve vydávání časopisu, na kterou 
bych chtěl poukázat, je že jsme zvětšili sazbu časopisu, protože 
dosti často někteří čtenáři žehrali, že písmo je tak malé, že jim 
činí problémy článek přečíst. Doufáme, že tento počin zvýší 
komfort i pohodu Vás čtenářů. Věřím, že i v novém roce budete 
s časopisem spokojeni. Ale rádi přijmeme i jakékoliv podněty 
k formální i obsahové formě časopisu. A buďte upřímní. Ostatně 
mým oblíbeným bonmotem je: Koho miluji, toho nešetřím.

Ing. Václav Stránský
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Olovo a pitná voda: 
situace v České republice
František Kožíšek, Ludmila Nešpůrková, 
Daniel Weyessa Gari, Ivana Pomykačová, Hana Tomášková, 
Vladimíra Němcová 

Klíčová slova
pitná voda – olovo – výzkumný projekt

Souhrn
Článek souborným způsobem informuje o problematice výskytu 

olova v pitné vodě v České republice. Pojednává o zdravotních 
rizicích expozice olovu, o hlavních zdrojích znečištění vody olo-
vem, o požadavcích na materiály ve styku s vodou, o vlivu způ-
sobu vzorkování na nalezenou koncentraci olova ve vodě, o opat-
řeních přijímaných na redukci známých rizik apod. Z výsledků 
monitorování jakosti pitné vody za období 1994 – 2006 (téměř 
40 tisíc vzorků) vyplývá, že naprostá většina výsledků je pod mezí 
stanovení (80 %), nicméně asi 1 % nálezů překračuje současnou 
limitní hodnotu (25 μg/l) a více než 3 % nálezů překračují budoucí 
přísnější limit 10 μg/l. Odhaduje se, že ještě asi 5 % domů v ČR 
má olověné vnitřní rozvody vody.

�

Úvod
Olovo (plumbum – Pb) je těžký kov, který je znám a lidstvem 

využíván od starověku. Vzhledem k velmi nízkému bodu tání 
(327 °C) je totiž dobře kujný a také odolný vůči korozi. Proto se stal 
oblíbeným a v určitém období i hojně používaným materiálem 
rovněž ve vodárenství. První použití olověného potrubí pro pitnou 
vodu v našich zemích je doloženo ze zbraslavského kláštera z roku 
1333. Během středověku bylo využíváno jen na koncové přípojky 
u kašen, ale v průběhu 19. století nastalo jeho plošné využití jak na 
domovní přípojky, tak na domovní rozvody pitné vody. Vzhledem 
k pozorovaným zjevným a akutním otravám, k nimž však následně 
došlo v řadě míst Evropy (tam, kde voda byla velmi korozivní), 
můžeme zhruba od přelomu 19. a 20. století pozorovat první pokusy 
o regulaci této oblasti. I když se v průběhu první poloviny 20. století 
postupně přijímala různá preventivní opatření a nakonec se přestalo 
olověné potrubí vůbec používat, olověné přípojky a vnitřní rozvody 
zůstaly na mnoha místech dodnes.

Zdravotní rizika
Olovo se po vniknutí do organismu kumuluje a to hlavně v kos-

tech, játrech a ledvinách; v určitém množství se nachází v krvi. 
Vylučuje se jen obtížně. Chronický příjem i v nízkých dávkách 
může vést k poškození vyvíjející se nervové tkáně, což se u dětí 
projevuje zpomalením duševního vývoje, snížením IQ, dyslexií, 
poruchami koncentrace a jinými poruchami chování. Proto je jeho 
expozice zvlášť nebezpečná pro těhotné ženy a malé děti. Zvyšuje 
rovněž krevní tlak.

Klinické příznaky akutní otravy olovem (bolesti břicha a kloubů, 
třes, anémie a známky poškození ledvin) byly popsány např. ještě 
v roce 1972 ve Skotsku u obyvatel některých farem zásobovaných 
měkkou agresivní vodou, kde se koncentrace olova vyluhovaného 
z potrubí pohybovaly od 0,5 do 3,0 mg/l.

Legislativní požadavky na obsah olova v pitné vodě
Otázka bezpečné koncentrace olova v pitné vodě byla v tuzemské 

odborné literatuře diskutována již mezi světovými válkami. Zatímco 
prof. Kabrhel [1] stanovení limitu olova odmítal s odůvodněním, 
že je to kumulativní jed nebezpečný i v nízkých koncentracích a že 
je nutné činit veškerá dostupná opatření k minimalizaci expozice 
z pitné vody (a stanovení určitého limitu by znamenalo toleranci 
nižších dávek), prof. Roček [2] o několik let později navrhuje limitní 
hodnotu 0,5 mg/l, protože „při ní nebyly pozorovány otravy“.

Ovšem prvním závazným předpisem, který u nás definoval 
požadavky na jakost pitné vody, byla až ČSN 56 7900 Pitná voda 
platná od 1. 7. 1959. Ta požadovala obsah olova nejvýše 0,1 mg/l. 
Další vývoj je uveden na obrázku 1.

Současné požadavky vycházejí ze směrnice Rady 98/83/ES 
o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, která je do národní 
legislativy transponována vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. (v platném 
znění). Ta požaduje pro olovo v pitné vodě limitní hodnotu 25 μg/l, 
která bude od roku 2013 dále snížena na hodnotu 10 μg/l.

Zdroje znečištění pitné vody olovem
Pitná voda může být teoreticky znečištěna kdekoli na své cestě 

od zdroje ke spotřebiteli, resp. přímo ve zdroji, během úpravy nebo 
během distribuce.

V případě olova je však znečištění zdroje velmi vzácné, v praxi 
snad připadá v úvahu jen několik málo míst v oblasti rudných 
ložisek a bývalé těžby, kde by voda akumulovaná v dole byla pří-
mo využívaná jako zdroj surové vody (není nám však znám žádný 
takový případ) nebo by tato voda vytékala do povrchového zdroje 
pitné vody. 

Pokud jsou při úpravě vody používány přípravky, které svou 
čistotou odpovídají příslušným evropským normám, resp. přísluš-
ným národním hygienickým předpisům (vyhláška MZ č. 409/2005 
Sb.), nemělo by ani v této fázi dojít k žádné (či žádné významné) 
kontaminaci vody olovem.

Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavním, i když přísně lokálním 
zdrojem kontaminace pitné vody olovem zůstávají staré vnitřní 
vodovody (domovní rozvody), popř. vodovodní přípojky zhotove-
né z olova. Určitým, i když mnohem méně významným zdrojem 
kontaminace jsou i různé spojky a armatury ze slitin mědi, které 
z důvodu lepších technických vlastností obsahují až 3,5 % olova, 
jakož i některé pájky. V dřívějších dobách bylo olovo používáno jako 
stabilizátor při výrobě PVC potrubí a tak i starší PVC potrubí mohlo 
sloužit jako určitý, byť zřejmě menší zdroj kontaminace.

Použití materiálů obsahujících olovo při distribuci 
pitné vody v ČR

Vzhledem ke zmíněným otravám zaznamenáváme již na počátku 
20. století první pokusy o nalezení vhodného testu na zkoušení olo-
věného potrubí [3] nebo snahy zavést do výroby a užívání olověné 
potrubí sířené (důvodem byl zřejmě vznik méně rozpustných sirných 
sloučenin olova na vnitřní ploše potrubí) nebo s vnitřní ochrannou 
cínovou vrstvou (v Praze bylo rozhodnutím městské rady od 1.7.1925 
povoleno ke zřizování domovních potrubí používat pouze olověné 
potrubí s cínovou vložkou nejméně 1 mm silnou). Význam použití 
pocínovaných trubek byl však sporný, protože se nejednalo o čistý 
cín, ale směs (70-80 % cínu a 20-30 % olova), ze které se podle něk-
terých názorů uvolňovalo olovo snadněji než z čistě olověné trubky, 
a proto např. v Německu bylo prý již v roce 1903 nařízeno, že olo-
věné trubky – mají-li být použity na pitnou vodu – musí být z 99 % 
z olova [4]. Vnitřní cínová vrstva měla také omezenou mechanickou 
odolnost, takže neposkytovala trvalou ochranu [5].

V průběhu 2. světové války se olovo stalo nedostatkovým mate-
riálem a místo olověného potrubí začalo být využíváno potrubí 
ocelové, krátce po skončení války pak bylo používání nových, 
čistě olověných materiálů ukončeno (alespoň v českých zemích). 
Nicméně celá řada starých přípojek i domovních instalací z olově-
ných materiálů je ještě v provozu, což je ovšem problém většiny 
evropských zemí. 

Obrázek 1. Vývoj hygienických požadavků na obsah olova v pitné 
vodě v České republice. Bílý sloupec znamená odborné dopo ru-
čení, šrafované sloupce závazné legislativní požadavky.
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Centrální přehled o existenci olověných přípojek nebo domov-
ních rozvodů v ČR neexistuje, takže situaci lze jen odhadovat. 
Pokud se jedná o olověné přípojky, mezi jednotlivými městy existují 
značné rozdíly – např. provozovatelé vodovodů v Brně nebo Praze 
udávají méně než 3 % olověných přípojek, ale provozovatel vodo-
vodu v Olomouci v roce 2004 udával 25 % olověných přípojek. 
Skutečností však je, že staré olověné přípojky jsou postupně vymě-
ňovány za vyhovující materiály, i když situaci často komplikuje 
nejasnost ohledně vlastnictví přípojky.

Pokud se jedná o domovní rozvody, odhaduje se [6], že méně 
než 10 %, nebo pravděpodobně méně než 5 % objektů má dosud 
olověné domovní rozvody. Tento odhad vychází ze skutečnosti, že 
v roce 2001 bylo v ČR 25 % bytů postavených před rokem 1946, 
ale u mnoha objektů došlo již k výměně vnitřních rozvodů buď 
v souvislosti s výměnou elektrického napětí (v období 1960 – 1990) 
nebo kompletní rekonstrukcí po roce 1990.

I když se čisté olověné materiály ve vodárenství již nepoužívají, 
stále se používají některé kovové slitiny (mosaz, bronz), do kterých 
se z důvodu zlepšení mechanických vlastností při obrábění přidává 
olovo, které se v určité míře rovněž uvolňuje do vody. Existují různé 
přístupy, jak tento přetrvávající zdroj kontaminace dále minimali-
zovat: pokrýt tělo výrobku další ochrannou vrstvou (např. barvou), 
dále snižovat obsah olova změnami ve složení slitiny při zachování 
mechanických vlastností nebo ponořit obrobené tělo výrobku do 
kyselé lázně (vyloužení části olova z povrchových vrstev). Všechny 
tyto postupy se v ČR připouštějí. Současné hygienické požadavky 
na materiály obsahující olovo (viz vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., 
§ 9, bod (1) d)), které přicházejí do přímého styku s vodou, jsou 
tyto: slitiny mědi, a to mosaz a mosaz odolná vůči odzinkování jako 
například CuZn39Pb3, CuZn40Pb2 a CuZn36Pb2As neobsahující 
více než 2,2 % olova a 0,1 % arsenu; dále bronz jako např. CuSn10-C, 
CuSn3Zn8Pb5-C a CuSn5Zn5Pb5-C neobsahující více než 3,0 % olova 
a 0,6 % niklu, které však mohou být použity jen pro výrobu tvarovek 
a armatur, nemusí být podrobeny výluhové zkoušce a považují se za 
vyhovující. Výrobce, dovozce nebo distributor těchto výrobků musí mít 
ověření o chemickém složení ve formě zkušebního protokolu vydaného 
zkušební laboratoří. Pokud má výrobek jiné složení, nutno jeho chování 
ve styku s vodou posoudit pomocí výluhové zkoušky.

Faktory ovlivňující výskyt olova v pitné vodě
Obsah olova ve vodě je určován kvalitou vody (stupněm agresi-

vity vůči olověným materiálům, kterou lze charakterizovat např. 
pomocí pH, tvrdosti vody, obsahu CO2, ale i teploty), dále kvalitou 
materiálu potrubí, ze kterého byla vyrobena vodovodní přípojka 
a domovní instalace, rozsahem a uspořádáním domovní instalace 
a především chováním odběratele při spotřebě vody (průměrnou 
dobou stagnace vody v potrubí domovního rozvodu). Obsah olova 
ve vodě je proto velmi proměnlivý nejen v jedné zásobované oblasti, 
ale i v rámci jednoho domu a dokonce i jedné domácnosti. Monito-
rované hodnoty proto velmi závisí na způsobu odběru vzorků.

Zajímavé jsou výsledky studie [7] zadané Evropskou komisí, která 
porovnávala různé způsoby vzorkování ve vztahu ke způsobu COMP 
(Composite proportional), který je považován za referenční, dávající 
reprezentativní a pravdivé výsledky refl ektující průměrný týdenní 
příjem. Ze závěrů této práce vyplynula následující doporučení:

Způsob vzorkování má být vždy závislý na účelu odběru vzorků, 
na tom, který aspekt hodláme ověřit či studovat. Pro statutární 
(zákonný) monitoring je vhodný způsob RDT (random day time 
– tedy odběr v náhodnou denní dobu) nebo 30MS, tedy odběr po 
30 minutové stagnaci.

Nejlepším odhadem týdenního příjmu (vyjma COMP) je vzorko-
vání po 30 minutové stagnaci (30MS), avšak je-li cílem porovnání 
s limitní hodnotou, tedy souhlas či nesouhlas s legislativou, může 
být použito vzorkování RDT i 30MS. Oba způsoby jsou vhodné pro 
identifi kování a určení prioritních opatření pro snížení hladiny 
olova v pitné vodě. Pro specifi cké studie cílené např. na zjišťování 
vlivu úpravy vody či vlivu odpouštění, můžeme použít vzorkování 
FF (fully fl ushed), tedy po úplném odpuštění vody z objektu [8].

Do roku 2004 nebyl závazný způsob odběru vzorku v ČR jasně 
defi nován a podle nezávazných norem na odběr vzorku se ve vět-
šině případů praktikoval odběr vzorku po odtočení vody po dobu 
nejméně 2 minut (např. do ustálení teploty vody), což přirozeně 
mělo vliv na zjištěnou koncentraci olova, jehož zdrojem v naprosté 
většině případů jsou materiály instalované v rámci vnitřního vodo-
vodu (domovní instalace).

Od května 2004 je prostřednictvím vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. 
přesně defi nován způsob odběru pro běžnou kontrolu jakosti vody: 
Limitní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající 
metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní 
pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli. Pro kon-
trolu jakosti pitné vody se použije metoda náhodného vzorkování 
během pracovního dne, která spočívá v odběru prvních 1000 ml vody 
z kohoutku (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody 
nebo odběru vzorků vody na stanovení jiných ukazatelů) odebraných 
během normální pracovní doby vzorkaře (obvykle 8.00 – 16.00 hod). 
Zjistí-li se při tomto odběru překročení limitní hodnoty a je-li nepřímo 
prokázáno, že se jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, zajistí 
vlastník objektu účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncent-
race látky požité spotřebiteli během jednoho týdne.

Vzhledem k tomuto rozdílu ve vzorkování byl v rámci projektu 
„Kovy a související látky v pitné vodě“ ověřován jeho možný dopad 
na získané výsledky. Cílem bylo zjistit, zda lze prokázat statisticky 
významný rozdíl mezi nalezenými koncentracemi olova v období 
před a po roce 2004. Z databází Vydra a IS PiVo byla vybrána data 
o jakosti pitné vody (koncentrace olova) ze 12 měst ve dvou časo-
vých období: 1994 – 2003 a 2005 – 2006.

Analýzou vybraných dat bylo zjištěno, že statistické porovnání 
získaných souborů nelze provést a to ze dvou důvodů. Jednak 
proto, že velké procento uvedených dat je pod mezí detekce (často 
kolem 90 % uvedených koncentrací, v některých případech jsou 
pod mezí detekce i všechny naměřené hodnoty). Druhým důvodem 
je hodnota uvedené meze detekce, která není v uvedeném období 
konstantní, ale z důvodu dat z různých laboratoří a použití různých 
metod stanovení je často uváděno více různých hodnot této meze, 
které se velmi liší. Nebylo možné prokázat, zda rozdíl v naměřených 
koncentracích uvedených prvků v uvedených obdobích je signifi -
kantní a tedy zda se změna způsobu odběru vzorků vody ukázala 
či neukázala být významnou.

Vzhledem k údajům o vlivu přírodních organických látek (tzv. 
natural organic matter) na korozi kovových materiálů byl s pomocí 
stejného zdroje dat zkoumán vztah mezi koncentrací olova a celko-
vého organického uhlíku (TOC) v pitné vodě. Byly vybrány údaje 
o výsledcích stanovení Pb, TOC, pH a CHSK za rok 2006. K hodno-
cení vztahu mezi hodnotami koncentrací olova a TOC v pitné vodě 
byly použity průměry výsledků z dané oblasti za celý rok z celkem 
67 oblastí. Počet odběrů pro stanovení TOC v jednotlivých oblastech 
se pohyboval od 1 do 553, medián byl 16 odběrů (pro stanovení 
olova od 1 do 148, medián 10 odběrů). Grafy závislostí jsou uvedeny 
v samostatné zprávě [9]. Z dostupných dat není možné jednoznačně 
určit vztah mezi koncentrací olova a celkového organického uhlíku 
TOC. Důvodem jsou opět především nízké hodnoty koncentrace 
olova, většinou pod mezí detekce/stanovitelnosti.

Výskyt olova v pitné vodě v ČR
Obsah olova v pitných vodách v ČR je systematicky sledován 

od 50. let 20. století, ale centrálně dostupných informací o nále-
zech před rokem 1994 existuje, bohužel, minimálně. Jedna z mála 
přehledných a dostupných prací [10] pochází z roku 1985 a byla 
vypracována Institutem hygieny a epidemiologie Praha za spolu-
práce KHS a OHS ČSR. Bylo zjištěno, že v 6 krajích u 25 vodovodů 
byla trvalým nebo jednorázovým výskytem olova překročena tehdy 
platná norma. Již v tehdejší době se zjistilo překročení koncentrací 
olova ve vodě vysoko nad přijatelný limit (maxima až 200 μg/l) ve 
staré zástavbě, kde se používalo olověné potrubí.

Od poloviny 90. let je podle usnesení vlády ČR č. 369/1991 
realizován „Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel-
stva ve vztahu k životnímu prostředí“. Jeden z jeho subsystémů 
(II „Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody“) je v provozu 
od roku 1994 a od té doby byla vytvořena dosud největší databáze 
o jakosti pitné vody v ČR. Zatímco od roku 1994 do roku 2004 
probíhal sběr dat pomocí softwaru Vydra a data byla odesílána z 30 
vybraných měst pokrývajících celé území ČR, současným zdrojem 
dat je informační systém PiVo (IS PiVo) provozovaný Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Díky zákonu o ochraně veřejného zdraví, podle 
kterého výsledky všech rozborů pitné vody provedených podle 
tohoto zákona musí být vloženy do IS PiVo, jsou dostupná data 
popisující jakost pitné vody v celé republice. Data jsou dodávána od 
provozovatelů vodovodů i od hygienické služby. Souhrnné výsledky 
jsou každoročně publikovány ve „Zprávě o kvalitě pitné vody v ČR“ 
(www.szu.cz/chzp/voda).
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V období od roku 1994 do roku 2006 bylo zkontrolováno 39.698 
vzorků pitné vody na obsah olova. Počet vzorků s koncentrací pod 
mezí detekce byl 31.621; počet vzorků s koncentrací olova mezi 
mezí detekce a 25 μg/l byl 7.732; počet vzorků s koncentracemi 
olova vyššími než 25 μg/l byl 347. Pokud se na výsledky monitoro-
vání podíváme z hlediska přísnějších požadavků, které budou platit 
od roku 2013 (10 μg/l), pak počet vzorků s koncentracemi olova 
vyššími než 10 μg/l byl 1.292. Po roce 2013 by z tohoto souboru dat 
vyhovovalo 96,75 %. Přehled dat je uveden v tabulce 1.

pracovníků MMR nebyla dosud ani v jednom roce vyčerpána celá 
vyčleněná částka, i když vzhledem k potřebnému celkovému obje-
mu prostředků, které by stála výměna všech olověných rozvodů, 
jde o částku nedostatečnou. 

Centrální úprava pitné vody za účelem snížení korozivity potrubí 
pomocí fosfátování se v ČR také provádí, důvodem však není pre-
vence koroze olověného potrubí, ale ocelových rozvodných řadů 
bez patřičné vnitřní ochrany. Pro tyto účely lze použít fosfáty buď 
ve formě orthofosfátů nebo polyfosfátů. V ČR se v 9 krajích na cel-
kem 40 vodovodech používají tři druhy přípravků – jeden na bázi 
čistého polyfosfátu, další dva jsou směsí orthofosfátu a polyfosfátu. 
Je zajímavé, že ve Velké Británií se k prevenci plumbosolvence 
používají výhradně orthofosfáty, protože podle některých zpráv [11] 
mají polyfosfáty díky svým komplexačním schopnostem opačný 
účinek – korozi olova zvyšují.

Tato informace se bude v rámci našeho projektu dále prakticky 
ověřovat, protože by mohla mít negativní hygienický dopad na 
objekty s vnitřními rozvody z olova.

Závěr
Olovo i v nízkých koncentracích, v jakých se dnes obvykle v pitné 

vodě může vyskytovat, představuje riziko zvláště pro těhotné ženy 
a malé děti, protože může vést k poškození vyvíjející se nervové 
tkáně a narušení inteligence a chování. Z toho důvodu dochází 
k průběžnému zpřísňování limitních hodnot (v současné době 
25 μg/l, od roku 2013 jen 10 μg/l).

Hlavním zdrojem olova v pitné vodě jsou v minulosti používané 
vodárenské materiály vyrobené z olova (domovní přípojky a vnitřní 
domovní rozvody), které jsou dosud na řadě míst stále v provozu. 
Počet olověných přípojek se liší mezi jednotlivými městy a může 
se pohybovat od jednotek procent do méně než 20 %. Počet domů 
s olověnými rozvody se odhaduje okolo 5 %. Na nově používané 
materiály obsahující olovo (mosaz, bronz) platí přísné hygienické 
požadavky stanovené ve vyhlášce MZ č. 409/2005 Sb.

Výsledky o výskytu olova v pitné vodě v ČR v období 1994 - 2006 
ukazují, že méně než 1 % odebraných vzorků překračuje součas-
nou limitní hodnotu (25 μg/l). Pokud by nedošlo ke změnám, tak 
budoucí limitní hodnotu (10 μg/l) by mohly překračovat téměř 
4 % vzorků.

V souladu s doporučením Evropské komise je v ČR prostřednic-
tvím Ministerstva pro místní rozvoj realizován „Podpůrný program 
na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech 
(stavbách pro bydlení)“, který má přispět k splnění budoucích 
požadavků. Byl zahájen v roce 2004, měl by trvat do roku 2013 
a ročně má být na jeho realizaci vyčleněna částka asi 20 milionů 
Kč. V rámci programu bylo doposud pomocí zvláštní metodiky 
zhodnoceno 147 domů, z nichž více než 100 bylo doporučeno 
k zařazení do programu. Bohužel informovanost obyvatel o tomto 
programu je velmi nízká a ani vyčleněná částka nebývala dosud 
vyčerpána. 

Je nutné zvýšit propagaci programu a pokračovat v moni-
torování olova v pitné vodě, jakož i zvýšit informovanost lidí 
o problematice olova, případně škodlivých látek vyskytujících se 
v pitné vodě. Propagace tohoto programu mezi svými odběrateli 
je rovněž v zájmu vodárenských společností. Nejen kvůli obecné 
snaze o zlepšení kvality vody, ale i vzhledem ke snížení nákladů 
na opakované rozbory, které mohou být potřeba na prokázání, že 
případná nalezená nedodržení limitní hodnoty nejsou způsobena 
dodavatelem vody.

Aktivity vedoucí ke snížení expozice olovu 
z pitné vody

Různé země volí různé postupy a strategie, jak snižovat expozici 
olovu z pitné vody a plnit přísnější požadavky na jeho obsah ve 
vodě. Zatímco např. Velká Británie zvolila postup snižování plum-
bosolvence pomocí centrální úpravy (stabilizace) vody pomocí 
dávkování fosfátů, jiné země včetně ČR volí spíš cestu postupné 
výměny olověných materiálů. Vedle iniciativ jednotlivých vodá-
renských společností zaměřených na výměnu olověných přípojek, 
existuje i národní program na podporu výměny olověného potrubí 
vnitřních vodovodů, který podle implementačního plánu směr-
nice 98/83/ES realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 
„Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody 
v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“ byl zahájen v roce 2004, 
měl by trvat do roku 2013 a ročně má být na jeho realizaci vyčle-
něna částka asi 20 milionů Kč. MZ a SZÚ vypracovaly na žádost 
MMR speciální metodiku „Monitoring obsahu olova v pitné vodě 
ve stavbách pro bydlení“, která určuje způsob odběru vzorků pitné 
vody, stanovení a hodnocení výsledků. Metodiku, seznam proško-
lených laboratoří, podmínky pro udělení dotace a další informace 
lze nalézt na www.mmr.cz nebo www.szu.cz/chzp/voda. Podstatou 
hodnocení je zařazení monitorovaného objektu do jedné ze čtyř 
kategorií A až D (objekty kategorií C a D jsou doporučeny k výměně 
vnitřních rozvodů).

Od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2007 bylo v rámci tohoto programu 
v ČR monitorováno pouze 147 domů, jejichž vlastníci se ucházeli 
o dotaci. Z toho 18 domů (12,24 %) bylo hodnoceno v kategorii A, 
19 domů (12,93 %) v kategorii B, 37 domů (25,17 %) v kategorii C 
a 73 domů (49,96 %) v kategorii D. 

Vzhledem k nízké propagaci programu se o dotaci mezi vlastníky 
domů ví jen minimálně, z čehož pramení nízký zájem. Podle sdělení 

Počet vzorků 39.698

Počet vzorků (%) s koncentrací pod mezí detekce
31.621

(79,65 %)

Počet vzorků (%) s koncentrací Pb (LoD ≤ Pb ≤ 25 μg/l)
7.732

(19,48 %)

Počet vzorků (%) s koncentrací Pb (LoD ≤ Pb ≤ 10 μg/l)
6.785

(17,1 %)

Počet vzorků s koncentracemi Pb vyššími než 25 μg/l
347

(0,87 %)

Počet vzorků s koncentracemi Pb vyššími než 10 μg/l
1.292

(3,25 %)

Tabulka 1. Výskyt olova (Pb) v pitné vodě v ČR v letech 1994 
až 2006: nálezy pod mezí detekce (LoD) a porovnání s limitní 
hodnotou 25 a 10 μg/l.

PITNÁ VODA 2008, 9. ročník konference
2. - 5. června 2008, hotel Dvořák v Táboře

Přihlášky účastníků a abstrakty příspěvků zašlete 
do 5. 2. na e-mail: p.dolejs@tiscali.cz, další 
info poskytne doc. Dolejš na mobilu: 
603 440 922

Vodní hospodářství je 
mediálním partnerem 
konference
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Lead and drinking water: situation in the Czech Republic 
(Kožíšek, F.; Nešpůrková, L.; Weyessa Gari, D.; Pomykačo-
vá, I.; Tomášková, H.; Němcová, V.) 

Key Words
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The paper describes situation regarding lead content in drinking 
water in the Czech Republic. It treats health risks, main sources 
of pollution, hygienic requirements for materials in contact with 
drinking water, preventive and remedial measures etc. Monitor-
ing data of almost 40 thousand samples from 1994-2006 show 
that most results (80 %) are under the limit of quantifi cation, but 
still about 1 % of the samples exceeds current limit (25 μg/l) and 
more than 3 % exceed future more strict limit value of 10 μg/l. It is 
estimated that about 5 % of houses still have lead plumbing.

Hodnotenie vplyvu 
spôsobu prípravy oxidu 
chloričitého na jeho 
stabilitu vo vode
Ľuboslav Gajdoš, Karol Munka, Monika Karácsonyová
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Súhrn
Oxid chloričitý sa ako dezinfekčné činidlo používa na zdravotné 

zabezpečenie vody v mnohých vodovodných systémoch. V niek-
torých vodovodných systémoch má oxid chloričitý veľmi vysokú 
stabilitu a jeho aplikácia je bez výraznejších problémov. Avšak, 
existujú vodovodné systémy, kde oxid chloričitý je veľmi nesta-
bilný a pozorujeme rýchly rozklad oxidu chloričitého a následné 
zvýšenie koncentrácie chloritanov. Vplyv spôsobu výroby oxidu 
chloričitého na jeho stabilitu vo vode bol vykonaný pozorovaním 
stability oxidu chloričitého v koncentráte, ako aj sledovaním 
koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov v destilovanej vode 
a reálnej vode z dvoch rôznych vodárenských zdrojov. 

�

Úvod
Oxid chloričitý (ClO2) je považovaný za takmer ideálny dezinfek-

tant, ktorý poskytuje dobré výsledky a nevytvára škodlivé organické 
vedľajšie produkty [1,2]. Predmetom nášho záujmu sa toto dezin-
fekčné činidlo stalo preto, lebo niektoré výsledky získané s oxidom 
chloričitým nekorešpondujú s faktami uvádzanými v literatúre. 
Predmetom nášho skúmania bolo hodnotenie vplyvu spôsobu prí-
pravy oxidu chloričitého na jeho stabilitu vo vode.

Oxid chloričitý sa pripravuje z rôznych chemikálií viacerými 
metódami. Špecifi cká metóda závisí od potrebného množstva 
a bezpečnostných obmedzení pri manipulácii s jednotlivými che-

mikáliami. Existujú dva základné postupy výroby oxidu chloriči-
tého, ktoré sa bežne používajú vo vodárenskej praxi na zdravotné 
zabezpečenie vody. Prvý spôsob výroby je z chloritanu sodného 
a chlóru a druhým spôsobom výroby, s ktorým je možné sa stret-
núť na úpravniach vody, je výroba oxidu chloričitého z chloritanu 
sodného a kyseliny chlorovodíkovej.

Experimentálna časť
Odobraté boli koncentráty oxidu chloričitého z dvoch rôznych 

lokalít, kde sa na zdravotné zabezpečenie vody používa toto 
dezinfekčné činidlo. Na jednej z týchto lokalít bol oxid chlori-
čitý vyrobený z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej 
a na druhej lokalite bol vyrobený z chloritanu sodného a chlóru. 
V laboratórnych podmienkach sa sledovala koncentrácia oxidu 
chloričitého v koncentráte, ktorý bol upravený na počiatočnú 
koncentráciu približne 100 mg/l. Na základe priebehu koncentrá-
cie oxidu chloričitého bola vyhodnotená kinetika jeho rozkladu 
pre obidva koncentráty a porovnali sa študované procesy výroby. 
Koncentrácia oxidu chloričitého bola sledovaná pri teplote 7 °C bez 
prístupu svetla a pri laboratórnej teplote za prístupu svetla. 

Pri ďalšom postupe vyhodnocovania spôsobu výroby oxidu chlori-
čitého sa do pripravených vzorkovníc s destilovanou vodou nadáv-
koval oxid chloričitý (0,30 mg/l) vyrobený z chloritanu sodného 
a chlóru (séria C-C) a rovnaká dávka oxidu chloričitého vyrobeného 
z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej (séria C-K). Sledo-
vané boli koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov. Na základe 
priebehu kinetiky rozkladu oxidu chloričitého a tvorby chloritanov 
boli vyhodnotené spôsoby výroby oxidu chloričitého. Vyhodnotenie 
vplyvu spôsobu výroby, resp. stabilita oxidu chloričitého vyrobené-
ho obidvoma spôsobmi bola vykonaná aj s reálnymi vodami. 

Pokusy boli uskutočnené s vodou z VZ Sihoť a z VZ Plavecký 
Mikuláš. Na obidvoch lokalitách je spôsob úpravy podzemnej vody 
rovnaký, ide o zdravotné zabezpečenie vody oxidom chloričitým. 
Rozdiel je v spôsobe prípravy koncentrátu oxidu chloričitého, na 
VZ Sihoť sa vyrába z chloritanu sodného a chlóru a na VZ Plavecký 
Mikuláš z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. Koncen-
tráty boli odobraté priamo z generátorov oxidu chloričitého, ktoré 
svojou výrobou plnia funkciu zdravotného zabezpečenia vody 
na uvedených lokalitách. Pred uskutočnením týchto skúšok bol 
vykonaný experiment s vodou z VZ Plavecký Mikuláš, kde oxid 
chloričitý vykazoval vysokú stabilitu. Z toho dôvodu bola zvolená 
séria skúšok za účelom špecifi kovať do akej miery vplýva na stabi-
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čas [hod] 0 24 48 168 336 672 1032

c(ClO2)-(C-C) [mg/l] 98,3* 103,6 103,2 101,5 103,5 103,5 103,5

c(ClO2)-(C-K) [mg/l] 94,5* 96,1 95,5 95,4 97,2 97,2 96,5

Tabuľka 1. Priebeh koncentrácie oxidu chloričitého v koncentráte, 
teplota 7 °C, bez prístupu svetla 

C-C – vzorkovnice s koncentrátom oxidu chloričitého vyrobeného z NaClO2 a Cl2

C-K – vzorkovnice s koncentrátom oxidu chloričitého vyrobeného z NaClO2 a HCl
*koncentrácia oxidu chloričitého stanovená pri laboratórnej teplote hneď 
po jeho nadávkovaní

čas [hod] 0 48 72 96 148 216 336 672

c(ClO2)-(C-C) [mg/l] 98,3 96,8 92,6 90,1 57,6 30,6 <0,02 <0,02

c(ClO2)-(C-K) [mg/l] 94,5 85,0 68,6 54,7 30,0 19,7 <0,02 <0,02

Tabuľka 2. Sledovanie koncentrácie oxidu chloričitého v koncen-
tráte pri laboratórnej teplote (20 °C) a za prístupu svetla

C-C – vzorkovnica s koncentrátom oxidu chloričitého vyrobeného z NaClO2 
a Cl2

C-K – vzorkovnica s koncentrátom oxidu chloričitého vyrobeného z NaClO2 

a HCl

litu oxidu chloričitého spôsob výroby. 
Oxid chloričitý sa stanovoval analytickou metódou s chlórfeno-

lovou červeňou, tzv. CPR metóda a chloritany metódou iónovej 
chromatografi e [3].

Výsledky a diskusia

Sledovanie stability koncentrátu – kinetika rozkladu ClO2 
Z koncentrátov odobratých z generátorov na výrobu oxidu chlori-

čitého boli pripravené roztoky oxidu chloričitého takým spôsobom, 
aby mali približne rovnakú koncentráciu. Na prípravu zriedeného 
koncentrátu bola použitá destilovaná voda. Počiatočná koncentrá-
cia oxidu chloričitého vyrobeného z chloritanu sodného a chlóru 
bola 98,3 mg/l, z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej 
94,5 mg/l. Vzorkovnice s koncentrátom oxidu chloričitého vyrobe-
ného z chloritanu sodného a chlóru (C-C) a z chloritanu sodného 
a kyseliny chlorovodíkovej (C-K) boli uložené v tme pri teplote 7 °C. 
Oxid chloričitý vyrobený z chloritanu sodného a chlóru je v kon-
centráte za uvedených podmienok stály. Rovnako aj vyrobený oxid 
chloričitý z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej bol za 
uvedených podmienok stabilný a nedochádzalo k výraznej zmene 
jeho koncentrácie (tabuľka 1.).

Všeobecnú rovnicu kinetiky pre reakciu 1. poriadku môžeme 
napísať v tvare:

A
A c.k

dt
dc- =   (1)

a rovnicu pre reakcie 2. poriadku môžeme napísať v tvare:

2
A

A c.k
dt

dc- =  (2)

Zistilo sa, že rozklad oxidu chloričitého prebieha podľa reakcie 1. 
poriadku, kde  rýchlostná konštanta pre oxid chloričitý v koncent-
ráte C-C bol kC-C = -0,006 hod-1 a pre oxid chloričitý v koncentráte 
C-K bola zistená hodnota rýchlostnej konštanty kC-K = -0,008 hod-1. 
Z hodnôt rýchlostných konštánt vyplýva, že spôsob výroby nemá 
vplyv na stabilitu oxidu chloričitého. 

Koncentrácia oxidu chloričitého bola aj po 43 dňoch v obidvoch 
koncentrátoch bez významnej zmeny. Oxid chloričitý bol v koncen-
tráte veľmi stabilný a nedochádzalo k znižovaniu jeho koncentrácie 
za vyššie uvedených podmienok. 

Koncentrácia oxidu chloričitého bola sledovaná aj vo vzorkovni-
ciach s koncentrátom ClO2 (tabuľka 2.) uložených v laboratóriu pri 
laboratórnej teplote za prístupu svetla. Vyhodnotená bola kinetika 
poklesu koncentrácie oxidu chloričitého pre obidva koncentráty. 

Z nameraných koncentrácií oxidu chloričitého v koncentrátoch 
bol pozorovaný evidentný vplyv svetla a teploty na stabilitu kon-
centrátu. Vyhodnotená bola kinetika rozkladu oxidu chloričitého 
za uvedených podmienok pre obidva koncentráty. Bol určený pori-
adok reakcie a rýchlostné konštanty pre oxid chloričitý v obidvoch 
koncentrátoch. 

Porovnanie výroby - sledovanie stability ClO2 
v destilovanej vode

Stabilita oxidu chloričitého vyrobeného rôznymi spôsobmi bola 
sledovaná v destilovanej vode, kde dávka ClO2 bola 0,30 mg/l, tep-
lota 7 °C a vzorkovnice boli uložené v tme. V časových intervaloch 
bola stanovená koncentrácia oxidu chloričitého a chloritanov. 
Oxid chloričitý vyrobený z NaClO2 a Cl2

Oxid chloričitý vyrobený týmto spôsobom bol v destilovanej 
vode počas trvania experimentu stabilný. Po polhodine bola kon-
centrácia oxidu chloričitého v destilovanej vode 0,21 mg/l a počas 
trvania experimentu sa výrazne nemenila, koncentrácia chloritanov 
po polhodine bola 0,17 mg/l a s časom sa jej koncentrácia mierne 
zvyšovala. Na konci experimentu, t.j. po 192 hodinách bola kon-
centrácia chloritanov na úrovni 0,22 mg/l. Po nadávkovaní oxidu 
chloričitého do destilovanej vody došlo k vlastnej spotrebe oxidu 
chloričitého. Vlastná spotreba ClO2 bola 0,09 mg/l. Grafi cké zob-
razenie priebehu koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov je 
uvedené na obr. 1. Vo vode prebiehajú súčasne dve konkurenčné 
reakcie. Jednou z reakcií je oxidácia látok prítomných vo vode oxi-
dom chloričitým a druhou reakciou je rozklad oxidu chloričitého 
reakciou s vodou. Pokles koncentrácie oxidu chloričitého v dôsled-
ku týchto dvoch reakcií po prvej hodine bol defi novaný ako tzv. 
vlastná spotreba oxidu chloričitého vo vode.
Oxid chloričitý vyrobený z NaClO2 a HCl

Oxid chloričitý vyrobený týmto spôsobom je rovnako stabilný 
v destilovanej vode ako oxid chloričitý vyrobený z chloritanu sod-
ného a chlóru. Po polhodine bola stanovená koncentrácia oxidu 
chloričitého 0,21 mg/l, a rovnako ako v prípade oxidu chloričitého 
vyrobeného z chloritanu sodného a chlóru bol stabilný do ukonče-
nia experimentu, t.j. 192 hodín, kedy bola stanovená koncentrácia 
0,21 mg/l. Koncentrácia chloritanov neprekročila počas experimentu 
hodnotu limitu detekcie 0,05 mg/l. Grafi cké zobrazenie priebehu 
koncentrácie oxidu chloričitého vyrobeného z NaClO2 a HCl a chlo-
ritanov je uvedené na obr. 2.

Oxid chloričitý je v destilovanej vode stabilný a jeho vlastná 
spotreba v destilovanej vode bola 0,09 mg/l. Zaujímavý je priebeh 
koncentrácie chloritanov, kým v prípade oxidu chloričitého vyro-
beného z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej koncen-
trácia chloritanov v destilovanej vode neprekročila hodnotu 0,05 
mg/l počas experimentu, v prípade oxidu chloričitého vyrobeného 
z chloritanu sodného a chlóru sa koncentrácia chloritanov v desti-
lovanej vode pohybovala v rozmedzí 0,17 – 0,22 mg/l. 

Obr. 1. Priebeh koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov 
v destilovanej vode, oxid chloričitý vyrobený z NaClO2 a Cl2, 
dávka ClO2: 0,30 mg/l, teplota: 7 °C

Obr. 2. Priebeh koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov 
v destilovanej vode, oxid chloričitý vyrobený z NaClO2 a HCl, 
dávka ClO2: 0,30 mg/l, teplota: 7 °C 
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Sledovanie stability ClO2 v reálnej vode 
Do pripravených vzorkovníc s vodou z VZ Sihoť a z VZ  Plavecký 

Mikuláš bol nadávkovaný oxid chloričitý 0,30 mg/l vyrobený z chlo-
ritanu sodného a chlóru, ako aj z chloritanu sodného a kyseliny 
chlorovodíkovej. Označenie jednotlivých sérií laboratórnych skúšok 
s reálnou vodou a oxidom chloričitým je uvedené v tabuľke 3.

 Vzorkovnice boli uložené v tme pri teplote 7 °C a v časových 
intervaloch sa stanovila koncentrácia oxidu chloričitého a chlo-
ritanov. Na základe výsledkov laboratórnych pokusov bola pre 
každú sériu vypočítaná rýchlostná konštanta pre oxid chloričitý. 
Namerané hodnoty koncentrácie oxidu chloričitého a chloritanov 
po nadávkovaní do reálnej vody sú uvedené v tabuľke 4.

V surovej vode z VZ Sihoť (séria s (C-C)) bol pozorovaný pomerne 
rýchly úbytok oxidu chloričitého a následné zvýšenie koncentrácie 
chloritanov. Po 123 hodinách kontaktu vody s ClO2 bola zazna-
menaná jeho koncentrácia pod úrovňou detekčného limitu 0,02 
mg/l. Koncentrácia chloritanov bola 0,25 mg/l, čo predstavuje 82% 
z dávky oxidu chloričitého. Rýchlostná konštanta bola vypočítaná 
podľa vzťahu pre kinetiku reakcie prvého poriadku a jej hodnota 
pre sériu s (C-C) bola kS(C-C) = -0,045 hod-1.

Pri sledovaní zmien koncentrácie oxidu chloričitého vyrobeného 
z NaClO2 a HCl a zmien koncentrácie chloritanov bol vo vode z VZ 
Sihoť (séria s (C-K) pozorovaný takmer identický priebeh s priebe-
hom oxidu chloričitého, ktorý bol vyrobený z chloritanu sodného 
a chlóru (séria s (C-C)). Po nadávkovaní oxidu chloričitého vyrobe-
ného z NaClO2 a HCl do vody z VZ Sihoť bola pozorovaná nižšia 
tvorba chloritanov. Môžeme tvrdiť, že spôsob výroby ClO2 má vplyv 
na tvorbu chloritanov vo vode z VZ Sihoť. Po 123 hodinách kontak-
tu ClO2 s vodou z VZ Sihoť bola jeho koncentrácia pod hodnotou 
detekčného limitu 0,02 mg/l a koncentrácia chloritanov 0,18 mg/l, 
čo predstavovalo 59,3% z dávky ClO2. Rýchlostná konštanta rozkla-
du oxidu chloričitého vyrobeného z chloritanu sodného a kyseliny 
chlorovodíkovej vo vode z VZ Sihoť bola kS(C-K) = -0,038 hod-1. Na 
základe týchto výsledkov možno konštatovať, že pri dezinfekcii 
vody oxidom chloričitým vyrobeným z chloritanu sodného a kyse-
liny chlorovodíkovej je možné aj pri dlhších dobách zdržania vody 
v distribučnom systéme (1-5 dní) dodržať limit pre chloritany (NMH 
0,20 mg/l). Pri aplikácii oxidu chloričitého vyrobeného z chloritanu 
sodného a chlóru prevyšovala koncentrácia chloritanov tento limit 
už po 24 hodinách. 

Podstatne odlišný bol priebeh koncentrácii oxidu chloričitého 
a chloritanov vo vode z VZ Plavecký Mikuláš. Oxid chloričitý sa 
vo vode z Plaveckého Mikuláša správal bez rozdielu výroby veľmi 
stabilne. Jeho koncentrácia po 123 hodinách bola 0,20 mg/l (ClO2 
vyrobený z chloritanu sodného a chlóru – séria P (C-C)) a 0,19 mg/l 
(ClO2 vyrobený z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej 
– séria P (C-K)). Koncentrácia chloritanov sa po prvotnej interakcii 
s reálnou vodou z VZ Plavecký Mikuláš výrazne nemenila.

Koncentrácia chloritanov bola pri sérii P (C-C) po polhodine 
0,09 mg/l a po 123 hodinách 0,11 mg/l. Pri sérii P (C-K) bola pozo-
rovaná nižšia tvorba chloritanov ako u série P (C-C), po polhodine 
bola ich koncentrácia <0,05 mg/l a s časom 
sa výrazne nemenila.

Vypočítaná rýchlostná konštanta rozkladu 
ClO2 v sérii P (C-C) bola kP(C-C) = -0,0012 hod-

1 a v sérii P (C-K) bola jej hodnota pre oxid 
chloričitý kP(C-K) = -0,0019 hod-1. Konverzia 
oxidu chloričitého na chloritany po 123 
hodinách bola u série P (C-C) 35% a pri sérii 
P (C-K) len 19,3%.

Vo vode, v ktorej bol oxid chloričitý 
stabilný sa preukázal rozdiel v tvorbe chlo-

ritanov v závislosti od spôsobu výroby oxidu chloričitého. Pokiaľ 
v P (C-K) bola koncentrácia chloritanov nižšia ako detekčný limit 
(<0,05 mg/l), pri P (C-C) sa pohybovala koncentrácia chloritanov 
na úrovni 0,10 mg/l. 

Z výsledkov získaných pri sledovaní stability ClO2 vyrobeného 
rôznymi spôsobmi v reálnych vodách môžeme konštatovať, že 
spôsob výroby nemá vplyv na jeho stabilitu. Spôsob výroby má 
vplyv na tvorbu chloritanov. Pri aplikácii oxidu chloričitého vyro-
beného z chloritanu sodného a chlóru do reálnych vôd bola pozoro-
vaná vyššia tvorba chloritanov ako pri aplikácii oxidu chloričitého 
vyrobeného z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. 

Záver 
Za účelom prešetrenia vplyvu spôsobu výroby na stabilitu oxi-

du chloričitého boli vykonané experimenty s oxidom chloričitým 
vyrobeným z chloritanu sodného – chlóru a chloritanu sodného 
– kyseliny chlorovodíkovej. Stabilita oxidu chloričitého sa sledo-
vala v koncentráte, destilovanej vode a v reálnych vodách, ktoré na 
zdravotne zabezpečenie používajú práve oxid chloričitý. 

Z koncentrátov odobratých z generátorov na výrobu oxidu chlori-
čitého boli pripravené roztoky oxidu chloričitého takým spôsobom, 
aby mali približne rovnakú koncentráciu. Vzorkovnice s koncentrá-
tom oxidu chloričitého vyrobeného z chloritanu sodného a chlóru 
a z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej boli uložené 
v tme pri teplote 7 °C. Roztoky oxidu chloričitého boli za uvede-
ných podmienok stabilné a nedochádzalo k výraznej zmene ich 
koncentrácie. Koncentrácia oxidu chloričitého bola aj po 43 dňoch 
v obidvoch koncentrátoch bez významnej zmeny. 

Vyhodnotená bola kinetika rozkladu oxidu chloričitého v kon-
centrátoch uložených v laboratóriu pri laboratórnej teplote za 
prístupu svetla. Zistený bol evidentný vplyv svetla na stabilitu 
koncentrátu. Bol určený poriadok reakcie a rýchlostné konštanty 
reakcie 1. poriadku pre oxid chloričitý v obidvoch koncentrátoch. 
Rozklad oxidu chloričitého prebieha podľa reakcie 1. poriadku. 
Z hodnôt rýchlostných konštánt vyplýva, že spôsob výroby nemá 
vplyv na stabilitu oxidu chloričitého. 

Oxid chloričitý je v destilovanej vode stabilný a jeho vlastná 
spotreba v destilovanej vode bola 0,09 mg/l. Zaujímavý bol priebeh 
koncentrácie chloritanov. Kým v prípade oxidu chloričitého vyrobe-
ného z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej koncentrácia 
chloritanov v destilovanej vode neprekročila hodnotu 0,05 mg/l 
počas doby experimentu, v prípade oxidu chloričitého vyrobeného 
z chloritanu sodného a chlóru sa koncentrácia chloritanov v desti-
lovanej vode pohybovala v rozmedzí 0,17 – 0,22 mg/l. 

Z výsledkov získaných pri sledovaní stability roztoku ClO2 vyro-
beného rôznymi spôsobmi v reálnych vodách môžeme konštatovať, 
že spôsob výroby nemá vplyv na jeho stabilitu. Spôsob výroby má 
vplyv na tvorbu chloritanov. Pri aplikácii oxidu chloričitého vyro-
beného z chloritanu sodného a chlóru do reálnych vôd bola pozoro-
vaná vyššia tvorba chloritanov ako pri aplikácii oxidu chloričitého 
vyrobeného z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. 

Voda: VZ Sihoť
ClO2: (NaClO2 + Cl2)

S (C-C)

Voda: VZ Sihoť
ClO2: (NaClO2 + HCl)

S (C-K)

Voda: VZ P. Mikuláš
ClO2: (NaClO2 + Cl2)

P (C-C)

Voda: VZ P. Mikuláš
ClO2: (NaClO2 + HCl)

P(C-K)

Tabuľka 3 Označenie pokusu s reálnymi 
vodami a oxidom chloričitým

Označenie
čas     
[hod]

ClO2    
[mg/l]

ClO2
-    

[mg/l]
S(C-C)0 0 0,30 <0,05
S(C-C)1 0,5 0,17 0,13
S(C-C)2 1 0,17 0,14
S(C-C)3 2 0,13 0,14
S(C-C)4 4 0,12 0,17
S(C-C)5 24 0,04 0,20
S(C-C)6 51 0,02 0,22
S(C-C)7 123 <0,02 0,25

Označenie
čas              
[hod]

ClO2    
[mg/l]

ClO2
-    

[mg/l]
S(C-K) 0 0,30 <0,05
S(C-K)1 0,5 0,17 0,05
S(C-K)2 1 0,16 <0,05
S(C-K)3 2 0,15 0,09
S(C-K)4 4 0,13 0,10
S(C-K)5 24 0,05 0,13
S(C-K)6 51 0,03 0,15
S(C-K)7 123 <0,02 0,18

Označenie
čas     
[hod]

ClO2    
[mg/l]

ClO2
-    

[mg/l]
P(C-C)0 0 0,30 <0,05
P(C-C)1 0,5 0,22 0,09
P(C-C)2 1 0,23 0,09
P(C-C)3 2 0,23 0,09
P(C-C)4 4 0,22 0,10
P(C-C)5 24 0,23 0,09
P(C-C)6 51 0,20 0,11
P(C-C)7 123 0,20 0,11

Označenie
čas              
[hod]

ClO2    
[mg/l]

ClO2
-    

[mg/l]
P(C-K)0 0 0,30 <0,05
P(C-K)1 0,5 0,24 <0,05
P(C-K)2 1 0,24 0,07
P(C-K)3 2 0,23 <0,05
P(C-K)4 4 0,23 <0,05
P(C-K)5 24 0,22 <0,05
P(C-K)6 51 0,20 <0,05
P(C-K)7 123 0,19 0,06

Tabuľka 4 Výsledky získané s reálnou vodou, dávka ClO2 0,30 mg/l, teplota 7°C

Séria S(C-C) Séria S(C-K)

Séria P(C-C) Séria P(C-K)
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Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že pri dez-
infekcii vody oxidom chloričitým vyrobeným z chloritanu sodného 
a kyseliny chlorovodíkovej je možné aj pri dlhších dobách zdržania 
vody v distribučnom systéme (1-5 dní) dodržať limit pre chloritany 
(NMH 0,20 mg/l). Pri aplikácii oxidu chloričitého s dávkou 0,30 mg/l 
vyrobeného z chloritanu sodného a chlóru prevyšovala koncentrá-
cia chloritanov tento limit už po 24 hodinách. 
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Chlorine dioxide is a disinfection agent used for the water dis-
infection in a many water supply systems. In some water supply 
systems has chlorine dioxide a very high stability and its applica-
tion is practically without any problems. However, there are the 
water supply systems, where chlorine dioxide is very unstable. 
a very fast decay of the chlorine dioxide and consistent formation 
of the disinfection by-products – chlorites occurs. The impact of 
the generation process of the chlorine dioxide on its stability in the 
water was performed by studying the chlorine dioxide stability in 
the chlorine dioxide concentrate, as well studying how the concen-
tration of the chlorine dioxide and chlorite change in the distilled 
water and the real water from two different water sources.

Konference 
VODNÍ TOKY 2007
Jan Plechatý 

Klíčová slova
financování opatření na vodních tocích – operační program 
Životní prostředí – Program prevence před povodněmi – malá 
novela vodního zákona – protipovodňová opatření technického 
charakteru – revitalizace vodních toků

Souhrn
Článek shrnuje výsledky konference Vodní toky 2007, která 

proběhla v listopadu v Hradci Králové. Hlavní témata byla 
orientována na problematiku legislativy, fi nancování staveb na 
ochranu před povodněmi a suchem a dále na zlepšení vodního 
režimu v krajině. 

�

V letoším roce jsme oslavili malé jubileum – konference VODNÍ 
TOKY se totiž konala již popáté. To dokazuje, že když jsme se 
v roce 2003 spolu Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou 
společností a Povodím Labe, státní podnik rozhodli setkání vodo-
hospodářů uspořádat, udělali jsme dobře. 

Mohu s uspokojením konstatovat, že počet zájemců z řad správ-
ců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských 
fi rem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní 
správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
životního prostředí je každý rok větší. Letos to bylo rekordních 
380 přihlášených. 

Tradičně se konference konala v Amber hotelu Černigov a tuto 
tradici chceme i nadále dodržet. 

Rekapitulace minulých konferencí
Dovolte mi, abych krátce zrekapituloval témata, kterými jsem se 

v průběhu pěti let zabývali. 
V roce 2003 to byla vlastně 1. konference vodohospodářů po niči-

vé povodni, a proto i projednávaná témata tuto skutečnost odrážela 
a to v těchto okruzích: koncepce, příprava a realizace vodních děl, 
provoz, fi nancování, ekonomika a protipovodňová ochrana obcí. 

V roce 2004 jsme navázali na hlavní témata první konference se 
zvýrazněním předprojektové přípravy, odstraňování povodňových 
škod a technická opatření na vodních tocích. Současně jsme zahájili 
diskusi nad systémem plánování v oblasti vod mj. s ohledem na 
ochranu před povodněmi. 

V roce 2005 byla tato hlavní témata: péče o vodní toky a vodní díla, 
bezpečnost a spolehlivost vodních děl a plánování v oblasti vod. 

V roce 2006 technická opatření na vodních tocích, opatření proti 
škodlivým účinkům vod, zejména protipovodňová prevence, ledové 
jevy, vodní eroze, suchá období v procesu plánování. 

Každý rok se snažíme zařadit aktuální otázky z oboru vodohos-
podářské legislativy a ekonomiky. 

Konference 2007
Tolik tedy z pětileté historie a nyní mi dovolte, abych Vás 

podrobněji seznámil s průběhem letošní konference, kterou jsme 
orientovali do dvou zásadních okruhů:
• Obor vodních toků, kde byly příspěvky týkající se legislativy, 

fi nancování a plánování a 
• Opatření proti škodlivým účinkům vod, a to protipovodňová 

prevence, vodní eroze, suchá období. 
Hlavními partnery letošní konference byly již tradičně význam-

né stavební fi rmy působící ve vodním hospodářství – Metrostav 
a. s., SMP Construction CZ a. s. a VCES a. s., které se prezentovaly 
v průběhu konference samostatným vystoupením. 

Konferenci slavnostně zahájili primátor města Hradec Králové 
Ing. Otakar Divíšek a náměstek hejtmana královéhradeckého kraje 
MUDr. Jiří Vambera. 

1. blok: Obor vodních toků
Odborné přednášky 1. bloku zahájil svým vystoupením RNDr. 

Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
MZe, k problematice významu zachování vodních zdrojů pro 
život v celosvětovém rozměru, zejména v souvislosti s reálnými 
scénáři vývoje klimatických změn. Zmínil příčinné faktory urych-
lující negativní vývoj klimatu s dopady na stav vod a též soubory 
a scénáře opatření ke zmírnění nepříznivých účinků. K adaptačním 
opatřením patří především ochrana před povodněmi, zároveň 
využitelná jako ochrana před suchem, hájení území jedinečných 
pro efektivní akumulaci vod a opatření k zadržení vody v krajině 
i v umělých vodních nádržích. 

Vrchní ředitel Punčochář dále informoval o nově připravovaných 
a vydaných legislativních normách a jiných závazných dokumen-
tech, ke kterým patří především:
- „malá“ novela zákona o vodách;
- novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a metodický pokyn MŽP;
- „velká“ novela zákona o vodách;
- program rozvoje VaK České republiky;
- plán hlavních povodí ČR;
- implementace směrnice 2007/60/ES.

Ing. Petr Valdman, náměstek ředitele Státního fondu životního 
prostředí přednesl aktuální informace k implementaci operačního 
programu Životní prostředí se zaměřením na vodní toky. Zmí-
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nil Oblast podpory 1. 3. - omezování 
rizika povodní, ve které je alokováno 
z Fondu soudržnosti více než 100 
mil. EUR a dále Oblast podpory 6. 4. 
– optimalizace vodního režimu krajiny 
s alokací zdrojů ERDF ve výši téměř 
225 mil. EUR. 

Vedle představení vlastního operač-
ního programu informoval o vydání 
implementačního dokumentu k ope-
račnímu programu, který je zpracován 
především pro účely rozpracování pri-
oritních os do úrovně oblastí podpory, 
resp. až na úroveň konkrétních operací. 
Představuje základní dokument na ope-
rativní úrovni v rámci programového 
řízení a důležitý podklad pro rozhodo-
vání potenciálních příjemců podpory 
při identifikaci jejich projektových 
záměrů. 

Dále uvedl zásadní dokumenty pro řádnou administraci progra-
mu, ke kterým náleží:
- Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí o poskytování 

podpory – vytváří rámec administrace projektového cyklu, 
upravuje základní přístupy k poskytování fi nančních prostředků 
apod.;

- Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců – upo-
zorňuje potenciální žadatele na nejčastější chyby a omyly, jejichž 
maximální eliminací bude pravděpodobnost úspěšné realizace 
projektu značně vysoká;

- Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách a Metodika zadávání zakázek pro 
SFŽP – podrobný manuál pro transparentní zadání zakázky. 
Ing. Radka Bučilová, ředitelka odboru programového fi nancování 

MZe ČR podala aktuální informace k implementaci Programu 
prevence před povodněmi II. Úvodem rekapitulovala současné 
dotační tituly MZe určené na protipovodňovou ochranu a odstra-
ňování povodňových škod i historii Programu prevence před 
povodněmi I. 

Uvedla, že vláda ČR schválila 15,2 mld Kč na léta 2007 – 2012 
na projekty administrované z kapitoly MZe a to pro:
- podporu prevence před povodněmi II v rozsahu 10 mld Kč;
- podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby 

vodních nádrží v rozsahu 4,2 mld Kč;
- protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav 

v rozsahu 1,0 mld Kč.
Představila nový Metodický pokyn k postupu administrace akcí 

Programu prevence před povodněmi II, které jsou realizovány na 
základě žádostí navrhovatelů protipovodňových opatření. 

Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské poli-
tiky MZe aktuálně informoval o přípravě malé novely vodního 
zákona, a to stavu k 31. 10. 2007. Tato novela by se měla zabývat 
následujícími instituty:
- získáním pozemků pro stavby hrází a další objekty staveb proti-

povodňové ochrany;
- získáním pozemků pro umožnění řízeného rozlivu povodní, 
- podmínkami ke kompenzaci úbytku retenční kapacity protipo-

vodňovou stavbou;
- územími chráněnými pro akumulaci povrchových vod,
- podmínkami pro zápis vodních děl do katastru nemovitostí (pro-

dloužení termínů). 
Předpokládá se, že malá novela vodního zákona bude projednána 

ve vládě a předložena do poslanecké sněmovny v průběhu 1. čtvrt-
letí 2008, a že její účinnost bude nejdříve od července r. 2008. 

Ing. Bc. Lubor Kašlík, předseda legislativně-právní komise SVH 
ČR sdělil některé podněty k přípravě velké novely vodního zákona 
a to z pohledu správců vodních toků. 

Zabýval se problematikou povolování nakládání s vodami a vod-
ních děl a uvedl zásadu právní úpravy, aby povolení nakládání 
s vodami, které nelze vykonávat bez stavby vodního díla, nebylo 
možné vydat bez současného povolení stavby odpovídajícího 
vodního díla, a aby jedno povolení bez druhého nemohlo nabýt 
právní moci. 

Dále uvedl požadavek, aby bylo možné provádět stavební úpravy 
vodních děl, které již svým charakterem nejsou údržbou stavby, 

bez stavebního řízení a následného stavebního povolení a to pouze 
v režimu „ohlášení“ příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

2. blok: Opatření proti škodlivým účinkům vod
Druhý blok přednášek uvedl svou prezentací Prof. ing. Vojtěch 

Broža, DrSc. na téma „Účinnost protipovodňových opatření tech-
nického charakteru“. Zmínil přednosti i nevýhody jednotlivých 
typů technických opatření protipovodňové ochrany a zdůraznil 
nezbytnost dohledu nad kvalitou technického řešení a dodržování 
zásad spolehlivosti a bezpečnosti budovaných staveb. 

Již tradičně na této konferenci vystoupil její host Dr. Christian 
Korndörfer, vedoucí Městského úřadu životního prostředí Drážďa-
ny. Aktuálně informoval o zahájení stavby protipovodňové ochra-
ny města Drážďany a vedle toho seznámil účastníky s prioritami 
prevence ochrany před povodněmi v Sasku. 

Další přednášející Ing. Václav Torner z Pöyry Environment a. s. 
informoval o přípravě komplexu protipovodňových opatření 
na Bečvě a soutoku s Moravou, a dále Ing. Vítězslav Kupka ze 
ZVHS přednesl zkušenosti s přípravou a realizací stavby poldru 
Butovice. 

Následovala řízená panelová diskuse, kde účastníky panelu byl 
Dr. Christian Korndörfer, Ing. Miroslav Král, CSc. z Ministerstva 
zemědělství ČR, prom. práv. Jaroslava Nietscheová z Povodí Vltavy, 
s. p. Ing. Miloš Havel ze ZVHS Hradec Králové a Ing. Jan Plechatý 
z VRV a. s. Diskuse byla zaměřena na zkušenosti z Německa z pří-
pravy staveb protipovodňové ochrany ve veřejném zájmu, zejmé-
na problémy přístupu k pozemkům dotčeným stavbou a řešení 
konfl iktů s ochranou přírody, a vedle toho způsoby řešení těchto 
problémů v České republice. 

První den přednášek uzavřely referáty prof. ing. Jaromíra Říhy 
z Ústavu vodních staveb VUT v Brně k postupům rizikové analýzy 
při hodnocení bezpečnosti přehrad a Ing. Radka Maděřiče z Pöyry 
Environment a. s. k aplikaci směrnice EU o povodních. 

Zcela na závěr prvního dne připomněl Ing. Zbygniew Tarchalski 
z Nawimor-Invest sp. z o. o. Gdaňsk 40 let spolupráce polských 
a českých hydrotechniků v Čechách. 

Integrace technických a přírodě blízkých opatření
Druhý den konference byl tématicky orientován na problematiku 

integrace technických a přírodě blízkých opatření k posilování 
ochrany před suchem a před povodněmi a ke zlepšování ekologic-
kého stavu vodních toků. Úvodní referát k tomuto tématu přednesl 
Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny, na kterého 
navázala Ing. Vendula Koterová z VRV a. s. s představením kombi-
nace technických a revitalizačních opatření uvažovaných v návrhu 
protipovodňové ochrany Benátek nad Jizerou. 

Dalšími přednášejícími byli Ing. Martin Cidlinský z Povodí 
Ohře, s. p. (opatření k zachování života ve vodních tocích při 
rekonstrukcích opevnění), Ing. Vladimír Mana z ERICA (ochrana 
vodních toků v ČR jako součást ochrany krajiny) a doc. RNDr. Dana 
Komínková z ČVUT (nové přístupy k revitalizaci urbanizovaných 
vodních toků). 

Přednáška Ing. Pavla Řeháka z Povodí Labe, státní podnik pre-
zentovala problematiku revitalizací vodních toků z pohledu jejich 

Plný sál naslouchá RNDr. 
Pavlu Punčochářovi, CSc., 
vrchnímu řediteli odboru 
vodního hospodářství na 
Ministerstvu zemědělství

Dokončení na straně 13
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VWS MEMSEP - váš partner 
pro úpravu a čištění vody

Fi r m a  Ve o l i a  Wa t e r  S o l u t i o n s 
& Technologies (VWS) je v globálním 
měřítku jedním z největších dodavatelů 
technologických celku pro úpravu vody 
a čištění odpadních vod. V seznamu 
referencí je možné nalézt úpravny vody 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou, 
zdrojových vod pro průmyslové využití 
v různých oborech jako je výroba elektrické 
energie a tepla, potravinářství, chemická 
výroba, farmacie a mikroelektronika, 
a v neposlední řadě čistírny pro odpadní 
vody z průmyslové výroby, skládkové 
a průsakové vody a komunální odpadní 
vody. Z hlediska výkonových kapacit 
prakticky neexistuje omezení. 

�

Portfolio nabízených technologií fi rmy 
VWS MEMSEP obsahuje jak technologie 
pro úpravu vody, tak pro čištění odpadních 
vod. V oblasti úpravy vody jsou to klasické 
úpravárenské procesy, jako je čiření, 
filtrace na vícevrstevných filtrech nebo 
fi ltrech s náplní aktivního uhlí, ionexové 
technologie, odpařování, stripování. 
V rámci těchto procesů jsou mnohdy 
aplikovány patentované nebo inovované 
postupy a konstrukční řešení, které 
umožňují intenzifikaci reálného procesu 
úpravy provázenou snížením investičních 
i provozních nákladů. 

Nejširší uplatnění na území České 
republiky se očekává u technologie 
vysokorychlostního čiření v kyselé nebo 
neutrální oblasti Actifl o®, která se používá 
zejména při úpravě povrchových vod pro 
průmyslové užití nebo pitné účely, ale také 
pro úpravu průmyslových a municipálních 
odpadních vod. 

Nezastupitelnou roli jak pro předúpravu, 
tak pro konečnou úpravu různých typů 
zdrojových vod, hrají membránové 
separační postupy s tlakovou hybnou 
silou, tedy mikrofi ltrace (MF), ultrafi ltrace 
(UF), nanofi ltrace (NF) i reverzní osmóza 
(RO). Na prudce rostoucím počtu reálných 
aplikací těchto metod v celosvětovém 
měřítku se velkou měrou podílí významný 
pokles cen membrán a membránových 
elementů nebo modulů. Díky tomu jsou 
investiční a provozní náklady srovnatelné 
s klasickými extenzivními úpravárenskými 
technologiemi a do rozhodovacího procesu 
o volbě technologie tak vstupují další 
kritéria jako jsou nároky na zastavěnou 
plochu, spotřeba energií, pomocných hmot, 
chemikálií a v neposlední řadě i dopad 
takového provozu na životní prostředí. 
Velmi silným kladným faktorem v porovnání 

s klasickými metodami je i vysoká účinnost 
membránových separačních postupů pro 
eliminaci různých druhů kontaminace. 

Společnost VWS MEMSEP disponuje 
pracovníky s širokým rozsahem odborného 
zaměření. Jedná se zejména o inženýry – 
technology se specializací na čištění odpadní 
vody, membránové separační metody, 
ionexové technologie, případně na klasické 
úpravárenské metody, kteří samostatně řídí 
realizaci menších zakázek nebo se v rámci 
širších projektových týmů podílí na realizaci 
větších investičních celků. V projektovém 
týmu se také angažují pracovníci vlastního 
vývojového a konstrukčního oddělení. 

Jednoúčelová strojní zařízení jsou 
konstruována na třech samostatných CAD 
pracovištích vybavených 3D softwarem 
SolidWorks včetně modulu pro návrh 
potrubních systémů. Pro zpracování 
technologických schémat, dispozičních 
řešení a ostatních projekčních podkladů je 
používán převážně software AutoCAD. Pro 
konstrukční návrhy v elektrotechnickém 
oboru včetně návrhů monitorovacích 
a řídících systémů je používán software 
AutoCAD využívající speciální knihovny 
pro elektrotechniku. Zařízení vyvinutá 
a dodávaná firmou VWS MEMSEP jsou 
v základním uspořádání vybavována řídícími 
systémy na bázi PLC Schneider, Siemens 
nebo Alen Bradley. Pro tvorbu vizualizačních 
aplikací VWS MEMSEP používá vývojová 
prostředí ControlWeb 2000 nebo PROMOTIC. 
Tvorba rozsáhlejších aplikací vzniká ve 
spolupráci se specializovanými pracovišti 
na vývoj software, případně dodavateli 
hardware. V těchto případech fi rma VWS 
MEMSEP zajišťuje tvorbu algoritmů pro 
řídící programy. Ofi ciální projektové výstupy 
jsou zpracovány pod vedením projektantů 
autorizovaných v oboru vodohospodářských 

staveb se specializací na zdravotně technické 
stavby a technologická zařízení staveb. 

Firma VWS MEMSEP disponuje vlastní 
výrobní a servisní základnou s potřebnou 
infrastrukturou pro strojní kovovýrobu 
a vý robu plastových součástí zařízení 
vodo hos podářského charakteru. Technic-
ký personál má příslušná oprávnění 
a kvalifi kaci pro zajištění dílenské montáže 
i kompletace celých technologických linek 
u zákazníka. 

Politiku jakosti i environmentální politiku 
zařadilo vedení společnosti mezi základní 
body fi remní strategie. Pro nosné procesy 
je firma certifikována podle norem ČSN 
EN 9001:2001 i ČSN EN ISO 14001:2005. 
Dodržování dokumentovaných postupů 
ve všech fázích realizace menších zakázek 
i rozsáhlých projektů i důraz na ochranu 
život ního prostředí tak patří k prioritám 
pracov níků fi rmy. 

VWS MEMSEP s.r.o. 
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5 
tel.: 251 561 468, fax: 251 561 469 
http://www.memsep.cz 
kontakt: Ing.Tomáš Kutal, CSc., 
VWS MEMSEP s.r.o. 

Tillman paper, Německo Mobilní jednotka Actifl o v Jirkově

Obec Třebotov - denitrifi kace pitné vody 

Termo Děčín - fi ltrace geotermální vody 

VWS MEMSEP s.r.o. - člen skupiny Veolia
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správce i vlivu současné legislativy na realizaci a údržbu těchto 
staveb. Vhodně uvedla následující panelovou diskusi řízenou 
předsedajícím Ing. Václavem Jiráskem z Povodí Labe, státní podnik, 
zaměřenou na problematiku přípravy a realizace revitalizačních 
a protipovodňových opatření. 

Úvodem v panelové diskusi představil Ing. Jan Cihlář z VRV 
a. s. modelové situace revitalizačních opatření a formuloval dosud 
otevřené otázky týkající se iniciování projektů, podmínek jejich 
fi nancování, přípravy a realizace a též zajištění péče a údržby 
dokončených revitalizačních staveb. K těmto tématům postupně 
vystoupili Mgr. Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny, 
Ing. Michal Slezák ze SFŽP a Ing. Václav Jirásek. Diskuse potvrdila, 
že existuje řada otevřených otázek, které bude třeba řešit zejména 
na úrovni MŽP ČR a SFŽP, především ve vztahu ke správcům 
vodních toků. 

Již tradičně letošní konferenci uzavřel závěrečným slovem prof. 
Ing. Vojtěch Broža, DrSc., předseda České vědeckotechnické vodo-
hospodářské společnosti. Pozitivně hodnotil výběr aktuálních témat 
a konstatoval, že zájem o konferenci potvrdil aktuálnost projedná-
vané problematiky. Sdělil, že po dohodě organizátorů konference 
se příští VODNÍ TOKY 2008 uskuteční opět v Hradci Králové na 
stejném místě ve dnech 25. a 26. listopadu 2008. 

Ing. Jan Plechatý, VRV a. s. 
Nábřežní 4

150 56 Praha 5 - Smíchov
e-mail: chumova@vrv. cz

Sborník konference mohou zájemci získat u autora příspěvku

WATER COURSES 2007 conference (Plechatý, J.)

Key Words
Financing provisions in water courses - „Environment“ operating 
program - fl ood prevention program – small amendment of water 
law - anti-fl ood provision of a technical character - revitalization 
of water courses

The article summarizes the outcome of the Water Courses 2007 
conference, which took place in November in Hradec Králové. 
The main theme pertained to the fi elds of legislation, fi nancing, 
structures for fl ood and drought protection and furthermore to 
amelioration of the water regime in the countryside.

�

Praktické zkušenosti fi rmy Veolia Water 
Solutions & Technologies s využitím 
membránových separačních metod 
pro úpravu pitné vody

Firma Veolia Water Solutions & Technologies (VWS) je v globál-
ním měřítku jedním z největších dodavatelů technologických celků 
pro úpravu vody. V seznamu referencí je možné nalézt úpravny 
vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, zdrojových vod pro 
průmyslové využití v různých oborech, jako je výroba elektrické 
energie a tepla, potravinářství, chemická výroba, farmacie a mi-
kroelektronika, a v  neposlední řadě čistírny pro odpadní vody 
z průmyslové výroby, skládkové a průsakové vody a komunální 
odpadní vody. Z hlediska výkonových kapacit prakticky neexistuje 
omezení, dodávány jsou jak celky pro výkony v řádech stovek tisíc 
m3 za den zásobující velké aglomerace pitnou vodou, tak zařízení 
pro výkony v jednotkách m3 za hodinu využívané např. pro výrobu 
superčisté vody pro mikroelektroniku, nebo jako terciární stupeň 
úpravy v rámci čistírny komunálních odpadních vod. 

Samozřejmě, že v portfoliu dodávaných technologií hrají vedle 
klasických inovovaných technologií nezastupitelnou roli membrá-
nové separační postupy s tlakovou hybnou silou, tedy mikrofi ltrace 
(MF), ultrafi ltrace (UF), nanofi ltrace (NF) i reverzní osmóza (RO). 
V oblasti úpravy vody pro pitné účely VWS do konce roku 2004 
vybudovala ve světě více než 800 úpraven vody s celkovou denní 
produkcí okolo 3 mil. m3 pitné vody, ve kterých byl zařazen jako 
klíčový stupeň úpravy některý z membránových procesů. Na prud-
ce rostoucím počtu reálných aplikací těchto metod v celosvětovém 
měřítku se velkou měrou podílí významný pokles cen membrán 
a membránových elementů nebo modulů. Díky tomu jsou investiční 
a provozní náklady srovnatelné s  klasickými extenzivními úpravá-
renskými technologiemi a do rozhodovacího procesu o volbě tech-
nologie tak vstupují další kritéria jako jsou nároky na zastavěnou 
plochu, spotřeba energií, pomocných hmot a chemikálií a v nepo-
slední řadě i dopad takového provozu na životní prostředí. Velmi 
silným faktorem je i vysoká účinnost membránových separačních 
postupů pro eliminaci různých druhů kontaminace v porovnání 
s klasickými metodami. 

V rámci rozšiřování fi rmy VWS do střední a východní Evropy 
došlo v polovině roku 2006 ke koupi české společnosti MEMSEP, 
vznikla tak fi rma VWS MEMSEP s.r.o., která má s aplikacemi mem-
bránových technologií dlouholeté zkušenosti.

Vzhledem k šířce tématu se v tomto textu soustředíme pouze 
na uplatnění membránových separačních metod pro úpravu pit-
né vody. K ostatním neméně významným oborům, tedy úpravě 
průmyslových odpadních vod a komunálních odpadních vod se 
vrátíme v některém z dalších článků. 

Jelikož minimální požadavky na kvalitu pitné vody jsou dány pří-
slušnými normativy, závisí výběr konkrétní separační metody pro její 

úpravu z čistě technického hlediska nejvíce na charakteru zdrojové 
vody, která má být pro pitné účely upravována a na jejích detailních 
kvalitativních parametrech, případně typu a koncentraci problema-
tických iontů nebo reálných či potenciálních kontaminujících složek. 
Vysoká separační účinnost membránových metod je podpůrným 
argumentem pro změnu obecného a legislativou dosud podporované-
ho trendu využívat pro pitné účely pouze vysoce kvalitní zdroje, a to 
i za cenu vysokých nákladů na transport kvalitní vody do míst, kde se 
takový zdroj prostě nenalézá. Stále více se tak uplatňují jako zdrojové 
i velmi komplikované vody, u kterých by dosažení požadavků norem 
klasickým postupem bylo prakticky nemožné. 

Mikrofi ltrace a ultrafi ltrace
U relativně kvalitních povrchových vod, kde se nevyskytují 

nadli mitní koncentrace nebezpečných anorganických iontů nebo 
sledo vaných organických látek, je aplikována mikrofi ltrace případně 
ultrafi ltrace pro odstranění přirozeně obsažených nerozpuštěných 
látek, koloidů (včetně oxidů železa) a mikroorganismů nebo biolo-
gického oživení. V některých případech je přechod rozpuštěných 
iontů železa, manganu, hliníku případně jiných kovů do nerozpust-
né formy podpořen předřazením stupně oxidace nebo některé ze 
srážecích technologií. Výsledná voda je po průchodu membránou 
prakticky sterilní, mikrofi ltrační membrána zadržuje kvantitativně 
bakterie včetně jejich spor, ultrafi ltrační membrána zadržuje i 
většinu virů. To přináší nemalé úspory ve spotřebě desinfekčních 
prostředků i v technickém řešení stupně hygienického zabezpečení 
upravené vody pro její skladování a distribuci. Doprovodným efek-
tem aplikace membránového postupu je i zlepšení organoleptických 
vlastností (barvy, pachu), které je však možné očekávat spíše při 
nasazení více uzavřených ultrafi ltračních membrán. Vzhledem 
k tomu, že těmito separačními postupy se prakticky nemění che-
mické složení vody, nebývá problém akceptovat je příslušnými orgá-
ny, jak ve fázi projektové přípravy, tak ve fázi schválení provozu. 
Postupným vývojem membrán a jejich konstrukčního uspořádání 
byly vytlačeny klasické deskové systémy nebo spirálně vinuté ele-
menty (malá membránová plocha, vysoká energetická náročnost pro 
dodržení cross-fl ow, malá výtěžnost) a v současné době jsou v drtivé 
většině používány membrány ve formě dutých vláken v uspořádání 
tlakovém (PHF) nebo podtlakovém (SHF), případně kazetové desko-
vé systémy (SFSM). Uvedené systémy mohou pracovat s vysokou 
výtěžností, celkové ztráty zahrnující i spotřebu vody pro servisní 
účely, nebo čištění a regeneraci membrán bývají nižší než 5 %. Jako 
příklad využití mikrofi ltrace pro velké kapacity je možné z refe-
renčního listu fi rmy VWS vybrat projekt v Coliban (Victoria State, 
Austrálie), kde je z povrchového zdroje vyráběno denně 130 000 
m3 pitné vody, pro střední kapacity např. projekt Yvetot (Hericourt, 
Francie), kde je upravována krasová voda v objemu 5 000 m3 za 
den. Největší zařízení na úpravu říční vody využívající metodu 
ultrafi ltrace pro odstranění spor mikroorganismů pracuje v rámci 
projektu Clay Lane, kde vodou upravenou membránovým postu-
pem je zásobováno na 750 000 obyvatel v severozápadní oblasti 
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Londýna. Blokové technologické schéma a snímky zařízení jsou 
uvedeny na obrázcích 1 a 2. 

Nanofi ltrace 
Pokud však povrchový zdroj v důsledku průmyslové nebo země-

dělské činnosti obsahuje nadlimitní koncentrace některých anorga-
nických iontů např. amoniakálního dusíku, dusičnanů, chloridů, 
postrádá aplikace mikrofi ltrace nebo ultrafi ltrace smysl, neboť do 
permeátu přejdou tyto ionty kvantitativně. U kontaminace organic-
kými látkami s malou nebo střední molekulovou hmotností jsou 
mikrofi ltrace nebo ultrafi ltrace jako samostatné separační metody 
prakticky neúčinné a musí být doplněny dalšími technologickými 
kroky (stripování, destrukce ozonem, sorpce na aktivním uhlí).

V mnoha případech je optimálním řešením pro úpravu vody 
s nadlimitními koncentracemi anorganických iontů případně 
doprovodnou kontaminací organickými polutanty zařazení metody 
nanofi ltrace. Je zřejmé, že nanofi ltrační membrány opět produkují 
sterilní vodu prostou živých i mrtvých mikroorganismů i jejich 
produktů - vysokomolekulárních toxinů nebo jiných metabolitů, 
vysoká zadržovací schopnost i pro organické látky s relativně malou 
molekulou předurčuje použití metody pro eliminaci skupin látek 
jako THM, AOX, pesticidů nebo huminových kyselin. 

Na nanofi ltračních membránách dochází díky negativnímu náboji 
na jejich povrchu k selektivní zádrži rozpuštěných anorganických 
solí. Míra této selektivity se projevuje preferencí v permeabilitě, 
nebo naopak zádrži některých iontů a závisí jak na typu NF mem-
brány, tak na spektru obsažených iontů a jejich koncentraci ve 
zdrojové vodě. Tento jev vede u některých typů nanofi ltračních 
membrán ke kvantitativní zádrži vápenatých a hořečnatých iontů 
nad membránou a tedy k nepřijatelnému úplnému „změkčení“ vyro-
beného permeátu. Taková voda je pro pitné účely označována jako 
nevhodná. Vzniklý defi cit je samozřejmě možné řešit smícháním 
vyrobeného permeátu s předupravenou zdrojovou vodou v takovém 
poměru, aby vyhovoval požadavkům norem. V případech, kdy to 
umožňuje chemické složení vyrobeného permeátu, je možné defi cit 
částečně eliminovat průchodem fi ltry s dolomitickým vápencem, 
případně je možné přistoupit až k umělé rekonstituci přídavkem 
příslušných solí v rozpustné formě.

Pro projekt realizovaný fi rmou VWS v Méry sur Oise (Francie) 
byla ve spolupráci s fi rmou DOW vyvinuta speciální nanofi ltrační 
membrána s označením FILMTEC NF200, která vykazuje excelentní 
zádrž organických látek (např. pro pesticid atrazin 97) a zároveň 
relativně vysokou propustnost pro rozpuštěné vápenaté soli (za 
standardních podmínek membrána propouští až 65 % CaCl2). 
Zprovoznění technologie nanofi ltrace s nominálním hodinovým 
výkonem 5 830 m3 zvýšilo celkovou denní kapacitu na 340 000 m3 
vody zbavené pesticidů a mikroorganismů s výrazně lepšími orga-
noleptickými vlastnostmi a vyhovujícím obsahem anorganických 
solí včetně tvrdosti. Obecné technologické schéma úpravy vody se 
zařazením nanofi ltrace a snímky zařízení z úpravny Méry sur Oise 
jsou uvedeny na obrázcích 3 a 4.

Stejný typ nanofi ltrační membrány NF200 byl nasazen pro úpravu 
zdroje podzemní vody v Debden Road (UK), který spolu s kontamina-
cí směsí pesticidních látek vykazoval naopak velmi vysokou tvrdost 
(až 350 mg/l jako CaCO3). Technologie nanofi ltrace poskytovala při 
85% konverzi 120 m3/h vody s výslednou tvrdostí 165-180 mg/l 
CaCO3 s koncentracemi pesticidů hluboko pod požadovanými limity 
(kvůli trvalému snížení vydatnosti zdroje je na pořadu dne přebudo-
vání technologie nanofi ltrace na nízkotlakou RO). Simultánně s tech-
nologií nanofi ltrace je v sousedním zdroji provozována technologie 
změkčení (50 % vody úplně změkčeno, pesticidy odstraněny sorpcí 
na fi ltrech s aktivním uhlím), jejíž provoz však přestává být vzhledem 
k vysokým imisím solí z regenerace ionexů přijatelný.

Pro zdrojové vody s vysokým obsahem solí jsou s úspěchem 
používány ostatní typy nanofi ltračních membrán, které spolehli-
vě zdroj odsolí na přijatelnou úroveň a případný defi cit tvrdosti 
je řešen výše popsanými způsoby. Příkladem takové technologie 
realizované fi rmou VWS je úpravna v Jarny (Francie) s hodinovým 
výkonem 125 m3, kde je ze zdrojové důlní vody na membráně NF70 
(DOW-Filmtec) vyroben permeát přijatelný pro pitné účely (viz 
následující tabulka 1). 

Reverzní osmóza
Potřeba nalézt alternativní postup k energeticky náročnému 

odpařování pro výrobu pitné vody z vody mořské byla vlastně 

Parametr Zdrojová voda Permeát NF70
vodivost (μS.cm-1) 3580 131
m-akalinita (mg/l CaCO3) 500 11
tvrdost (mg/l CaCO3) 1500 11
sírany  (mg/l SO4

2- ) 1754 28
sodík (mg/l Na+ ) 460 24

Tabulka 1. Kvalitativní parametry zdrojové a upravené vody 
v Jarny, (Francie)

Obr. 1. Úplné blokové schéma technologie úpravy vody s ultra-
fi ltrací v Clay Lane  

Obr. 2. Zařízení pro úpravu vody ultrafi ltrací v Clay Lane

impulsem a motorem vývoje RO membrán od samotného počátku 
vzniku tohoto oboru v 70. letech minulého století. Postupem času se 
podařilo opustit „slepé cesty“ a eliminovat nejzávažnější negativní 
technické vlastnosti membrán a modulů - mechanickou, teplotní, 
chemickou nestabilitu a s nimi spojenou krátkou životnost, extrém-
ní nároky na eliminaci rozpuštěných látek, malou aktivní plochu 
a s tím spojenou potřebu vysokých pracovních tlaků a vysokých 
nároků na spotřebu energie. Pro velké průtočné výkony pro úpravu 
vody včetně vody mořské jsou v současnosti prakticky výhradně 
používány membrány se separační vrstvou z aromatického poly-
amidu (různé „klony“ membrány FT30) ve formě spirálně vinutých 
elementů s průměrem 8“ a délkou 40“ s aktivní membránovou 
plochou 37 - 40 m2. Automatizace jejich výroby i konkurenční boj 
předních výrobců přinesl i ekonomicky důležitý aspekt – přijatelnou 
cenu (nízké investiční náklady pro technologická zařízení i náklady 
pro jejich obměnu). Vývoj v oblasti čerpací techniky navíc přinesl 
i dramatickou redukci energetické náročnosti, nejnovější systémy 
dovolují rekuperaci elektrické i tlakové energie.

Reverzně osmotická membrána zadržuje s vysokou účinností již 
monovalentní ionty, zádrž organických látek je také velmi vysoká. 
Výjimku tvoří malé organické polární molekuly (kyseliny, aldehydy, 
alkoholy) nebo některé substituované nesymetrické uhlovodíky. 
Rozpuštěné plyny také nejsou zadržovány. To je důležité např. 
u amoniaku v alkalickém prostředí (důvody hygienické) nebo u oxi-
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du uhličitého (z technologického hlediska). Membrána netoleruje 
oxidační prostředí, což je třeba brát v úvahu při použití silných 
oxidantů pro desinfekci nebo sterilizaci v rámci předúpravy a kro-
cích předúpravy. Samozřejmě, že pro veškeré mikroorganismy je 
reverzně osmotická membrána nepřekonatelnou bariérou (zadržuje 
i případně produkované toxiny). 

Jak již bylo popsáno, je proces reverzní osmózy využíván s nej-
větší frekvencí pro aplikace odsolení mořské vody. Příkladem 
z referenčního listu společnosti VWS může být největší odsolovací 
jednotka pracující na principu reverzní osmózy na světě, která je 
umístěna v lokalitě Ashkelon, Izrael. Společnost VWS se v rámci 
konsorcia fi rem podílela na přípravě projektu a klíčových dodáv-
kách a sesterská fi rma Veolia Water je odpovědná za provoz a údrž-
bu. Vzhledem k vysokému obsahu boru je provozován dvoustupňo-
vý proces a pro dosažení dostatečné úrovně solí je před distribucí 
do sítě vyrobený permeát alkalizován vápnem. V rámci zařízení je 
instalováno 40 tisíc RO elementů Filmtec, rekuperace energie je 
zajištěna systémem DWEER. Denně je produkováno 140 000 m3 pit-
né vody. Z menších jednotek stojí za pozornost zařízení v Palma de 
Mallorca (Španělsko) pro produkci 333 m3/pitné vody s výsledným 
obsahem solí 400 mg/l z mořské vody se vstupní koncentrací solí 
více než 38 g/l (pracovní tlak stanice RO je 70 bar). Pozoruhodné 
na této referenci je, že instalace proběhla v rekordně krátkém čase 
– 45 dnů po podpisu kontraktu.

Reverzní osmóza je velmi často navrhována také pro úpravu 
brakických vod s obsahem solí od 3 do 10 g/l nebo při úpravě pro-
blematických zdrojů s nižší úrovní celkové solnosti, ale s vysokými 
koncentracemi závadných anorganických 
iontů nebo organickou kontaminací.

U obou typů vod je pro dosažení přija-
telné minimální úrovně obsahu solí resp.
tvrdosti využíván nejvíce princip směšo-
vání s předupravenou zdrojovou vodou. 
Například ve Španělsku a Argentině fi rma 
VWS instalovala do roku 2004 na 200 linek 
reverzní osmózy s celkovou denní produk-
cí 100 000 m3 pitné vody. Největší z nich 
pracuje v Albacete (Španělsko) s produkcí 
1 660 m3/h pitné vody. Část zdrojové pod-
zemní vody z vrtu s obsahem solí 840 mg/l 
je na RO membráně odsolena na permeát o 
koncentraci solí 15 mg/l (výkon 1160 m3/h 
s výtěžností 60 % ), který je s ní zpět smí-
chán zhruba v poměru 3:1.

Těžko si lze představit, že v brzké době 
vznikne v ČR projekt srovnatelný s největ-
šími citovanými referencemi fi rmy VWS. 
Poslední uvedený příklad ale ukazuje, že 

metodu reverzní osmózy lze úspěšně aplikovat i na méně zasolené 
vody, které se běžně vyskytují i na našem teritoriu. Naše legislativa 
připouští aplikaci metod, které mění chemické složení zdrojové 
vody pouze výjimečně v případech, že není možné využít jiný 
kvalitní zdroj vody.

Firma VWS MEMSEP pracuje při aplikaci reverzní osmózy 
s podobnými schématy, která byla popsána v předchozím textu. 
Technologie reverzní osmózy je pro úpravu pitné vody navr-
hována pouze v  těch případech, kdy zdrojová voda obsahuje 
v nadlimitním množství některý z prvků či parametrů, u kterého 
není možné použít ke snížení jeho obsahu některou ze základních 
vodárenských technologií uvedených v § 14 vyhlášky 409/2005 Sb. 
a současně není možné pro požadovaný účel (zásobování obyvatel, 
potravinářská výroba) zajistit jiný zdroj dostatečně kvalitní vody. 
Součástí technologie je vždy mísící uzel, který zajišťuje směšování 
odsoleného permeátu s předupravenou zdrojovou vodou tak, aby 
voda určená pro distribuci v co největší míře splňovala požadavky 
příslušné vyhlášky (252/2004 Sb.). Technologie je vždy v rámci 
řídícího systému opatřena ovládacími prvky tak, aby byla zajištěna 
správná funkce směšovacího systému a dále takovými ochrannými 
mechanismy, které zajistí odstavení technologie při chybné funkci 
RO membrán. Aplikace takové technologie vždy podléhá schválení 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví již v přípravné respek-
tive projektové fázi, tímto orgánem jsou vždy stanoveny podmínky, 
za jakých bude povoleno trvalé provozování technologie. 

První úpravnu s větším výkonem fi rma MEMSEP instalovala v roce 
2002. Voda ze záložního podzemního zdroje na letišti v Ruzyni 
vykazovala relativně vysoký obsah solí (685 mg/l) a vysokou tvrdost 
(nepřijatelná technologicky), navíc byla prokázána i kontaminace 
organickými látkami (chlorované uhlovodíky, pesticidy). Reverzní 
osmóza poskytuje při 80 % konverzi 23 m3/h permeátu, který je 
smíšen se zdrojovou vodou po průchodu fi ltrem s aktivním uhlím 
s průtokem 7 m3/h. Voda je před skladováním a distribucí chlorována 
a do skladovacího tanku je vháněna přes stripovací jednotku.

Letos v létě byla úspěšně uvedena do provozu úpravna vody v obci 
Třebotov. Zde již ve fázi projektové studie zpracované ve spolupráci 
s fi rmou Projekty-ing.Fiala bylo jednoznačně prokázáno, že technické 
řešení s využitím stanice reverzní osmózy pro výrobu pitné vody 
ze zdrojové vody s vysokým obsahem dusičnanů je v dané lokalitě 
ekonomicky nejvýhodnější. Technologie úpravy byla projektována na 
výkon v ustáleném kontinuálním režimu 15 m3/h pitné vody. Poměr 
smísení, projektované kvalitativní parametry a reálné parametry 
analyzované při předávacím provozu jsou patrné z tabulky 2.

Řazení a funkce jednotlivých aparátů v rámci technologie jsou 
zřejmé z následujícího popisu a technologického schématu na 
obrázku 5. Surová voda pro technologii je přiváděna ze tří studen 
a z jednoho zářezu. Ze studen je voda čerpána čerpadly a ze zářezu 
voda přitéká samospádem. Voda je shromažďována v zásobní jímce 
surové vody. Z této jímky je pak voda přímo čerpána do technologie 
reverzní osmózy. Za jímkou je odbočen obchvat technologie pro 
servisní účely, do přívodního potrubí ke stanici RO je dávkována 
kyselina (HCl) pro úpravu pH  a antiscalant, který zamezuje tvorbě 
nerozpustných úsad. Za tímto uzlem voda vstupuje do pojistných 
rukávových fi ltrů (porosita 5 μm), za nimi je oddělen proud vody, 

Obr. 3. Obecné blokové schéma úpravy vody s využitím nano-
fi ltrace

Obr. 4. Nanofi ltrační zařízení v úpravně Méry sur Oise

Kvalitativní 
parametr

Jednotka Permeát 
RO

Zdroj
(vrty + zářez)

Směs
do spotřeby  

výpočet

Pitná 
voda

Směs
do spotřeby

realita

RL mg/l 30,00 970,00 300,71 1000 600
Tc mmol/l 0,60 6,20 2,24 2-3,5 2,3
pH - 4,60 7,30 5,70 6,5-9,5 7,41
vodivost μS/cm 60,00 1 143,00 373,71 1000 445
NH4

+ mg/l N N N 0,5 0,005
Na mg/l N N N 200 150
Mg2+ mg/l 0,35 23,90 7,10 10 11
Ca2+ mg/l 5,24 202,00 61,83 30 79
HCO3

- mg/l 5,60 387,35 115,07 N N
NO3

- mg/l 5,24 93,00 30,69 50 26
Cl- mg/l 3,80 68,85 22,66 100 23
SO4

2- mg/l 2,26 195,00 57,49 250 44
Fe mg/l N N N 0,2 0,005
Mn mg/l N N N 0,05 0,002
Průtočné výkony  m3/h 11 4 15 N 15 (11:4)

Tabulka 2. Výkonové a kvalitativní parametry úpravny vody Třebotov. (N - nestanoveno)
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který slouží ke smísení s vyrobeným RO 
permeátem. Voda je pracovním čerpadlem 
čerpána do sekce pracovních nádob, které jsou 
ve standardním  provozu řazeny v uspořádání 
2+1.V pracovních nádobách jsou vloženy 
spirálně vinuté RO elementy FILMTEC BW30-
LE440 (celkem 12 ks), na kterých vzniká odsole-
ný proud - RO permeát, a zahuštěný proud - RO 
koncentrát. Permeát je veden do odvětrávací 
kolony, ve které je odvětrán volný CO2. Permeát 
v odvětrávací koloně protéká přes vrstvu náplně 
o velké povrchové ploše. Proti proudu permeátu 
je pak ze spodu nádrže vháněn vzduch pomocí 
instalovaného ventilátoru. Odvětraný oxid 
uhličitý je pak odváděn mimo budovu úpravny 
vody. Na výstupu z odvětrávací kolony je umístěn směšovací uzel, 
ve kterém je aktuální směšovací poměr nastavován průtokem předu-
pravené zdrojové vody na základě údaje snímače vodivosti směsi, 
přičemž průtok permeátu je víceméně konstantní (kolísá s teplotou) 
a není řízen. Koncentrát z RO stanice je v automatickém provozním 
režimu odváděn do kanalizace. Pro provádění periodického čištění 
resp. sanitace nebo desinfekce RO stanice je na nosném rámu inte-
grován CIP tank, ve kterém jsou připravovány a v průběhu operace 
cirkulovány příslušné chemické roztoky. Výše popsaná část tech-
nologie reverzní osmózy včetně stanic pro dávkování korekčních 
chemikálií je napájena, monitorována, řízena a ovládána z místního 
rozvaděče umístěného na nosném rámu stanice RO. Rozvaděč je 
vybaven řídícím systémem a ovládacím panelem OP a silovou 
napájecí částí. 3D model RO stanice je na obrázku 6. 

Na výše uvedených reálných příkladech je možné ilustrovat, 
že minimálně pro lokální vodárny zásobující menší obce nebo 
průmyslové podniky je možné metody měnící chemické složení 
nekvalitních zdrojů, tedy nanofiltraci nebo reverzní osmózu, 
s výhodou využívat.

Ing.Tomáš Kutal, CSc., VWS MEMSEP s.r.o. 
Ing. Ladislav Cabejšek, VWS MEMSEP s.r.o. Obr. 6. 3D model stanice RO 12-10000 v úpravně Třebotov

Obr. 5. Blokové schéma úpravny Třebotov

Technologické schéma

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se nároku na životní úroveň 
a požadavky na kvalitu životního prostředí, začlenila fi rma ASIO 
spol. s r. o. do svého výrobního programu čistírny odpadních vod 
s membránovou technologií (membránovou fi ltrací) pod obchodním 
označením AS–VARIOcomp ULTRA.

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp ULTRA slouží k čištění 
odpadních vod z objektů, které není možno nebo není výhodné 
pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. K těmto objektům 
patří: rodinné domy, bytové lokality, rekreační zařízení, hotely, 
kempy atd.

Membránová fi ltrace představuje kombinaci čištění pomocí 
standardního aktivačního procesu s velmi účinnou separací pevné 
a tekuté fáze. 

V uplynulém roce byla několika realizacemi ověřena vhodnost 
použití a účinnost čištění odpadních vod pomocí membránové 
fi ltrace na ČOV. Realizace se uskutečnily na různých lokalitách ve 
vztahu k charakteru odpadních vod. Tímto lze považovat sledování 

ASIO spol. s r.o. – čistírny odpadních vod s membránovou technologií

limitů zbytkového znečištění za reprezentativ-
ní. V přepočtu na ekvivalentní obyvatele (EO) 
byly realizovány velikosti ČOV s membráno-
vou fi ltrací od 5 EO do 300 EO.

Bylo vysledováno a v praxi ověřeno, že 
na odtoku z ČOV s membránovou filtra-
cí lze dosáhnout následujících hodnot: 
BSK5 < 5 mg/l, CHSK < 40 mg/l, NL < 1 mg/l.

Kvalita vody na odtoku je na takové úrovni, 
že umožňuje její zpětné využití například 
jako užitkovou vodu. V praxi se potvrdilo, že 
ČOV s membránovou fi ltrací je možno použít 
i při rekonstrukcích stávajících ČOV. Instalací 

membránového modulu nedochází ke zvětšování objemů nádrží, 
není třeba rozšiřovat systém o pří-
davnou aktivaci, ani dosazovací 
nádrž.

Provozem ČOV se prokázalo, 
že k zajištění kontinuálního a sta-
bilního odtoku vyčištěné vody je 
nutné membrány pravidelně čistit 
– regenerovat. Proto má ASIO spol. 
s r. o. již v současné době vybudo-
vanou regenerační stanici, na které 
provádí regenerace již provozo-
vaných membránových modulů. 
Regeneraci provede autorizovaný 
servis ASIO spol. s r. o.

Ing. Martin Šrámek
ASIO spol. s r. o.

www.asio.cz

Membránový 
modul

MBR4 - Realizovaná ČOV
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7. bienální mezinárodní konference 
a výstava AČE ČR

odpadní vody – wastewater 2007

Jiří Wanner

Ve dnech 18. a 19. září se konala v interhotelu Voroněž v Brně 
již sedmá bienální konference Asociace čistírenských expertů 
České republiky. Akce navázala na předchozí ročníky a vrátila 
se tak po letech do míst, kde se konala poprvé (v nedalekém 
Kongresovém centru na Výstavišti v r. 1995; dále pak 1997 Jih-
lava, 1999 Teplice, 2001 Mladá Boleslav, 2003 Olomouc a 2005 
opět Teplice). Stalo se již tradicí, že tato bienální konference 
je vrcholným setkáním většiny členů Asociace i nastupující 
generace odborníků. Bienální konference se zabývá programově 
všemi důležitými aspekty vodního hospodářství, a tím zastřešuje 
systém odborných specializovaných konferencí a seminářů pořá-
daných mnohdy již pravidelně v období mezi nimi. Od samého 
začátku jsou bienální konference koncipovány zároveň jako 
mezinárodní konference, což dává našim účastníkům možnost 
jednak získat rychle informace ze zahraničí, jednak porovnat 
úroveň oboru u nás a v sousedních zemích. Programový výbor 
proto vždy spolupracuje s partnerskými zahraničními vodo-
hospodářskými společnostmi. Dalším charakteristickým rysem 
bienálních konferencí, který je odlišuje od ostatních seminářů 
a konferencí, je i významná podpora mladým účastníkům do 
35 let. Pro řadu dnes již zkušených konferenčních řečníků byla 
bienální konference místem jejich první odborné prezentace. 
Od počátků této řady konferencí byl kladen důraz na posterová 
sdělení, která jsou považována za nedílnou součást odborného 
programu. Od roku 2001 se koná i soutěž o nejlepší posterové 
sdělení, které obdrží Cenu předsedy AČE ČR. Po dvoudenním 
přednáškovém programu následuje půldenní odborná exkurze, 
která byla nabídnuta účastníkům konference i tentokrát (ČOV 
Náměšť nad Oslavu). 

Protože se konference 2007 konala v Brně, obě zdejší vodá-
renské společnosti se aktivně podílely na přípravách akce jako 
její partneři (Vodárenská akciová společnost a.s. a Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s.). Určitou nevýhodou Brna jako místa 
konání byl fakt, že od roku 2006 pořádá sdružení SOVAK svou 
výstavu Vodovody a kanalizace koncem května na brněnském 
Výstavišti. Ze strany vedení SOVAKu panovaly obavy, že pokud 
by se bienální konference konala ve svém původním termínu 
(v týdnu okolo 9. a 10. května), mohla by konference narušit 
odborný doprovodný program výstavy. Pro rok 2007 tedy AČE 
ČR výjimečně posunula konferenci z května do září. Tato změna 
se ukázala jako velmi nevýhodná jak pro autory (dokončování 
rukopisů v době dovolených), pro organizátory (většina příprav-
ných prací včetně tisku sborníku probíhala v sezóně dovolených), 
tak i pro samotné účastníky, kteří si již zvykli na jarní termín. 
Bez ohledu na problém s termínem byla konference velmi dobře 
navštívena. Podle údajů pořadatelské agentury TA-Service s.r.o. 
Brno se akce zúčastnilo 300 registrovaných účastníků. O mezi-
národním charakteru konference svědčilo to, že autoři přednášek 
pocházeli celkem z 9 zemí (kromě ČR a SR i z Německa, Rakous-
ka, Polska, Irska, Itálie, Belgie a Francie). 

Odborný program bienální konference měl nejen refl ektovat 
nejnovější vývoj v oboru, ale ukázat i rozšiřující se odborný záběr 
Asociace, která se od původně převážně čistírenských témat 
(stokování, čištění městských i průmyslových odpadních vod, 
zpracování kalů) začíná rozvíjet i směrem k úpravě vod pro pitné 
účely a průmysl, ochraně vod v přírodním prostředí a nakládání 
s vodami v tom nejširším slova smyslu. Jak oznámil ve své zaha-

jovací řeči na konferenci předseda výboru AČE ČR Dr. Krňávek, 
Asociace zahájila práce na své transformaci do České asociace 
pro vodu CzWA, která by převzala roli dosavadního Národního 
komitétu IWA a zastupovala tak Českou republiku jak v evropské 
asociaci EWA, tak v celosvětovém společenství IWA. Aby mohli 
účastnící konference sledovat přednášky k tolika různorodým 
tématům, byl program konference druhý den rozdělen na tři 
paralelně pobíhající sekce, a to navíc ještě k sekci posterové. 
Přednášky plenární sekce první den konference a největší sekce 
druhý den byly simultánně tlumočeny z češtiny do angličtiny 
a obráceně. Všichni domácí autoři textů v konferenčním sborníku 
dodali ke svým textům v češtině i anglický abstrakt a klíčová 
slova, takže se mohli zahraniční účastníci v přednáškách českých 
kolegů alespoň trochu zorientovat. 

Plenární sekce pokryla svými přednáškami hlavní témata, která 
dominovala konferenci v roce 2008: 
• Biologické odstraňování dusíku v aktivačních systémech 

v návaznosti na požadavky legislativy; stabilizace procesu 
nitrifi kace, bilance dusíku včetně vlivu kalových vod 

• Příklad aplikace kombinovaného přístupu na německých 
povodích 

• Stokové sítě: odlehčování dešťových průtoků, ochrana před 
povodněmi, prevence tvorby zápachu ve stokách, apod. 

• Kalová problematika: přehled řešení fi nální likvidace kalů 
v zemích EU, využívání kalů, termální hydrolýza, atd. 
Při zajišťování přednášek ze zahraničí výrazně pomohla osvěd-

čená spolupráce s DWA (Německo) a zejména s EWA (European 
Water Association). 

Druhý den probíhala konference formou tří paralelních sekcí, 
věnovaným detailně hlavním konferenčním tématům. Na přípravě 
jednotlivých tematických bloků se podílely i odborné skupiny 
AČE ČR, zejména zajištěním kvalitních přednášek. Jednotlivé 
bloky zahrnovaly tato témata: 
• Odvodňování urbanizovaných území 
• Biologické čistírny odpadních vod 
• Monitoring čistíren odpadních vod 
• Kalové hospodářství ČOV 
• Separace aktivovaného kalu 
• Průmyslové odpadní vody 
• Čistírenské výzvy 

Třetí den byl odborný program konference doplněn o návštěvu 
architektonicky i technologicky velmi zajímavé čistírny odpadních 
vod Náměšť nad Oslavou. 

Ohlasy účastníků konference, které se dosud dostaly k pořa-
datelům akce či výboru Asociace, byly příznivé a mezi účastníky 
konference převažovala spokojenost. Odborná úroveň předne-
sených příspěvků byla na takové výši, která je dnes běžná na 
mezinárodních konferencích pořádaných organizacemi typu EWA 
či IWA. Výrazného zlepšení, kterého si všimla většina účastníků, 
dosáhla i grafi cká úroveň prezentací a vlastní přednes většiny 
autorů. Za zmínku stojí i fakt, že autorům už nečinilo takový 
problém dodržovat časový limit ústního vystoupení. Předsedající 
sekcí se také shodli na tom, že na rozdíl od minulých ročníků 
nebyl již takový problém diskusi po přednášce zahájit, spíše ji 
včas ukončit. Tento poznatek se shoduje s tím, co pozorujeme 
poslední dobou i na ostatních akcích AČE ČR. To je velice dobrá 
zpráva, která indikuje to, že lidé na naše akce jezdí skutečně 
ze zájmu o věc, odborně připraveni a se snahou dozvědět se od 
přednášejících co nejvíce. 

K atmosféře bienálních konferencí AČE ČR už nedělitelně 
patří i stránka společenská. Konference poskytovala, a to i díky 
prostorovému uspořádání kongresového hotelu Voroněž, dosta-
tek prostoru pro přátelská i odborná setkání. Častým místem 
setkání byly i stánky fi rem na doprovodné výstavě. V roce 2007 
se této výstavy zúčastnilo přes 40 fi rem. Rovněž úroveň fi remních 
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expozicí byla příjemným překvapením akce 
a diskuse s vystavovateli byly skutečně 
i odborně přínosné, tzn. že vystavující 
fi rmy pojaly účast na konferencí nejen 
jako komerční prezentaci, ale i jako mož-
nost ukázat skutečný technický progres 
od minulé bienální konference. Jediným 
slabším místem konference byla panelová 
diskuse večer první konferenční den. Tato 
společenská akce se konala v Moravské 
chalupě, jejíž prostory se ukázaly nevhodné 
pro takto velkou společnost. Navíc, v části 
podniku probíhala souběžně ještě jedna 
akce – pro vybranou brněnskou společnost 
– a obsluha Moravské chalupy zřetelně 
dávala přednost místním VIPům. Stížnosti 
účastníků směřovaly i k tomu, že obslu-
ha příliš brzy začala servírované nápoje 
inkasovat. Zkušenost se společenským 
večerem, bohužel ne první tohoto druhu 
(Olomouc 2003), je varováním pro organi-
zační výbor příští konference. Stále jsou 
totiž ještě někteří konferenční návštěvníci 
ochotní mávnout rukou nad slabým odbor-
ným programem, jen když si to mohou 
vynahradit na večerním rautu. 

Jak již bylo zmíněno, součástí konfe-
rence je i posterová sekce, jejíž konání je 
od roku 2001 zpestřeno soutěží o Cenu 
předsedy AČE ČR. V r. 2007 se této soutěže 
zúčastnilo přes čtyřicet posterových sděle-
ní. Vzhledem k velkém rozptylu zaměření 
posterů byly i tentokrát uděleny ceny ve 
dvou kategoriích: 

Kategorie 
Aplikovaná věda, technologie 
a inženýrství
1. místo: Porovnání provozu dvou mode-
lů s použitým odlišným typem membrá-
ny v aktivaci (Dvořáková M., Chorvátová 
M., Bindzar J., Pečenka M., Růžičková 
I., Kalivodová E.)
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
e-mail: marketa1.dvorakova@vscht.cz

2. místo: Znečištění srážkových vod 
odtékajících z dálniční sítě (Beránková 
D.*, Brtníková H.*, Kupec J.*, Mlejnková 
H.*, Huzlík J.**)
*Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 
v.v.i., Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno
**Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
e-mail: danuse.berankova@wri.cz, huzlik@
cdv.cz

3. místo: Porovnání čisticího účinku 
zemního filtru a kořenové čistírny 
(Mlejnská E., Wanner F.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 
Praha 6
e-mail: eva_mlejnska@vuv.cz

Kategorie 
Výzkum a vývoj
1. místo: Vliv dezintegrace vláknitých 
struktur na sedimentační vlastnos-
ti aktivovaného kalu (Wernerová J., 
Ďurišová J., Hokrová L., Růžičková I., 
Pečenka M.)
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
E-mail: jana.wernerova@vscht.cz

2. místo 
Způsoby izolace DNA pomocí PCR z čis-

Fotoetuda ze 7. bienální 
mezinárodní konference a výstavy 

AČE ČR ODPADNÍ VODY – WASTEWATER 2007

Pohled k řečnickému pultu konference 
(Foto J. Wanner)

Rušné diskuse v posterové sekci konfe-
rence (Foto J. Foller) 

Pohled do haly fi remních vystavovatelů 
(Foto J. Foller)

Prezentace AČE ČR na konferenci (Foto 
J. Wanner) 

Náročné jednání programového výboru konference při hodnocení výsledků soutěže 
o nejlepší posterové sdělení (Foto J. Foller) 

Záběry z vyhlašování vítězů soutěže o Cenu předsedy AČE ČR (Foto J. Foller) 

tírenských kalů (Bezděková E., Říhová 
Ambrožová J.)
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 
Praha 6
e-mail: eva.bezdekova@vscht.cz

3. místo 
Identifi kace nitrifi kačních bakterií v ak-
ti vovaném kalu (Vejmelková D.*, Stryjo-
vá H.*, Benáková A.**, Wanner J.*)
*Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
**VÚV T. G. Masaryka, Praha 6
e-mail: dana.vejmelkova@vscht.cz, hana.
stryjova@vscht.cz, andrea_benakova@vuv.
cz, jiri.wanner@vscht.cz

Oceněná posterová sdělení budou publi-
kována postupně i v časopise Vodní hospo-
dářství, část Čistírenské listy, a to v lednu, 
březnu a květnu 2008, přičemž začínáme 
představením prací, které se umístily na 
třetích místech v obou kategoriích. 
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Kompletní sborníky přednášek i posterových sdělení jsou 
dosud k dispozici na sekretariátu AČE ČR, kde je lze i vyžádat. 
Poprvé v historii bienálních konferencí mohou zájemci po určitou 
dobu nalézt na webové stránce AČE ČR (www.ace-cr.cz) i vlastní 
prezentace ze všech sekcí v PDF formátu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům organizačního 
i programového výboru konference za odvedenou práci, autorům 
odborných sdělení za čas a úsilí, které věnovali přípravě článků 
do sborníků i ústních i posterových sdělení, našim partnerům 

a sponzorům za laskavou podporu rozpočtu konference, vysta-
vujícím fi rmám za inspirující fi remní stánky a v neposlední řadě 
všem účastníkům konference, kteří vytvořili báječnou atmosféru 
této akce. Právě spokojenost účastníků konference dává organi-
zátorům odvahu začít připravovat již 8. bienální konferenci AČE 
ČR v květnu 2009, na kterou si Vás již teď dovolujeme pozvat. 

Za výbor AČE ČR 
Jiří Wanner

Porovnání čisticího účinku zemního fi ltru 
a kořenové čistírny

Eva Mlejnská, Filip Wanner

Klíčová slova
kořenová čistírna odpadních vod – zemní fi ltr – účinnost čištění

Souhrn
Příspěvek se věnuje porovnání čisticího účinku zemního 

fi ltru a kořenové čistírny v konkrétní obci s cca 140 oby-
vateli, kde do každé čistírny je odkanalizována přibližně 
polovina zástavby. Vyhodnocení vychází z ročního podrob-
ného sledování obou lokalit. Výsledky měření ukazují, že 
v kořenovém poli panují anaerobní podmínky, což umožňuje 
redukovat dusitanový a dusičnanový dusík obsažený v pří-
toku, zatímco k přeměně amoniakálního dusíku prakticky 
nedochází. Zjištěno bylo lepší odstranění nerozpuštěných 
látek. V zemním fi ltru nastává vyšší odstranění organického 
znečištění (účinnost odstranění CHSK činí průměrně 94 %, 
zatímco u kořenové čistírny 84 %) a probíhá zde nitrifi kace 
(účinnost odstranění amoniakálního dusíku 79 %).

�

Úvod
Extenzivní způsoby čištění odpadních vod využívají v přírodě se 

vyskytující samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním 
a mokřadním prostředí. U nás se navrhují zemní fi ltry, vegetační 
kořenové čistírny a stabilizační (biologické) nádrže. Všem těmto 
zařízením musí předcházet mechanické čištění odpadních vod. 
Přírodní čistírny odpadních vod nacházejí uplatnění při čištění 
a dočištění komunálních odpadních vod z obcí, znečištěných 
povrchových vod (včetně splachů z vozovek a ze zemědělských 
pozemků), čištění organicky nízkozatížených zemědělských 
odpadních vod atd. 

Popis technologií
Vegetační (kořenové) čistírny 

Fungují na principu mokřadů. Tento přírodní systém je 
založen na mechanických, fyzikálně-chemických a biologických 
procesech, které probíhají ve fi ltrační vrstvě ve vodě za spolu-
působení rostlin. 

Mechanismus čištění: vegetační ČOV, u kterých biologický 
stupeň tvoří kořenové pole, jsou nejčastěji řešeny jako rostlina-
mi osázené mělké nádrže se štěrkovou náplní různých frakcí. 
Průtok bývá kontinuální, podhladinový nebo diskontinuální, 
vertikální. Přítok do vegetačního biologického stupně je nutné 
mechanicky předčistit. 

Kořenové čistírny jsou většinou osazovány rákosem obecným 
(Phragmites australis). Z dalších rostlin, které se vysazují do 
kořenových čistíren, je na prvním místě chrastice rákosovitá 
(Phalaris arundinacea), méně se používají orobince (Typha latifolia 
a T. angustifolia) a skřípinec jezerní (Scirpus lacustris L.) a sítina 
rozkladitá (Juncus effusus). Na okraje se občas navrhují trsy 
jiných bažinných rostlin na zlepšení estetického vzhledu, např. 
kosatec žlutý (Iris pseudacorus).

Čisticí proces tvoří zejména sedimentace, fi ltrace, sorpce, 
srážení a fl okulace, rozklad, syntéza, oxidace a redukce. Mikro-
organismy se podílejí na rozkladu dusíkatých organických látek, 
rozkladu celulózy, tuků, škrobů, cukrů a organických a anorga-
nických sloučenin fosforu. Rozhodující je činnost mikroorganis-
mů, porůstajících povrch fi ltrační náplně a kořeny rostlin. Tyto 
organismy zajišťují především destrukci organického znečištění. 
Zpočátku byla tendence význam rostlin silně přeceňovat a přisu-
zovat jim účinky, které se později neprokázaly jako významné.

Zemní fi ltry 
Využívají schopnosti porézního prostředí zeminy či podobného 

materiálu podporovat fyzikální, chemické a biologické procesy 

probíhající při odstraňování znečištění. Stejně jako v biofi ltru 
hraje hlavní roli společenstvo mikroorganismů, žijící na povr-
chu náplně fi ltru a rozkládající organické znečištění. Zemní 
fi ltr je zařízení pro pomalou biologickou fi ltraci odpadní vody 
předčištěné v hrubém předčištění a v septiku, usazovací nebo 
štěrbinové nádrži. Může též sloužit k dočišťování odtoku z kla-
sické mechanicko-biologické čistírny. Nejběžnější jsou zemní 
fi ltry vertikálně protékané.

Mechanismus čištění: hlavním procesem probíhajícím v zem-
ním fi ltru není fyzikální fi ltrace. Naopak je třeba fi ltr co nejlépe 
chránit před částicemi, které by jej mohly ucpávat. Rozhodujícím 
procesem je odbourávání organického znečištění mikrobiálními 
nárůsty, žijícími na površích fi ltrační náplně. Pro správnou 
funkci a vyhovující účinky je žádoucí převaha mikroorganismů 
žijících v prostředí s volným kyslíkem. Proto musí být fi ltrační 
náplň provzdušněná, odtud požadavek nezatopeného objemu 
a větrání fi ltru. Aerobní prostředí je žádoucí též pro činnost 
nitrifi kátorů.

Sledovaná lokalita
Sledovaná lokalita má cca 140 stálých obyvatel, část odpadních 

vod je čištěna na kořenové čistírně, která sestává z česlí, štěrbi-
nové nádrže a jednoho kořenového pole o ploše 500 m2 porostlé 
chrasticí rákosovitou. Viz schéma na obr. 1.

Část je čištěna na zemním fi ltru, který sestává z lapáku tuků, 
česlí, štěrbinové nádrže a jednoho tělesa zemního fi ltru o ploše 
150 m2. Lapák tuků je zařazen kvůli mastným odpadním vodám 
z místního hostince. Viz schéma na obr. 2.

Obr. 1. Schéma kořenové čistírny

Obr. 2. Schéma zemního fi ltru

Na dané lokalitě probíhá dlouhodobé sledování nejen ke zjištění 
kolísání znečištění během roku (2-hodinové směsné vzorky), ale 
také během dne (24-hodinové odběry). Vzorky jsou odebírány na 
přítoku na čistírnu za česlemi – profi l P, za štěrbinovou nádrží 
– profi l M a na odtoku – profi l O. U odebraných vzorků jsou 
stanovovány následující parametry: pH, elektrická konduktivita, 
ChSKCr, BSK5, amoniakální, dusičnanový, dusitanový a organický 
dusík, celkový fosfor a fosforečnany. U jednotlivých prostých 
vzorků z 24-hodinových odběrů nebyly stanoveny následující 
parametry: BSK5, organický dusík a fosforečnany. V terénu pro-
bíhá sledování průtoku, teploty vzduchu a teploty vody, množství 
rozpuštěného kyslíku a Red-Ox potenciálu v jednotlivých odbě-
rových profi lech.

Naměřená data
Ke stanovení průměrného znečištění v jednotlivých odběrových 

profi lech byla použita data z dvouhodinových odběrů, které pro-
bíhaly každý měsíc. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Čisticí 
účinek byl vyhodnocen jednak z dvouhodinových odběrů, ale 
také ze dvou 24-hodinových odběrů. Výsledky jsou shrnuty 
v tabulce 2. Vzhledem k velkému rozsahu získaných dat jsou pro 
porovnání uvedeny pouze grafy s kolísáním obsahu dusičnano-
vého a amoniakálního dusíku na přítoku a odtoku – obr. 3.

Závěry
Výsledky měření ukazují, že v zemním fi ltru dochází k vyššímu 

odstranění organického znečištění. Ve sledované lokalitě byly 
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průměrné koncentrace CHSKCr na přítoku do zemního fi ltru 
téměř dvojnásobné oproti kořenové čistírně, přesto koncentrace 
organického znečištění na odtoku byly výrazně nižší. To se pro-
jevilo i v účinnosti, která u zemního fi ltru činí průměrně 93,6 %, 
zatímco u kořenové čis tírny jen 83,6 %. 

Účinnost odstranění nerozpuštěných látek je u kořenové čis-
tírny vyšší než u zemního fi ltru (98,2 %, resp. 90,5 %).

V zemním fi ltru panují aerobní podmínky, které umožňují 
nitrifi kaci. Ta však není úplná, neboť nedochází k oxidaci veš-
kerého amoniakálního dusíku (účinnost odstranění 78,5 %). 
Rovněž dochází ke zvyšování koncentrace dusitanového dusíku 
na odtoku. Aerobní podmínky panující na povrchu fi ltrační 
náplně neumožňují zcela redukovat takto vzniklý dusičnanový 
dusík, což má za následek výrazný nárůst jeho koncentrace 
na odtoku. Přesto celková účinnost odstranění anorganického 
dusíku činí u zemního fi ltru 52,5 % oproti zanedbatelným 2,1 
% u kořenové čistírny.

V kořenovém poli naopak panují anaerobní podmínky, což 
umožňuje redukovat dusičnanový dusík obsažený v přítoku, 
zatímco k přeměně amoniakálního dusíku nedochází (účinnost 
odstranění -3 %). 

Literatura
JUST, T., FUCHS, P., PÍSAŘOVÁ, M. (2004): Odpadní 

vody v malých obcích. Publikace VÚV T.G.M., 
vydal Ústav pro ekopolitiku, p. 118.

KURTH H. (1994): Kořenové čistírny odpadních vod 
Ekonomicko-ekologická alternativa tradičních 
čisticích technik. Stavební obzor 8, pp. 243-
247.

ROZKOŠNÝ,M., KUPEC,P. (2004): Současné možnosti 
a perspektiva odbourávání nutrientů a využití 
v ochraně přírody a krajiny. Zpráva o řešení 
projektu za rok 2003. VÚV T.G.M.

JOHNSON, M.L., MARA, D.D. (2007): Amonia removal 
from facultative pond effl uents in a constructed 
wetland and an aerated rock fi lter: Performance 
comparison in winter and summer. Water 
environment research, vol.79, number 5, pp. 
567-570.

Ing. Eva Mlejnská
Ing. Filip Wanner

Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 30, 160 00 Praha 6
e-mail: Eva_Mlejnska@vuv.cz

Groundfi lter and Constructed Wetland 
- Wastewater Treatment Effi ciency Com-
parison (Mlejnská, E.; Wanner F.)

Key words
Constructed wetland – groundfi lter – waste-
water treatment effi ciency

Submitted article is focused on a was-
tewater treatment effi ciency comparison 
between a groundfi lter (GF) and a con-
structed wetland (CW) in one particular 
village populated by 140 inhabitants 
where one half of the produced waste-
water is led into the groundfi lter and the 
other part into the costructed wetland. 
Monitoring results show that in the reed 
bed (CW) dominate anaerobic conditions. 
This fact leads to a very effective reduction of nitrates and 
nitrites in wastewater. On the other hand, transformation of 
ammonia nitrogen does not occur at all. Removal of suspen-
ded solids was more effective in CW in comparison to GF. The 

Ukazatel profi l Kořenová čistírna Zemní fi ltr
2-hod 24-hod prům. 2-hod 24-hod prům.

NL
[mg/l]

P-M 66,3 53,6 60,0 60,6 52,0 56,3
P-O 98,4 98,0 98,2 88,1 92,8 90,5

ChSKCr
[mg/l]

P-M 32,6 36,1 34,3 36,5 35,6 36,0
P-O 83,6 83,6 83,6 93,6 93,6 93,6

BSK5
[mg/l]

P-M 37,1 x 37,1 40,4 x 40,4
P-O 85,9 x 85,9 97,3 x 97,3

N-NO3
-

[mg/l]
P-M 59,3 80,7 70,0 65,8 22,9 44,4
P-O 85,8 85,9 85,9 -1224,9 -5592,6 -3408,7

N-NO2
-

[mg/l]
P-M 13,4 84,1 48,7 42,6 24,2 33,4
P-O 90,0 91,8 90,9 -168,8 -252,9 -210,8

N-NH4
+

[mg/l]
P-M -17,9 -15,1 -16,5 -23,3 3,0 -10,1
P-O 0,1 -6,1 -3,0 75,7 81,4 78,5

Nanorg.
[mg/l]

P-M -13,9 -10,1 -12,0 -21,2 3,2 -9,0
P-O 5,3 -1,2 2,1 47,3 57,8 52,5

Norg.
[mg/l]

P-M 40,9 x 40,9 53,7 x 53,7
P-O 91,5 x 91,5 87,0 x 94,5

Ncelk.
[mg/l]

P-M 4,2 x 4,2 1,5 x 1,5
P-O 33,8 x 33,8 62,3 x 62,3

Pc
[mg/l]

P-M 10,7 2,2 6,4 24,5 20,6 22,6
P-O 42,6 49,4 46,0 71,6 74,4 73,0

P-PO4
3-

[mg/l]
P-M -9,6 x -9,6 9,2 x 9,2
P-O 8,1 x 8,1 63,3 x 63,3

Tab. 2 Porovnání čisticího účinku KČOV a ZF

Obr. 3. Kolísání obsahu dusičnanového a amoniakálního dusíku na přítoku a odto-
ku

ukazatel Kořenová čistírna Zemní fi ltr
P M O P M O

pH [-] 7,47 7,34 7,58 7,45 7,30 7,10
vodivost mS/m] 104,7 109,9 111,2 136,6 139,3 122,0

NL     [mg/l] 261 88 4,1 465 127 18,7
ChSKCr [mg/l] 457 308 75 813 516 52
BSK5 [mg/l] 204 129 28,7 318 189 8,5
N-NO3

- [mg/l] 1,7 0,69 0,24 0,99 0,34 13,1
N-NO2

- [mg/l] 0,54 0,47 0,05 0,12 0,07 0,33
N-NH4

+ [mg/l] 34 40 34 45 56 11
Nanorg. [mg/l] 36 41 34 46 56 24
Norg. [mg/l] 18 11 1,5 24 11 1,3
Ncelk. [mg/l] 54 51 36 68 67 26
Pc        [mg/l] 6,5 5,8 3,7 9,4 7,1 2,7

P-PO4
3-      [mg/l] 3,9 4,3 3,6 5,8 5,3 2,1

Tab. 1 Porovnání průměrného znečištění odpadních vod 
– dvouhodinové odběry

GF was more effective in term of organics removal (average 
COD removal effi ciency was 94 % and 84 % for GF and CW, 
respectively). In GF is evident a process of nitrifi cation 
(ammonia nitrogen removal effi ciency was 79 %).

Dňa 12.-13. marca 2008 sa v Bratislave uskutoční konferencia 
s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady
Sekretariát konferencie: 
Marta Onderová, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 
812 37 Bratislava 1 • tel.: 02 / 59325387 fax: 02 / 52495243, e-mail: marta.onderova@stuba.sk,
miroslav.hutnan@stuba.sk, igor.bodik@stuba.sk
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Souhrn
Nitrifi kace je klíčovým procesem při biologickém odstra-

ňování dusíkatého znečištění z odpadních vod. Problémy 
s udržením stabilního procesu nitrifi kace jsou obecně spoje-
ny s pomalým růstem nitrifi kačních bakterií a jejich vysokou 
citlivostí na nejrůznější faktory prostředí. Správné určení 
rodového zastoupení bakterií jednotlivých fyziologických 
skupin je hlavním předpokladem pro hlubší pochopení celého 
společenstva. K identifi kaci nitrifi kačních bakterií lze použít 
kultivační techniky nebo některé, na kultivaci nezávislé, 
molekulárně-biologické metody. V této práci je porovnávána 
kultivační metoda MPN a molekulárně-biologická metoda 
fl uorescenční in situ hybridizace. 

Úvod
Nitrifi kace je klíčovým procesem, který rozhoduje o celkovém 

objemu aktivačních reaktorů a má zásadní vliv na způsob pro-
vozu aktivace. Nitrifi kaci lze v aktivačním systému udržet pouze 
při určitém oxickém stáří kalu, pod jehož hodnotou dochází 
k vyplavování nitrifi kačních bakterií ze systému. Zastoupení 
nitrifi kačních bakterií v biocenóze aktivovaného kalu (AK) je velice 
nízké, obvykle v rozmezí 1-3 % celkové sušiny kalu, nicméně 
tato malá frakce nitrifi kantů je limitujícím prvkem při návrhu 
a provozu aktivačních systémů. 

Správné určení rodového zastoupení bakterií jednotlivých 
fyziologických skupin je hlavním předpokladem pro hlubší pocho-
pení celého společenstva, což může pomoci např. při optimali-
zaci nitrifi kace v aktivačním procesu. Identifi kace nitrifi kačních 
bakterií v aktivovaném kalu je pomocí mikroskopické analýzy 
prakticky nemožná, neboť se vyskytují ve vločkách mezi dalšími 
zachycenými mikroorganismy a jejich procentuální zastoupení 
je nízké. K jejich přesné identifi kaci je zapotřebí jiných metod, 
např. metod molekulární biologie.

Přehled metod identifi kace nitrifi kačních bakterií v aktivo-
vaném kalu
Kultivační techniky

Při použití tekutých půd určujeme nejmenší objem vzorku 
(největší ředění mikrobiální suspenze) v němž jsou ještě přítomny 
mikroorganismy. Na základě počtu pravděpodobnosti z počtu 
pozitivních a negativních zkumavek stanovíme nejpravděpodob-
nější počet buněk v inokulu. Výsledek, znásobený zřeďovacím 
faktorem, udává nejpravděpodobnější počet buněk sledovaných 
mikrobů ve vzorku. Tato metoda se nazývá metoda nejpravděpo-
dobnějšího počtu (MPN, Most Probable Number). Tímto způso-
bem však můžeme stanovit pouze nitrifi kační bakterie prvního 
stupně (nitritační, AOB), neboť činidlo pro zjištění přítomnosti 
dusičnanů (a tím bakterií druhého stupně – nitratačních, NOB) 
bylo shledáno karcinogenním.

Jako pevná média se pro nitrifi kační bakterie obvykle používají 
křemičité půdy, v nichž lze sledovat obě fáze nitrifi kace. Křemi-
čitý gel se připraví do Petriho misek a příslušné živné médium 
se pipetuje na jeho povrch. Po určité době inkubace se počítají 
vyrostlé kolonie (Ottová, 1991).

Metody molekulární biologie
Jako nejjednodušší molekulárně biologická metoda pro přes-

nou a poměrně rychlou identifi kaci bakterií se jeví metoda fl uo-
rescenční in situ hybridizace (FISH). Tato metoda využívá labo-
ratorně či komerčně připraveného krátkého úseku DNA (genová 
sonda) pro detekci úseku DNA v cílovém mikroorganismu (Bená-
ková, 2005). Mikrobiální buňky jsou nejdříve upraveny vhodným 
fi xačním činidlem (např. ethanolem, paraformaldehydem) a poté 
hybridizovány za striktních podmínek (Amann, 1995) na pod-
ložním sklíčku nebo v roztoku s oligonukleotidovými sondami. 
Tyto sondy jsou většinou tvořeny 15-25 nukleotidy a kovalentně 
označeny na 5‘ konci fl uorescenčním barvivem. Po důkladném 
promytí jsou obarvené buňky detekovány epifl uorescenčním 
mikroskopem nebo průtokovou cytometrií (Wagner, 2003).

Další možností je aplikace metody PCR. Tato metoda spočívá 
v opakující se enzymové syntéze nových řetězců vybraných úseků 
dvouřetězcové DNA, ke které dochází po připojení dvou primerů. 
Primery se navážou na protilehlé řetězce DNA tak, že jejich 3‘OH-
konce směřují proti sobě a specifi cky vymezují amplifi kovanou 
oblast. Jako primery se používají dva uměle připravené krátké 
oligonukleotidy o délce zhruba 18-30 bází, odvozené z koncových 
sekvencí DNA určené k amplifi kaci. Po přidání termostabilní 
DNA-polymerázy a nukleotidů probíhá syntéza nových řetězců na 
obou matricových řetězcích protisměrně. Syntéza DNA probíhá 
ve formě cyklů, při nichž se v závislosti na teplotě reakční směsi 
pravidelně střídají tří následující kroky: denaturace dvouře-
tězcových molekul DNA (rozvolnění řetězců), anelace (připojení 
primerů k odděleným DNA-řetězcům) a polymerace (syntéza 
nových řetězců). V průběhu 20-30 cyklů dochází k exponenci-
álnímu nárůstu počtu úseků DNA ohraničených místy, k nimž 
se připojily primery. Výsledný produkt lze pak snadno prokázat 
elektroforézou v agarózovém gelu (Mlejnková, 2003).

Slot- a dot-blot hybridizace patří mezi metody hybridizace 
nukleové kyseliny se značenou sondou na pevném nosiči. Imobi-
lizace vzorků se provádí na membránách z nitrátu celulózy nebo 
nylonu. Přenos se uskutečňuje buď prostou difúzí na podkladě 
kapilárních sil, za pomoci vakua, nebo působením elektrické-
ho proudu (electroblotting). Malé fragmenty (do 1500 bp) se 
přenesou na membránu při použití difúze kapilární silou do 
2 hodin, větší fragmenty (nad 15 kb) vyžadují i více než 15 hodin. 
Permanentní fi xace na membránu se docílí např. působením UV 
světla (www1).

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) = EIA (Enzyme 
immunoassay) patří mezi imunochemické metody založené na 
tvorbě komplexu antigen-protilátka a následné detekci tohoto 
komplexu další protilátkou značenou enzymem. Výhodou je mož-
nost kvantifi kace bakterií ve velmi krátké době – kolem 5 hodin 
(Inamori, 1997).

DNA čipy jsou prostorově adresné oligonukleotidové matice. 
Tyto matice jsou připraveny in situ pomocí fotolitografi e a chemic-
ké syntézy oligonukleotidů na pevném např. skleněném nosiči. 
Umožňují opakované a rychlé testování značených nukleových 
kyselin (www1).

Experimentální část
Vzorky byly odebírány na městské čistírně odpadních vod 

(ČOV), která má v technologické lince zařazenu regenerační nádrž 
s aplikací bioaugmentace nitrifi kace in situ, jež slouží k obohacení 
biocenózy AK nitrifi kačními mikroorganismy.

Stanovení nitrifi kačních bakterií kultivačně
Kultivace byla prováděna ve sterilních zkumavkách s tekutým 

médiem připraveným dle Vinogradského (Štěpánek, 1982), do 
nichž byl napipetován 1 ml příslušně naředěného vzorku (ředi-
lo se fyziologickým roztokem). Vzorek se inkuboval při 28 °C 
7 dní. Přítomnost dusitanů byla zjišťována kapkovacím testem 
na podložním sklíčku. Ke kapce vzorku se přidá kapka činidla 
SANED. Růžové zabarvení indikuje pozitivní reakci. Nejnižší 
ředění, v němž byla prokázána přítomnost dusitanů, se udává 
jako titr nitritačních bakterií. Metodou MPN byl pak určován 
počet nitritačních bakterií v jednotkách KTJ/ml vzorku: kul-
tivována byla vždy tři ředění každého vzorku v sérii po třech 
zkumavkách, a to vždy titr a ředění desetkrát větší a desetkrát 
menší. Po deseti dnech byly výsledky vyhodnoceny a jednotlivým 
řadám přiřazeny MPN indexy. Vynásobením příslušného indexu 
nejmenším ředěním vzorku ve stanovené kombinaci, dostáváme 
nejpravděpodobnější počet bakterií v 1 ml vzorku.

Jak již bylo uvedeno výše, metodou MPN nelze díky karcino-
genitě činidla zjistit množství NOB, ale jen AOB.

Identifi kace nitrifi kačních bakterií metodou FISH
FISH analýza byla prováděna dle Amanna (Amann, 1995). Pro 

vyhodnocování hybridizovaných vzorků byl použit mikroskop 
Nikon Optiphot-2, kamera Voskühler VDS 1300 a fl uorescenční 
lampa USH-103D, 100W. Fotky byly snímány pomocí programu 
NIS-Elements (do srpna 2006 byl původní název LUCIA). Při FISH 
analýze docházelo k technickým problémům se softwarem a mik-
roskopem. Proto byly zpracovány jen některé vzorky, u kterých 
se výsledky obdržené MPN metodou odchylovaly od očekávaného 
trendu. Vizuálně bylo určeno, zda vzorek obsahuje velké či malé 
množství fl uorescenčních kolonií.

Výsledky a diskuse
Na Obrázku 1. je znázorněn počet nitritačních bakterií ve 

vzorku aktivovaného kalu stanovený metodou MPN (Stryjová, 
2007).
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Nitrifi cation plays a key role in the biological removal of 
nitrogen in activated sludge systems. The failure of waste-
water treatment plants to establish stable nitrifi cation is 
generally attributed to the slow growth of nitrifying bacteria 
and their high sensitivity to many environmental factors. 
Correct identifi cation and quantifi cation of nitrifi ers is 
important for better understanding of the microbiology and 
ecology of whole community of activated sludge. Identifi cati-
on of nitrifying bacteria is possible by cultivation techniques 
or by some culture-independent molecular methods. In this 
study cultivation technique MPN (most probable number) and 
FISH (fl uorescent in situ hybridization) are compared.

Jak je uvedeno výše, vzorky byly odebírány na ČOV s apli-
kací bioaugmentace nitrifi kace in situ. Do regenerační nádrže 
je veden zahuštěný vratný kal a zdroj amoniakálního dusíku, 
tudíž funguje jako kultivátor nitrifi kačních mikroorganismů 
a měla by obsahovat větší množství nitrifi kačních bakterií na 
objemovou jednotku než nádrž aktivační. Jak je patrné z grafu 
na Obrázku 1., ve vzorku z pátého týdne byl počet AOB stano-
vený MPN metodou výrazně vyšší v aktivaci než v regeneraci, 
avšak FISH analýzou bylo identifi kováno více nitritačních bak-
terií v regeneraci. Ve vzorcích odebraných šestý týden bylo dle 
FISH analýzy v aktivaci i regeneraci srovnatelné množství AOB. 
Vzorky z osmého a desátého týdne nebylo možné vyhodnotit, je 
potřeba zopakovat hybridizaci fi xovaného vzorku. Z výsledků 
vyplývá, že kultivace není spolehlivý způsob identifi kace nitrifi -
kačních bakterií. 

Závěr
Kultivace nitrifi kačních bakterií je metoda pracná a časově 

náročná. Její výhodou je, že použité chemikálie jsou levné a běžně 
dostupné. Pro stanovení pravděpodobného počtu bakterií pomocí 
metody MPN je potřeba každý vzorek (9 zkumavek) kultivovat 
po dobu minimálně 7 dní. Jedná se o skupinové stanovení bez 
určení druhu nebo rodu. Z důvodu karcinogenity činidla brucinu, 
kterým se stanovovaly dusičnany, je výsledek dán pouze počtem 
bakterií oxidujících amoniakální dusík. Velkou nevýhodou je 
možnost vývinu jiného organismu než námi požadovaného. 
Výsledek se uvádí v počtu KTJ/ml vzorku.

FISH analýza je kvalitativní stanovení založené na detekci sek-
vencí nukleových kyselin. V případě použití vhodné zobrazovací 
techniky, vhodného hodnotícího programu a statistických metod 
je možné výsledky i kvantitativně vyhodnocovat. Metodou je možné 
identifi kovat mikroorganismy až na úroveň druhu. Rozlišovací 
schopnost je dána typem použité sondy. Stanovení je možné pro-
vést do 24 hodin od odběru. Velikou nevýhodou této metody je 
vysoká cena chemikálií a vybavení nutného pro vyhodnocení.
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Obrázek 1. Množství nitritačních bakterií ve vzorku aktivo-
vaného kalu stanovené metodou MPN
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Seminář k decentrálním způsobům 
odvádění odpadních vod

Skupina pro domovní čistírny a odlučovače uspořádala prvního 
listopadu v Praze seminář. Cílem semináře bylo informovat veřej-
nost a odborníky o stavu decentrálu v České republice a o mož-
nostech použití těchto systémů pro řešení odvádění odpadních 
vod z obcí do 2 000 EO. Protože se jedná asi o 6 000 obcí není to 
téma nezajímavé zejména pro představitele těchto obcí.

Stav ve střední a východní Evropě
Z průzkumu provedeného organizací GWP vyplývá, že ve střední 

a východní Evropě bude nutno vyřešit asi 20 % obyvatelstva jinak, 
než klasickou kanalizací ústící do velké komunální čistírny (tedy 
decentrálně). Ze statistik v Německu pak vyplývá, že decentrálně 
bude řešeno 6-9 % obyvatel Německa. Z podobnosti charakteru 
území, tradic a dalších aspektů lze vyvodit, že v České republice 
to bude více než 10 % obyvatel, a tedy více než 1 mil. lidí. Což 
znamená, a lze dokázat i výpočtem, že dojde tímto způsobem odvá-
dění odpadních vod k ovlivnění odtokových poměrů z území. Na 
demonstrovaném příkladu z Německa, kdy bylo posuzováno území 
o rozloze 5 000 km2, bylo zřejmé, že lze předpokládat, že až 30 % 
dusíku a fosforu v odpadních vodách bude z decentrálních zdrojů. 
Tj. není možné decentrální zdroje podceňovat a ze studie je zřejmé, 
že na některých lokalitách bude třeba požadovat hodnoty nižší, 
něž jsou dány v současnosti platným nařízením vlády (v Německu 
je také ukazatel BSK5 = 40 mg O2/l). A že bez technologií zabez-
pečujících bezproblémové zasakování nebo recyklaci části vod je 
neřešitelné splnění závazků v oblasti „dobrého stavu vod“.

Zabezpečení bezproblémového provozu decentrálu
Spočívá v úspěšnosti ve dvou oblastech. Je nutné, aby technická 

úroveň zařízení splňovala předpoklady pro bezproblémový provoz 
a aby tyto předpoklady pak byly naplněny při provozu, tedy aby 
obsluha kvalitně obsluhovala a systém dozorování ji k tomu nutil. 
Tomu cíli by měla odpovídat co nejefektivnější legislativa pro schva-
lování i povolování výrobků (účinná a co nejméně administrativně 
náročná na ty, kteří budou nuceni svou situaci decentrálem řešit). 
U domovních čistíren těmto požadavkům odpovídá v Evropě 
zaváděný „výrobkový přístup“ založený na důkladném prověření 
výrobků při jeho certifi kaci (prohlašování shody), zjednodušeném 
povolování a efektivním systému kontroly provozu.

Certifi kace a prohlašování shody
Pro oblast domovních čistíren byly vyhlášeny harmonizované 

evropské normy. V těchto normách je popsán postup prohla-
šování shody tj. postup, který má za úkol zajistit, aby výrobek 
byl bezpečný a aby v co největší míře zaručoval bezproblémový 
provoz popisovaný výrobcem. K tomu slouží zejména skoro roční 
zkouška typu. Výsledkem tohoto postupu by mělo být to, že zaří-
zení, které má označení CE, je prověřený výrobek a bez značky 
CE nebude možno prodávat. Tj. zákazník je tímto chráněn před 
nevyhovujícím zařízením. Zároveň je tímto poskytnuta i záruka 
povolujícímu vodoprávnímu úřadu, který může celé řízení zjed-
nodušit – zatím to tak funguje např. v Německu. U nás se snad 
situace změní s novým Vodním zákonem.

Systémy provozování a jeho kontroly
Větším problémem, často i bránícím většímu rozšíření decen-

trálu v místech, kde by to bylo logické, je chybějící donucovací 
systém schopný zabezpečit bezproblémové provozování. V Evropě 
existuje několik modelů kontroly provozování:
• Úřednický, kdy tuto kontrolu mají zabezpečit státní úředníci (viz 

ČR). Těch je však nedostatek a jejich možnosti jsou omezené 
odbornými, ekonomickými i právními okolnostmi.

• Systém „kontroly komínů“, tj. systém založený na tom, že 
uživatel je povinen si nechat pravidelně třetí kvalifi kovanou 
osobou udělat revizi zařízení. Nevýhodou je, že tento dozor není 
ní stálý, výhodou pak je, že je aspoň nějaký a že zařízení musí 
být v době kontroly funkční. Systém používaný v Rakousku.

• Trvalý odborný provozovatel. Tj. zařízení je trvale provozováno 
třetí odbornou osobou, která za provoz odpovídá a je namátko-
vě kontrolována vodoprávním úřadem. Asi nejúčinnější systém, 
ale také pro uživatele nejdražší (systém používaný v Německu 
a Rakousku).

• Provozovatelem (nebo dozorovatelem) je obec – obdobný systém 
jako předchozí, ale provozovatelem je obec a ta odpovídá za 
vody odtékající z dané lokality a k tomu má i odpovídající práva. 
Ideální by byl stav, kdy by mohla provoz jednotlivých zařízení 
sledovat on line. Tento způsob se nyní zkouší v Sasku.

Technické možnosti
Dnešní stav techniky nám dává několik možností jak stav 

řešit, ale konkrétní řešení je vždy závislé na lokalitě a lidech 
v ní žijících. A právě tito lidé by se měli i vědomě rozhodnout, 
jak chtějí situaci řešit, neboť každé řešení má své pro i proti. 
Volbou systému se volí jak cena za odvádění odpadních vod, 
tak i budoucí komfort a stav životního prostředí. To, jaký systém 
odkanalizování je zvolen, je možno najít v PRVKK a jeho obsah 
by měl znát každý občan obce.

Žumpa
Zařízení na skladování odpadních vod před jejich transportem 

na větší ČOV. I když je možno se s ní často v PRVKK setkat, tak 
se jedná o jednoznačně nejdražší způsob zacházení s odpadní 
vodou a zároveň i nejrizikovější z hlediska životního prostředí. Své 
opodstatnění má snad jen tam, kde jsou objekty využívány občas 
nebo nerovnoměrně a kde je nevhodné jakékoliv vypouštění.

Septik a zemní fi ltr nebo vegetační čistírna.
Je vhodné řešení na lokalitách s objekty užívanými sezónně. 

Zabezpečuje poměrně vysokou účinnost čištění, avšak pro trvalý 
provoz by měla být používána zařízení s biologickým stupněm 
– zejména s ohledem na odstranění amoniaku a dusíku.

Domovní čistírna s biologickým stupněm
Vhodné řešení tam, kde se vypouští přímo do vodoteče a tam, 

kde jsou objekty trvale obývány. Vhodné řešení s biologickou 
čistírnou tvořící předstupeň pro vegetační čistírnu, nebo zemní 
fi ltr tam, kde se uvažuje se zásakem.

Domovní čistírna s třetím stupněm čištění
Stále častěji se budeme setkávat s požadavkem na recyklaci 

(znovu využití vod). Zde opět existuje několik možností jak od-
padní vodu připravit na její znovu využití. Jako nejreálnější se 
jeví např. membránové technologie. Tj. do biologické části je 
vložena membránová vestavba zabezpečující odfi ltrování nečis-
tot z čištěné vody na takovou úroveň, že tato voda je na úrovni 
vody dešťové i po stránce bakteriologické a je tedy použitelná 
obdobným způsobem tj. na zalévání, mytí auta atd.

Desar
Další novinkou v zacházení s odpadní vodou je její rozdě-

lení podle původu vzniku. V zásadě se jedná o oddělení moči 
a její separátní zpracování (skladování a použití). Tento krok 
je použitelný v zásadě u všech výše uvedených způsobů a jeho 
výsledkem je, že ve vyčištěné vodě je až o 70 % méně dusíku 
a fosforu. Tj. chráníme prostředí před nutrienty způsobujícími 
problémy a nutrienty využíváme na hnojení, čímž šetříme použití 
průmyslových hnojiv.

Rozhodování při volbě systému
Při rozhodování, jak řešit lokalitu, hraje asi největší roli dostup-

nost fi nancí a to nejen dotací. Neboť pro malé obce bude problém 
si zajistit i „jen 10 %“ z ceny stavby. 

Je jasné, že souvislá zástavba se bude řešit centrálně a samo-
statně stojící domy decentrálně. Mezi tím je však široká škála 
možností daných místními podmínkami. Z hlediska poskytování 
dotací je hranice ekonomičnosti 100 tis. Kč/EO. Náklady na 
obvyklé centrální systémy v souvislé zástavbě jsou do 50 tis. 
Kč/EO. Do 50 tis. Kč/EO se pak v pohodě vejdou i domovní 
čistírny a to i s membránami. Otázkou jsou však i náklady na 
vyčištění 1m3 vody, ty se pohybují u decentrálních systémů od 
60 do 90 Kč, u centralizovaných systémů pak závisí cena tom, 
jak velký je systém a jaká bude ochota dotovat obtížně odkana-
lizovatelné části. Nejhorším řešením z hlediska uživatelů jsou 
pak jímky na vyvážení, kde se cena za 1m3 bude pohybovat ve 
stovkách korun.

Závěr
Decentralizovaný systém odvádění odpadních vod bude i v Čes-

ké republice nutností a tak namísto jeho diskreditace je třeba 
hledat, jak ho učinit co nejefektivnější. Pro malé obce, kterých je 
na našem území podstatné množství, je třeba vždy individuálně 
najít nejvhodnější variantní řešení z hlediska ekonomického, 
ekologického a sociologického. Občané těchto obcí se pak musí 
po seznámení s možnými variantami vědomě rozhodnout, jakou 
variantu zvolit. Doufejme, že tento seminář k tomu, aby rozhod-
nutí byla co nejoptimálnější, aspoň trochu pomohl.

Ing. Karel Plotěný
e-mail: ploteny@asio.cz
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Souhrn
Článek je příkladem jednoduché, ale efektivní aplikace 

měření koncentrace nutrietů v reálném čase. ČOV Žatec 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Po rekonstrukci byla provo-
zována jako oběhová aktivace s přerušovanou aerací. I když 
byly splněny odtokové parametry dle vodoprávního řízení, 
provozovatel chtěl dále zvýšit účinnost odstraňování dusíku. 
Proto bylo do aktivační nádrže nainstalováno kontinuální 
měření pH, oxidačně-redukčního potenciálu a koncentrace 
dusičnanů. Na základě naměřených hodnot a dalších expe-
rimentů byla navržena optimalizace řídicího systému. Nově 
je přerušovaná aerace řízena podle systému pravidel (RBC 
systém), která se týkají především aktuální koncentrace 
dusičnanů v aktivační nádrži. Po zavedení tohoto systému 
řízení došlo ke zvýšení účinnosti odstraňování celkového 
dusíku (o 8%) a tedy i ke snížení koncentrace celkového 
dusíku na odtoku o 5 mg/l. 

Úvod
V posledních letech došlo a stále dochází v ČR k poměrně 

rychlému vývoji vodohospodářské legislativy. Dochází k ne-
ustálému zpřísňování požadavků na odtok z čistíren odpadních 
vod tak, že v poslední době začínají tyto požadavky předbíhat 
technologický vývoj v oblasti. Nezřídka se tak stává, že čistírna 
se stává zastaralou již v průběhu projektování nebo stavby. 
Problémy s dodržováním emisních limitů tak mohou mít i ČOV 
rekonstruované v posledních letech. Pokud není možné nebo 
vhodné, ať už z důvodů fi nančních, prostorových nebo jiných, 
řešit další intenzifi kaci provozu pomocí stavebních úprav nebo 
modernizace strojního zařízení, může se jako vhodná alternativa 
jevit zlepšení využití stávající kapacity pomocí zavedení vhodného 
systému řízení.

Popis technologie ČOV Žatec
Čistírna odpadních vod Žatec je mechanicko-biologickou čis-

tírnou se vstupní čerpací stanicí a dále s gravitačním průtokem, 
s primární sedimentací a mezofi lním vyhníváním vyprodukova-
ných kalů. Fosfor je odstraňován srážením síranem železitým 
s dávkováním na nátoku do aktivace, variantně do dosazovacích 
nádrží. Aktivační proces tvoří dvě oběhové nádrže se simultán-
ní nitrifi kací a denitrifi kací, s přerušovanou jemnobublinnou 
aerací a s předřazeným anoxickým selektorem. Přítok po hru-
bém předčištění a po lapáku písku je rozdělen na dvě usazovací 
nádrže, které jsou součástí sdruženého objektu. Zbytek objemu 
sdruženého objektu slouží jako anoxický selektor. Přebytečný 
kal z dosazovacích nádrží je zahušťován na rotačním bubnovém 
sítě a stabilizován, kalová voda ze zahuštění a z odvodnění sta-
bilizovaného kalu je čerpána do anoxického selektoru. Tam je 
zaústěn i vratný kal. Konečné odvodnění stabilizovaného kalu 
se provádí na dekantační odstředivce a kal se následně země-
dělsky využívá.

Čistírna je navržena pro 33 333 ekvivalentních obyvatel. 
V návrhu se předpokládal průměrný bezdeštný denní přítok 
4880 m3/d a maximální bezdeštný denní přítok 5880 m3/d. 
Základní objemy jsou uvedeny v tabulce 1. Recykl vratného kalu 
zaústěný do anoxického selektoru je nastaven jako 0,7 násobek 
aktuálního přítoku. Koncentrace aktivovaného kalu v aktivačních 
nádržích se udržuje mezi hodnotami 3 – 5 mg/l. 

Vyhodnocení počátečního stavu
Po ukončení rekonstrukce ČOV Žatec byla čistírna od července 

2007 provozována jako oběhová aktivace se simultánní nitrifi kací 
a denitrifi kací. Hodnoty koncentrací forem dusíku v odtoku z čis-
tírny jsou zobrazeny v grafu na obrázku 1. Je vidět, že v období 
provozování simultánní nitrifi kace a denitrifi kace (05–10/2007) 
probíhala na čistírně téměř úplná nitrifi kace. Vzhledem k tomu, 
že se v oběhové aktivaci nevytvořila anoxická zóna, denitrifi kace 
probíhala pouze minimálně. Proto jsou hodnoty koncentrací 
dusičnanového a celkového dusíku takřka shodné. V říjnu proto 
provozovatel přistoupil k zavedení režimu přerušované aerace. 
Systém byl nastaven tak, aby vždy 90 minut byly podmínky 
v aktivačních nádržích oxické (chod dmychadel a míchadel) 
a 60 minut anoxické (chod pouze míchadel). Z grafu na obráz-
ku 1. je zřejmé, že došlo k očekávané redistribuci forem dusíku 
v odtoku. Stupeň nitrifi kace výrazně poklesl, což se projevilo 
nárůstem koncentrace amoniakálního dusíku, naopak podpora 
denitrifi kace snížila koncentrace dusíku dusičnanového. Prů-
měrně hodnoty odtokových koncentrací a účinností jsou uvedeny 
v tabulce 2. V tabulce je vidět i to, že vliv zavedení přerušované 
aerace na koncentraci celkového dusíku v odtoku byl minimální. 
Účinnost jeho odstranění pak vzrostala o 6,6 %. I přes splnění 
emisních limitů na odtoku se provozovatel rozhodl provést další 
úpravy provozu tak, aby byla vytvořena rezerva i pro situace 
zvýšeného zatížení v parametru celkový dusík.

Nádrž Rozměry Objem jedné 
nádrže

Celkový 
objem 

Aktivační 
nádrže

Hloubka 
4,35 m 2295 m3 4590 m3

Anoxický 
selektor

Hloubka 
2,54 m 56 m3 112 m3

Usazovací 
nádrže

Hloubka 
2,64 m 392,8 m3 785,6 m3

Dosazovací 
nádrže

∅=21 m, 
h = 3,87 m 1340 m3 2680 m3

Tabulka 1. Objemy základních technologických prostor

režim simultánní 
denitrifi kace

přerušovaná 
aerace

ρ(Namon) (mg/l) 1,4 10,0
účinnost (Namon) (%) 97,8 79,8
ρ(Ncelk) (mg/l) 13,1 12,6
účinnost (Ncelk) (%) 71,7 78,3

Tabulka 2. Porovnání simultánní denitrifi kace a přerušované 
aerace

Obr. 1. Koncentrace forem dusíku na odtoku – počáteční stav

Monitoring ČOV Žatec
K řešení problémů s dosahováním žádaných hodnot celkového 

dusíku na odtoku z čistírny byl v lednu 2007 zahájen monitoring 
ČOV Žatec. Na čistírně byly instalovány sondy k měření para-
metrů v aktivační nádrží v reálném čase. Jednalo se o sondy pro 
měření pH, oxidačně-redukčního potenciálu (ORP), koncentrace 
rozpuštěného kyslíku (DO) a koncentrace dusičnanů (NITRATAX). 
Sondy byly ponořeny přímo do aktivační směsi v jedné z linek 
oběhové aktivace. Všechny sondy byly propojeny do sítě pomoci 
kontroléru SC1000, který slouží zároveň ke stahování dat do 
přenosného počítače. Dalším zdrojem informací bylo provedení 
24 hodinových sledování přítoku a odtoku na čistírnu. Výhodou 
zde byla možnost provádět stanovení přímo na místě pomocí 
kyvetových setů. Dále byly provedeny laboratorní testy kinetic-
kých parametrů aktivovaného kalu (rychlost nitrifi kace, denit-
rifi kace a spotřeby kyslíku), mikroskopické rozbory a stanovení 
nitrifi kačních organismů. V rámci projektu byla na čistírně pro-
dloužena doba trvání oxické a anoxické fáze tak, aby bylo možno 
prozkoumat změny při kompletní nitrifi kaci a denitrifi kaci, které 
by za běžného provozu nebyly patrné.
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Výběr a nastavení řídicího systému
Po dohodě s provozovatelem čistírny byla jako vhodná varianta 

řešení problémů s odstraňováním dusíkatého znečištění vybrána 
úprava řídicího systému, která by umožnila lepší využití času 
přiděleného jednotlivým fázím čistírenského procesu. Cestou 
k efektivnímu využití času je systém tzv. dynamického řízení, 
kdy, na základě měření různých parametrů v reálném čase, 
řídicí systém rozhoduje o ukončení oxické či anoxické fáze podle 
aktuálního zatížení v aktivační nádrži. V literatuře jsou popsány 
dvě základní varianty dynamického řízení vhodné pro tento typ 
aktivačního procesu. Jedná se o ukončování fází na základě 
detekce koncových bodů na časové závislosti hodnot pH, ORP 
a případně rychlosti spotřeby kyslíku (OUR) [1,2,3,4,5] nebo 
na základě přímého měření koncentrace dusičnanů v aktivační 
směsi [6].

Systém ukončování fází na základě signálů ORP, pH a hodnot 
OUR vychází z toho, že při dosažení určitého stupně konver-
ze amoniakálního nebo dusičnanového dusíku se na těchto 
závislostech objeví charakteristický bod, který je matematicky 
detekovatelný. 

Při ukončování oxické fáze, kdy probíhá nitrifi kace, se používá 
časová závislost pH nebo OUR. Na křivce pH je při cca 90% kon-
verzi amoniakálního dusíku možno zjistit charakteristický bod 
minima pH, „amonia valley“ (v obrázku 2 bod A). Z obrázku 2 je 
vidět také to, že tento bod není zjistitelný pro každou nitrifi kační 
fázi. Proto se namísto signálu pH někdy používá časová závis-

lost vypočtené hodnoty OUR, která po vyčerpání amoniakálního 
dusíku rychle klesá (obrázek 2, body B-C) [1]. 

Ukončování denitrifi kace pak probíhá především na základě 
signálu ORP a případně také pH. Vychází se zde z toho, že po 
vyčerpání rozpuštěného kyslíku respirací je hodnota ORP směsi 
určována především obsahem dusičnanů. Po jejich vyčerpání 
denitrifi kací pak nastává prudký pokles hodnoty ORP (bod C na 
obrázku 3) [5]. Bod C ovšem také není rozpoznatelný vždy a to 
zejména u kontinuálních procesů (metoda byla původně vyvinuta 
pro řízení reaktoru SBR) [7].

Na obrázku 4 je vidět průběh signálů ORP a pH naměřený 
v aktivační nádrži ČOV Žatec v průběhu jednoho dne. Na námi 
naměřené křivce závislosti pH se v průběhu dne minimum ade-
kvátní bodu A na obrázku 2 dá najít pouze čtyřikrát (značeno 
A). Zlom v signálu ORP obdobný bodu B v obrázku 3 se pak 
nepodařilo detekovat vůbec. Pravděpodobně to souvisí s neob-
vykle vysokými hodnotami ORP v aktivační nádrži, které neklesly 
pod 50 mV ani v době trvání anoxické fáze. Doba trvání fází byla 
pro toto měření navýšena na 150% trvání v původním časovém 
režimu řízení. Je tedy vidět, že aplikace řízení založeného na 
detekci koncových bodů nitrifi kace a denitrifi kace na křivkách 
pH a ORP by zde nebyla vhodná a byl zvolen druhý uvedený 
systém řízení na základě přímého měření koncentrace dusičnanů 
v aktivační směsi. 

Řídící systém založený na přímém měření dusičnanů v akti-
vační směsi vychází z předpokladu, že dusičnany jsou výhodným 

měřítkem biologických dějů, protože nejsou 
zastoupeny v přítoku a jejich koncentrace 
v aktivační směsi je tedy výsledkem vzni-
ku biochemickými reakcemi. Do řídícího 
systému jsou nastaveny dva limity kon-
centrace dusičnanů v aktivační směsi. 
Je-li aktivační nádrž provzdušňována, 
dochází k nitrifi kaci a koncentrace dusič-
nanů vzrůstá. Po dosažení horního limitu 
se aerace vypne, dochází k denitrifi kaci 
a koncentrace dusičnanů klesá k dolnímu 
limitu. Poté dojde opět k zapnutí aerace. Do 
systému je vhodné defi novat i maximální 
doby trvání obou fází, například kvůli mož-
nosti poruchy měřící sondy [7]. 

Klíčové je pro tento řídící systém samo-
zřejmě správné nastavení hodnot limit-
ních koncentrací dusičnanů a případně 
maximálních dob trvání fází. Toto nasta-
vení vychází především z cílové hodnoty 
celkového dusíku na odtoku, dokonalého 
zmapování průběhu oxické a anoxické fáze 
a také z provozních zkušeností. Základním 
východiskem pro nastavení absolutních 
hodnot koncentrací se stal předpokládaný 
limit celkového dusíku na odtoku 15 mg/l 
Ncelk. Vzhledem k tomu, že v odtoku se 
koncentrace organického dusíku pohybuje 
mezi 2-3 mg/l a je potřeba také počítat 
s určitou rezervou (zde 2 mg/l Ncelk), byla 
jako zcela maximální koncentrace anor-
ganického dusíku stanovena hodnota 
10 mg/l. Pokud bychom předpokládali 
úplnou nitrifi kaci, bylo by možno tuto kon-
centraci nastavit jako horní limit pro řízení. 
V průběhu řešení projektu se však objevil 
požadavek, aby systém nebyl, z ekono-
mických důvodů, provozován s kompletní 
nitrifi kací. Horní limit, při kterém se aerace 
vypíná, byl proto snížen na 7 mg/l dusič-
nanového dusíku. Následně byl stanoven 
interval poklesu (vzrůstu) koncentrace 
dusičnanů během jedné fáze. Ke stanovení 
byla využita data z měření koncentrace 
amoniakálního a dusičnanového dusíku, 
KNK4,5, pH a ORP v průběhu oxické a ano-
xické fáze, opět prodloužené na 150 % 
původního času. Výsledky z měření ano-
xické fáze jsou zpracovány v obrázku 5. 
Zde je patrné, že po poklesu koncentrace 
dusičnanového dusíku o asi 2,5 mg/l 
dochází ke zpomalení denitrifi kace, pravdě-
podobně v důsledku poklesu koncentrace 
snadno rozložitelného substrátu. Podobné, 
ale méně výrazné zpomalení po stejném 

Obr. 2. Průběh pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku a vypočtené OUR v průběhu 
jednoho cyklu SBR [1]

Obr. 3. Znázornění průběhu pH, DO a ORP během řízení SBR osmihodinového 
cyklu [5]

Obr. 4. Průběh signálů ORP a pH během jednoho dne
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vzrůstu koncentrace pak bylo pozorováno i u nitrifi kace. Proto 
byla hodnota 2,5 mg/l dusičnanového dusíku stanovena jako 
šíře intervalu určující dobu trvání fází. 

Odečtením šíře intervalu 2,5 mg/l od hodnoty 7 mg/l pak 
dostáváme pro limit spodní, při kterém se aerace zapíná, hodnotu 
4,5 mg/l. Průměrná koncentrace dusičnanového dusíku by tak 
měla být 5,75 mg/l na odtoku z aktivační nádrže. Udržovat sys-
tém při nižších koncentracích dusičnanového dusíku by již nebylo 
účelné, neboť by mohlo dojít k limitaci denitrifi kačního procesu 
právě tímto akceptorem elektronů. Parametry dynamického řízení 
včetně pojistných časů jsou uvedeny v tabulce 3. 

Vyhodnocení provozu po zavedení dynamického řízení
Časové rozlišení jednotlivých fází v provozu ČOV Žatec je vidět 

v grafu odtokových koncentrací jednotlivých forem dusíkatého 
znečištění v závislosti na čase na obrázku 6. Fáze simultánní 
nitrifi kace a denitrifi kace a časově řízené přerušované aerace 
byly již vyhodnoceny výše. Ve fázi nazvané experiment docházelo 
k různým změnám doby trvání cyklů podle potřeby měření na 
ČOV (tato data proto nejsou vyhodnocena). Fáze dynamické řízení 
pak jasně ukazuje vliv zavedení tohoto řízení na odtokové para-
metry čistírny. Je vidět, že koncentrace celkového dusíku v této 
fázi nikdy nepřekročily hranici 10 mg/l. Zároveň je vidět výraz-
ná stabilizace provozu, která se projevila především v odtokové 
koncentraci dusičnanů. Přehled průměrných koncentrací forem 
dusíku na odtoku a také účinnosti čistírenského procesu je uve-
den v tabulce 4. V parametru celkový dusík došlo k výraznému 
zlepšení, z průměrné hodnoty 12,6 mg/l se podařilo snížení na 
průměrnou hodnotu 7,6 mg/l, která ponechává i určitou rezervu 
pro splnění limitů. K tomuto zlepšení odtokové koncentrace cel-
kového dusíku došlo díky zvýšení účinnosti čistírenského procesu 
o 7,9 %. K značnému zlepšení došlo také v parametru amonia-
kálního dusíku, kdy nyní dosahovaná hodnota koncentrace na 
odtoku 2,8 mg/l je výrazně nižší, než bylo očekáváno. 

Snižování koncentrace rozpuštěného kyslíku 
v aktivační nádrži

Po dosažení žádoucích parametrů odtoku 
na ČOV Žatec, bylo rozhodnuto provést 
snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku 
v aktivačních nádržích a snížit tak spotřebu 
elektrické energie na aeraci. Snížení koncen-
trace bylo provedeno ve dvou krocích. Nej-
prve byla koncentrace snížena z původních 
2,5 mg/l na 2,3 mg/l a po 4 týdnech pak na 
2,0 mg/l. Při tomto snížený byl stanovován 
vliv na spotřebu energie na aeraci a vliv na 
nitrifi kační bakterie v populaci aktivovaného 
kalu. Počet nitrifi kačních bakterií v aktivova-
ném kalu byl stanovován semikvantitativně 
na základě mikrofotografi í pořízených po 
provedení fl uorescenční hybridizace in-situ 
(FISH). Na obrázku 7 je zobrazen stav před 
a na obrázku 8 po snížení koncentrace 
rozpuštěného kyslíku. Z prostého vizuální 
srovnání je zřejmé, že snížení koncentrace 
kyslíku způsobilo zmenšení velikosti klastrů 
nitrifi kačních bakterií typu Nitrospira like 
(rod Nitrobacter se na dané ČOV vyskytuje 
minimálně, proto je zde zanedbáván). Záro-
veň nebyl pozorován žádný vliv na koncent-
raci amoniakálního dusíku v odtoku.

Vliv snížení koncentrace rozpuštěného 
kyslíku v aktivačních nádržích na spotřebu 
energie pak byl zanedbatelný. Toto je možno 
vysvětlit krátkou dobou sledování spotřeby 
energie (vždy 1 týden), kde může dojít k pře-
krytí vlivu koncentrace rozpuštěného kyslíku 
jinými vlivy. 

Závěr
Úkolem práce na ČOV Žatec bylo pro-

zkoumání procesů a návrh opatření k zlep-
šení odtoku v parametrech dusíkatého 
znečištění se zřetelem na ekonomiku pro-
vozu. Na základě provedených měření byl 
vybrán systém řízení přerušované aerace 
na základě přímého fotometrického měření 
koncentrace dusičnanů v aktivační směsi. 
Po aplikaci tohoto systému došlo k zásadní-
mu zlepšení odtoku, kdy průměrná koncen-

trace celkového dusíku klesla z 12,6 mg/l na 7,6 mg/l a účinnost 
čistírenského procesu se zvýšila ze 78,3 % na 86,2 %. Tohoto 
zlepšení bylo dosaženo bez jakýchkoli investicí do stavební nebo 
strojní části čistírny. Byl pouze aplikován popsaný řídící systém 
s nutnou investicí do on-line měření a vyhodnocení parametrů. 
Na základě úspěšného provozu takto řízené oběhové aktivace 
s přerušovanou aerací na ČOV Žatec považujeme tento systém 
řízení jako vhodnou variantu pro tento typ čistíren.

Poděkování: Výsledky byly získány za podpory MŠMT ČR 
(výzkumný záměr MSM6046137308) a fi rem Hach-Lange, s.r.o. 
a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapnutí aerace Vypnutí aerace
Koncentrace N-NO3

- (mg/l) 4,5 7
Pojistný čas (min) po 75 po 90

Tabulka 3. Parametry dynamického řízení

ρ(mg/l) - odtok účinnost(%)
řízení Namon N-NO3

- Ncelk Namon Ncelk

časové 10,0 2,0 12,6 79,8 78,3
dynamické 2,8 3,0 7,6 93,1 86,2

Tabulka 4. Porovnání výsledků časového a dynamické řízení

Obr. 5. Průběh anoxické fáze

Obr. 6. Jednotlivé fáze provozu a jejich vliv na odtokové koncentrace forem 
dusíku

Obr. 7. Nitrospira like bakte-
rie konc. rozp. O2 = 2,5 mg/l

Obr. 8. Nitrospira like bakte-
rie konc. rozp. O2 = 2,0 mg/l
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The Žatec waste water treatment plant (WWTP) is a biological 
waste water treatment plant operating two carousel activated 
sludge process tanks with intermittent aeration. The WWTP 
capacity is 33 000 population equivalent. The WWTP has been 
reconstructed until July 2006 but even after reconstruction its 
effl uent values of total nitrogen concentrations has not been 
suffi cient. The average total nitrogen concentration in effl uent 
has been 12,6 mg/l and effi ciency of the nitrogen removal has 
been 78,3%. The “p” effl uent standard value has been broken 
twice in 5 months and the “m” value once.

To deal with these problems the intensive monitoring cam-
paign was started on January 2007. The WWTP was equipped 
with on-line measurements of pH, oxidation-reduction potential 
(ORP), dissolved oxygen concentration (DO) and nitrate ions 
concentration in activated sludge process tanks (NITRATAX 
direct photometric determination in-situ). The on-line measu-
rements were supplemented with 24 hours sampling of infl uent 
and effl uent, laboratory kinetic tests, respirometric tests and 
microscopic determination of activated sludge properties. 

After the preliminary campaign we have decided to apply 
new system of intermittent aeration control. In this system 
switching on and off of the aeration is based on nitrate ions 
concentration in aerated tank. First aeration is switched on and 
nitrifi cation is proceeding providing more nitrate ions. After 
determined level of nitrate ions concentration (here 7 mg/l) is 
reached the blowers are switched of. Afterwards denitrifi cation 

process lowers nitrate ions concentration to determined level 
(here 4,5 mg/l) and the aeration is switched on again. This 
control system is very simple and easy to apply and it provides 
stabile concentration of nitrate ions in effl uent.

After the new control of the intermittent aeration has been 
applied the effl uent concentration of nitrate ions became sta-
bile. The total nitrogen concentration in effl uent decreased on 
7,6 mg/l (average value from 2 moths data). The effi ciency of 
nitrogen removal increased from 78,3% to 86,2%. This effi ci-
ency provides stabile performance of WWTP witch guarantees 
fulfi lling of the effl uent standards. 

The last research task was to decrease energy costs on aera-
tion by lowering the DO level in aerated tanks. The decrease 
from 2,5 mg/l to 2,0 mg/l has minimal infl uence on energy 
costs. It have some negative infl uence on nitrifying bacteria 
population determined by FISH but without causing techno-
logical problems with ammonia removal. 

To conclude we could say that the performance of Žatec 
WWTP was increased on by improvement of measurement and 
control system without any construction work or machinery 
improvement. That control system change provides maximal 
effect with minimal investments and running costs.

Odborná skupina Městské čistírny 
odpadních vod, AČE ČR

Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod byla založena 
koncem roku 2004 jako řádná skupina pracující pod hlavičkou 
AČE ČR. Účelem bylo sdružit odborníky působící v oboru čištění 
městských odpadních vod a vytvořit tak reprezentativní fórum 
pro výměnu informací v tomto oboru. Mezi zakládající členy 
skupiny patřil Prof. Jiří Wanner, Ing. Martin Fiala a Ing. Boh-
dan Soukup s tím, že v dnešní době ve skupině trvale působí již 
jedenáct stálých členů.

Hlavní náplní skupiny je získávat nejnovější poznatky, zjišťo-
vat a řešit aktuální problémy vyplývající z provozování čistíren, 
poskytovat konzultační činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí 
čistíren odpadních vod a také podporovat zavádění nových 
technologií v ČR. Cílem však není pouhá integrace získaných 
znalostí a zkušeností do skupiny, ale především jejich cílené 
předávání vodohospodářské veřejnosti, což se s úspěchem daří 
zejména prostřednictvím již tradičního semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ probíhajícího 
každoročně pod organizační záštitou společnosti VHOS a. s. 
v Moravské Třebové. Kromě této odborně společenské akce pak 
skupina pravidelně pořádá jednodenní semináře, které jsou vždy 
specializovány na vybraná témata a mají za úkol dané téma 
postihnout detailně nejen z hlediska teorie, ale zároveň přinést 
i zkušenosti provozovatelů z praxe.

Dovolte mi, abych vás touto cestou pozval na další z řady semi-
nářů skupiny, který se bude konat 27. 2. 2008 v Praze v Kongre-
sovém centru koleje Sázava a bude zaměřen na téma „Regulace 
procesů městských ČOV – zkušenosti z ČR a SR“.

Cílem skupiny je dále také spoluúčast při tvorbě legislativních 
předpisů a technických norem v oblasti čištění odpadních vod 
a při přizpůsobování technických norem evropským standardům. 
Je třeba si uvědomit, že nejen odborná skupina MČOV, ale obec-
ně celá AČE ČR sdružuje široké spektrum odborníků z oblasti 
výroby strojů a zařízení, výstavby a provozování ČOV a v nepo-
slední řadě i z oblasti výzkumu nových technologií a disponuje 
tak značným potenciálem vědomostí, které tvorba legislativních 
předpisů a technických norem nezbytně vyžaduje. Příkladem 
konkrétní spolupráce mnoha odborníků napříč celou AČE ČR 
s ministerskými úředníky na legislativním procesu byla příprava 
a dokončení novely NV č. 61/2003 Sb. (dnes NV č. 229/2007 
Sb.). Na podzim roku 2007 pak probíhala podobná spolupráce 
při přípravě novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Závěrem bych vás všechny, kteří mají zájem o aktivní práci 
ve skupině, respektive o jakoukoliv formu spolupráce s námi, 
srdečně pozval na krátké setkání se členy této skupiny, které 
proběhne v rámci tradičního semináře „Nové metody a postupy 
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové ve 
dnech 1. – 2. 4. 2008.

Na setkání a případnou spolupráci se těší

Ing. Martin Fiala, Ph.D.
mluvčí Odborné skupiny MČOV

fi ala@hydrosystemy.cz
724 172 498
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Praha – Nové technologie... aneb 
„na velikosti záleží“

Dne 13. listopadu uspořádala fi rma Asio, korporativní člen 
Asociace čistírenských expertů ČR“ za účasti asi 60-ti zájemců 
seminář, na kterém představila některé nové technologie a snažila 
se najít odpověď na několik otázek souvisejících s použitím těchto 
technologií. Mezi představenými technologiemi byl SFT fi ltr, 
mebrány, ATS a čištění vzduchu fotokatalytickou oxidací. 

SFT fi ltr je zařízení určené k odstranění nerozpuštěných 
látek na nátoku do čistírny. Tímto zařízením se z vod odstraní 
a následně zahustí a odvodní nejen podstatná část nerozpuš-
těných látek (a to i při velkých průtocích), ale i podstatná část 
organických látek. Což má pak dva důsledky – organické látky 
je možné lépe využít na výrobu energie a ušetřit na objemech 
a za provzdušňování v aktivaci, na druhé straně to může mít 
vliv na odstraňování dusíku. Ukazuje se však, že odstraňová-
ní dusíku v těchto systémech nemusí být problém, pokud se 
použijí technologie jako bioaugmentace nebo Lentikats (kapsule 
s bakteriemi, které nitrifi kují a denitrifi kují), a že se není třeba 
ani obávat dávkování externího substrátu. Je prokázáno, že při 
dnešních cenových relacích nemá dávkování substrátu nějaký 
podstatný vliv na ekonomiku provozu a naopak může vést ke 
zlepšení odtokových parametrů

Další představenou technologií byly MBR. Membránové reak-
tory jsou způsobem, jak zvýšit kvalitu odtékající vyčištěné vody 
až na úroveň dešťové vody. Kombinace MBR a SFT pak vede 
k minimalizaci objemů nádrží – objemy lze v některých případech  

snížit až na 30 % při zachování nebo dokonce zlepšení čistících 
účinků. SFT fi ltr je pak i vhodným potřebným předčištěním pro 
membrány.

Zajímavá byla i přednáška představitelů fi rmy Fuchs, což je 
fi rma jejíž systém Aerobní termofi lní stabilizace (ATS) se snaží 
fi rma Asio nabídnout i v Čechách. Mimo obvyklé informace pra-
covníci fi rmy Fuchs prezentovali vyhodnocení provozních nákla-
dů na konkrétním příkladu pro cca 12 000 EO. Ukázalo se, že 
provozní náklady (energie) jsou při dnešních cenách energie v ČR 
kolem 250 tis. Kč, což je zřetelně méně, než by činily teoretické 
náklady  např. na zpracování kalu od stejného počtu obyvatel 
kyslíkem. Ukazuje se tedy, že ATS by mohla být perspektivní 
technologií pro hygienizaci a stabilizaci kalu u čistíren v rozmezí 
10 – 40 tis. EO a to i v podmínkách ČR.

Také srovnání fyzikálně chemických způsobů čištění vzdu-
chu s biofi ltry vyznělo docela pozitivně pro fyzikálně-chemické 
způsoby. Jejich nevýhoda – vyšší pořizovací cena – je, zejména 
u složitějších zápachů, vyvážená spolehlivostí a dalšími provoz-
ními výhodami.

Závěrem lze konstatovat, že cíl semináře – představit nové 
technologie jednak jako jednotlivé aparáty a jednak jako součást 
ucelené technologické linky se zdařil. Dalším kladem bylo, že 
se při tom povedlo ukázat nejen výhody (úspory objemů a lepší 
energetickou bilanci), ale i možná úskalí při použití těchto tech-
nologií a jak se jich vyvarovat. Doufáme, že informace padly 
na úrodnou půdu a že přinesou všem zúčastněným prospěch 
ve formě úspěšných řešení.

Ing. Karel Plotěný

Konference IWA – Navrhování, provoz 
a ekonomika velkých ČOV

V září 2007 se konala Desátá specializovaná konference IWA 
„Navrhování, provoz a ekonomika velkých ČOV“ ve Vídni. 
Odborný program byl rozdělen do těchto hlavních sekcí: 
• Příklady zajímavých projektů velkých ČOV 
• Aerace a míchání 
• Odstraňování nutrientů 
• Projekce a plánování 
• Zkušenosti z provozní praxe 
• Ceny a ekonomika provozu 
• Kalové hospodářství 
• Matematické modely pro navrhování a řízení 

ČOV 
Souběžně s přednáškami probíhaly semináře 

pro provozní pracovníky velkých ČOV k tématům 
jako „Ekonomika provozu“, „Bezpečnost práce“, 
Vztahy s veřejností“ apod. 

Do programu konference byla přijata, jako 
jediná z ČR, přednáška autorů: Wanner J., Kos 
M., Novák L.: Intensifi cation of Prague Central 
WWTP – Ten years of practical experiences 
with the in-situ bioaugmentation nitrifi cation 
method. Tato přednáška seznámila přítomné 
odborníky nejen se stavem řešení intenzifi kace 
největší aktivační ČOV v ČR ale zároveň i s origi-
nální českou technologií bioaugmentace in-situ. 

Další informace o programu konference lze 
nalézt na webové stránce: http://LWWTP07.
tuwien.ac.at 

Příští konference se bude konat v r. 2011 v Bu-
da pešti a v r. 2015 by se měla vrátit do Prahy. 
V Praze se tato konference konala již v letech 
1991 a 2003. 

Tato série konferencí je organizována Skupinou specialistů IWA 
pro navrhování a provozování velkých čistíren odpadních vod. Je 
to nejstarší a počtem členů i největší odborná skupina v Asociaci. 
Během konference se konala i valná hromada této skupiny, která 
zvolila nové vedení na další 4 roky. Předsedou odborné skupiny 
se stal prof. Wanner z VŠCHT Praha, sekretářem pak Dr. Jardin 
ze společnosti Ruhrverband v Německu.

Jiří Wanner

Zleva: Prof. Svardal a prof. Kroiss, TU Vídeň; prof. Bode (SRN), dosavadní 
předseda skupiny; prof. von der Emde, TU Vídeň, organizátor prvních kon-
ferencí o velkých ČOV; prof. Wanner, VŠCHT Praha, nový předseda odborné 
skupiny; de Korte (NL), dosavadní sekretář skupiny; prof. Matsché, TU Vídeň; 
Dr. Jardin, nový sekretář skupiny 
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Společnost HYDROTECH s. r. o. jako 
generální dodavatel navrhla a pro-
vedla rekonstrukci techno logie bio-

logické čistírny průmyslových od padních 
vod BČ II s kapacitou 150 000 EO společ-
nosti UNIPETROL RPA, s. r. o. v časovém 
období 04 - 10/2007 včetně zpracování 
projektové dokumentace. 

Předmětem rekonstrukce byla kom-
pletní náhrada stávajícího nevyhovující-
ho technologického vybavení biologické 
aktivace druhého stupně čištění a pří-
slušných dosazovacích nádrží včetně 
nové elektroinstalace a ASŘTP.

V této souvislosti autoři upozorňují 
zejména na nové unikátní řešení technologického vybavení 
pravoúhlých podélných dosazovacích nádrží, které využívá pro 
stírání a vyklízení kalu patentovanou technologii švédské fi rmy 
Nordic Water Zickert. Toto nové řešení umožnilo snížit nároky 
na kapacitu nádrží o polovinu proti původnímu předpokladu 
investora a uspořené nádrže využít pro homogenizaci surových 
odpadních vod. 

Druhý stupeň čištění odpadních vod společnosti UNIPETROL 
RPA, s.r.o. se skládá z biologické aktivace AN II a podélných 
dosazovacích nádržích DN II, které zajišťují následnou separaci 
kalu. Tento stupeň je určen zejména pro odstraňování dusíkatého 
znečištění s fi nálním dočištěním organického znečištění a neroz-
puštěných látek.

Základním požadavkem na rekon-
strukci BČ II bylo:
• využití kapacity stávajících železobe-
tonových nádrží po jejich rekonstrukci 
v rozsahu pro potřeby nově navrženého 
a instalovaného technologického zaříze-
ní, elektroinstalací a ASŘTP,
• zvýšení kapacity, účinnosti a zejména 
spolehlivosti provozu,
• spolehlivé dodržování nově stano-
vených limitů integrovaného povolení 
k vypouštění odpadních vod do recipi-
entu (řeka Bílina),
• příprava a naběhnutí zkušebního pro-
vozu včetně spoluúčasti na jeho řízení, 

monitorování a vyhodnocení po dobu minimálně 3 měsíců.

Popis BČ II a způsob rekonstrukce
Základní návrhové parametry:
Přítok OV:
Qmax 1 000 m3·h-1

Qprům 650 m3·h-1

Qmin 400 m3·h-1

CHSK max. 750 kg·h-1 (18 000 kg·d-1); podíl BSK5 30 – 35 %
NL  max 45 kg·h-1  (1 080 kg·d-1)
Nc max. 70 kg·h-1  (1 680 kg·d-1)
N-NH4 max. 45 kg·h-1 (2 700 kg·d-1)
EO 150 000

Aktivační nádrže AN II:
celkové rozměry:
půdorys  2 x (24 x 105) m
hloubka 5 m; hladina 3,7 m 
využitelný objem: 18 560 m3

Aktivace jsou uspořádány do 2 linek, které jsou rozděleny do 
4 sekcí:
PDN (predenitrifi kace) 1 864 m3; 2 x (24 x 19) m
NIT (nitrifi kace) 7 460 m3; 2 x (24 x 46) m
DEN (denitrifi kace) 3 730 m3; 2 x (24 x 21) m
AER (aerace) 5 594 m3; 2 x (24 x 31) m

Dosazovací nádrže DN II:
DN II jsou uspořádány do 2 linek
celkové rozměry:
půdorys  2 x (12 x 85) m
hloubka 3 m; hladina 2,8 m (před rekonstrukcí 2,5 m)
využitelný objem: 5712 m3

zatížení: 
NL  < 4 g/l
recykl kalu Qr  500 - 1000 m3·h-1 
KI:  140 ml·g-1 průměrně, obvyklý rozsah 
 130 - 150 ml·g-1; nárazově 200 ml·g-1

Původní stav a návrh rekonstrukce
Sekce původních aktivačních nádrží PDN a DEN byly vybaveny 

vertikálními turbínami za účelem míchání a sekce NIT a AER 
rovněž vertikálními turbínami za účelem aerace a homogenizace. 
Zařízení ze 70. let překračovalo dobu životnosti a vykazovalo vyso-
kou energetickou náročnost. 

Dle zadání investora byl požadavek na výměnu nových moder-
nějších povrchových aerátorů a míchadel.

Společnost HYDROTECH s.r.o. navrhla alternativní řešení 
a následně realizovala míchání sekcí PDN a DEN ponornými 
vrtulovými vertikálními míchadly a v sekcích NIT a AER jemno-
bublinnou aeraci. 

Zdrojem vzduchu je sestava dmychadel o výkonu 6 x 4 500 m3.h-1, 
celkem max. 27 000 m3.h-1. Vnos kyslíku a výkon dmychadel je 
automaticky regulován v rozsahu 3 500 - 13 500 m3.h-1 v každé 
lince, na základě signálu od údajů kyslíkových sond, frekvenčních 
měničů a dálkově ovládaných omezovacích armatur pro regulaci 
dodávky vzduchu do jednotlivých sekcí. 

Rozvody vzduchu jsou v provedení nerez, pod hladinou doplně né 
plastovými rozvody.

Vnitřní recykly z anoxických do oxických sekcí jsou realizovány 
ponornými vrtulovými čerpadly a nerezovým potrubím.

Rekonstrukce biologické 
čistírny průmyslových 

odpadních vod (BČ II) fi rmy 
UNIPETROL RPA, s.r.o.

Kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku BČ II
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Původní dosazovací nádrže měly společný 
nátokový žlab s provizorní jednoduchou 
regulací otočnou klapkou a plastovou pře-
pážkou pro dělení nátoku. Byly vybaveny 
pojezdovým mostem s rozpětím 24 m spo-
lečným pro obě linky. Ten zajišťoval stírání 
kalu ze dna do středového žlabu a odsávání 
pomocí ponorných čerpadel. Vratný kal byl 
čerpán do společného žlabu a následně do 
aktivací.

V uvedených dosazovacích nádržích DN II byly provedeny 
následující úpravy:

Nátoková galerie je zvýšena, upravena a vybavena novým děle ním 
průtoků do obou linek s případnou možností odstavení nátoku do 
kterékoliv linky. Nátok nádrží je vybaven novou fl okulační zónou.

Ve stávajících odtokových žlabech jsou vybetonovány nové 
přelivné stěny a provedeno jejich prodloužení novými nerezovými 
žlaby. Současně je zvýšena hloubka nádrží z 2,5 m na 2,8 m (další 
zvýšení nebylo z důvodů celkových výškových poměrů možné). 
Odtokové žlaby jsou vybaveny novými nerezovými hranami s nor-
nými stěnami.

Stírání a odtah kalu je kompletně řešen nově realizací patento-
vané technologie švédské fi rmy Zickert. 

Stírání kalu ze dna uvedená technologie řeší posunem systému 
stíracích lamel (výška cca 100 mm) po dně, posun je zajišťován 
hydraulickým pohonem. Výhodou je, že každá z lamel se pohybuje 
a stírá pouze krátký vymezený úsek (do 1 m) a stíraný kal je při 
současném zahuštění předáván „z lamely na lamelu“. Profi l a sys-
tém lamel s možností regulace frekvence jejich pohybu zajišťuje 
optimalizaci podmínek stírání a zahuštění odseparovaného kalu při 
minimalizaci jeho případného víření a vzniku poruch (i ve srovnání 
s jinými systémy).

Pro nově instalovanou technologii stírání kalu bylo v rámci sta-
vebních úprav provedeno vyrovnání dna dosazovacích nádrží.

Odtah kalu zajišťuje nově instalovaný sběrný žlab vratného kalu 
s odsáváním kalu ze dna nádrží systémem sacích trubek na principu 
hydraulického sifonu. Každá sací trubka je vybavena mamutkou 
pro možnost regulace průtoku a zajištění optimální hydraulické 
průchodnosti. Vzduch pro mamutky je zajišťován z rozvodu 
aerace. Odtokový žlab vratného kalu je v obou nádržích vybaven 
čerpací jímkou, v každé čerpací jímce je instalováno ponorné čer-
padlo (1+1) s vyjímacím a spouštěcím zařízením, což umožňuje 
manipulaci bez nutnosti snižovaní hladiny a přerušování provozu 
ostatních čerpadel . 

Stávající pojezdový most společný pro obě dosazovací nádrže 
je ukotven v prostoru sběrných žlabů vratného kalu a využit jako 
přístupová plošina pro novou technologii a její instalaci (čerpadla 
vratného kalu, ukotvení potrubních a el. rozvodů včetně el. roz-
vaděče s místním ručním systémem ovládání).

Pro odtah plovoucích látek z hladiny byl nově realizován speci-
ální systém násosek, kterým jsou plovoucí nečistoty dopravovány 
do sběrných čerpacích jímek.

Závěr
Zahájení zkušebního provozu po rekonstrukci bylo plánováno 

k 1. 11. 2007. Z důvodu nízké vydatnosti recipientu a mimořádně 
teplého a suchého období v průběhu rekonstrukce vyvstala mimo-
řádná potřeba zkrácení termínu realizace. Proto byla, ve spolu práci 
s UNIPETROLem RPA, s. r. o., navržena a realizována opatření, 
která umožnila zahájení zkušebního provozu BČ II od 1. 9. 2007 
v manuálně řízeném režimu. Následně byly dokončeny kabeláže 
a ASŘTP, takže k 1. 10. 2007 byl úspěšně zahájen provoz v auto-
matickém režimu.

Zatížení rekonstruované BČ II a kvalita vyčištěné odpadní vody 
na odtoku jsou souhrnně uvedeny v tabulce a grafech.

Provedená rekonstrukce významně zlepšila a vyrovnala účinnost 
a spolehlivost provozu a zajistila požadované limity vypouštěného 
znečištění v souladu s požadavky vodoprávního integrovaného 
povolení. 

K tomu zejména přispívá nově realizovaná koncepce dosazovacích 
nádrží s využitím technologie švédské fi rmy Nordic Water Zickert

Dalším ekologickým i ekonomickým přínosem je snížení potřeby 
elektrické energie více než o polovinu proti původnímu řešení 
a snížení vypouštěného množství CHSK. Podle výsledků zkušeb-
ního provozu se průměrná úroveň CHSK blíží limitu zpoplatnění 
40 mg·l-1.

Na závěr podotýkáme, že mimo návrhu a rekonstrukce technolo-
gie aktivací a dosazovacích nádrží BČ II, realizovaných generálním 
dodavatelem společností HYDROTECH s.r.o., přispívá k uvedené 
vysoké účinnosti BČ II i návrh optimalizace a zajištění stability 
vhodných provozních podmínek aktivace. 

K tomu přispívá možnost dávkování externího substrátu (me-
thanol) a udržování vhodného pH (dávkováním vodného roztoku 
NaOH) na základě monitoringu provozních parametrů (obsah 
dusičnanů, CHSK a pH) v zájmových profi lech aktivace. Tento pro-
jektový návrh zpracovala společnost MV PROJEKT s. r. o. s využitím 
analyzátorů a sond společnosti HACH LANGE s. r. o.

Nicméně, i nejlepší technologické návrhy, systémy monitoringu 
i řízení by nedosahovaly špičkově účinnosti bez správného provo-
zování a údržby, což patřičným způsobem zajišťuje provozovatel 
ČOV, společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.

Ing. Pavel Příhoda, CSc., HYDROTECH s. r. o.
Ing. Josef Miňovský, CSc., HYDROTECH s.r.o.

Zdeněk Kubík, UNIPETROL RPA. s. r. o.

Do diskuse: Ještě jednou k plavbě
Kvůli pár motýlkům likvidují nejekologičtější dopravu!?
Jako bych slyšel tuhle větu, když jsem vloni v novinách četl, že 

Ministerstvo životního prostředí neudělením příslušných ochranář-
ských výjimek zablokovalo výstavbu plavebního kanálu u Přelouče. 
Pravda, ve škole nám vštěpovali, že vodní doprava je nej-. Slyšeli 
jsme, jaký je to balšám na kvalitu vody, když ji provzdušňují prope-
lery. Všichni jsme také museli o cvičeních projektovat nejdříve jez 
a potom plavební komoru na Labi u Děčína. Stejně jako jsme všich-
ni museli kreslit přehradu u Křivoklátu. To aby nám, jako celým 
generacím vodařů, vešlo do žil, že postavit jednou tyto vysněné 
objekty je svatou povinností našeho společenstva vodostavebné-
ho betonu. (Ostatně nám na fakultě nikdy nikdo neřekl, odkud se 
vzalo to podivné skloňování stavebný, stavebná, stavebné, k němuž 
jsme byli příležitostně vychováváni. Jestli je to jazykový relikt z 19. 
století, anebo tak mluvil nějaký profesor slovenského původu, který 
byl tak zasloužilý, že to po něm pedelové a fámulové ještě dalších 
padesát let opakovali.) Jistě i díky tomuto výcviku je dosud plavba 
tak trochu fetišem i řadě vodařů, kteří s ní přímo nespojují nějaký 
svůj prospěch. Nicméně tvrzení, že vodní doprava je nejekologič-
tější, se zdá být problematickým. Jak se to měří? Podle nároků na 

prostor v krajině? Tento aspekt komentovala už před léty památná 
věta Vithova o tom, že od uvažovaného kanál D – O – L by bylo 
lze očekávat podobnou přepravní kapacitu, jakou má jednokolejná 
železniční trať. Pokud to i nadále platí, tak v nároku na zábor kra-
jinného prostoru, což je i pro ekologii krajiny podstatný ukazatel, 
loď nad lokomotivou nevítězí. 

Dalším hlediskem je energetická náročnost přepravních výkonů. 
Nedisponuji údaji, které by mi umožňovaly rozhodovat, v jakém 
poměru je energetická spotřeba moderního říčního soulodí, vezou-
cího třeba písek, k energetickým nárokům skromného Číňana, který 
písek převáží na přívěsném vozíku za jízdním kolem. Možná že sou-
lodí vítězí na celé čáře, protože než i velmi skromný Číňan přepraví 
za bicyklem tolik písku, co se vejde na plavidlo, sní mnoho, velmi 
mnoho rýže. Ani neumím říct, zda je snazší překonávat vlnový odpor, 
který klade voda plující lodici, nebo při srovnatelném dopravním 
zatížení valivý odpor ocelových kol na hladkých kolejnicích adhezní 
dráhy. Intuice říká, že tady už lodice nemusejí vyhrávat – ale intuice 
nemusí být dobrý soudce. Jako nesporný fakt ovšem lze říct, že „eko-
logičnost“ lodní dopravy je třeba hodnotit i z jiných pohledů.

Oblastí, v níž se snažím profesně působit, ač nejsem ekolog, 
ale votrubovský jednotný vodař, je ochrana ekologického stavu 
vodních toků a jejich niv, a to zejména se zřetelem ke stavu mor-
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fologickému. Hlavně z této strany nahlížím i na vodní dopravu. 
A co vidím? Před více než sto lety dostali lidé do rukou parní bagry 
a začali ve velkém přehrabovat, respektive technicky upravovat 
vodní toky. Naše největší řeky, do značné míry právě z důvodu 
zesplavňování, byly během první poloviny minulého století pro-
měněny v ekologicky degradované kanály. Zásadní úbytek tvarové 
členitosti a prostorového rozsahu přirozených forem výskytu vody 
v krajině, to jsou atributy technických úprav koryt toků. Hlavně na 
Labi přinesly tyto změny rozvrat i v nivě – velké pasáže luhů s říč-
ními rameny, tůněmi a mokřady byly odděleny od běžného říčního 
režimu a tím vystaveny zrychlené degradaci. Vedle plavby z těchto 
změn profi tovalo zemědělství, kterému řešení s geometrizovaným 
splavným korytem a těsně přisazenými hrázemi poskytlo ochranu 
před častějším zaplavováním menšími povodněmi. Navíc přímá 
prostorová redukce říčního prostoru se také z části děla ve prospěch 
zemědělství. Jakkoliv však byly tyto úpravy přínosné pro plavbu, 
pro zemědělství nebo pro malou vodní energetiku, znamenaly také 
zásadní poškození ekologického stavu dotčených vodních toků. 
Průběžně prováděná správa toků dnes tyto úpravy udržuje.

Dopravu, kvůli níž byly zdevastovány naše největší řeky a jsou 
nadále udržovány v ekologicky degradovaném stavu, nelze pokládat 
za nejekologičtější. Je obtížné pokládat ji vůbec za ekologickou. 

Degradační aspekty technických úprav splavných řek trvají, byť 
tyto úpravy byly prováděny již před delší dobou. Pokud jde o lab-
skou nivní přírodu, dá se trochu nadneseně říct, že právě v součas-
nosti začíná dozrávat druhá generace plodů tohoto ničení – zánik 
mnoha vodních prvků krajiny, které se ocitly vně aktivního říčního 
koridoru, se projevuje zřetelněji než dříve. Přitom v současnosti zře-
telně slábnou hospodářské efekty regulace řek. Říční lodní doprava 
je u nás v tak hluboké depresi, že se mnozí ptají, proč se o ní ještě 
vůbec musí mluvit. Zvláště když si v dnešní době neděláme těžkou 
hlavu kvůli zániku jiných „nerentabilních veřejných služeb“, které 
by třeba byly i více společensky žádoucí než pomalá a ve svém dosa-
hu velmi omezená říční plavba. Zemědělství vzhledem k obecným 
vývojovým trendům nemalou měrou ztrácí schopnost využívat těch 
efektů, které mu kdysi regulace řek zpřístupnila. A ke všemu se 
ukazuje, že staré systémy regulovaných koryt a těsně přisazených 
hrází, poskytující průtočnou kapacitu třeba na úrovni Q20, mnohde 
nedávají obcím v nivě takovou protipovodňovou ochranu, o jakou 
by v dnešní době stály – třeba pro případ, až se jednou domluví 
Krakonoš se svými kolegy z ostatních hor v povodí Labe a spustí 
to doopravdy. Úpravy sice v řadě míst přinášely lokální posílení 
protipovodňové ochrany, ale z hlediska průběhu povodní v rámci 
celých povodí byly jejich dopady problematické – zvětšení povod-
ňové průtočné kapacity koryt v nezastavěných úsecích niv do jisté 
míry omezilo přirozené rozlivy povodní, které jsou významným 
faktorem jejich tlumení.

Smutné otázky návratnosti prostředků, vkládaných do říční 
lodní dopravy a do udržování, případně do výstavby plavebních 
cest, jakož i úvahy, zda je na tom lodní doprava tak špatně, protože 
ji nějaká černá ruka systematicky nespravedlivě šidí na dotacích, 
nechám někomu, kdo tomu rozumí. Zůstanu u skutečnosti, že se 
kvůli lodní dopravě dál udržuje ekologicky degradovaný stav vod-
ních toků a u toho, jak se to provádí. Tvrdím, že i za předpokladu 
akceptování účelnosti existence plavebních cest na Vltavě a na 
českém Labi jsou dnes způsoby jejich udržování neúnosně zasta-

ralé. Konzervativní přístupy správců těchto 
vodních cest zatím postrádají vstřícnost ke 
snahám o nějakou ekologickou rehabilitaci 
postižených řek. Správci splavných toků 
dosud podle mého soudu nepřiměřeně 
úporně hájí podobu technických úprav řek, 
která byla vytvořena v prvních desetiletích 
minulého století. Ochraňují souvisle hlad-
ké břehové čáry v plavební cestě. Snaží se 
udržovat i některé prvky technických úprav, 
které kdysi vznikly v souvislosti s dnes již 
neprovozovanou voroplavbou nebo potažní 
plavbou. Jde zejména o dlážděné potahové 
stezky, kvůli nimž jsou rovněž převážně 
dlažbami stabilizovány říční břehy. Něk-
teré části regulačních staveb, jako výhony 
a podélné koncentrační hráze, byly provede-
ny v zájmu koncentrace proudění, ale jejich 
účinky později nahradily nové jezové stavby 

nebo nové funkční konstrukce jezů. Dnes existence těchto prvků 
mnohde zbytečně blokuje případné obnovování členitosti koryt řek. 
Správa toků zatím příliš nehledá ani možnosti částečných úprav, 
které by upravená splavná koryta rozčlenily, a tím alespoň jistou 
měrou zlepšily jejich ekologický stav. 

Přitom z technického hlediska jsou alternativní přístupy možné. 
Také u nás se příležitostně, jako příklad ekologicky relativně vlíd-
ného řešení říční lodní dopravy, uvádí jižní část bavorského kanálu 
Dunaj – Mohan. Nejvýznamnějším „ekologizačním“ prvkem tam 
je zřejmě otevřená komunikace mezi plavební dráhou a pomístně 
dochovanými členitými strukturami někdejší řeky Altmühl. Ale 
u tohoto dávání za příklad u nás zatím všechno končí. U nás na 
splavné Vltavě a na Labi je zatím prakticky nedotknutelná souvis-
lost a hladkost břehové čáry koryta a nějaké členité struktury jsou 
spolehlivě vykázány mimo koryto, případně vně ochranných hrází. 
„Revitalizujte si třeba stará ramena v nivě mimo řeku, ale na naši 
pěkně dlážděnou břehovou čáru a na naši starou hráz proti dvace-
tileté vodě nesahejte. Revitalizujte si v nivě, ale nechoďte nám s tím 
do koryta – mimo jiné abychom se o to nemuseli starat.“

Jestliže je u nás udržování plavebních cest zatíženo dosavadními 
obstarožními přístupy, dosavadní mírou neschopnosti spojovat 
plavbu s dalšími funkcemi vodních toků a jejich niv, ať se nikdo 
nediví, že ekologicky orientovaní lidé nemají k plavbě dobrý vztah 
a výrok o nejvyšší ekologičnosti vodní dopravy je pro ně jenom 
účelovou fl oskulí. Nelze se rovněž divit, že ekologickým uším znějí 
jako velmi opovážlivé až nestoudné hovory o dalších miliardových 
stavbách ve prospěch lodní dopravy. Když ministr životního pro-
středí řekl v souvislosti s kanálem u Přelouče, že v Evropě nastal 
čas „přizpůsobování lodí potřebám řek“, vyjádřil názory ekologicky 
orientované části veřejnosti ještě velmi decentně a vůči plavbě 
vstřícně. Divit se lze spíš tomu, že daleko větší kritický zájem ze 
strany obecné, nikoliv jen ekologické veřejnosti není věnován eko-
nomickým aspektům provozování plavebních cest a třeba i tomu, 
že ve veřejných zdrojích se stále nalézají prostředky na běh admi-
nistrativní a projekční mašinérie, zabývající se přípravou nových 
velkých staveb, které mají údajně zachránit skomírající odvětví 
lodní dopravy. 

Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 neumožnilo výstav-
bu plavebního kanálu u Přelouče. Jako hlavní důvod byly uvedeny 
chráněné druhy a chráněná území. Samo o sobě není toto odůvod-
nění politicky nejsilnější, protože mnoha lidem skutečně bude těch 
„pár modrásků“ připadat jako slabý důvod pro zavržení záměru, 
kolem něhož může být umně našlehán poměrně hustý dojem 
veřejné prospěšnosti. Ministerstvo je ovšem nuceno těmi právními 
nástroji, které má k dispozici, řešit situace, jaké by třeba nevznikaly, 
kdyby různé jiné instituce postupovaly standardněji a systémověji 
a více braly ohled na veřejné zájmy jak ekologické, tak ekonomické. 
Nicméně je už načase, aby také resort životního prostředí začal 
v podobných situacích používat komplexnější argumentace. Pokud 
jde o vodu v krajině, taková argumentace má obecnou právní oporu, 
jenom zatím nejsou propracovány a zažity aplikační koncovky, které 
by tuto argumentaci přiváděly do úrovně běžné práce státní správy. 
Základem oné obecné právní opory je péče o příznivý ekologický 
stav vodních toků. Na papír jsme u nás tento princip dostali, když 
jsme se stali členy Evropské unie. Se vstupem do Unie jsme přijali 
také zásady jejího hlavního vodohospodářského předpisu, Směrnice 

Ojedinělý rekreační člun patří k dneš-
ním nevysokým vrcholům využití plavební 
cesty na českém středním Labi. I velké lodi 
by se dostaly až za Chvaletice, ale zřejmě 
chybí přepravní poptávka. 

Plavební komora na Labi u Přelouče byla 
postavena, ale lodi se k ní nedostanou. Pro 
někoho trvalý podnět k záměrům dalších 
zesplavňovacích staveb, pro jiného pomník 
pochybné regulační koncepce a selhání 
salámové metody výstavby.
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Konference Městské vody 2007
Pod záštitou Asociace čistírenských expertů ČR, města Břeclav 

a VHS Břeclav se konal ve dnech 11. a 12. října 2007 v Břeclavi VII. 
ročník konference „Městské vody 2007“. Generálním partnerem kon-
ference byla JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA. Partnery konference 
byly fi rmy ADPP, AQUAPROCON, AQUASTYL, DHI, ENVI-PUR, 
GRUNDFOS, HOBAS, HYDROPROJEKT, KERAMO STEINZEUG, 
MAINCOR, REKUPER, SAINT GOBAIN, SIKA, SKANSKA a WA-
VIN EKOPLASTIK. Lze konstatovat, že tradičně vysoká odborná 
a společenská úroveň konference byla umocněna bezchybnou 
organizací zajišťovanou profesionální fi rmou. To vytvořilo potřebný 
prostor pro odborné garanty konference, aby se mohli více věnovat 
vlastnímu programu konference. Program konference byl rozdělen 
do několika bloků. Celkem bylo předneseno 43 příspěvků. Stěžejní 
příspěvky byly zaměřeny na problematiku projektů realizovaných 
ze zdrojů Evropské unie a k současným problémům přípravy a rea-
lizace staveb. Významnou sekcí byla kanalizační sekce, která byla 
zaměřena na problematiku aplikace imisní strategie, odlehčovacích 
komor a materiálů stokových sítí. V sekcích zaměřených na ČOV 
byla problematika věnována pokrokovým technologiím čištění, 
významné místo zde zaujímaly membránové technologie čištění. 
Standardně byla také prezentována problematika míchání a pro-
vzdušňování aeračních nádrží. Poměrně novou problematikou, která 
zde zazněla, bylo decentralizovaní nakládání z odpadními vodami 
pro malé zdroje znečištění. 

Součástí konference byla posterová sekce, ve které bylo prezen-
továno 12 posterů pokrývajících celou škálu odborného programu 
konference. V rámci konference proběhla doprovodná výstava, kde 
se prezentovalo 26 významných fi rem působících v oboru. Kromě 
partnerů konference vystavovaly fi rmy A.A.R. PLAST, AIR PRODU-
CTS, ASIO, BUDERUS LITINOVÉ SYSTÉMY, DISA, FONTÁNA R, 
GESS, HACH LANGE, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, HUBER 
CS, IN-EKO, K+H ČERPACÍ TECHNIKA, KUBÍČEK VHS, MAR-
LEY, PFT, PIPELIFE CZECH, PREFA BRNO, PREFA KOMPOZITY, 
REHAU, SCHMIEDING CZ, SIEMENS OSTRAVA, TECHNOAQUA, 
TRAN-SIG-MA, VPO SOLUTION, ZEMSKÝ ROHATEC a ZEPRIS.

První den konference byl zakončen úspěšným společenským 
večerem na státním zámku Lednice, který poskytl prostor pro řadu 
neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky 
konference. K poslechu hrála pro akci již domovská cimbálová 

hudba Břeclavanka a pro účastníky byla přichystána ochutnávka 
40 vzorků kvalitních moravských vín.

Sedmý ročník konference potvrdil, že obory městské odvodnění 
a čištění odpadních vod jsou stále živým tématem, o čemž svědčí 
velmi aktivní účast 450 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých 
škol, projekčních i dodavatelských fi rem, provozovatelů kanalizací 
i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografi í přib-
ližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu 
i společenského večera s bohatým kulturním programem je možno 
nalézt na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografi í 
je také umístěna na stránce www.ardec.cz.

V příštím ročníku bychom chtěli věnovat větší pozornost účasti 
mladých delegátů, připravujeme sekci přednášek a posterů pro dele-
gáty do 35 let. Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami. 
Přípravy VIII. ročníku této úspěšné konference a výstavy, která se 
bude konat 2. a 3. října 2008 již byly zahájeny. Výrazně jsme posílili 
„Programový výbor konference“, který bude pracovat ve složení doc. 
Ing. Petr Hlavínek, CSc., prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., prof. Ing. 
Jiří Wanner, DrSc., Ing. Petr Prax, PhD., Ing. Aleš Mucha a Ing. Karel 
Pryl. Rádi bychom věnovali větší pozornost přípravě příspěvků, 
aby se dále zvýšila jejich odborná úroveň. Novým prvkem bude 
předkonferenční seminář na téma „Jak mohou membránové techno-
logie přispět k řešené problematiky čištění odpadních vod v České 
republice“. Seminář bude v anglickém jazyce a bude simultánně 
tlumočen. Zahraniční i domácí přednášející budou prezentovat 
nejnovější poznatky a zkušenosti aktivačních čistíren odpadních 
vod ze separací kalu ponořeným membránovým modulem. Kon-
ference „Městské vody 2008“ bude tradičně zaměřena na tématiku 
odvodnění urbanizovaných území, generely odvodnění, stokové 
sítě a jejich materiály, problematiku dešťových vod a problemati-
ku provzdušňování a míchání aktivačních nádrží a optimalizaci 
funkce dosazovacích nádrží. Pozornost bychom rádi věnovali také 
otázkám decentralizovaného odvádění a čištění odpadních vod 
a metodám minimalizace nutrientů ve vodách vypouštěných do 
vod povrchových a podzemních. Společenský večer předpokládáme 
opět v krásném prostředí státního zámku Lednice. Další informace 
je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/. Těšíme se 
na setkání v Břeclavi na konferenci Městské vody 2008.

Petr Hlavínek
Petr Prax

2000/60/ES, neboli Rámcové směrnice o vodní politice. Tyto zásady 
jsou důležité: Nakolik to jde, zlepšovat ekologický stav vodních toků 
tak, aby se co nejvíce podobaly tokům přírodním. A kde nelze nebo 
není potřeba zlepšovat, tam ekologický stav nezhoršovat. 

Je u nás dost šikovných lidí, kteří vymýšlejí, nejen v souvislosti 
s plavbou, různé konstrukce v tom smyslu, že zatím není ten eko-
logický stav pořádně defi nován, zdokumentován a správně úředně 
zatříděn, a než bude, tak si ještě můžeme dělat, co chceme. Projevují 
se snahy co nejvíce odchylek od dobrého stavu vodních toků a niv 
všelijak „objektivně zdůvodnit“ nebo jinak vyvinit z nápravných 
opatření. Ovšem to jsou evidentně krátkozraké a doufejme, že také 
neperspektivní hry, na kterých mimo jiné zaráží až překvapivě vel-
ká míra nepochopení možností, spojených s čerpáním prostředků 
Evropské unie právě na ekologizační opatření. Ve vodohospodář-
ských záležitostech je Unie opravdu o něco dál než my, tak bychom 
se neměli zbytečně vzpouzet a naopak bychom si měli hledět co nej-
dříve osvojit všechno, co nám může být k opravdovému užitku. 

Ekologicko-morfologický stav vodních toků zahrnuje řadu dílčích 
aspektů, jako prostorový rozsah přirozených vodních složek krajiny 
a jejich tvarovou členitost, členitost průtoků, rychlostí a hloubek 
proudění, podmínky pro přirozené povodňové rozlivy. Na tyto 
aspekty pak navazuje bohatost a členitost oživení vodních složek 
krajiny a niv. Ochrana přírody a krajiny musí být schopna také 
o tyto aspekty ekologického stavu vodních toků pečovat, a k tomu 
by měla využívat příslušné argumentace, která vyplývá z Rámcové 
směrnice a z navazujících dokumentů. Pak by bylo na místě konsta-
tovat, že jak třeba výstavbu objektů charakteru plavebního kanálu 
u Přelouče, tak obecně zabraňování alespoň částečné přírodně 
- krajinářské rehabilitaci splavných úseků vodních toků, nutno 
posuzovat mimo jiné jako kolizi s požadavky evropského vodního 
práva chránit a zlepšovat ekologický stavu vodních útvarů.

 
Ing. Tomáš Just

tomas.just@nature.cz
Autor je vodohospodář, člen potamologického klubu 

VODOMIL při 01/30. ZO Českého svazu ochránců přírody „Troja“

Labe nad Kolínem, 2007. Plavební cesta je velmi málo využitá. 
Nicméně stále se provádí údržba, bojuje se s přirozenými renatu-
račními procesy, udržuje se ekologicky degradovaný stav řeky. Zde 
byl čerstvě stržen drnový pokryv a nálet dřevin, který se za poslední 
léta uchytil na dlážděném břehu. Zásah je odůvodňován též 
udržováním povodňové průtočné kapacity řeky, to však je vzhledem 
k prostoru, který drnový pokryv v průtočném průřezu zabíral, 
a vzhledem k poloze ve volné krajině velmi slabé odůvodnění.
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Příklad užití konceptu 
pasport – generel – projekt

Životní cyklus vodohospodářské stavby se běžně skládá z pas-
portu, generelu, projekčních prací, realizace díla a provozu. Podí-
váme-li se na jakoukoliv část životního cyklu vodohospodářské 
infrastruktury, je maximálně citlivá na dobře reprezentovaný popis 
systému – pasport, obsahující průběhy tras a vazby. Žádná z těchto 
částí se bez něj neobejde, pro každou musí být značná část dat 
kompletní.

Data musí popisovat návaznost jednotlivých prvků, umístění 
a typy objektů. Klíčovou je vhodná datová struktura ve formě pro-
storového modelu. Žádná jiná forma organizace dat neumožňuje 
jejich maximální využitelnost. Dokážeme-li prostorově popsat vzá-
jemnou polohu objektů a jejich vazby, záleží pak již jen na vhodně 
zvolených nástrojích, díky nimž dosáhneme optimalizace řešení 
a získáme potřebné výstupy. Zvyšují se tak možnosti přesnějšího 
pochopení funkce systému. Pouze znalost systému umožňuje jeho 
správné provozování. Pouze kompletní podklady umožní napro-
jektovat řešení správně.

Pasport nemusí být jenom obrázek, generel nemusí být pouze 
neúplným modelem a projekt nemusí vycházet ze zcela odděleně 

vedených podkladů. Pojítkem je právě vhodná reprezentace sítě 
prostorovým modelem. Udržování několika modelů, jež je v dnešní 
době poměrně běžné, je značně organizačně a fi nančně náročné.

Důsledným uplatněním provázanosti fází životního cyklu 
v konceptu pasport → generel → projekt přináší značné úspory 
a uvolnění pracovních sil, které by jinak byly spotřebovány pou-
hou údržbou dat při životě nebo zpracováním výstupů.Všechny 
klíčové činnosti týkající se dat jsou prováděny pouze jednou. Proces 
verifi kace dat není nutné duplikovat, výstupy je možné do značné 
míry zautomatizovat.

Tento koncept byl beze zbytku použit například na projektu 
odkanalizování Hrubého Rohozce, Malého Rohozce a Daliměřic. 
V lokalitě byl v těsné návaznosti zpracován pasport, generel a pro-
jekt pro územní a stavební řízení.
celková délka posuzované kanalizace 28,6 km
celková délka projektované kanalizace  12,5 km
minimální DN    300 mm
maximální DN    800 mm
počet odlehčovacích komor   2
výústě do recipientu   5
čerpací stanice splaškových vod  5

Projekt zahrnoval oddílnou i jednotnou kanalizaci ve složitě 
členěném terénu, ve kterém se nedařilo dlouhodobě řešit problémy. 
Díky integrovanému řešení byla data z pasportu použita přímo pro 
výpočet matematickým simulačním modelem a projekční práce. 
Pasport a generel, včetně geodetického zaměření, byly zpracovány 
již za 3,5 měsíce. Použitím softwaru SiteFlow  nebylo nutné data 
pro celý proces nijak dále upravovat. Investiční rozsah následně 
projektované akce byl 140 mil. Kč. Oproti původně zamýšlenému 
řešení se podařilo ušetřit cca 25 mil. Kč. Úspory vznikly optimaliza-
cí návrhu ve srovnání s již dříve schváleným projektem pro územní 
rozhodnutí. SiteFlow vyexportoval popsané stavební situace, podél-
né profi ly, soupisky materiálů, vytyčovací prvky a výkopové práce. 
Stavba, která byla fi nancována za přispění EU, byla úspěšně dokon-
čena v roce 2007. Investorem díla bylo Vodohospodářské sdružení 
Turnov. Získaná data aktualizovaná ze zaměření skutečného stavu 
jsou nyní využitelná jako pasport kanalizace. Na tomto projektu byly 
využity výhody konceptu pasport → generel → projekt.

 
Ing. Viola Roubalová a kol.

Aquion s.r.o.
Dělnická 38, 170 00 Praha 7

e-mail: aquion@aquion.czRealizace stavby

Oddělení ekologie mokřadů 
a mělkých vod v Třeboni

Ústav systémové biologie a ekologie AVČR  
Vás zve na konferenci 

Ekosystémové služby 
říční nivy

která se koná ve dnech 28. – 30. 4. 2008 
v kongresovém sálu Lázní Aurora 

v Třeboni.

Na konferenci bude diskutována 
problematika ekosystémových služeb 
a hydrologických  funkcí říční nivy, 
(ochrany proti povodním a suchu), cyklu 
uhlíku a živin v říční nivě, stabilizace 
klimatu, kvality vody, biodiversity, 
revitalizace, hospodaření v říčních nivách, 
produkce a rekreace a ekonomických, 
etických , politických a právních aspektů.  

Více informací včetně 1. cirkuláře 
a přihlášky ke stažení najdete na internetu 
http://www.usbe.cas.cz/trebon/aktuality.htm 

Přihlášky na konferenci je možné zasílat 
na adresu benedova@usbe.trebon.cz 

10th IMWA Congress, 
MINE WATER AND THE ENVIRONMENT
June 2-5, 2008: Karlovy Vary - Carlsbad, 

Czech Republic
Web page: http://www.natur.cuni.cz/imwa2008/

The IMWA Congress will focus on the following mine water 
related topics:
• Water issues in underground mining and construction 

– hydrogeological, technical and environmental aspects 
• Water issues in open pit mining – hydrogeological, 

technical and environmental aspects 
• Mine water uses – resources of mineral water, 

geothermal energy 
• Mine closure -reclamation/remediation at abandoned mine 

sites 
• Geochemical and biogeochemical processes in mining and 

reclamation/remediation 
• Water engineering – mine water management, mine 

dewatering, and application of mathematical modelling 
• Mine water legal aspects, integrated water management
• Mine tailings - hydrology, geochemistry, risks, remediation 
• Special Session - Pit Lakes
• Special Session - Recent challenges in water management 

of uranium mines
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Statistické zpracování 
vodohospodářských dat
8. Analýza říční vody 
vícerozměrným škálováním MDS
Milan Meloun

Klíčová slova
vícerozměrné škálování – CMDS – NNMDS – stress – Shepardův 
graf – dendrogram znaků – dendrogram objektů – říční voda 
– graf komponentního skóre – indexový graf vlastních čísel – graf 
komponentních vah

Souhrn
Subjektivní mapa relativního umístění objektů a znaků v rovině 

se tvoří na základě podobnosti či vzdáleností mezi objekty, tzv. 
matice proximity. Kritériem je těsnost proložení daty modelem 
MDS a Kruskalovo kritérium stress nebo Shepardův diagram. 
Analýza shluků patří mezi metody, které se zabývají vyšetřováním 
podobnosti vícerozměrných objektů, objektů, u nichž je změřeno 
větší množství znaků a jejich klasifi kací do tříd čili shluků. Hodí 
se zejména tam, kde objekty projevují přirozenou tendenci se 
seskupovat. Taková klasifi kace se nazývá numerická taxonomie. 
Umožňuje identifi kaci vztahu, pomocí kterého je snadnější nale-
zení shluků a struktury všech objektů.

1. Úvod
Vícerozměrné škálování (MultiDimensional Scaling, MDS) je 

technika vytvoření diagramu relativního umístění objektů v rovině 
dvojrozměrného grafu na základě dat vzdáleností mezi objekty, 
tzv. matice proximity (blízkosti). Diagram může obsahovat jeden, 
dva, tři a zřídka i více rozměrů, dimenzí. Technika vyčíslí metrické 
klasické (CMDS) nebo nemetrické (NNMDS) řešení a vychází 
buď přímo z experimentálních hodnot X, z korelační matice R 
nebo z matice podobností s či vzdáleností D. Vzdálenost mezi 
oběma objekty je Euklidovská, počítaná na základě Pythagorovy 

věty, 2

1
( )

m

ij ik jk
k

d x x
=

= −∑ , kde m je počet proměnných a xik 

jsou data i-tého řádku a k-tého sloupce. I když vynášíme vzdále-
nosti do dvojrozměrného grafu, může být dij vyčísleno na základě 
většího počtu proměnných m ≥ 2. Matice vzdáleností je potom 
trojúhelníková a zajímá nás jenom její horní část. S růstem objektů 
však roste i počet dimenzí, takže pro tři objekty je to dvoj-rozměrná 
rovina, pro čtyři objekty pak troj-rozměrný prostor, atd.

2. Teoretická část
Kritérium maximální věrohodnosti ukazuje, jak těsně prokládá 

model vzdáleností daná experimentální data. Hodnotí se testem 
těsnosti proložení s využitím statistického kritéria stress, založeného 
na rozdílu mezi skutečnou vzdáleností dij a její modelem predikova-
nou hodnotou ,

kde  je predikovaná vzdálenost, založená na MDS modelu. 
Predikovaná hodnota závisí především na počtu užitých dimenzí 
a algoritmu, a to metrickém či nemetrickém. Je-li stress číslo nízké, 
blízké nule, jeví se MDS proložení jako nejlepší.

Počet dimenzí: důležitým úkolem v MDS je určení počtu dimenzí 
v MDS modelu. Každá dimenze pak představuje latentní proměn-
nou. Cílem MDS je udržet počet dimenzí na co možná nejmenší 
hodnotě. Obvykle volí uživatel dvoj- maximálně trojrozměrný 
prostor. Vychází-li vyšší počet dimenzí, není MDS technika vhod-
ná k analýze dotyčných dat. Počet dimenzí se volí na základě co 

nejmenší hodnoty kritéria stress. Někteří autoři si pomáhají Cattelo-
vým indexovým grafem relativní velikosti vlastních čísel, která jsou 
vyčíslována pro rostoucí počet dimenzí, zvaným také graf úpatí. 
Postup a interpretace jsou pak stejné jako u metod PCA nebo FA.

Vstupní data: data mohou být trojího typu, a to mohou obsahovat 
(1) vzdálenosti mezi objekty D, (2) podobnost mezi objekty s nebo 
(3) hodnoty znaků (sloupce) pro jednotlivé objekty (řádky) X.

Vzdálenost (disimilarita) dij představující vzdálenost mezi objekty, 
může být měřena přímo, jako např. vzdálenost dvou měst. Matice 
vzdáleností D je symetrická.

Podobnost (similarita) sij vyjadřuje jak těsně se nacházejí dva 
objekty. MDS umožňuje načíst míry podobnosti pro každý pár 
objektů. Matice podobností s je opět symetrická. Podobnost lze 

konvertovat do veličiny vzdálenost vzorcem 2ij ii jj ijd s s s= + − ,
kde dij představuje vzdálenost a sij podobnost. 

Hodnoty xij proměnných pro jednotlivé objekty představují spíše 
standardní míry. Z nich se vypočte nejprve korelační matice R 
a potom matice Eukleidovských či Mahalanobisových vzdále-
ností D.

Klasická metrická metoda MDS: je dána matice vzdáleností D, 
která vystihuje meziobjektové vzdálenosti objektů X v prostoru 
spíše nižšího rozměru dle vzorce 
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d x x
=

= −∑

Jednotlivé kroky klasické MDS jsou následující:

1. Z D se vypočte a = {-0.5 2
ijd }.

2. Z a se vypočte B = {aij - ai. - a.j + a..}, kde ai. je průměr všech aij 
přes j.

3. Nalezne se m největších vlastních čísel λ1 > λ2 > ... > λm matice 
B a odpovídající vlastní vektory L = L(1), L(2), ..., L(m), které jsou 
normovány, takže LT

(i) L(i) = λi. Předpokládáme, že m je voleno 
tak, že vlastní hodnoty jsou relativně velké a kladné.

4. Souřadnicemi objektů jsou řádky matice L.
Klasické řešení je optimalizované metodou nejmenších čtverců: 

přímé řešení L minimalizuje sumu čtverců vzdáleností mezi 
skutečnými prvky matice D, tj. dij a predikcemi , založenými 
na L. Předpokládejme, že experimentální hodnoty vzdálenosti dij 
jsou zatíženy náhodnou chybou εij dle vzorce dij = δij +εij, kde εij 
představuje kombinaci náhodných chyb z měření distorze vzdále-
ností, když MDS model zcela neodpovídá konfi guraci navržených 
m vzdáleností. Navrhněme model závislosti mezi vzdáleností 
dvou objektů vztahem  = 0 1 ij ijβ β δ ε+ +  a potom nalezením 
nejlepších odhadů b0 pro β0 a b1 pro β1 obdržíme odhad vypočtené 
vzdálenosti  = 0 1 ijβ β δ+ . Optimalizační procedura vychází 
z účelové funkce

Aby byla zajištěna úplná invariantnost vůči transformaci 
proměnných, užívá se modifikovaná účelová funkce Umod dle 

vztahu  a především její druhá odmocnina, 

zvaná modstress U= . Je proto výhodné hledat optimální počet 
dimenzí, které se vezmou k vyčíslení predikce MDS vzdálenosti 

 pomocí minimální hodnoty veličiny stress. Pro stress < 0.05 
je těsnost proložení ještě přijatelná a pro stress < 0.01 je těsnost 
proložení výtečná.

Nemetrická MDS: v dosavadnín postupu se předpokládalo, že 
vzdálenosti jsou vyčísleny metricky. Jsou však situace, kdy jedna 
hodnota nevystihuje dostatečně skutečnost: např. při porovnávání 
barev na stupnici může být jedna barva zářivější než druhá, a tento 
fakt však nikterak neovlivní polohu barvy na stupnici. Predikované 
vzdálenosti  jsou vyčíslovány monotónní regresí: experimentální 
vzdálenosti jsou uspořádány vzestupně do řady

di1,j1 ≤ di2,j2 ≤ ... ≤ diN,jN, kde N = n(n-1)/2
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a  jsou odhadovány tak, aby splnily podmínku slabé monoto-
nicity (WM)

 ≤  ≤ ... ≤ ,

nebo podmínku silné monotonicity (SM)

 <  < ... < .

Prvním krokem k získání počátečních odhadů predikovaných 
vzdáleností  bývá vždy metrické vyčíslení. Pak následuje neme-
trický přístup monotónní regrese. Indexový graf úpatí veličiny 
stress je i u nemetrické metody užitečnou pomůckou. Hledá se 
jednak zlom na tomto grafu a jednak se vyšetřuje, kdy veličina 
stress nabyde hodnot menších než 0.05, resp. 0.01. Takový index 
čili počet dimenzí se pak jeví jako optimální. Obdobně jako met-
rická metoda CMDS, ústí i nemetrická NNMDS ve vícerozměrné 
škálovací mapě, na které se sleduje roztřídění vyšetřovaných 
objektů.

3 Pracovní postup MDS

3.1 Cíle vícerozměrného škálování objektů
Subjektivní mapování objektů technikou vícerozměrného 

škálování je výhodné k identifi kování dosud nepoznaných znaků 
ovlivňujících chování objektů nebo jako způsob porovnávání 
objektů, když jiný specifi cký základ porovnání není předem 
znám. Síla subjektivního mapování objektů spočívá právě ve 
schopnosti vyvozovat své závěry, úsudky bez předešlého defi -
nování sledovaných proměnných, čili vlastností nebo i znaků 
objektu. Základním problémem v subjektivním mapování objek-
tů je identifi kace všech významných objektů, které se budou 
hodnotit. Musíme se ubezpečit, že všechny vyšetřované objekty 
jsou správně zahrnuty do dat, protože subjektivní mapování 
objektů je technika jejich relativního rozmístění na mapě a vzá-
jemné porovnání jejich významnosti.

3.2 Formulace úlohy vícerozměrného škálování objektů
Uveďme čtyři etapy od výběru objektů a znaků až ke specifi ckým 

metodologických problémům: prvním přístupem je dekompoziční 
(rozkladná) metoda bez užití znaků, která měří pouze celkový dojem 
při hodnocení objektu a pak vypočte polohu objektu ve víceroz-
měrném prostoru objektů, která tento dojem vystihne. Kompoziční 
(skladná) metoda při užití znaků je alternativním přístupem, který 
využívá několika vícerozměrných technik, již diskutovaných při 
tvorbě samotného dojmu o objektu. Je totiž založena na kombinaci 
více posuzovaných znaků o objektech.

a) Dekompoziční metoda bez užití znaků. Dekompoziční metody 
spojené s vícerozměrným škálováním objektů se týkají celkových 
měr podobnosti, ze kterých se vytvářejí subjektivní mapy objektů 
a v nich relativní umístění objektů. Charakteristickou pro víceroz-
měrné škálování objektů je bohatá paleta možných dekompozičních 
technik.

b) Kompoziční metoda při užití znaků. Kompoziční metody 
zahrnují několik tradičních vícerozměrných technik, například 
diskriminační analýzu nebo faktorovou analýzu, stejně jako metody 
speciálně navržené pro subjektivní mapování objektů, jako je kore-
spondenční analýza. Společným základem je soubor znaků, který 
zde slouží k výpočtu podobnosti objektů. Výhodou je explicitní 
popis souřadnic subjektivního prostoru objektů. Mapování objektů 
může být provedeno technikou kompoziční i dekompoziční. Když 
jsou však znaky založeny na základě předem defi novaného souboru 
vlastností, pak jsou preferovány kompoziční techniky.

c) Data podobností objektů. U podobnostních dat se uživatel 
snaží určit, které objekty jsou vzájemně podobnější a které jsou 
méně podobné. Výrazy podobnost a nepodobnost objektů jsou 
zaměnitelné v procesu popisu rozdílů mezi objekty. Při měření 
podobností je možnost porovnávat všechny páry objektů.

3.3 Předpoklady vícerozměrného škálování objektů
Vícerozměrné škálování objektů nemá sice omezující požadavky 

na metodologii, typ dat, formu vztahu mezi znaky, ale vyžaduje, aby 
uživatel přijal několik zásad o datech: a) Kolísání ve volbě znaků. 
Každý respondent si musí uvědomit, že objekty musí mít stejnou 
dimenzi čili stejné znaky, i když většina respondentů chce usuzo-
vat v pojmech svých oblíbených znaků. b) Kolísání v důležitosti 
znaků. Respondenti nemusí dávat stejnou důležitost určitému 
znaku, i když ostatní respondenti tento znak upřednostňují. c) 
Kolísání v čase. Úsudek o objektu nebo hladiny důležitosti nemusí 

být stabilní v čase. Jinými slovy nelze očekávat, že si respondenti 
zachovají stejný úsudek po dlouhé časové období.

3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení
Počet počítačových programů pro vícerozměrné škálování objektů 

stále roste. Prvním krokem respondenta při určení polohy objektu 
na mapě je co nejlépe vystihnout vyhodnocovanou podobnost. 
Postup určení optimálních poloh objektů ve vícerozměrném šká-
lování má čtyři fáze:

a) Vybere se počáteční sestava podnětů, znaků, vlastností Sij při 
požadovaném počátečním počtu souřadnic, který je založen na 
předešlých datech. Z velkého počtu možností může být optimální 
sestava také generována pomocí pseudonáhodných čísel přibližně 
normálního vícerozměrného rozdělení. 

b) Vypočtou se vzdálenosti mezi body objektů dij v počáteční 
konfi guraci a porovnávají se se vzdálenostmi  vyčíslenými z jejich 
odhadů podobnosti Sij. Rozdíly ve vzdálenostech objektů čili v rezi-
duích jsou cílem vyčíslení míry těsnosti proložení stress.

c) Jestliže míra těsnosti proložení stress nedosáhne předem 
zadané hodnoty terminačního kritéria, nalezne se nová konfi gurace 
objektů, pro kterou je míra těsnosti proložení minimalizována. Pro-
gram určí směry, ve kterých je dosaženo největšího zlepšení těsnosti 
proložení a přemístí body na mapě v těchto směrech.

d) Po dosažení uspokojivé hodnoty terminačního kritéria stress 
je počet souřadnic snížen o 1 a proces je opakován, dokud není 
dosaženo nejnižšího počtu souřadnic s přijatelnou těsností proložení. 
Určení počtu souřadnic je obecně možné některým z přístupů jako je 
subjektivní vyhodnocení objektů, nakreslení Cattelova indexového 
grafu úpatí pro veličinu stress, nebo zhodnocení těsnosti proložení. 
Prostorová mapa objektů je vhodnou počáteční pomůckou. Cílem 
je získat co nejlepší těsnost proložení při nejmenším možném 
počtu souřadnic. Interpretace řešení, odvozeného pro více než tři 
souřadnice, je obtížná a nepomůže zlepšit těsnost proložení. Druhý 
přístup spočívá ve využití míry stress, jež ukazuje podíl rozptýlení 
objektů, který nebyl vyčíslen modelem MDS. Kruskalova míra stress 
je nejužívanější formulací této míry těsnosti proložení modelem, 
který obsahuje jednak průměrnou vzdálenost objektů na mapě d  
a dále zde  vyjadřuje vypočtenou vzdálenost objektů z podobnost-
ních dat a konečně dij značí skutečnou vzdálenost z respondentova 
názoru. Stress se zmenšuje, čím více se blíží vypočtená vzdálenost 

 původní skutečné vzdálenosti objektů dij. Stress je počítačovým 
algoritmem minimalizován tak, že vypočtené vzdálenosti mezi 
objekty se blíží co nejlépe ke skutečným, tj. zadaným vzdálenostem. 
Kruskal vysvětluje empirické hodnoty veličiny stress k vystižení 
těsnosti proložení následovně: stress okolo 0.20 značí nedostatečné 
proložení, 0.10 dostatečné, 0.05 dobré, 0.025 výtečné a 0.00 naprosto 
perfektní. Ukazuje se, že hodnota stress závisí však na kvalitě matice 
vzdáleností a na počtu objektů v matici proximit. Jako při určení fak-
torů ve faktorové analýze můžeme vynést i zde závislost míry stress 
na počtu souřadnic a z polohy zlomu na křivce určit nejlepší počet 
dimenzí potřebných k analýze objektů.

Třetím krokem je sestrojení Shepardova diagramu. Jde o roz-
ptylový diagram, ve kterém vynášíme vypočtené vzdálenosti  
pro zvolený počet souřadnic (osa y) v závislosti na zadaných 
hodnotám (osa x). Diagramem je schodovitě klesající křivka, která 
představuje vypočtené vzdálenosti mezi dvěma objekty jako výsle-
dek monotónní transformace zadaných vzdáleností. Když všechny 
vypočtené body padnou na schodovitou křivku, je dosaženo těsného 
proložení. Když naopak dojde k odchylkám od křivky, je dosaženo 
nedostatečného proložení.

3.5 Interpretace výsledků
Když získáme subjektivní mapu objektů, rozlišují se obvykle dva 

způsoby interpretace výsledků, a to způsob kompoziční a způsob 
dekompoziční. Pro kompoziční metody musí být ověřena subjektivní 
mapa objektů ve vztahu k ostatním mírám pohledu, vnímání, dojmu, 
protože polohy jsou jasně defi novány znaky specifi kovanými uživa-
telem. Pro dekompoziční metody je nejdůležitějším problémem popis 
subjektivních souřadnic a jejich vztah ke znakům. Znovu v souladu 
se svými znaky poskytují dekompoziční metody počáteční pohled do 
dojmů, ze kterých se pak vytvářejí formálnější názory.

3.6 Ověření výsledků
Ověření vícerozměrného škálování objektů je stejně důležité 

jako v ostatních vícerozměrných technikách. Nejčastěji je porov-
nání mezi objekty provedeno vizuálně nebo pouze jednoduchou 
korelací souřadnic. 
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Vzorová úloha 1 Vícerozměrné šká-
lování v analýze kvality vody

Na datech analýzy vody řeky Vltavy 
bude ukázána metoda vícerozměrného 
škálování. Data byla získána monito-
rováním toku řeky Vltavy na stálých 
odběrových místech mezi Hlubokou 
a Kolodějemi 1 až 7 v období od 20. 5. 
1996 do 20. 6. 1997. Zdrojová matice 
je tvořena 12 ukazateli jakosti základ-
ního chemického rozboru pitných 
a povrchových vod ve sloupcových 
znacích a 47 řádky, kódujícími místo 
a čas odběru ve sloupci znaku Objekt. 
Zde první číslice identifi kuje odběrové 
místo a druhé dvě číslice pak měsíc 
odběru. Nejistota obsahů a koncen-
trace prvků byla odhadnuta z testů 
způsobilosti akreditačního střediska 
ASLAB. Vícerozměrným škálováním 
se posoudí podobnost 12 ukazatelů 
kvality vody a vzorků míst odběru 
vody (objekty) způsobem “každého 
s každým”. Je třeba provést dvojroz-
měrné škálování a z výsledného grafu 
posoudit na podobné a nepodobné 
ukazatele kvality vody a odběrová 
místa. Vedle metody klasického met-
rického škálování CMDS a nemetric-
kého škálování NNMDS provedeme 
v rámci exploratorní analýzy také 
analýzu hlavních komponent, fakto-
rovou a shlukovou analýzu. 

Data: Ukazatele kvality vody jsou 
zastoupeny těmito znaky (viz tab. 1): 
BSK5 značí biochemickou spotřebu 
kyslíku, stanovenou jodometric-
kou titrací a vyjádřenou v mg O2/l 
a odhad její nejistoty stanovení byl 
15 %. Metoda zjišťuje úbytek kyslíku 
spotřebovaný mikroorganismy při 
aerobním rozkladu organických látek 
obsažených ve vodě a slouží proto 
k nepřímému odhadu množství aerob-
ně rozložitelných organických látek ve 
vodě. Ca značí koncentraci vápníku 
v mg/l metodou AAS s nejistotou 5 %. 
Cl značí koncentraci chloridů v mg/l 
metodou iontové chromatografie 
s nejistotou 10 %. CHSKCr značí 
chemickou spotřebu kyslíku titrací 
dichromanem draselným a vyjádřenou v mg O2/l s nejistotou 15 %. 
CHSKMn značí chemickou spotřebu kyslíku titrací manganista-
nem draselným a vyjádřenou v mg O2/l s nejistotou 15 %. m značí 
neutralizační kapacitu do pH 4,5, která se určuje titrací kyselinou 
chlorovodíkovou a je vyjádřena v mmol H+/l s nejistotou 5 %. Mg 
značí koncentraci hořčíku v mg/l metodou AAS s nejistotou 5 %. 
NH4 značí koncentraci amonných iontů v mg/l fotometricky 
s nejistotou 30 %. NO3 značí koncentraci dusičnanů v mg/l meto-
dou iontové chromatografi e s nejistotou 10 %. pH značí hodnotu 
korigovanou na teplotu 20 °C s nejistotou 5 %. RL značí obsah 
rozpuštěných látek ve vodě v mg/l gravimetricky s nejistotou 10 %. 
SO4 značí koncentraci síranů v mg/l metodou iontové chromato-
grafi e s nejistotou 10 %.

Řešení: Byly užity programy NCSS2000 a STATISTICA. Cattelův 
indexový graf vlastních čísel u PCA na obr. 1a ukazuje, že první fak-
tor vysvětluje 44 %, dále první dva faktory 60 % a první tři faktory 
72 % variability dat. z grafu vlastních čísel vyplývá, že 3 faktory 
jsou zde statisticky významné. Z grafu komponentních vah prvních 
dvou komponent (obr. 1b) je vidět, že žádná z původních proměn-
ných není faktorově čistá, ale je kombinací dvou faktorů. 

Znaky tvoří čtyři shluky, což značí, že mezi ukazateli existuje 
nějaký vztah. První shluk na obrázku 2 zdola nahoru je tvořen 
metodami BSK5, CHSKCr a CHSKMn, druhý shluk je tvořen m 
a pH, třetí shluk je tvořen Cl, RL, Ca, SO4, Mg a NO3, a konečně 

ID Objekt BSK5 Ca Cl CHSKCr CHSKMn m Mg NH4 NO3 pH RL SO4
  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [-] [mg/l] [mg/l]

1 101 5.5 17.2 9.7 46 9.2 0.6 5 0.39 14 7.5 174 41.3
2 102 5.1 16.4 8.6 30 10.6 0.74 4.4 0.62 11 7.6 163 32.2
3 103 6 16 8.3 25 7.3 0.74 4.13 0.4 7.1 7.6 134 24.5
4 104 6 17 8 20 7.8 0.86 4.3 0.45 5 7.4 152 23
5 105 3.8 16 7.9 34 8.7 0.92 4 0.7 6 7.5 138 35
6 106 14 17.5 8.8 52 14 1 4.5 0.3 5.7 7.6 134 27
7 107 2.4 21 8.3 16 8.2 0.94 6.3 0.7 12.1 7.4 166 30
8 108 9 19.5 12.4 23 11 1 5.7 0.9 17 7.4 164 39.5
9 109 5.5 19.5 11.5 24 7.9 0.68 5.8 0.95 13.7 7.5 131 39

10 110 4 15 7.2 19 8.4 0.88 4.3 1.2 5.2 7.3 133 29
11 201 2.6 18.4 10.2 15 8.9 0.61 5.6 0.45 14 7.4 193 45.8
12 202 3.6 17 9.1 27 9 0.82 4.5 1.19 7.4 7.2 169 36.1
13 203 2.8 17 8.6 24 7 0.84 4.7 0.45 7 7.4 180 29
14 204 4.2 17.5 8.1 21 7.1 0.94 4.6 1.1 4.8 7.1 168 26
15 205 4.4 18 11 24 6.7 1.05 5 0.55 6 7.3 166 44
16 206 3.8 19 10 19 11 1 5.4 1.2 4.9 7.4 138 35.5
17 207 3.2 22 8.6 29 9.7 1 6.8 0.75 12.5 7.3 155 28
18 208 4.6 20 11.7 23 7.2 0.94 5.9 0.7 12.2 7.3 154 44.5
19 209 4.2 16.5 8.1 22 7.1 0.7 4.9 0.65 8.3 7.6 119 32.5
20 210 3.8 15.5 8.4 21 7.2 0.72 4.4 1.2 6.4 7.2 121 32.5
21 401 5.8 18.5 10.3 27 10.9 0.62 5.3 0.44 13.8 7.3 176 44.4
22 402 5 17.6 10.1 25 9.9 0.85 4.7 0.74 8 7.4 171 35.7
23 403 3.8 20 10.6 31 8.6 0.94 5.7 0.5 8.7 7.4 174 35.5
24 404 4.4 20 10.4 25 7.9 1 5.6 0.35 6 7.3 174 29
25 406 6 21 12.2 29 10 1.1 5.7 0.35 5.1 7.5 147 35
26 407 3.4 23 11.3 29 9.7 1.05 7.2 0.85 15.6 7.5 189 31.5
27 408 7.5 23 15.5 22 6.8 0.92 6.5 0.6 15.5 7.5 167 48.5
28 409 7 16 8.4 28 6.8 0.72 4.8 0.8 9.6 7.7 133 27
29 410 4.6 15 8.5 24 5.8 0.82 4.5 0.8 6.3 7.4 129 28.5
30 501 4.3 19.3 10.4 25 12.3 0.6 5.5 0.49 13.8 7.5 181 44.4
31 502 5.1 19 10.9 24 10.1 0.84 5 0.62 8.2 7.4 170 36.7
32 503 4.6 21 11.3 36 9.1 1.05 5.8 0.5 8.8 7.5 173 36.5
33 504 6.5 20 10.7 24 8.6 1 5.7 0.75 5.9 7.3 183 29
34 505 7 21 14 32 9.4 1.3 5.7 0.8 6 7.5 173 42
35 508 7.5 21 15.8 22 7.5 0.94 6.3 0.6 15.8 7.6 169 50
36 509 4.4 19.5 10.9 26 8.6 0.72 5.8 0.65 12.5 7.6 139 37.5
37 510 4.4 15 8.5 26 7.5 0.78 4.5 0.9 6.4 7.2 130 28.5
38 701 5.2 18.1 11.5 35 12.5 0.55 4.9 0.53 13.6 7.5 186 44.1
39 702 8.5 22.2 17.7 36 13.2 1.12 6.3 0.36 9.5 7.9 204 40.5
40 703 6 24 13.6 37 12 1.05 6.8 0.65 10 7.6 204 41.5
41 704 6.5 25 14.7 31 10 1.3 7.5 0.15 7.7 7.6 220 34
42 705 6 24 19 43 11 1.5 6.9 0.35 7.5 7.9 207 45
43 706 9 23 16.4 47 13 1.3 6.4 0.45 7 7.6 185 33.5
44 707 3 26 14 27 9.4 1.1 8 0.8 18.4 7.6 220 35
45 708 8.5 24 21.5 43 11 1.1 7.5 0.7 23.5 7.5 201 53
46 709 7 22 14.3 38 7 0.76 6.6 0.8 17.3 7.8 141 44
47 710 3 24 17.3 32 6.4 1.1 6.6 0.4 10.9 8 202 41

Tab. 1. Zdrojová matice dat 12 ukazatelů kvality vody Vltavy v období od 20. 5. 1996 
do 20. 6. 1997. 

čtvrtý shluk je tvořen jediným znakem NH4. Vztah mezi variabilitou 
BSK5, CHSKCr a CHSKMn lze interpretovat snadno, s rostoucím 
obsahem aerobně rozložitelných organických látek ve vodě roste 
totiž biochemická spotřeba kyslíku BSK5, a proto klesá i obsah 
kyslíku rozpuštěného ve vodě reprezentovaný CHSKCr a CHSKMn. 
Zřetelná je také souvislost mezi dvěma znaky m a pH, s rostoucím 
pH vzorku roste množství kyseliny potřebné k dosažení pH 4,5 čili 
proměnná m. Společnou vlastností znaků Cl, RL, Ca, SO4, Mg 
a NO3 je charakter anorganických iontů, rozpuštěných ve vodě, tzv. 
makrokomponenty matrice. Postavení NH4 ukazuje na jedinečnost 
tohoto znaku vzhledem k ostatním znakům. K podobným závěrům 
vede i graf faktorových vah bez rotace na obr. 2a. Po rotaci meto-
dou normalizovaného Varimaxu dostaneme dva shluky faktorově 
čistých znaků. Faktor 1 ovlivňuje především znaky SO4, NO3, RL, 
Cl, Ca, Mg, které jsou však minimálně ovlivněny druhou latentní 
komponentnou čili Faktorem 2. Skupina znaků BSK5, CHSKCr 
a CHSKMn je silně ovlivněna Faktorem 2 a minimálně Faktorem 1. 
Shluk dvou blízkých znaků m a pH je faktorově nečistý, stejně jako 
i faktorově nečistý je osamocený znak NH4. Faktor 1 lze pojmenovat 
jako proměnná anorganických iontů a Faktor 2 je proměnná aerobně 
rozložitelných organických látek, související se spotřebou kyslíku.

Graf komponentního skóre na obr. 3 ukazuje dokonalé rozptýlení 
odběrových míst v řece Vltavě 1 až 7 a v různých měsících, a tím 
umožňuje rozlišení mezi shluky podobných odběrních míst, objek-
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tů. Graf 1-2 na obr. 1 indikuje shluk, týkající se místa 7 v různých 
měsících roku. Také zbývající dva grafy odhalují odlehlé objekty, 
trendy a podobné objekty umístěné blízko sebe. Daleko od počátku 
obou komponentních os se nalézají extrémy. Izolované objekty 
mohou být i odlehlými objekty, které jsou silně nepodobné ostat-
ním objektům. Umístění objektů na ploše obou latentních hlavních 
komponent může být porovnáváno s komponentními vahami 
původních znaků a vysvětleno tak, že první komponenta se týká 
spíše anorganických iontů zatímco druhá 
komponenta spíše organických látek.

Dendrogram 47 objektů váženým průměrem 
dvojic na obr. 4 indikuje na 4 shluky. Druhý 
shluk objektů 707, 704, 708, 705, 710, 703, 
702 je patrný i v levé části obrázku 3a, i když 
oba jsou vyčísleny rozlišnou matematickou 
technikou, a to u PCA z korelace a u dendro-
gramu z podobnosti objektů. I ostatní shluky 
lze porovnat s rozmístěním objektů v grafech 
komponentního skóre na obr. 3.

Vícerozměrné škálování objektů je tech-
nika vytvoření subjektivní mapy relativního 
rozmístění objektů (nebo znaků) v rovině 
dvojrozměrného grafu na základě podob-
ností mezi objekty, tzv. matice proximity. 
Vícerozměrným škálováním MDS se ze 
zadaných vzájemných vzdáleností mezi 
analyticko-chemickými ukazateli znaků 
v matici proximit vytváří mapa relativních 
poloh jednoho znaku vůči druhému (obr. 5, 
obr. 6). Mapa může obsahovat jednu, dvě 
nebo maximálně tři souřadnice, i když teo-
reticky jich může být i více. Řešení může 
být dvojí, metrické CMDS na základě vzdá-

Obr. 1. Grafy metody hlavních komponent obsahují (a) Cattelův 
indexový graf vlastních čísel, který zde ukazuje na 3 hlavní 
komponenty, a (b) graf komponentních vah pro první dvě hlavní 
komponenty.

Obr. 2. Mezi grafy faktorové analýzy patří především graf fakto-
rových vah (a) bez předešlé rotace, (b) po předešlé rotaci norma-
lizovanou Varimax metodou, která úspěšně separovala znaky na 
faktorově čisté.

Obr. 3. Grafy komponentního skóre (a) 
PCA1-2, (b) PCA1-3, (c) PCA2-3, které 
vesměs ukazují na shluky objektů-
odběrních míst na Vltavě v rozličném 
měsíci a separované na ploše 2D-grafu.

lenosti mezi analytickými ukazateli nebo nemetrické NNMDS na 
základě uspořádaných pořadových čísel seřazených vzdáleností 
mezi těmito analytickými znaky. 

a) Nalezení počtu souřadnic mapy MDS. Prvním důležitým 
úkolem v analýze MDS je určení počtu použitelných souřadnic, ve 
kterých budeme zobrazovat porovnávané znaky čili analyticko-che-
mické ukazatele. Každá souřadnice představuje rozličný základní 
faktor. Je cílem udržet počet těchto použitelných souřadnic pro 
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snadnější grafi cké zobrazení na co nejmenším počtu, nejčastěji 
dvou. Pro grafi ckou přehlednost budeme proto upřednostňovat 
především dvojrozměrný graf. Když by rozbor ukazoval na více než 
tři souřadnice, nebyla by mapa MDS pak už vhodnou technikou 
pro tuto úlohu. Jednotlivé i kumulativní procento proměnlivosti 
v datech pomocí vlastních čísel se jeví jako užitečné kritérium 
k určení vhodného počtu použitelných souřadnic. Kritérium uka-
zuje, že největší hrana je zde u 3 souřadnic. První dvě souřadnice 
pokrývají 48 % proměnlivosti v datech zatímco první tři 63 %. 
Výhodnější se zde jeví užít první 3 souřadnice. Na hodnoty vlast-
ních čísel lze uplatnit také grafi cké zobrazení formou Cattelova 
indexového grafu úpatí vlastních čísel formou čárového diagramu 
a určit tak spolehlivě počet využitelných souřadnic (tab. 2).

Obr. 4. Dendrogram 47 objektů-odběrních míst na Vltavě v roz-
ličném měsíci metodou váženého průměru dvojic ukazuje na 
4 shluky separovaných objektů.

Obr. 5. (a) 2D-subjektivní mapa vícerozměrného škálování MDS 
znaků a (b) Shepardův diagram ukazují na shluky podobných 
znaků, : čistý stress = 1.98, stress = 0.11, D*: čistý stress = 
3.45, STATISTICA.

Index
Vlastní 

číslo
Jednotlivé 

%
Kumulativní 

% 
Čarový graf

1 2.14 25.26 25.26 |IIIIIIIIIIIII
2 1.91 22.56 47.82 |IIIIIIIIIII

3 (Used) 1.33 15.66 63.48 |IIIIIIII
4 0.84 9.91 73.39 |IIIII
5 0.59 6.93 80.33 |III
6 0.55 6.47 86.79 |III
7 0.38 4.43 91.22 |II
8 0.33 3.94 95.17 |II
9 0.25 2.95 98.12 |I

10 0.09 1.01 99.13 |I
11 0.06 0.66 99.78 |
12 0.02 0.22 100.00 |
13 0.00 0.00 100.00 |

Užitých 
souřadnic

Čtverec reziduí Stress Pseudo R2

1 49.025606 0.667532 0.00
2 19.872060 0.424993 0.00
3 10.570773 0.309966 0.00
4 5.024119 0.213693 14.68

Počet vzdáleností 78
Průměr vzdáleností 1.155441
Suma čtverců vzdáleností 110.021913

b) Optimalizace výpočtu vzdáleností. Iterační algoritmus v pro-
gramu STATISTICA nebo NCSS2000 provádí minimalizaci účelové 
funkce a hledá optimální sestavu vypočtených vzdáleností ve dvou 
krocích; v prvém kroku aplikuje iterace minimalizační metody největ-
šího spádu. Po každé iteraci provede 5 dalších zjemnění odhadů para-
metrů a vyčíslí kritérium stress. Při minimalizaci účelové funkce jsou 
vyčísleny dvojí hodnoty vektoru vypočtené vzdálenosti, ze kterých 
jsou pak vyčíslována rezidua, dvyp (metricky) a d*vyp (nemetricky). 
Zatímco dvyp představuje monotónní regresní transformační odhad 
minimalizace funkcí, je druhá vzdálenost d*vyp vypočtena permutační 
procedurou vzestupných pořadí, jež se snaží vyčíslit co nejtěsnější 
vypočtená pořadová čísla vůči skutečným zadaným.

Jako v každé analýze dat, i zde je třeba posoudit, jak dobře model 
MDS prokládá data vzdáleností zadané matice proximity. Budeme 
proto vyšetřovat, jak jsou vypočtené vzdálenosti mezi analytický-
mi znaky blízké skutečným vzdálenostem, což vyžaduje použít 
kritérium těsnosti proložení stress. Toto kritérium je současně také 
funkcí počtu použitých souřadnic v modelu CMDS. Vhodný počet 
použitelných souřadnic je demonstrován v tabulce 3.

Tabulka 2. Cattelův indexový graf vlastních čísel v tabelární formě 
a ve formě čarového grafu

Tabulka 3. Těsnost proložení pro rozličný počet souřadnic sledo-
vaná pomocí kritéria stress
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Obr. 6. (a) 2D-subjektivní mapa vícerozměrného škálování MDS 
objektů-odběrních míst na Vltavě v rozličném měsíci a (b) Shepardův 
diagram ukazují na shluky podobných objektů, : čistý stress = 0.28, 
stress = 0.011, D*: čistý stress = 0.38, STATISTICA.

Ve sloupci Čtverec reziduí značí reziduum rozdíl mezi vypočtenou 
a skutečnou vzdáleností analytických ukazatelů. Stress se rovná 
odmocnině ze čtverců reziduí dělených odmocninou sumy čtverců 
vzdáleností. Hodnoty menší než 0.05 jsou přijatelné a hodnota 
menší než 0.01 se považuje za dobrou. Pseudo R2 ukazuje na 
procento sumy čtverců vzdáleností, která je vypočtena pro tento 
počet souřadnic. Hodnota větší než 80 % je považována za velmi 
nadějnou. Suma čtverců vzdáleností je hodnota užitá ve jmenovateli 
vzorce pro stress. Suma čtverců vzdáleností okolo jejich průměru je 
hodnota užita ve jmenovateli vzorce Pseudo R2.

c) Mapa objektů. Subjektivní mapa MDS (obr. 5a a 6a) předsta-
vuje vlastně cíl celé analýzy MDS. Mapa je dostupná především 
v grafické podobě. Umožňuje vysvětlit vstupní matici dat, tj. 
matici proximit obvykle ve dvojrozměrném 
rozptylovém diagramu. Protože byla předem 
škálována, je suma čtverců každého sloupce 
čili každé souřadnice rovna vlastnímu číslu 
této souřadnice (obr. 5a a 6a).

d) Shepardův rozptylový diagram (obr. 
5b, 6b, 8a) zobrazuje vypočtené vzdále-
nosti (osa y) v závislosti na skutečných 
podobnostech (opak vzdáleností), viz osa x, 
a proto je křivka sestupná. Schodovitá křivka 
představuje spojitou monotónní transfor-
maci dij,vyp = f(dij) hodnot skutečných vzdále-
ností dij. Všechny body ležící těsně u křivky 
značí dobrý model MDS, zatímco body od 
křivky vzdálené pak nedostatečné proložení. 
Když je těsnost proložení při správně zvo-
leném počtu souřadnic velmi dobrá, jsou 
vypočtené vzdálenosti dvyp (metricky) a d*vyp 
(nemetricky) v dobré shodě. Body, které 
se nebudou shodovat, představují odlehlé 

Obr. 7. 3D-subjektivní mapa vícerozměrného škálování (a) objektů-odběrních míst vody 
na Vltavě a (b) sledovaných znaků-analytických ukazatelů čistoty vody, : čistý stress = 
= 0.005, stress = 0.001, D*: čistý stress = 0.011, STATISTICA.

hodnoty nebo nedostatečně těsné proložení. Ve dvojrozměrném 
škálovacím diagramu CMDS je třeba chápat, že zde není žádná 
pevná orientace souřadných os. Osy můžeme libovolně otáčet 
okolo počátku. Smyslem otočení je dosáhnout dostatečně názorné 
relativní polohy bodů a dobře separované shluky bodů.

Obr. 7 přináší porovnání 3D-subjektivní mapy objektů (obr. 7a) 
a 3D-subjektivní mapy znaků, analyticko-chemických ukazatelů 
(obr. 7b). Obě mapy názorně ukazují shluky objektů i shluky ana-
lytických ukazatelů, eventuelně i jejich interakci.

e) Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí. Statistická 
analýza reziduí se týká rozdílů mezi skutečnými a vypočtenými 
vzdálenostmi dvojic porovnávaných analytických znaků. Jsou in-
dikovány vzdálenosti v těch dvojicích znaků, které nejsou modelem 
dobře proloženy (obr. 8b, 8c). 

Tři průměty prostorového 3D-grafu z obr. 7b do tří rovin ukazuje 
obr. 9. Zřetelně jsou vidět shluky analytických ukazatelů v první 
a druhé souřadnici DIM1-DIM2, v první a třetí souřadnici DIM1-
DIM3 a ve druhé a třetí souřadnici DIM2-DIM3. Zřetelný shluk je 
tvořen třemi znaky BSK5, CHSKCr, CHSKMn a další shluk je tvořen 
většinou anorganických iontů Cl, RL, Ca, Mg, pH.

Obr. 10 ukazuje 2D-subjektivní mapu znaků (a), 2D-subjektivní 
mapu objektů čili odběrních míst vody ve Vltavě (b) a konečně graf 
obojího dohromady na jedné společné mapě (c). Tento třetí graf 
má tu výhodu, že se v něm dá nalézt interakce objektu a znaku čili 
odběrné místo je charakterizováno jistým dominantním znakem.

Poděkování: Autoři vyslovují svůj dík za fi nační podporu vědeckého 
záměru č. MSM0021627502. 
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Computer-Assisted Statistical Data 
Analysis. 8. Analysis of the river water 
using multidimensional scaling MDS 
(Meloun, M.)

Key Words
Multidimensional Scaling Analysis – 
Classical scaling – Nonmetric scaling 
– MDS – Dendrogram – River Water – Water 
analysis – Scatterplot – Scree Plot – Factor 
analysis – Principal Components analysis 
– Components Weight Plot

Data matrix contains objects in n rows 
and m columns. Before data treatment the 
data are scaled. Similarity of objects and 
variables is considered on base on Mahalo-
nobis distance or Euclidean distance in the 
m-dimensional space. Multidimensional 

Obr. 8. Těsnost proložení dat MDS 
modelem: (a) Shepardův diagram 
a (b) vzdálenostní graf pro  a (c) 
vzdálenostní graf pro D* vzdálenosti 
vícerozměrného škálování MDS, 

: čistý stress = 1.98, stress = 0.11, 
D*: čistý stress = 3.45, STATISTICA.

Obr. 9. Tři 2D-subjektivní mapy 
představují průměty 3D-subjektivní 
mapy vícerozměrného škálování do 
roviny, kdy jsou zřetelně vidět shluky 
analytických ukazatelů: (a) v první 
a druhé souřadnici DIM1-DIM2, (b) 
v první a třetí souřadnici DIM1-DIM3 
a (c) ve druhé a třetí souřadnici DIM2-
DIM3.

Obr. 10 Tři 2D-subjektivní mapy 
korespondenční analýzy: (a) mapy 
znaků, (b) mapy objektů, a (c) interakce 
znaků a objektů ve společné mapě.
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scaling MDS is a generic term for a class of techniques that attempt 
to construct a low-dimensional geometrical representation of 
a proximity matrix for a set of stimuli, with the aim of making 
any structure in the data as transparent as possible. The aim of 
all such techniques is to fi nd a low-dimensional space in which 
points in the space represent the stimuli, one point representing 
one stimulus, such that the distances between the points in the 
space match as well as possible in some sense the original dis-
similarities or similarities. In a very general sense this simply 
means that the larger the observed dissimilarity value between 

two stimuli, the further apart should be the points representing 
them in the derived spatial solution. The principal components 
analysis reduces dimensionality and presents objects in two or 
three dimensions. The plot of components weight shows hidden 
structure among variables while the scatterplot shows the hidden 
structure of objects. The cluster analysis leads to clusters which 
may be plotted in dendrogram. There are two dendrograms avai-
lable, the dendrogram of variables and the dendrogram of objects. 
Both statistical techniques are demonstrated on the analysis and 
classifi cation of various sources of a river water.

Deltares – Holandský institut 
pro problematiku říčních delt v národním 
i mezinárodním měřítku

Od 1. ledna 2008 vzniká v Nizozemí nová instituce – „Deltares“ 
– nezávislý ústav pro aplikovaný výzkum a speciální poradenství.

Nový institut slučuje předchozí (nám velmi dobře známý) ústav 
Water Laboratories Delft Hydraulics, dále GeoDelft a také sekci 
Subsurface and Groundwater ústavu TNO, včetně začlenění části 
úřadu pro vody – Rijkswaterstaat. 

Očekávanými výhodami této nové instituce jsou komplexní, 
inovativní řešení vodohospodářských problémů, které vznikají 
na celém světě následkem rozkolísanosti vodního režimu, nárůstu 
zranitelných oblastí na pobřeží a v neposlední řadě následkem 
ekonomických a hospodářských tlaků na využití území v deltách, 
údolních nivách a podél pobřeží moří s návaznými konfl ikty na 
ochranu životního prostředí.

Hlavním směrem činností je orientace na řešení problematiky 
území při ústích vodních toků, neboť přes 50% světové populace 
lidstva žije, pracuje anebo se rekreuje na pobřežích a v oblasti  říč-
ních delt. Tato území mají hlavní hospodářské přínosy – nejenom 
s ohledem na využití lodní přepravy, ale zároveň se zemědělstvím 
na úrodných půdách a souvisejícím rozšířením průmyslových zón. 
To vše přináší konfl iktní situace vzhledem k dopadům na životní 
prostředí, což je třeba harmonizovaně řešit. Proto hlavní poslání 
nové instituce nejlépe vyjadřuje výrok: Integrovanými poznatky 
s využitím modelových řešení, zapojením územních plánů a návr-
hem inovativních technologií „vyvinout a zlepšit podmínky pro 
obyvatelnost a využití delt vodních toků, pobřežních oblastí a hydro-
logických povodí… Tento přístup nazýváme „delta technologií“.

Kontaktní spojení a podrobnější informace na adresách: info@
deltares.nl a také www.deltares.nl.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
(Převzato ze sdělení ředitelství WL / Delft Hydraulics.)

Česká vodohospodářská společnost ČSSI 
založena

Oznamujeme,že byla založená nová odborná společnost Česká 
společnost vodohospodářská ČSSI, která má samostatnou právní 
subjektivitu na území České republiky. Společnost byla ustavena 
v září 2007 a je zapsaná v registru ČSÚ s IČO 75122031 a vedena 
v registru Ministerstva vnitra jako občanské sdružení podle záko-
na č.83/1990 Sb. pod č.j.VSP/1-1 798/90-R. ČSVH je dobrovolné 
neziskové sdružení stavovských a tvůrčích vodohospodářských 
pracovníků navazujících na tradice civilních vodohospodářských 
inženýrů, pracujících na principu dobrovolnosti.

Odborná společnost ČSVH se rozhodla působit ve 4 sekcích, a to: 
vodárenské, čistírenské, hydrotechnické a rybníkářské. Každá sekce má 
svého vedoucího,který řídí v součinnosti s výborem svoji činnost. 

Základním posláním společnosti ČSVH v oblasti životního 
prostředí je vést své členy,vodohospodářské odborníky i širokou 
veřejnost k trvalému,šetrnému zacházení s vodou a tímto přispí-
vat k šetření a tvorbě životního prostředí a tak vytvářet podmínky 
k jejímu trvale udržitelnému rozvoji. Toto vše zajišťovat v souladu 
s Evropskou vodní chartou vyhlášenou 6.května 1968 ve Strasbour-
gu. Podstatnou částí činnosti ČSVH je vzdělávání vodohospodář-
ských  pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) a to 
jak svých ,tak členů ČKAIT i ostatních organizací a technických 
pracovníků. Do programu vzdělávání zahrnuje ČSVH i Obecní úřa-
dy zejména s malým počtem obyvatel,kde je legislativní a odborná 
informovanost velice žádoucí. Součástí programu ČSVH je spo-
lupráce s odbornými a vysokými školami jakož i s výzkumnými 
ústavy. Spolupráce je připravovaná při závěrečných absolventských 
prácech i při zadávání odborných témat.

Podrobně jsou cíle a poslání ČSVH uvedeny v Organizačním 
řádu společnosti ,jakož i členství ,organizační struktura a závěrečná 
ustanovení.

Členství je řádné,přidružené a čestné. Právnické osoby mohou 
být přidruženými členy ČSVH a mají omezené pravomoce. Roční 
příspěvek řádného člena je 500,-Kč. Spolupráce se předpokládá 
prakticky v celé oblasti lidské činnosti,která souvisí s vodohospo-
dářskou problematikou.

ČSVH uvítá ve svých řadách všechny odborníky příslušného vzdě-
lání, kteří jsou ochotni dobrovolně pracovat v této společnosti v sou-
ladu s Organizačním řádem a dalšími platnými předpisy ČSSI.

Naše adresa: ČSVH.Novohradská 1,  37001 České Budějovice 
(kancelář ČKAIT),tel./fax.386352881, e-mail: ckait@proactive.cz.

Ing. Bohumil Kujal – předseda

CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY
Sdružení Flos Aquae

Státní zdravotní ústav Praha
Česká Limnologická společnost

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

3. ročník konference

CYANOBAKTERIE 2008
2. -  3. dubna 2008

Brno hotel Myslivna

Přednáškové bloky:
� InInInInInvvvvvazní s iniceazní s iniceazní s iniceazní s iniceazní s inice - terminologie,

morfologie, ekologie a rozšíření v ČR
� CCCCCyyyyyanoanoanoanoanotttttoooooxinxinxinxinxinyyyyy - toxikologie a analýzy:

tradiční a nové cyanotoxiny v ČR,
akumulace v potravních řetězcích

� TTTTTechnologieechnologieechnologieechnologieechnologie - pokroky v metodách
a technikách omezení rozvoje sinic
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Do nového roku 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři našeho časopisu! 
Na posledním zasedání redakční rady Vodního hospodářství 

před Vánocemi 2007 jsem byl na návrh vydavatele časopisu 
a se souhlasem členů redakční rady uveden do funkce jejího 
předsedy. Dovolte mi prosím, abych využil této příležitosti 
a poděkoval za sebe i čtenáře dosavadnímu předsedovi redakč-
ní rady prof. Kazdovi za jeho práci pro časopis a popřál panu 
profesorovi i hodně zdraví a spokojenosti v soukromém životě 
a elánu do další práce pro časopis. Zároveň mi dovolte, abych 
i Vám všem, pro které časopis každý měsíc připravujeme, 
popřál zdraví, štěstí a úspěchy v roce 2008 a příjemné chvíle 
strávené s naším časopisem. 

Od nových lidí ve funkcích se obvykle očekávají nějaké 
zásadní novinky. Myslím, že ve stylu práce redakční rady 
nebude převratných novinek třeba. Domnívám se ale, že ve 
spolupráci s vydavatelem, tj. fi rmou Vodní hospodářství, 
spol. s r. o., jejímž spolupodílníkem je Asociace čistírenských 
expertů ČR, bude nutné se v průběhu roku 2008 zamyslet nad 
složením redakční rady a jejím případným doplněním zajistit, 
aby rada reprezentovala skutečně všechny oblasti vodního 
hospodářství. Rada musí být tvořena aktivními členy, kteří 
mají splňovat dvě základní kritéria: 
i) Člen by měl být ochoten a schopen zúčastňovat se jednání 

redakční rady, a to nejen s rozumnou mírou přítomností na 
schůzkách rady, ale i aktivně se zapojovat do práce rady 
mezi jednotlivými zasedáními. 

ii) Člen by měl být uznávanou odbornou či vědeckou osobností 
v různých sférách od výzkumu a vývoje, výuky, odborné 
vodohospodářské praxe až po oblasti státní správy a samo-
správy. 
Tyto požadavky na členy redakční rady nejsou a zejména 

v blízké budoucnosti nebudou samoúčelné. Časopis Vodní 
hospodářství byl vždycky vydáván jako odborný časopis. 
S rostoucí formalizací (a možno říci i byrokratizací) hodnocení 
výsledků vědy a výzkumu v celém světě (a Rada pro výzkum 
a vývoj vlády ČR nezůstává nikterak pozadu) nabývají některá 
slova, která jsme dříve přijímali jako taková, nových významů. 
Takže časopis už není odborný proto, že jej za takový považují 
jeho čtenáři, ale proto, že splňuje požadavky Rady pro výzkum 
a vývoj. Směrem k redakční činnosti jsou tyto požadavky 
u nás formulovány tak, že za odborné časopisy budou nadále 
považovány takové: 

„u kterých bude prokázáno, že: 
• 1. recenzní řízení probíhá pod vedením redakční rady, jejíž 

složení je uvedeno v časopise nebo na webových stránkách 
časopisu; 

• 2. jedná se o recenzní řízení typu „peer review“, jehož para-
metry jsou zveřejněny přímo v časopise nebo na webových 
stránkách časopisu; 

• 3. výsledky recenzních řízení je možno na požádání zpět-
ně ověřit, tj. provést kontrolu, že zveřejnění článku tedy 
nezávisí na faktorech, které s odbornou vědeckou úrovní 
článku nemají co společného.“ 
Každému, kdo řeší nebo se chystá  řešit jakýkoliv projekt 

s fi nanční podporou státu, je jasné, jak významná z hlediska 
bodového hodnocení výstupu projektu je publikace v odborném 
časopise. Protože v České republice nemáme dosud impakto-
vaný časopis v oboru „voda“, je důležité zajistit i do budoucna, 
aby časopis Vodní hospodářství zůstal v seznamu recenzovaných 
odborných časopisů, jejichž články mohou být podle platné 
metodiky Rady pro výzkum a vývoj vůbec bodovány. 

Zmínil jsem pojem impaktovaný časopis. Tato problematika 
by si vyžádala samotný velký článek (určitě se k tomuto téma-
tu podrobně v roce 2008 vrátíme). Na začátku roku 2008 pro 
naše čtenáře zatím jen stručná informace o tom, že postupná 
formalizace a kvantifi kace hodnocení výstupů výzkumné 
a vývojové práce vyvrcholila v udělování tzv. impakt faktorů 

(tj. hodnocení míry významnosti a dopadu na další výzkum 
a vývoj v oboru) jednotlivým časopisům. Metodika Rady vlá-
dy přiděluje článkům v impaktovaných časopisech poměrně 
vysoké bodové hodnocení, což samozřejmě zvyšuje šance 
pro přidělení dalších projektů. Protože se nerozlišuje jazyk 
publikace, objevuje se v posledních letech, zejména u autorů 
z vysokých škol, pro které je bodové hodnocení důležité i kvůli 
jejích fi nančnímu ohodnocení, poměrně nebezpečná tenden-
ce (nebezpečná pro obor vodního hospodářství) publikovat 
v jakýchkoli českých časopisech (není nutno psát práci v ang-
ličtině), které mají i byť minimální číselnou hodnotu impakt 
faktoru. Problém této tendence spatřuji v tom, že: 
i) odborná veřejnost mimo vysoké školy (a ta tvoří většinu) 

nemá obvykle možnost sledovat více časopisů než jeden 
(Vodní hospodářství), a tím ztrácí kontakt s výsledky vyso-
koškolského výzkumu;

ii) tento způsob publikace podporuje další formalismus v pre-
zentaci vědecké práce a může prohlubovat dále propast 
mezi naším a zahraničním vysokoškolským výzkumem, 
neboť autoři tak rezignují na přímou soutěž se zahraničními 
výsledky.
Nastavený bodový systém je nebezpečný i mizivým oceněním 

prezen tací výsledků na konferencích, a to i mezinárodních, které 
já jsem naopak vždy považoval za nejvýznamnější nástroj v sys-
tému mezi národní výměny informací, a to zejména pro začínající 
odborníky a vědce (mj. osobní kontakty s vědci ze zahraničí). 

Tento vývoj staví i před vydavatele a redakční radu časopisu 
otázku: Měl by se časopis Vodní hospodářství zapojit do evalu-
ační řízení nutného pro případné udělení impakt faktoru? Toto 
řízení není vůbec jednoduché a úspěch není zdaleka zaručen. 
V každém případě by to znamenalo značný zásah jak do vydá-
vání časopisu, tak do zvyků autorů časopisu, kteří by museli 
striktně dodržovat pravidla pro publikování v impaktovaných 
časopisech. Z tohoto důvodu chceme k tomuto procesu při-
stupovat velice obezřetně a určitě se nějakou formou obrátíme 
s dotazy i na Vás, naše čtenáře. 

I v roce 2008 by si chtěl časopis Vodní hospodářství zachovat 
svůj široký odborný záběr. To, že se stal předsedou redakční 
rady zástupce „malé vody“ nebude mít na celkovou orientaci 
časopisu žádný vliv. Významné bude zachování tohoto směřová-
ní časopisu i z důvodů připravované konverze AČE ČR (a možná 
i dalších úzce specializovaných organizací) do České asociace 
pro vodu CzWA (Czech Water Association), která bude kromě 
dosavadních úkolů uvnitř republiky plnit i reprezentační roli 
ČR vůči obdobných asociacím v sousedních státech a zejména 
pak zastupovat zájmy ČR v IWA (International Water Asocia-
tion) a v EWA (European Water Association). Zcela přirozeně 
má časopis Vodní hospodářství ambici stát se časopisem nově 
vzniklé CzWA. 

Závěrem bych chtěl ujistit i naše fi remní partnery, že pokud 
se k nějakým změnám ve vydávání časopisu v budoucnu odhod-
láme, nemělo by to v žádném případě omezit roli časopisu Vodní 
hospodářství jako vůdčího média u nás ve sdělování fi remních 
informací, a to ve všech používaných formách od inzerce, vklá-
dání fi remních materiálů až po publikace fi remních odborných 
sdělení, interview s manažery, atd. 

Jiří Wanner 
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