




Nedlouho předtím,
než barbaři rozvrátili Řím, si pretoriáni, kteří říši měli chránit, 
na hostinách strkali do úst paví péra, aby si uvolnili prostor pro 
další lahůdky a císaři si vydržovali štafetu běžců, aby jim ze 
vzdálenosti několika set kilometrů na stůl nosili led, z něhož 
se už tehdy vyráběla zmrzlina. Kolik asi muselo být ledu na 
začátku cesty, aby na jeho konci si mohl třeba Nero pochutnat 
na kopečku zmrzliny?

Na konci roku desítky kamionů ze Šumavy vozily sníh na 
Hrad, aby si ve stínu Svatovítské katedrály mohlo zaběhat pár 
profesionálů. Bylo to neslušné vůči tomu místu. Nechápu pana 
prezidenta Klause, že proti podujetí neprotestoval a ba dokonce 
se akce zúčastnil jako host. Mé podivení je obzvlášť velké s ohle-
dem na to, že loni na jaře pan Klaus zhatil záměr vést kolem 
Hradu běh, který měl podporovat – už si přesně nepamatuji co 
– ale pravděpodobně nějakou občanskou ideu, která však asi 
nebyla panu Klausovi po chuti.

O víkendu 8. – 10. 2. začaly bagry a těžké náklaďáky odvážet 
sníh z Jizerské lyžařské magistrály a z některých luk často pří-
rodovědecky cenných a chráněných. Byla zlikvidována nemalá 
část magistrály, po které každý den proběhne několik set rekre-
ačních lyžařů, kteří chtějí udělat něco pro sebe i se pokochat 
krásou Jizerek. Aby toho nebylo málo, a protože toho sněhu je 
tak málo, tak se organizátoři nerozpakovali vjet s těžkými bagry 
a nakladači do ochranného pásma vodárenské nádrže Souš a při-
tom bezostyšně tvrdit, že všechna povolení mají, ač to nebyla 
pravda. A to kvůli pár desítkám profesionálních lyžařů, které 
budou – jsem pevně přesvědčen - povzbuzovat často lidé, kteří 
se na lyžích neudrží. Závody budou brát jako dobrou příležitost 
zahnat nudu, vyřvat se a vypít spousty piva, svařáku a grogu.

Přitom letošní Světový pohár je malá akce oproti Mistrovství 
světa v klasickém lyžování, které má na Liberecku proběhnout 
příští rok. Jak to pak bude vypadat? Paní Neumanová, které jsem 
si ještě před nedávnem velice vážil, se ve zprávách vyjádřila, že 
sice drobné chyby se staly, ale výsledek je vynikající. Zkrátka 
účel světí prostředky.

Nechme sníh roztát tam, kde je. Kvůli přírodě a kvůli vodním 
zdrojům. Přestaňme s těmi profesionálními hrami a zábavou 
vyfutrovanými obžerstvím. Tím zapomínáme na idee, na kterých 
stojíme. Mohli bychom skončit jako ti Římané.

Ing. Václav Stránský
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Online monitoring 
denitrifi kácie v Ústrednej 
čistiarni odpadových vôd 
mesta Viedeň
Franz Hofstädter, Andreas Weingartner, Miroslav Zezula, 
Michal Ružička

Kľúčové slová
odpadové vody – monitoring – online spektrometria – overovanie 
jednotnosti a presnosti – nitrifi kácia/denitrifi kácia 

Súhrn
Ústredná čistiareň odpadových vôd mesta Viedeň bola rozšírená 

v rokoch 2004 a 2005, pričom teraz je dimenzovaná pre 4 milióny 
obyvateľov a umožňuje vyčistiť 680 000 m3 odpadovej vody za deň. 
V tendri prevádzkovateľ čistiarne špecifi koval ako požadovanú 
metódu na meranie CHSK, dusičnanov a nerozpustných látok 
online spektrometriu. Spoločnosť s::can Messtechnik GmbH 
Viedeň obdržala objednávku na on-line prístroje ako subdodáva-
teľ spoločnosti Siemens AG Rakúsko. Začiatkom roka 2005 bolo 
zakúpených 27 spektrometrických sond rôznych typov; väčšina 
z nich bola ihneď inštalovaná a uvedená do prevádzky. Výsledky 
skúšobného testu na “overenie jednotnosti a presnosti” v procese 
uvádzania do prevádzky preukázali vysokú spoľahlivosť, nízke 
prevádzkové náklady a výbornú presnosť inštalovaných meracích 
prístrojov spoločnosti s::can.

�

Ústredná čistiareň odpadových vôd mesta Viedeň 
(obr. 1., tab. 1. – 2.)

Predstupeň mechanického čistenia odpadovej vody zhromažďo-
vanej vo viedenskej kanalizácii odstraňuje do 30 % organického 
znečistenia. V štyroch prevzdušňovacích nádržiach prvého stupňa 
aktivácie mikroorganizmy rozkladajú rozpustné, väčšinou organické 
znečisťujúce látky. 15 prevzdušňovacích nádrží druhého stupňa 
pozostáva z troch kaskád: Prvá kaskáda je tvorená neprevzdušňova-
nou denitrifi kačnou nádržou, napojenou na dve nasledujúce obeho-
vé nádrže (kaskády 2 a 3), v ktorých prebieha simultánne nitrifi kácia 
a denitrifi kácia. Vyzrážanie fosforečnanov je pridávaním chloridu 
železitého do prevzdušňovacích nádrží. Sekundárne usadzovacie 
nádrže oddeľujú kal od odpadovej vody. Väčšia časť kalu sa vracia 
do prevzdušňovacích nádrží s cieľom zvýšiť koncentráciu mikroor-
ganizmov a zabezpečiť stabilný proces rozkladu. Po sekundárnom 
čírení je vyčistená voda odvádzaná do Dunajského kanála.

Počas silných dažďov alebo búrok sa musí rozšírená Ústredná vie-
denská ČOV vysporiadať s 1,6 miliónmi kubických metrov extrémne 
zriedenej odpadovej vody denne. Odpadová voda prejde cez čisti-
areň s celkovou plochou 40 hektárov za približne 20 hodín. 

Monitorovanie a riadenie procesu
Nový postup biologického čistenia predstavuje viacstupňový 

proces riadený inovatívnym online monitorovacím systémom. 
V dôsledku dva roky trvajúcej série testov v špeciálne skonštruo-
vanej pilotnej prevádzke sú aplikované dva prevádzkové režimy 
(“bypassový proces” a “hybridný proces”).

Primárnym cieľom je riadiť proces čistenia odpadovej vody ceno-
vo efektívne a s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň eliminácie 
znečisťujúcich látok. Z tohto dôvodu je ideálne, keď sú senzory 
regulujúce procesy nitrifikácie a denitrifikácie prevádzkované 
bez údržby a poruchy. Po 2 rokoch intenzívneho testovania boli 
spektrometrické sondy spoločnosti s::can vybrané ako najvhod-
nejšie, s oveľa lepšími výsledkami v porovnaní s konvenčnými 
UV sondami. Medzi hlavné výhody patrí možnosť merať niekoľko 
parametrov naraz s len jedným prístrojom a výrazne zredukovaná 
krížová citlivosť medzi meranými parametrami.

V januári 2005 bolo vykonané úvodné nastavenie prístrojov 
s::can spoločnosťou Siemens AG Rakúsko ako hlavným dodávateľom 
prístrojového vybavenia, s podporou spoločnosti s::can Messtechnik 
GmbH ako subdodávateľom spektrometrických sond. 

V súčasnosti používa Ústredná ČOV mesta Viedeň 27 s::can 
prístrojov (ide o typy nitro::lyserTM, carbo::lyserTM a spectro::lyserTM) 
s cieľom monitorovať prevzdušňovacie nádrže 1. a 2. stupňa 
(NOx-N a nerozpustné látky), ako aj vstup do ČOV (CHSK, NO3-N, 
nerozpustné látky). V prípade prevzdušňovacích nádrží 2. stupňa 
je proces denitrifi kácie riadený v reálnom čase pomocou prístrojov 
nitro::lyserTM za účelom regulácie prevádzky čerpadiel recirku-
lujúcich aktívny kal z prevzdušňovacieho stupňa späť do stupňa 
denitrifi kácie. Požiadavka na spustenie tejto veľkej, komplexnej 
a modernej čistiarne v rámci iba niekoľkých mesiacov bola veľmi 
úspešne splnená tímom miestnych operátorov a investorov. 

“Overovanie jednotnosti a presnosti”
Po uplynutí približne 5 mesiacov kontinuálnej prevádzky bola 

úspešne zavŕšená prvá testovacia fáza procesu uvádzania všetkých 
s::can prístrojov do prevádzky bez akýchkoľvek problémov. V ďalšom 
kroku musel byť na mieste vykonaný testovací cyklus nazývaný 
“Overovanie jednotnosti a presnosti” s cieľom overiť požiadavky 
špecifi kované v tendri na výber meracích prístrojov. Pri tejto skúške 
bolo použitých osem prístrojov, pričom bola realizovaná tímom 
pozostávajúcim z expertov spoločností Siemens AG a s::can GmbH: 
Tri resp. päť prístrojov nitro::lyserTM muselo byť prevádzkovaných 
paralelne, monitorujúc proces nitrifi kácie/denitrifi kácie po dobu 
dvoch týždňov. Akýkoľvek, aj ten najmenší zásah do monitorovacieho 
systému bol zakázaný. Nebolo možné sa fyzicky dotýkať meracích 
prístrojov samotných, ani modifi kovať nastavenia hardvéru a soft-
véru. Bolo potrebné skonštruovať špeciálne montážne zariadenie 
s cieľom umiestniť niekoľko prístrojov nitro::lyserTM vedľa seba (viď 
obr. 2.). Ďalej muselo byť za týmto účelom nakonfi gurované samostat-
né PLC: Okrem zaznamenávania a vizualizácie nameraných hodnôt 
museli byť vykonávané tiež online výpočty porovnávajúce namerané 
hodnoty vedľa seba umiestnených prístrojov.

Počas tohto obdobia obsluhujúci personál čistiarne aplikoval 
rozličné prevádzkové režimy s cieľom preveriť prevádzku prístroja 
za tých najnáročnejších prevádzkových podmienok. Vzorky boli 
odoberané na analýzu s využitím štandardných laboratórnych 
metód externým autorizovaným laboratóriom. Cieľom bolo overiť 
stabilitu prístrojov, ako aj súlad, jednotnosť a presnosť ich name-
raných hodnôt. 

Presvedčivé výsledky
Časové rady ôsmich prístrojov s::can nitro::lyserTM boli ukončené 

bez akéhokoľvek prerušenia (tzn. žiadna prístrojová porucha), teda 
spoľahlivosť všetkých 8 prístrojov bola 100 %. Pri aplikácii auto-
matického čistenia tlakovým vzduchom nebol pozorovaný žiaden 
náznak znečistenia optiky, resp. drift prístroja.

V dôsledku meniacich sa prevádzkových podmienok sa niekoľko-
krát zmenila štruktúra a zloženie kalu. Vďaka tomu, že s::can spek-
trometrické sondy používajú na kompenzáciu krížových citlivostí 
spektrálne algoritmy, neboli týmito ovplyvnené namerané hodnoty 
dusičnanov. Na mieste merania nebolo potrebné prístroje už naka-
librované vo výrobe ďalej kalibrovať (tzv. “globálna kalibrácia” pre 
prevzdušňovacie nádrže ČOV). 

V protiklade s iným, zložitejším spektrometrickým analyzátorom 
iného výrobcu uvedeným v priebehu testov, rýchlosť a kvalita mera-

Pred rozšírením Po rozšírení

Počet obyvateľov (návrh ) 2,5 milióna 4,0 milióna

Čistiaca kapacita (BSK5) 85 % > 95 % 

Denitrifi kácia
žiadna legislatívna 
požiadavka

> 70 % 

Priemerná zdržná doba od-
padovej vody v čistiarni

približne 5 hodín približne 20 hodín

Kompresorová stanica 5 turbo kompresorov: 45,000 Nm3.h-1 každý

Prečerpávacia stanica 14 čerpadiel: 2.6 m3.s-1 až 2.7 m3.s-1 každé

Distribučný systém 15 induktívnych prietokomerov, DN 1200

Prevzdušňovacie nádrže 15 nádrží, celkový objem 171,000 m3

Tab. 1. Údaje Ústrednej ČOV mesta Viedeň pred a po rozšírení

Tab. 2. Ústredná ČOV mesta Viedeň: Nová technológia čistenia
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Obr. 1. Ústredná čistiareň odpadových vôd mesta Viedeň

Obr. 2. Prístroj s::can nitro::lyserTM inštalovaný na Ústrednej ČOV 
mesta Viedeň

Obr. 3. Tri prístroje s::can nitro::lyserTM bežiace paralelne, monito-
rujúce proces nitrifi kácie

Obr. 4. Percentuálny rozdiel hodnôt susedných prístrojov s::can 
nitro::lyserTM bežiacich paralelne (pozrite tiež obr. 3.)

Obr. 5. Päť prístrojov s::can nitro::lyserTM bežiacich paralelne, 
moni torujúcich proces denitrifi kácie

nia prístroja nitro::lyserTM nezávisí od sedimentačných vlastností kalu. 
Prístroj nitro::lyserTM meral hodnotu NO3-N s presnosťou ±0,05 ppm 
každú jednu minútu, dokonca aj za podmienok plávajúceho kalu, 
kedy spomínaný spektrometrický prístroj neposkytoval vôbec žiadne 
koncentrácie NO3, resp. len so značným oneskorením. 

Keďže sa do prevzdušňovacích nádrží pridáva chlorid železitý, 
pričom niektoré prevádzkové podmienky si vyžadujú dávkovanie 
organických polymérov, mení sa zloženie odpadovej vody v priebe-
hu niekoľkých hodín. Nedávno vyvinutý spektrálny algoritmus 
kompenzuje krížové citlivosti spôsobované oxidmi železa a/alebo 
polymérmi rozpustenými v odpadovej vode a/alebo ich vyzrážaním 
na optických povrchoch sond, čo sa úspešne preukázalo. Obe látky 
by spôsobovali neprijateľné interferencie pri konvenčných UV son-
dách používajúcich len jednu alebo dve vlnové dĺžky. 

Online testy boli sprevádzané rozsiahlou chemickou analýzou 
vykonanou externým autorizovaným laboratóriom. Vzorky boli 
odobraté z rôznych miest merania a na analýzu nerozpustných 
látok, NO3-N, NOx-N a CHSK boli použité štandardné laboratór-
ne metódy. Tieto výsledky boli porovnané s online výsledkami 
s::can prístrojov, pričom sa preukázalo, že detekované presnosti boli 
jednoznačne v rámci limitných hodnôt špecifi kácie. 
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Výsledky z nitrifi kácie
Časové rady znázornené na nasledujúcich obrázkoch 3. – 5. boli 

monitorované inými prístrojmi s::can nitro::lyserTM umiestnenými 
vedľa seba, pričom namerané hodnoty jednej farby zodpovedajú 
jednému prístroju. 

Časové rady troch prístrojov s::can nitro::lyserTM na obr. 3. 
vykazujú rovnaké hodnoty koncentrácie v takmer dokonalej zho-
de. Hodnoty pokrývajú rozsah približne 19 mg·l-1 NO3-Neq, teda 
zvolená dĺžka optickej dráhy 0,5 mm spĺňa požiadavky zákazníka 
na monitorovanie procesu nitrifi kácie, a to dokonca aj pri veľmi 
vysokých koncentráciách nerozpustných látok. Náhle poklesy 
nameraných hodnôt v blízkosti 0 mg.l-1 NO3-Neq (1. a 3. jún) pôso-
bivo demonštrujú, že automatické čistiace zariadenie využívajúce 
tlakový vzduch úplne zabránilo znečisteniu optiky prístroja.

Jednotlivé časové rady na obr. 4. predstavujú rozdiel medzi name-
ranými hodnotami dusičnanov susedných prístrojov s::can nitro::
lyserTM zobrazenými na obr. 3. Jednotlivé percentuálne rozdiely sú 
počítané s použitím výsledkov dvoch prístrojov umiestnených vedľa 
seba. Hoci sa koncentrácia dusičnanov a pozaďovej matice výrazne 
zmenila, sú porovnávané hodnoty medzi jednotlivými prístrojmi 
jednoznačne v rámci limitných hodnôt 10 % špecifi kovaných 
zákazníkom v zadaní tendra.

Výsledky z denitrifi kácie
Časové rady piatich prístrojov s::can nitro::lyserTM (obr. 5.) vyka-

zujú rovnaké hodnoty koncentrácie v takmer dokonalej zhode. 
Je pokrytý rozsah približne 7 mg/l NO3Neq, teda zvolená dĺžka 
optickej dráhy 1,0 mm spĺňa požiadavky čistiarne na monitorovanie 
a riadenie denitrifi kačného procesu.

Periodická charakteristika koncentrácie dusičnanov zodpovedá čo 
sa týka detailov prevádzkovým meraniam vykonávaným operátormi 
na mieste merania. Obr. 5. pôsobivo demonštruje, že všetky použité 
prístroje s::can nitro::lyserTM monitorovali spoľahlivo koncentráciu 
dusičnanov. Dokonca aj pri najmenších koncentráciách dusičnanov 
nespôsobovali zmeny zloženia miestnej odpadovej vody zapríči-
nené prepínaním medzi rôznymi prevádzkovými režimami žiadne 
výrazné interferencie.

Percentuálne rozdiely medzi nameranými hodnotami dusičnanov 
susedných prístrojov s::can nitro::lyserTM boli vypočítané pomocou 
výsledkov z obr. 5. Porovnávané hodnoty medzi jednotlivými prí-
strojmi boli jednoznačne v rámci limitných hodnôt 10 % špecifi -
kovaných zákazníkom v zadaní tendra.

Zhrnutie
Ústredná čistiareň odpadových vôd mesta Viedeň používa 27 

prístrojov spoločnosti s::can (nitro::lyserTM, carbo::lyserTM a spectro::
lyserTM) s cieľom monitorovať/riadiť procesy nitrifi kácie a denitrifi -
kácie, ako aj vstup a výstup čistiarne.

Proces intenzívneho uvádzania do prevádzky sa uskutočnil 
v období od januára do augusta 2005, zahrňujúc dlhodobé testy 
spoľahlivosti a osem prístrojov prevádzkovaných paralelne po 
dobu dvoch týždňov. Všetky prístroje vykazovali rovnaké hodnoty 
koncentrácie v prakticky dokonalej zhode, pričom porovnávané 
hodnoty medzi prístrojmi a presnosť boli jednoznačne v rámci 
špecifi kovaných limitných hodnôt. 

Táto úspešná inštalácia je pokladaná za medzník v používaní 
online senzorov a ďalší dôkaz vhodnosti online spektrometrických 
in-situ sond ako účinného prostriedku regulácie a riadenia čistiarní 
odpadových vôd.
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OnLine Monitoring of Nitrogen Elimination in Vienna’s 
Main Sewage Treatment Plant (Hofstädter, F.; Weingartner, 
A., Zezula, M.; Ružička, M.) 

Key words
Waste water treatment plant – online monitoring – online spec-
trometry – verifi cation of uniformity and accuracy – nitrifi cation/
denitrifi cation 

Vienna’s Main Sewage Treatment Plant was expanded in the 
years of 2004 and 2005, now designed for a population equivalent 
of 4.0 million and able to clean 680,000 mł of wastewater per 
day. In the tender, the operator of the plant had specifi ed online 
spectrometry to be the method for monitoring of COD, Nitrate and 
TSS. s::can Messtechnik GmbH, Vienna, obtained the order for on-
line instrumentation as a sub-supplier for Siemens AG Austria. In 
the beginning of 2005, 27 spectrometric probes of different types 
were purchased, most of them immediately installed and set into 
operation. The results of a test run for “verifi cation of uniformity 
& accuracy” during a tough commissioning procedure proved high 
reliability, low operational costs and best precision of the installed 
s::can measuring instruments.
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Trubní odlehčovací 
komora jako ekologicko-
ekonomické řešení
Jaroslav Pollert

Klíčová slova
Odlehčovací komora - matematické modelování - ekologie - účinnost 
oddělení

Souhrn
V roce 2005 jeden z předních českých výrobců na sklolaminá-

tové potrubí – HOBAS – požádal na Katedře zdravotního a eko-
logického inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze o vývoj 
nového typu odlehčovací komory, která by se stala součástí jejich 
výrobního programu. Hlavními požadavky byly ekonomická výro-
ba, jednoduchá montáž na místě a zvýšení ochrany recipientu.

Pro tyto podmínky byla vyvinuta Trubní odlehčovací komo-
ra, která respektuje požadavky výrobce. v principu je trubní 
odlehčovací komora sestavou dvou na sobě ležících trub, které 
jsou vzájemně propojeny štěrbinou. Při zvýšeném průtoku, který 
nestačí škrtící trasa odvádět, dojde ke zvýšení hladiny ve spodní 
troubě a po dosažení úrovně propo jovací štěrbiny je přebytečná 
a minimálně znečištěná voda odváděna do odlehčovací stoky 
a dále do recipientu. Princip mechanického předčištění je založen 
na existenci příčného proudění, které je podpo řeno právě spodní 
přepadovou štěrbinou. Matematickým modelováním proudění 
nerozpustných částic v trubní odlehčovací komoře a měřením na 
fyzikálním modelu byly porovnány výsledky proudění, které mají 
vliv na separaci nerozpuštěných látek.

V dubnu 2007 byly instalovány první „Trubní odlehčovací 
komory TOK“ v České republice – v Moravském Krumlově 
a v Děčíně. Podmínkou bylo nepřekročení fi nančních potřeb pro 
dodávku a montáž TOK oproti klasické OK s boční přepadovou 
hranou. Možnosti rychlé instalace byly vyzkoušeny na TOK Děčín. 
Objekt byl umístěn na velmi frekventované silnici, a tak osazení 
proběhlo přes noc, a to i přes relativně velké rozměry – přítokové 
potrubí bylo DN1000. 

Tímto byl završen několikaletý vývoj nového typu odlehčova-
cích komor, který respektuje ekologicko-ekonomické požadavky. 
Doufáme, že tento nový typ pomůže při výstavbě a rekonstrukci 
OK, že zlevní výstavbu, a v neposlední řadě zlepší separaci neroz-
puštěných látek, tím lépe ochrání recipient před znečištěním a tím 
naplní Evropskou směrnici vodní politiky 2000/60/EC.

�

V dubnu 2007 byly instalovány první dva výrobky (v Moravském 
Krumlově a v Děčíně), které přinášejí nový způsob výstavby a řeše-
ní při oddělování odpadních vod z jednotné kanalizační sítě. Tvar 
výrobku určuje i jeho název, který je „Trubní odlehčovací komora 
– TOK“. Návrhy řešení vyplynuly z místních podmínek, původního 
návrhu odlehčení komorou s bočním přelivem. Podmínkou použití 
bylo dodržení původní funkce odlehčovací komory (odlehčení stoko-
vé sítě při daném zvýšení průtoku) a navíc snížení ekologické zátěže 
recipientu, přičemž zásadní podmínkou bylo nepřekročení fi nanč-
ních potřeb pro dodávku a montáž TOK oproti původnímu rozpočtu. 
TOK vznikla jako spolupráce výzkumného pracoviště Stavební fakul-
ty ČVUT v Praze, Katedry zdravotního a ekologického inženýrství, 
a fi rmy HOBAS z jejichž výrobních možností se vycházelo.

Začněme ale příběh této odlehčovací komory pěkně od začátku.
Kanalizace většiny našich měst jsou navrženy jako jednotné, 

slouží tedy pro odvádění vod odpadních i dešťových. Pro použití 
jednotné kanalizace někdy existují ekonomické důvody, ale velký 
vliv má také tradice. V případě velkých měst je pak typ kanalizace 
často dán již historicky.

Sloučení odpadní a dešťové vody v jednotné stokové síti přináší 
celou řadu nevýhod. Odpadní voda přitékající na ČOV je zředě-
ná, čerpá se větší množství vody a všechny objekty ČOV je třeba 
dimenzovat na vyšší průtok. Největší nevýhodou jednotné stokové 
sítě je však nutnost odlehčovacích komor, které slouží k vypouš-
tění směsi odpadní a dešťové vody při silných deštích přímo do 

recipientu. Vytváří se tak přímá spojitost mezi stokovým systémem 
a recipientem. Po většinu času tečou jednotnou stokovou sítí splaš-
kové a balastní vody, které mají relativně stálý průměrný průtok. 
Průtok dešťových vod nastává pouze krátkodobě, jeho velikost je 
však většinou oproti bezdeštnému průtoku několikanásobně vyš-
ší. Převedení celého dešťového průtoku až k ČOV by znamenalo 
extrémní navýšení investičních a provozních nákladů. Část průtoku 
je při dešti třeba ze stok převést na vhodných místech do recipientů 
tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění kvality jejich vody. 
Následující stoky budou méně hydraulicky zatíženy a návrh stokové 
sítě se stává ekonomičtější. Nejpoužívanějším způsobem odlehčení 
jsou na stávajících stokových systémech odlehčovací komory.

Firma HOBAS přišla s požadavkem na vývoj odlehčovací komory 
na stavební fakultu ČVUT, aby rozšířila svůj výrobní program. Kritéria 
a limity pro vývoj byly velmi tvrdé – využít výrobního programu 
fi rmy (potrubí a sklolaminát), snížit ekologické zatížení recipientu 
a tím vylepšit funkci doposud známých řešení odlehčovacích ko mor, 
a v neposlední řadě zlevnit dodávku a montáž těchto objektů.

Aby omezujících podmínek nebylo málo přidaly se k nim ještě 
platné zákony, které v současné době musí respektovat i nařízení 
Evropské unie. Klíčovým evropským předpisem v oblasti vodních 
zdrojů je Rámcová směrnice vodní politiky 2000/60/EC. Hlavním 
úkolem směrnice je zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů 
a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých mokřadů. 
Konečným cílem je dosažení „dobrého stavu“ všech vod. Jedním 
z velmi důležitých rysů směrnice je zavedení kombinovaného pří-
stupu při kontrole znečištění a stanovování limitních hodnot emisí 
a cílů v oblasti kvality vody. Kombinovaný přístup představuje jak 
uplatnění omezení znečištění prostřednictvím kontroly zdroje, tak 
stanovení cílů kvality vody, jichž by mělo být ve vodních útvarech 
dosaženo. Směrnice zavádí princip „znečišťovatel platí“, tj. princip 
ekonomické odpovědnosti znečišťovatele.

Legislativa a odlehčovací komory
Směrnice 2000/60/EC je v současné době již v legislativě České 

republiky plně implementována, a to zejména ve Vodním zákoně 
č. 254/2001 Sb. Zákon zavádí v souladu s uvedenou směrnicí 
poplatky za vypouštění odpadních vod. v souvislosti s odlehčova-
cími komorami existuje v legislativě celá řada nejasností. Odpadní 
vody jsou vodním zákonem defi novány jako „vody použité v obyt-
ných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 
stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 
použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody 
z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod.“ v případě, že vody vypouštěné za deště výpusťmi 
odlehčovacích komor jednotné stokové sítě mohou ohro zit kvalitu 
vody v recipientu, měly by tedy být považovány za vody odpadní. 
Tak tomu ovšem není, protože v prováděcích předpisech tohoto 
zákona (§2 odst. 1 vyhl. MZP č. 293/2002 Sb. a §2 písm. c nař. vl. 
č. 61/2003 Sb. v platném znění) se v souvislosti s defi nicí zdroje 
znečištění identicky praví, že „za odpadní vody se v tomto případě 
nepovažují vody z dešťových oddělovačů, pokud funkce oddělovače 
splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřadem.“

Hlavním cílem při vývoji bylo respektovat zmíněné zákony, nejen 
ve smyslu zákona, ale i s výhledem do budoucna, neboť životnost 
odlehčovací komory je dlouhodobá v řádu několika desítek let. Za 
tuto dobu se zákony mohou zpřísnit, vypouštění z odlehčovacích 
komor zpoplatnit na základě vypouštěného znečištění atp. Navíc 
často chceme využívat naše recipienty k rekreačním účelům a tak 
šetrnost k nim je více než na místě.

Pro tyto podmínky byla vyvinuta Trubní odlehčovací komora, ten-
krát ještě s pracovním názvem „sněhulák“ pro jeho charakteristický 
řez (obr. 1). Tento typ je vhodný do rovinatého terénu, kde je mož-
nost využití retence přítokového potrubí. To 
je možno navrhnout jako tlakové pro zlep-
šení proudění a zvýšení retenční kapacity. 
Další výhodou je zachycení prvního splachu 
v retenčním prostoru. Po skončení dešťové 
události dojde k samočinnému vyplách-
nutí, jelikož se jedná o materiál s hladkým 
povrchem stěn, který podle předchozích 
výzkumů umožňuje lepší odtok sedimentů.

V principu je trubní odlehčovací komora 
sestavou dvou na sobě ležících trub, které 
jsou vzájemně propojeny štěrbinou, která je Obr. 1. Řez TOK
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proříznuta podélně 
vespod přepado-
vého potrubí. Při 
zvýšeném průtoku, 
který nestačí škrtící 
trasa odvádět, dojde 
ke zvýšení hladi-
ny ve spodní trou-
bě a po dosažení 
úrovně propojovací 
štěrbiny (horní pře-
padová hrana) je 
přebytečná a mini-
málně znečištěná 
voda odváděna do 
odlehčovací stoky 
a dále do recipien-
tu. Její umístění na 
vrchu přítokové-
ho potrubí má za 
úkol zlepšit příč-
né proudění, které 
má pozitivní vliv 
na separaci neroz-
puštěných látek. 
Princip mechanic-
kého předčištění je 
podpořen existencí 
příčného proudění 
oproti klasickým 
řešením (např boční 
přepadová hrana), 
kdy dojde ke zvíře-
ní nerozpuštěných 
látek a sedimentu 
narušením přiroze-
ného proudění. 

TOK dále obsa-
huje několik originálních technických řešení, např. čelní norná 
stěna (ochrana recipientu proti plovoucím nečistotám), provizorní 
hrazení a obtok. Následně byly defi novány základní vztahy rozměrů 
prvků trubní odlehčovací komory, které vycházejí z optimálních 
průtokových poměrů.

Matematickým modelováním proudění nerozpuštěných částic 
v trubní odlehčovací komoře a měřením na fyzikálním modelu byly 

porovnány výsledky proudění, které mají vliv na separaci neroz-
puštěných látek (obr. 3). Zvláštní důraz byl kladen právě na vývoj 
optimálního tvaru přepadové štěrbiny tak aby se dosáhlo největší 
separační účinnosti nerozpuštěných látek (obr. 2).

Toto řešení doplňuje trubní systémy HOBAS sestávající z trub, 
spojek a nejrůznějších tvarovek (odbočky, šachty apod.) a doplňuje 
trubní systém i o další druh objektu, který se na kanalizační síti 
vyskytuje. Tímto řešením lze použít jednotný druh stavebního mate-
riálu, který je v kontaktu s odpadními vodami velmi odolný. s výho-
dou lze  využí t 
retenční kapacity 
stok, neboť trubní 
systémy HOBAS lze 
omezeně (do 1 baru) 
natlakovat i v pro-
vedení gravitačního 
režimu stok z mate-
riálu HOBAS.

Obr. 2. Matematické modelování proudění 
nerozpuštěných látek – zobrazení dráhy 
částic uvnitř TOK

Obr. 3. Vývoj přepadové štěrbiny – fyzikální a matematický 
model

Obr. 4. TOK Moravský Krumlov – osazení 
na místě

Obr. 5. TOK Moravský Krumlov uvnitř. 
Využití norné stěny jako provizorního 
hrazení. Vpravo je vidět žebřík z přístupu 
ze šachty a šoupě pro provizorní obtok.

Obr. 6. TOK Děčín – výrobek a osazení
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TOK Moravský Krumlov 
(obr. 4. a 5.)

Skončila teorie a nastoupilo vysvětlování, prezentování a ukázky 
principu tohoto nového ojedinělého řešení oddělování odpadních 
vod pomocí TOK v jednotné kanalizační síti. Jak již bylo v úvodu 
sděleno, první realizací je TOK Moravský Krumlov, kde se potvrdily 
předpoklady možností výroby dílů TOK a jejich montáže na stavbě. 
Pro výstavbu je hlavní předností prefabrikace a výroba v dílnách při 
minimalizaci požadavků a potřeb pro montáž na stavbě. TOK nevy-
žaduje v zásadě mokré procesy, prvky se ukládají a zasypávají stej-
nou technologií jako trubní materiál HOBAS. Po sestavení a spojení 
pomocí standardních trubních spojek je TOK funkční a po napojení 
škrtící tratě, odlehčení a vstupů do prostoru pomocí vstupních šachet 
je zaručena funkce v rámci kanalizační soustavy. Doba výstavby TOK 
nepřekročí 1 den, což má pro postup výstavby a návaznosti s výstav-
bou či rekonstrukcí kanalizace podstatný význam. Akumulační 
a oddělovací prostor TOK je v průměru DN 1100, odtokové potrubí 
má průměr DN 800, škrcení je v profi lu DN 200.

TOK Děčín (obr. 6.)
Druhá TOK byla smontována v noci z 16. na 17. 4. 2007. Místem 

stavby byla ulice Teplická v Děčíně. TOK byla provedena opět jako 
změna původního řešení odlehčovací komory s bočním přelivem 
a opět pro toto řešení vyslovili souhlas všichni zúčastnění na stavbě. 
Zde se TOK napojuje na nově budovanou stoku v profi lu DN 1000. 
Excentrickou redukcí je průmět akumulace a oddělování odpadních 
vod zvětšen na DN 1400. Spodní odtok je v profi lu DN 500, přičemž 
škrcení bude regulováno škrtící armaturou, horní přepadové potrubí 
je v profi lu DN 1000. Volba použití TOK měla rozhodující význam 
pro minimální výluku na frekventované místní komunikaci, která 
by se výstavbou tradičním způsobem výrazně prodloužila.

Poslední etapou je příprava sledování funkce TOK v reálných 
podmínkách a prokázání správnosti teoretických výpočtů proudě-
ní. Sledováním bychom chtěli prokázat pozitivní vliv na recipient 
oproti klasickému řešení.

Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality povrchových vod 
v recipientech, kam je nutné přebytečné odpadní vody ze stoko-
vých sítí vypouštět. Vývoj byl prováděn s ohledem na evropskou 
směrnici 2000/60/EC, která je již implementována do “vodního 
zákona” (254/2001 Sb.) pomocí “Euronovely” (20/2004 Sb.) Dalším 
cílem bylo zjednodušit výstavbu odlehčovací komory, snížit dobu 
výstavby a tím omezovat pohyb osob a vozidel nad trasou stok. 
Tímto řešením nezvyšovat investiční a provozní prostředky při 
výstavbě. Použití TOK je možné i v těch případech, kdy stávající 
odlehčení nefunguje správně a hledá se optimální vyřešení tohoto 
problému.
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New Type of CSO Chamber Responds to Economic and 
Ecological Needs (Pollert, J.; Kunc, J.)

Key Words
Combined sewer overfl ow - mathematical modelling - ecology - 
separation effi ciency

In 2005 one of major Czech manufacturers of glass reinfor-
ced plastic pipes – HOBAS - asked Department of Sanitary and 
Ecological Engineering CTU in Prague to develop a new type of 
CSO chamber that could become part of their manufacturing 
programme. Main requirements were economy of production, 
easy and fast installation on fi eld and increased protection of 
receiving waters.

A simple object consisting of a pipe placed above another was 
designed. The object begins with sort of a stilling chamber formed 
by conical expansion of the inlet pipe. It is separated from the 
overfl ow object itself by a downfl ow baffl e designed to trap fl oat-
ing objects. Excess water fl ows through a slit in the top of the botto 
m pipe into the upper pipe and from there to receiving water.

Basic design of the CSO chamber is quite simple, great atten-
tion was however paid to the size and position of all parts, espe-
cially the overfl ow slit and downfl ow baffl e. The main aim was 
to achieve homogeneous distribution of fl ow inside the chamber, 
thus achieving the lowest upfl ow velocities and the best separa-
tion of coarse particles.

First two specimen of this new CSO chamber (it was named 
“TOK”) were installed in towns of Děčín and Moravský Krum-
lov in April 2007. The possibility to install the object in a very 
short time proved very valuable especially in Děčín. The object 
is located in a street with busy traffi c, so minimizing the time of 
enclosure was very important. Installation of the CSO chamber, 
with DN1000 infl ow pipe was completed overnight.

We hope this type of CSO will help to decrease the cost of con-
struction of new sewers and reconstruction of the old ones. Its 
higher effi ciency of separation of suspended particles might also 
contribute to improving the quality of receiving water bodies ac-
cording to Water Framework Directive 2000/60/EC.
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Tradičně vysoká úroveň 
výkonu státní správy 
vodoprávními úřady 
v letech 2006 a 2007
Zdeněk Strnad, Bohuslav Bartál

Klíčová slova:
veřejná správa – státní správa – správní dozor – správní orgán 
– vodoprávní úřad

Souhrn
Přestože každý z pracovníků vodoprávních úřadů vnímal uply-

nulý rok z hlediska nárůstu vodohospodářské agendy jako zcela 
mimořádný, sluší se v této době, která bude jistě minimálně i v nej-
bližším období loňskými událostmi spojenými s kampaní k zániku 
platnosti vybraných povolení poznamenaná, vyjádřit přesvědčení 
o tom, že práce vodohospodářů (či vodoprávníků) na instančně 
nižších stupních soustavy vodoprávních úřadů byla a je vykoná-
vána profesionálně a z hlediska platného práva lépe než standard-
ně. O tom nemůže být pochyb! Stručné zhodnocení uplynulých 
dvou let tak navazuje na předchozí kontrolní periodu, která byla 
především ve znamení zásadní změny úpravy správního procesu. 
Nový správní řád však byl ze strany vodoprávních úřadů zvládnut 
bez výraznějšího zaváhání, stejně jako nástup nového stavebního 
zákona v roce 2007. I když v tomto případě ještě všichni společně 
hledáme optimální postupy a tzv. „běžnou“ praxi.

�

Úvod
Kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti v oblasti vod-

ního hospodářství byla Ministerstvem zemědělství jako ústředním 
vodoprávním úřadem na krajské úrovni prováděna v souladu 
s usneseními vlády č. 554 + P ze dne 4. 6. 2003 a č. 1181 + P ze 
dne 18. 10. 2006 a „Plánem kontrol krajů a hlavního města Prahy 
na léta 2006 a 2007“ Ministerstva vnitra.

Každá z  kontrol Ministerstva zemědělství vždy sleduje, mimo 
zjištění způsobu fungování vodoprávního úřadu (jde např. o zjiš-
tění ve věci dosažené kvalifi kace a praxe zaměstnanců, organizace 
práce, materiálního zabezpečení práce apod.), také řádnou aplikaci 
relevantní legislativy, zejména vodního zákona, zákona o vodovo-
dech a kanalizacích a souvisejících prováděcích právních předpi-
sů. V souvislosti s vodoprávním řízením bylo vždy kontrolováno 
i naplňování ustanovení správního řádu. Vzhledem k tomu, že 
vodoprávní úřady vykonávají také agendu speciálních stavebních 
úřadů, byl prověřován i postup podle stavebního zákona, resp. od 
1. 1. 2007 podle nového stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních norem. Konkrétně se tak děje prověřením namátkou 
vybraných spisů.

Tak jako v minulosti, i v letech 2006 a 2007 rozšířilo Ministerstvo 
zemědělství portfolio kontrolovaných správních orgánů o namátkově 
vybrané vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Záměrem 
ministerstva je v tomto ohledu nejen snaha přispět metodickou pomo-
cí ke zvýšení úrovně výkonu státní správy ve vodním hospodářství, 
mj. v souvislosti s nabytím účinnosti nového správního řádu (zákon 
č. 500/2004 Sb.) a nového stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), ale 
především získání zpětné vazby z každodenní praxe vodoprávních 
úřadů, která je následně využívána v průběžně zajišťované (centrální) 
metodické činnosti Ministerstva zemědělství jako ústředního vodo-
právního úřadu, i při přípravě dotčené vodohospodářské legislativy. 
V neposlední řadě lze kontrolní a dozorovou činnost Ministerstva 
zemědělství chápat také jako příležitost ke vzájemnému poznání, 
navázání oboustranné komunikace a případně též zahájení odborné 
spolupráce při podpoře výkonu ústřední agendy, kterou Ministerstvo 
zemědělství vždy vítá, ať již se jedná o podíl na legislativě či společ-
ném řešení praktických problémů.

Kontrolní činnost na úrovni obecní je vykonávána od roku 2004 
ve stále větším rozsahu (v roce 2005 podléhalo kontrole 9 obecních 
úřadů, v roce 2006 to bylo již 17 úřadů obcí a v roce 2007 dokonce 

22 obecních úřadů), což bylo umožněno zejména díky maximální-
mu osobnímu zapojení všech odpovědných pracovníků.

Rozbor kontrolních zjištění
Systém provádění kontrol na úrovni krajských úřadů je s drobný-

mi modifi kacemi používán i na úrovni obecní a zabezpečuje pro-
věrku komplexní problematiky vodního hospodářství v působnosti 
Ministerstva zemědělství, jako ústředního vodoprávního úřadu, 
vždy za předchozí dva kalendářní roky. Metodika samotného výko-
nu kontroly je koncipována tak, aby umožnila aktivní participaci 
pracovníků kontrolovaných úřadů. Zjištění z jednotlivých spisů 
jsou diskutována na místě, a to i s návrhem přijetí případných 
opatření. Nutno předeslat, že většina zjištěných pochybení byla 
vesměs formálně-procesního rázu a vyskytla se opakovaně ve 
větším či menším rozsahu bezmála u všech vodoprávních úřadů 
stejného stupně.

Výkon přenesené působnosti krajskými úřady na úseku vodního 
hospodářství je na základě provedených kontrol možné označit za 
stabilní a na vysoké úrovni. Za pozitivní je třeba označit i rozvíjející 
se snahu krajských úřadů o rozsáhlejší metodické vedení úřadů 
v jejich obvodu působnosti. Tato slova potvrzuje rovněž fakt, že 
v žádném z kontrolovaných případů nebyla uložena opatření 
k nápravě.

Přesto bylo možné vysledovat určité nedostatky, které samy o sobě 
nezpůsobují nezákonnost vydaných rozhodnutí, ale jejichž eliminace 
může napříště vést k dalšímu zkvalitňování vodoprávní agendy. Pro 
ilustraci jsou dále uvedeny některé ze závad v řízeních vedených 
krajskými úřady, která byla indikována, a to i opakovaně:
• u právních úkonů právnických osob není často ze spisů patrno, 

v jakém vztahu k právnické osobě je fyzická osoba, která kon-
krétní úkon činí, zda jde o statutární orgán právnické osoby nebo 
o některou z forem zastoupení;

• u podpisů rozhodnutí v zastoupení absentují některé z náležitos-
tí, jež vyžaduje ustanovení § 69 odst. 1 správního řádu;

• zahájení řízení bez jeho náležitého oznámení ve smyslu ustano-
vení § 46 a 47 správního řádu;

• vodoprávní povolení nesprávně uděleno zástupci žadatele;
• ve spise absentují doklady prokazující zplnomocnění k zastupo-

vání účastníka v řízení;
• nesprávné rozlišování účastníků řízení dle ustanovení § 27 odst. 

1 a § 27 odst. 2 správního řádu.
Kvalita vedení vodoprávní agendy na úrovni obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností byla v minulosti podle kontrolních zjištění 
ministerstva začasté přímo úměrná velikosti daného úřadu a pře-
nosu zkušeností z výkonu agendy pracovníky bývalých okresních 
úřadů. Tento trend však v poslední době značně oslabuje a kvalitní 
výkon vodoprávní agendy je tak již především odrazem individuál-
ního přístupu jednotlivých pracovníků ke svěřeným úkolům.

Stejně jako v případě zjištěných pochybení na úrovni krajských 
úřadů, nebylo třeba ani v případě kontrolovaných obcí ukládat opat-
ření k nápravě. Problematika byla vždy odborně diskutována tak, 
aby se předešlo případnému opakování takového pochybení. Zde 
jsou některé z nejfrekventovanějších závad v činnosti vodoprávních 
úřadů na obecní úrovni:
• nesprávné vyznačení nabytí právní moci rozhodnutí na písem-

ném vyhotovení rozhodnutí;
• uvedení nesprávných zákonných kompetenčních ustanovení dle 

vodního zákona;
• nesprávné rozlišování účastníků řízení ve smyslu ustanovení 

§ 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu;
• ve spise obsažený protokol z místního šetření či jiného ústního 

jednání bez jednoznačné identifi kace (podepsaných) zúčastně-
ných subjektů;

• ve výroku rozhodnutí je mezi podmínkami zahrnuta i povinnost 
dodržování zákonů, což je nadbytečné, neboť jejich závaznost 
vyplývá sama o sobě z jejich podstaty;

• nesprávné využívání koncentrační zásady řízení podle správního 
řádu a vodního zákona;

• v záznamu o oprávněné úřední osobě v rámci konkrétního řízení 
není uvedena osoba, která výsledné rozhodnutí podepisuje, ale 
pouze referent, který dané řízení vedl;

• nesprávné nebo zcela absentující oznamování zahájení řízení ve 
smyslu ustanovení § 46 a 47 správního řádu;

• neoznačení spisu spisovou značkou ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 správního řádu;
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• neuvedení účastníků řízení ve výrokové části rozhodnutí dle 
ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu.

Závěr
Mají-li se shrnout zjištěné výsledky za období dvou uplynulých 

let, nezbývá než zopakovat, že úroveň výkonu přenesené působnosti 
v oblasti vodního hospodářství na úrovni jak krajských úřadů, tak 
i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je vysoká a státní 
správa je zde zabezpečena řádně.

Na všech instančních úrovních bylo při výkonu přenesené 
působnosti v rámci prováděných kontrol upozorňováno (zejména 
s ohledem na nový správní řád) ze strany vodoprávních úřadů 
na zvý šenou náročnost administrace správních řízení.

Druhým, velmi významným elementem vlivu na výkon agendy 
vodoprávních úřadů byla v průběhu roku 2007 zahájená infor-
mační kampaň k zániku platnosti vybraných povolení k nakládání 
s vodami. Následkem toho byl nárůst objemu podaných žádostí 
v některých případech až o stovky procent. S tím souvisí i možné 
prodlužování délky vodoprávních řízení nad obvyklou dobu dosa-
hující nejvýše 3 měsíců. Takový postup je přípustný a vodní zákon 
s ním počítá, jestliže odvolacímu orgánu umožňuje k žádosti první 
instance prodloužit lhůtu pro vydání rozhodnutí i nad maximální 
(tj. 3 měsíční) lhůtu stanovenou přímo v zákoně. Ke zvýšenému 
objemu podání je nezbytné připočíst i mimořádný nárůst odbor-
ných konzultací poskytovaných jednotlivými pracovníky vodopráv-
ních úřadů ať již při osobním kontaktu, telefonicky, elektronicky či 
v listinné podobě.

Ve srovnání s minulým hodnoceným obdobím lze konstatovat, že 
došlo ke zvýšení intenzity dozorové a metodické činnosti krajských 
úřadů ve vztahu k podřízeným vodoprávním úřadům v tom směru, 
v jakém byl zejména ze strany Ministerstva zemědělství požadován. 
Tomu odpovídalo i zlepšení přenosu informací z Ministerstva země-
dělství prostřednictvím krajským úřadů ke všem, i těm „nejmenším“ 
vodoprávním úřadům. V každém kraji jsou tak nejméně dvakrát 
ročně pořádána školení a porady, na kterých dle svých časových 
možností participují i pracovníci Ministerstva zemědělství. Vysokou 
úroveň výkonu správy odráží i fakt, že při Ministerstvu zemědělství 
působí několik (legislativních) pracovních skupin, které se podílejí 
na přípravě vodoprávní legislativy a ve kterých jsou významnou 
měrou zastoupeni i pracovníci krajských úřadů (stejně tak partici-
pují na přípravě legislativy i zástupci obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností). Během roku 2007, kdy probíhala informační 
kampaň k zániku některých vodoprávních povolení k 1. 1. 2008, se 
postupně rozvinula mezi ministerstvem a krajskými úřady rovněž 
vzájemná koordinace kampaně do šíře, jež zcela jistě představuje 
nadstandardní spolupráci v hierarchii správních orgánů v rámci 
celé České republiky.

U popisu úrovně výkonu přenesené působnosti v oblasti vodního 
hospodářství na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působnos-
tí již bylo naznačeno, že mezi úřady lze vysledovat někdy i značné 
rozdíly v kvalitě vedení vodoprávní agendy. Je však třeba druhým 
dechem dodat, že nebyl vysledován jediný případ nedostatečného 
zajištění výkonu státní správy. Hlubší analýzu by zasluhoval součas-
ný vztah samostatné a přenesené působnosti na obecní úrovni.

S potěšením tak lze závěrem zhodnotit výkon státní správy na 
úseku vodního hospodářství v České republice v letech 2006 a 2007 
vodoprávními úřady jako mimořádně kvalitní a opět, stejně jako 
v uplynulé periodě, vnímaný jejich jednotlivými pracovníky (a tedy 
jimi i explicite zaručený) jako služba veřejnosti.
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Traditionally high level of state administration of water-
authorities in the period of 2006 and 2007 (Strnad, Z.; 
Bartál, B.)

Key words
public administration – state administration – administrative super-
vision – administrative authority – water-legal authority

Continuous supervision of the state administration is prerequi-
site for building legal state in democratic society. State administra-
tion decisions must be always made in legal process. The article 
presents water-authority inspecting systém, control process and 
its outputs and fi ndings in water management fi eld in the Czech 
Republic for 2006 & 2007.

Asociácia vodárenských spoločností
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. 

a Združenie miest a obcí Slovenska

organizujú pracovný seminár

Dezinfekcia a zdravotné 
zabezpečenie pitnej vody

8. – 9. apríl 2008, Tatranská 
Štrba, hotel Rysy
Odborný program garantuje 

Asociácia vodárenských společnosti:
I. blok: Zdravotné zabezpečenie vody chlórom, 

chlórnanom sodným a chlórdioxidom
II. blok: Zdravotné zabezpečenie vody UV žiarením

III. blok: Zdravotné zabezpečenie vody ozónom
IV. blok: Progresívne spôsoby dezinfekcie vody 

a uchovanie kvality vody počas dopravy
Sprievodné akcie seminára: Prezentácia fi riem 

a dodávateľských organizácií 

Sekretariát seminára:
Ing. Jana Buchlovičová, 

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Čajakova 14, 811 05 Bratislava

tel. +421 2 572 014 28
mobil: +421 903 268 508
fax: +421 2 572 014 27

e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk, 
www.hydrotechnologia.sk

Vodní hospodářství je mediálnym partnerom
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Tri-Lock
šetrný výrobek pro hospodaření s dešťovou vodou, 

ekologicky vlídný k fl óře a fauně

®

Moderní kloubová dopravní a protierozní dlažba stavebnico vé ho 
typu Tri-Lock, poskytuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (prů-
hyb nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost a snadnou montáž 
bez použití malt a lepidel. Je vyráběna vibrolisováním betonové 
směsi, jejímiž základními komponenty jsou drcené kamenivo, písek, 
cement, plastifi kátory a voda. Protierozní ochrana kloubovou dlažbou 
Tri-Lock se používá k zabránění splavování zeminy nejen na hrázích, 
březích a dnech vodních toků, rybníků a nádrží, ale i na svazích, které 
vlivem stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) bez vegetačního 
krytu tak, aby je bylo možné uvést pod vegetační kryt. 

Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro vodní a inženýrské stavby a je 
vysoce fl exibilní. Pokládá se suchou cestou. Lze jej aplikovat na 
svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení postačuje jeho hmotnost 
a spolu s kloubovou vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto 
větrem, vodou nebo rostoucí trávou. Tri-Lock nezatěžuje životní 
prostředí. Je vysoce trvanlivý, odolný proti mechanickému poško-
zení, vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných ploch, bezpečný 
pro pojezd sekaček udržujících zeleň. Nepotřebuje obrubníky. Jeho 
pokládka je možná i pod vodou. Tri-Lock je stavebnicí s jednodu-
chou montáží a po celou dobu své životnosti bezúdržbový. 

NOVABRIK CZECH, s.r.o. • Lezník 133, 572 01  Polička • Tel: 461 722 585
Fax: 461 721 553 • e-mail: info@novabrik.cz • www.novabrik.cz

Výška: 10 cm/15 cm
Modul:  44 x 50 cm
Počet ks m2:  5,6
Hmotnost:  156 kg-1.m2/235 kg-1.m2

Pevnost v tlaku:  do 50 MPa
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Použití technických plynů 
v en vi ron men tální oblas-
ti je stále se rozvíjejícím 

odvětvím. Plyny jako kyslík či 
oxid uhličitý se dnes již nepouží-
vají jen ve svařování či potravi-
nářství, ale také jako prostředky 
pro zajištění provozu čistírny odpadních vod, pro neutralizaci 
odpadních vod či pro odstranění organických látek z odpadních 
plynů. Společnost Messer Technogas, korporativní člen Asociace 
čistírenských expertů ČR a dceřiná fi rma nadnárodního uskupení 
společnosti Messer Group, předního výrobce a dodavatele technic-
kých plynů a souvisejících aplikací, je již dlouhodobě vysoce aktiv-
ní v oblasti ochrany životního prostředí s využitím technických 
plynů. Článek má poukázat na úspěchy společnosti Messer nejen 
na lokálních provozech ČOV a naznačit nové směry a možnosti 
rychle se rozvíjejících technologií ochrany prostředí. Ty přinášejí 
často nové pohledy na řešení některých doposud problematických 
situací, se kterými se dnes a denně setkávají provozovatelé ČOV.

Intenzifi kace ČOV s minimální investicí
Měnící se nároky na provoz a zatížení biologických čistíren odpad-

ních vod organickými látkami v podobě BSK představují obvyklými 
metodami často těžko řešitelný problém. Tyto změny, které mohou 
být jednak nárazové a také dlouhodobě se rozvíjející, mají podstatný 
vliv na kvalitu čistícího procesu a vypouštěné vody vůbec. Problé-
mem se stává chronický či periodický nedostatek kyslíku v aktivaci. 
Jeho řešením může být investičně vysoce náročná výstavba větší 
aktivace s dostavbou aeračních prvků. Ekonomicky a předně pro-
vozně výhodnějším postupem je však vnos čistého kyslíku, který 
přináší následující efekty:
Možnost zvýšení koncentrace aktivovaného kalu

Použití čistého kyslíku v kombinaci se vzduchovou aerací či její 
úplné nahrazení vede k možnosti výrazného zvýšení koncentrace O2 
v odpadní vodě a vysoké účinnosti aeračního procesu. Díky tomu lze 
stávající aktivaci provozovat s vyšší koncentrací aktivovaného kalu 
a zajistit tak vyšší kapacitu ČOV.
Rychlejší regenerace kalu

Zvýšení koncentrace rozpuštěného O2 v odpadních vodách má za 
následek rychlejší transport plynu přes buněčnou membránu mik-
roorganismů v kalu. Díky tomu je regenerace kalu, který byl částečně 
eliminován toxikanty, mnohem intenzivnější.
Rychlá reakce v krizových situacích

V případě nárazového zvýšení koncentrace znečišťujících látek 
v nátoku do aktivace lze pomocí zavedeného vnosu O2 rychle rea-
govat na okamžité nároky na čištění vod. Takto lze postupovat také 
např. při výpadku konvenčního aeračního systému.
Zlepšení sedimentačních vlastností a odvodnitelnosti kalu

Zkušenosti z provozu ČOV s kyslíkovou aktivací ukazují na 
významné zlepšení sedimentačních vlastností kalu a jeho odvodnitel-
nosti díky snížení zastoupení vláknitých organismů a tvorbě větších 
a hustších vloček. Takto strukturovaný kal lépe sedimentuje.
Snížení pěnění odpadních vod

Díky zajištění přísunu dostatečného množství kyslíku pro čistí-
renský proces v aktivaci bez vnosu balastního dusíku, obsaženého 
ve vzduchu, dochází k potlačení často problematickému pěnění 
odpadních vod v aktivaci a regeneraci kalu. Snížením množství 
dodávaného plynu také dochází k potlačení emisí pachových látek 
z aktivace, které jsou obvykle vystripovány z odpadní vody balastním 
dusíkem.

Příklady z čistírenské praxe
Obecně lze tedy říci, že aplikace čistého kyslíku v aktivaci přináší 

řadu pozitivních efektů pro provozovatele. Díky tomu nachází tento 
způsob intenzifi kace ČOV stále větší uplatnění.

První z řady využití kyslíkové aktivace v ČR byly projekty na 
průmyslových ČOV, které byly a jsou zatěžovány proměnlivou kon-
centrací znečišťujících a toxických látek. Příkladem může být ČOV 
producenta celulózy s nátokem asi 25 tun CHSK za den. Zde již na 
vstupu do aktivace docházelo k velmi rychlé spotřebě O2, který nebyl 
aerační systém schopen nahradit. V této bezkyslíkové zóně probíhal 
rozvoj vláknitých organismů a zhoršení sedimentace kalu. Problém 
byl vyřešen aplikací čistého kyslíku do selektoru předřazeného akti-
vaci pomocí dvojice injektorů v množství až 3000 mg/l objemu selek-
toru za hodinu (obr. 1). Díky kvalitnímu návrhu společnosti Messer 

Aplikace technických plynů 
při čištění odpadních vod 

společností Messer Technogas

a přesnému provedení nedochází 
ke ztrátám rozpuštěného kyslíku 
a byl potlačen růst vláknitých 
organismů v aktivovaném kalu.

Dalším příkladem podobné 
průmyslového využití u velkého 
chemického podniku v západ-

ních Čechách je intenzifi kace stávající biologické ČOV, kde došlo 
v důsledku zvýšení výroby ke zdvojnásobení produkce látkového 
zatížení dvou aktivací s objemem cca 2 x 1000 m3. Situace byla řeše-
na opět nasazením čistého kyslíku a rekonstrukce kalové koncovky 
umožnila zvýšení koncentrace kalu v aktivacích, které dnes zvládají 
vysoké zatížení se zachováním parametrů vod na výtoku z ČOV.

Vedle dalších průmyslových aplikací si využití čistého kyslíku 
společností Messer našlo cestu i k provozovatelům komunálních 
ČOV. Jedná se předně o přechodové aplikace během postupné pře-
stavby paralelních linek ČOV, kdy jsou po omezeně dlouhou dobu 
(po několik měsíců) kladeny téměř dvojnásobné nároky na linku 
v provozu, zatímco druhá linka je rekonstruována. Rychlou aplikací 
ponorných roštů pro vnos jemné bubliny čistého kyslíku do aktivace 
lze docílit zachování výstupních parametrů a celý systém snadno 
přenést následně na linku již opravenou v době, kdy je druhá linka 
také odstavena, a to za plného provozu. 

Tato technologie ponorných roštů je využívána i u malých průmys-
lových ČOV, kde nejsou požadavky na vnos tak vysokého okamžitého 
množství čistého kyslíku a tedy kde je charakteristika nátoku více-
méně stabilní (obr. 2).

Předčištění odpadních vod
Pro průmyslové podniky, které využívají městské ČOV a které 

mnohdy výrazně zatěžují městský kanalizační systém vysokým zne-
čištěním a zápachem, je vhodná nově vyvinutá kyslíková technologie 
předčištění odpadních vod. V malém kompaktním rámovém systému 
s vnosem kyslíku, tlakovou biologickou částí a fl otačním separátorem 
dochází ke snížení BSK z vysokých hodnot na hodnoty vhodné pro 
kanalizační řád. Tato technologie nachází využití předně u potra-
vinářských a chemických podniků, které svou nárazovou vysokou 
produkcí odpadních vod představují často vysoké riziko pro provoz 
komunálních ČOV, sloužících pro jejich dočištění.

Aerobní stabilizace kalu
Zvyšující se nároky na nakládání s odpadním kalem z ČOV nutí 

provozovatele k hledání alternativ k investičně a hlavně provozně 
nákladným anaerobním stabilizacím kalu. U menších ČOV se 
zatížením kolem 30 tisíc EO je vhodnější aerobní stabilizace kalu 
s využitím čistého kyslíku (obr. 3). Hygienizace kalu je umožněna 
jeho ohřevem samotným procesem stabilizace, tedy bez externího 
zdroje tepla. Jde o autotermní termofi lní kyslíkovou aerobní stabili-
zaci a hygienizaci kalu, kdy je využíváno teplo z exotermní reakce 
mikroorganismů. Kal stabilizovaný a hygienizovaný tímto procesem 
splňuje zákonné podmínky pro kal kategorie I dle přílohy č. 4 zákona 
382/2001 Sb. Společnost Messer má k dispozici tuto technologii 
kyslíkové stabilizace a hygienizace kalu, která byla vyvinuta v ČR 
a která již byla a je úspěšně nasazena na tuzemských komunálních 
čistírnách odpadních vod.

Neutralizace odpadních vod
Dosud nejběžnější metodou snižování pH alkalických odpadních 

vod bylo použití minerálních kyselin. Jejich nasazení je však prová-
zeno řadou problémů. K těm patří vysoká citlivost hodnoty pH na při-
dané množství často koncentrované kyseliny, zvyšování obsahu solí 
v odpadních vodách a častá koroze instalovaných zařízení. Dalším 
problémem je obtížná manipulace a skladování silných minerálních 
kyselin a nakládání s nimi.

Alternativou k této metodě je již léty ověřená a v čistírenské praxi 
hojně využívaná aplikace oxidu uhličitého, který se při rozpuštění ve 
vodě chová jako slabá kyselina uhličitá. Neutralizací vod touto kyse-
linou vznikají uhličitany a hydrogenuhličitany, které jsou přirozenou 
složkou vody. Plochá neutralizační křivka kyseliny uhličité zajišťuje 
přesné řízení procesu neutralizace bez nebezpečí překyselení vypouš-
těných vod, které jsou případně dále upravovány na ČOV, pokud je to 
nutné. Díky tomu jsou i nároky na technologii dávkování nižší a při 
vnosu plynu odpadá nutnost použití čerpadel neutralizačního čini-
dla, jeho ředění apod., čímž se výrazně snižují investiční a provozní 
náklady a nároky na údržbu zařízení. Metoda nachází také uplatnění 
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v kombinaci s kyslíkovým předčištěním u potravinářských podniků, 
které vypouštějí odpadní vody na městské komunální ČOV.

Jedná se tedy o environmentálně, provozně a dnes již díky vývoji 
také ekonomicky výhodnější metodu tam, kde je nutné snížit pH 
odpadních vod do neutrální oblasti. Výhody lze shrnout v následu-
jících bodech:
1. Ekologické
• zamezení vnosu nepřirozených látek a solí do čištěných vod, sní-

žení jejich zatížení;
• bez rizika překyselení upravovaných vod;
• zamezení rizika úniku nebezpečných látek.
2. Ekonomické
• bez nákladů na komplikované skladování minerálních kyselin, na 

bezpečnostní prvky atd.;
• bez nákladů na potlačení častého překyselení dávkováním alká-

lií;
• malé nároky na prostor a díky bezobslužnosti i na obsluhu zaří-

zení;
• minimální náklady na investici, údržbu a nižší náklady na pro-

voz.
3. Bezpečnostní
• bez problémů s korozí, skladováním, zajištěním bezpečnosti obslu-

hy atd.
Technologické provedení vnosu oxidu uhličitého do upravovaných 

vod je závislé na stávajícím či nově budovaném systému jejich čiště-
ní. V praxi se využívají dva přístupy. 

První spočívá ve vnosu plynu do neutralizační nádrže pomocí 
membránových či tryskových elementů, kde zároveň probíhá homo-
genizace přitékajících vod. Proces lze provozovat jako přerušovaný 
nebo průtočný s umístěním pH sondy v nádrži či na výstupním 
potrubí. Pomocí vhodné distribuce plynu v nádrži lze její obsah 
udržovat ve vznosu bez nutnosti instalace míchadla pro zajištění 
její homogenizace.

Druhou možností je injektáž plynného anebo i kapalného CO2 
do proudu upravované odpadní vody v potrubí pomocí trysek 
plyn/kapalina či kapalina/kapalina. Takto lze neutralizovat také 
vody v mělké nádrži pomocí obtokové čerpané smyčky s vnosem 
plynu a statickým mísičem. Technologie nachází uplatnění také při 
úpravě tvrdosti pitných a technologických vod a v dalších aplikacích 
v potravinářství.

Příklady z praxe
V Evropě bylo provedeno společností Messer již více než 40 

aplikací oxidu uhličitého při neutralizaci odpadních vod v různých 
technologických odvětvích, jako je například energetický průmysl, 
chemický průmysl (výroba pracích prášků a čistící chemie, výroba 
barev a laků), potravinářský průmysl (nápojů, mlékárenský a masný 
průmysl, pekárenství a cukrovarnictví), papírenství a kožedělný 
průmysl, cementárny a betonárny, sklářství a metalurgie.

Jedním z nejvýznamnějším použití neutralizace pomocí CO2 
v zahraničí je úprava odpadní vody z kalového pole a hydraulického 
transportu popela elektrárny Balti Narva Elektrijaamad v Estonsku. 
Elektrárna má instalovaný výkon 765 MW el. energie a 400 MW 
tepla a používá hydraulický systém pro transport popela a popílku 
na kalová pole. Přebytečná odpadní voda je silně alkalická a je třeba 
ji před jejím vypouštěním do recipientu upravovat. Společnost Mes-
ser navrhla a ve spolupráci se subdodavateli instalovala potřebná 
zařízení pro akumulaci a neutralizaci těchto vod v množství kolem 
500 m3/h. Plynný oxid uhličitý je dávkován do nádrže pomocí sys-
tému trysek plyn/kapalina s kapacitou mezi 700 až 2000 kg CO2/h 
v závislosti na výstupním pH a množství natékajících vod.

V tuzemsku již bylo provedeno několik instalací vnosu CO2 při 
neutralizaci odpadních vod a to předně v mlékárenském průmyslu 
a metalurgii. Příkladem prvého je neutralizace odpadních vod v mlé-
kárně Klatovy, kde došlo k nahrazení nevyhovujícího dávkování 
kyseliny sírové oxidem uhličitým. Stávající systém nebyl uspokojivě 
schopen zajistit pH vypouštěných vod v množství kolem 355 000 
m3/rok v požadované oblasti 6,5 až 8 a díky častému překyselení 
vod byl provozovatel nucen dávkovat ještě hydroxid sodný. Jelikož 
se jednalo o částečně diskontinuální proces, docházelo k hromadění 
odpadních vod v havarijních nádržích a bylo nutné vody dodatečně 
obtížně doupravovat před jejich vypuštěním do městského kana-
lizačního systému. Vnos CO2 pomocí membránových elementů 
fi rmy Fortex zajistil vedle rychlé, účinné a plynulé neutralizace také 
homogenizaci vypouštěných vod, snížení tvorby úsad v nádržích 
a výrazné snížení nákladů na provoz a údržbu (obr. 4). Navíc bylo 

zamezeno překyselení vod v důsledku předávkování původního 
neutralizačního činidla.

Příklad aplikace CO2 v metalurgii je neutralizace alkalických vod 
tuzemského závodu největšího světového výrobce železa. Jedná se 
o v průměru 600 l/s odpadních vod s rozsahem pH mezi 9 až 13. 
Provozovatel čistírny (neutralizace a fl okulace) nahrazuje ve spolu-
práci se společností Messer dávkování stávajícího neutralizačního 
činidla vnosem CO2. Dochází tak k výraznému potlačení solnosti 
vod, omezení produkce odpadního kalu z ČOV a snížení nákladů na 
údržbu a celkový provoz. Při této aplikaci byl využit systém vnosu 
plynu do potrubí OV na výtlačné straně čerpadel pomocí trysek 
plyn/voda (obr. 5) a stávající systém regulace provozu. Díky rozsáh-
lým zkušenostem expertů společnosti Messer bylo při minimálním 
zásahu do stávající technologie zajištěno dokonalé využití dávky 
CO2 při neutralizaci.

Další připravované instalace této technologie v potravinářském 
a chemickém průmyslu v tuzemsku ukazují na stále větší zájem 
provozovatelů průmyslových a komunálních (či kombinovaných) 
čistíren odpadních vod o ekologičtější a předně ekonomičtější přístup 
k automatizované neutralizaci odpadních vod s minimální investicí 
a takřka nulovou údržbou. 

Využití ozonu při čištění odpadních vod
Ozon jako jedno z nejsilnějších oxidačních činidel vůbec, je ide-

álním prostředkem pro čištění odpadní vody tam, kde to nedovolují 
standardní biologické metody. Jeho výhodou je, že dochází k často 
úplnému rozkladu veškerých oxidovatelných látek ve vodě včetně 
toxických polutantů a zhoubných mikroorganismů bez tvorby 
škodlivých produktů a reziduí. Ozon se dále využívá při odstranění 
zabarvení vody a jejího zápachu, při dezinfekci pitných vod, úpravě 
chladících vod, čištění průsakových vod a odpadního vzduchu 
(potlačení zápachu a emisí odorantů). Slouží často jako metoda před-
čištění silně znečištěných vod před jejich nátokem na biologickou 
ČOV (zlepšení poměrů CHSK/BSK) či naopak jako dočišťovací proces 
(odstranění zbytkového znečištění, zápachu atd.).

Ozon je pro jeho vysokou reaktivitu a nestálost nutné vyrábět 
přímo v místě spotřeby pomocí ozonizátorů s využitím kyslíku 
a elektrické energie. Vzduchové ozonizátory mají vysokou spotřebu 
elektřiny a nízkou účinnost výroby O3 díky nízké koncentraci kyslíku 
ve vzduchu. Také jejich životnost je díky přítomnosti znečištění a pra-
chových částic ve vzduchu značně omezena. V posledních desetile-
tích se tedy dostávají do popředí hlavně kyslíkové ozonizátory, které 
byly dříve využívány pro výrobu velkých množství O3 (od 0,5 kg O3/h 
výše), ale které se již uplatňují v malovýrobách. Užití čistého kyslíku 
vede za srovnatelných podmínek k produkci vyšší koncentrace ozónu 
při nižších nákladech na elektrickou energii a nižších investicích do 
zařízení. Rozrostla se také řada renomovaných dodavatelů těchto 
technologií, což vedlo ke snížení dříve vysokých investičních nákladů 
a zvýšení jejich kvality. Společnost Messer tak předpokládá další 
rozvoj svých aplikací v této oblasti, kde se může opřít o rozsáhlé 
zkušenosti při čištění odpadních vod s využitím vlastní technologie 
vnosu plynu do vody pomocí injektorů, statických mísičů a dalších 
zařízení.

Příklady z praxe
Ozonizace odpadních vod se uplatňuje v široké míře například 

v papírenském průmyslu, který je zdrojem často těžce biologickou 
cestou odstranitelného znečištění. Společnost Messer zajišťuje likvi-
daci takového znečištění například na ČOV papírny SCA Graphic 
Laakirchen AG, Rakousko. Nátok v průměrném množství 26 000 
m3/den a znečištění CHSK kolem 27 000 kg/den prochází biologickou 
ČOV o dvou paralelních linkách, zakončenou kyslíkovou ozonizací 
– odstranění biologicky nerozložitelných reziduí (představují CHSK 
cca 2000 kg/den) a dekolorizace odpadních vod. Zde byla nasazena 
dvojice ozonizátorů o jmenovitém jednotkovém výkonu 75 kg O3/h. 
Díky tomuto opatření bylo možné navýšit produkci papíru v závodě 
při zachování parametrů výstupních odpadních vod a zavést částeč-
nou recirkulaci vod zpět do výroby papíru s 90% účinností čištění 
odpadních vod před jejich odtokem do recipientu.

Závěr
Použití čistého kyslíku, oxidu uhličitého a ozonu v procesech 

čištění odpadních vod je tradiční, avšak stále modernější cesta 
k zajištění jejich spolehlivé a ekonomické úpravy. Díky překotnému 
vývoji dávkovacích a regulačních zařízení společností Messer byla 
dosažena vysoká účinnost využití požadovaných vlastností technic-
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kých plynů a zároveň snížena ekonomická náročnost procesů, které 
jsou v některých oblastech výrazně výhodnější než složité přestavby 
stávajících zařízení či nákladné výstavby velkých nových funkčních 
celků ČOV. V procesech neutralizace odpadních vod se aplikace 
oxidu uhličitého dostává do oblasti, kdy je již přímé nasazení tohoto 
neutralizačního činidla výhodnější než použití minerálních kyselin. 
Vedle toho přináší využití CO2 mnoho dalších pozitivních vlivů 
v údržbě technologie a bezpečnosti obsluhy. Mnohdy jsou naznačená 
řešení jedinou smysluplnou cestou k odstranění některých problémů 
zajištění chodu ČOV.

Uvedená praktická použití technických plynů při čištění a před-
úpravě odpadních vod představují pouze několik příkladů úspěchů 
společnosti Messer v této oblasti. Dlouholeté zkušenosti expertů naší 
fi rmy, zázemí mateřské fi rmy s jejími vývojovými centry a odborníky 
a desítky tuzemských a evropských referencí představují záruku 
odborné a spolehlivé spolupráce s provozovateli zařízení. Těm při-
náší významné ekonomické a technologické úspory. Spolupráce pak 
nekončí pouhou instalací zařízení a dodávkami technických plynů, 
ale pokračuje další optimalizací provozu v závislosti na změnách 
podmínek čištění vod a přináší tak oboustranně výhodnou kooperaci. 
Takto získané zkušenosti jsou pak v rámci všech mateřských fi rem 
společnosti Messer předávány dále a představují potenciál pro rychlé 
a efektivní řešení provozních těžkostí dalších zákazníků. V případě 
zájmu o služby společnosti Messer v oblasti čištění odpadních vod 
neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.

Ing. Antonín Kroupa, Ph.D.
Messer Technogas s.r.o.

Aplikační inženýr – chemie a životní prostředí
tel.: +420 602 760 022

e-mail: antonin.kroupa@messergroup.com

Obr. 1. Automatická regulační řada pro vnos až 600 kg O2/hod. Obr. 2. Kyslíková aktivace malé ČOV

Obr. 3. Kyslíková aerobní stabilizace a hygienizace kalu

Obr. 4. Neutralizace odpadních vod provozu Mlékárna Klatovy

Obr. 5. Vnos plynného CO2 do potrubí odpadních vod v metalurgii

MESSER TECHNOGAS S.R.O. 
Společnost Messer Technogas s.r.o. je členem skupiny Messer Group, 

nadnárodního uskupení fi rem se sídlem v Sulzbachu v Německu. Skupina 
Messer patří k předním podnikům zabývajícím se technickými plyny a působí 
prostřednictvím více než 60 společností ve 33 zemích Evropy a Asie a také 
v Peru. Od acetylénu až po xenon nabízí skupina Messer široké portfólio výrob-
ků – vyrábí a prodává technické plyny jako kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, 
vodík, hélium, ochranné plyny pro svařování, zvláštní plyny, medicinální 
plyny a velké množství různých směsí. 

V České republice zaujímá Messer Technogas přední místo na tuzemském 
trhu s technickými plyny a s nimi souvisejícími technologiemi a s podpo-
rou mateřské společnosti nabízí zákazníkům na českém trhu nejen vlastní 
dodávky plynů a technologií, ale také řešení jejich problémů, ať už se jedná 
o zefektivnění již stávajících procesů a zvýšení jejich kvality, či navržení kom-
pletně nových postupů. Tato nová, často originální řešení, vznikají spoluprací 
zákazníků, aplikačních techniků naší fi rmy a pracovníků výzkumných center 
Messer. Podrobnosti k aplikacím technických plynů a potřebné kontakty lze 
nalézt na webových stránkách www.messer.cz či přímým kontaktem na oddě-
lení aplikačních techniků. 
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SYNTETICKÉ MOŠUSOVÉ LÁTKY 
V POVRCHOVÝCH VODÁCH ČESKÉ 
REPUBLIKY

Věra Očenášková, Danica Pospíchalová

Klíčová slova
povrchová voda, syntetické mošusové látky, galaxolide (HHCB), tonalide 

(AHTN)

Souhrn
Byly sledovány syntetické mošusové látky v povrchových vodách 

České republiky. Byla potvrzena plošná kontaminace povrchových vod 
těmito sloučeninami a vliv městských aglomerací na znečištění toků 
syntetickými mošusovými látkami.

V posledních letech se ve vodách začínají sledovat i jiné skupiny 

polutantů než známé polyaromatické uhlovodíky či polychlorované bife-

nyly. Jednou z takových skupin jsou polutanty skryté pod zkratkou PPCP 

(Pharmaceutical and Personal Care Products) neboli farmaka a přípravky 

pro osobní péči. Patří sem i syntetické mošusové látky (SML), které 

jsou součástí celé řady přípravků. Mezi nejběžněji používané SML patří 

Galaxolide® (HHCB) a Tonalide® (AHTN), popřípadě musk keton (MK) 

a musk xylen (MX).

Charakteristika syntetických mošusových látek
Přírodní pižmové (mošusové) látky jsou odedávna používány ve voňav-

kářství. Mohou to být buď produkty pachových žláz kabara pižmového 

(Moshus moshiferus), různých druhů cibetek (rod Viverridae) – vonnými 

složkami jsou makrocyklické ketony a alkoholy (obr. 1A), nebo extrakt 

z indického či afrického ibišku (rod Malvaceae), popřípadě angeliky 

lékařské (Angelica officinalis), kde vonnou složku tvoří cyklické laktony 

50. ročník časopisu VTEI
V letošním roce završí časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické 

informace již 50 let svého působení. Do vínku dostal úkol pomáhat odbor-

níkům z oblasti vodního hospodářství orientovat se v nové technice a umož-

ňovat širokou výměnu zkušeností mezi pracovníky výzkumu a praxe.

Z počátku vycházel jako čtvrtletník, později jako dvouměsíčník a od 

roku 1964 jako měsíčník. Časopis přinášel informace o výsledcích čes-

koslovenského výzkumu, technickém rozvoji, vynálezech a zlepšovacích 

návrzích, o tematických úkolech a jejich řešeních, informace ze zahraničí 

i zprávy o konferencích a sympoziích.

K výrazné změně pak došlo v roce 1999, kdy se vydavatel časopisu 

– Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – rozhodl včlenit 

časopis VTEI jako přílohu do našeho nejvýznamnějšího periodika pro 

oblast vodního hospodářství, kde vychází dosud, přičemž od letošního 

jubilejního ročníku přechází opět na formu dvouměsíčníku.

Současně se změnilo i poslání a náplň časopisu, který se daleko více 

zaměřil na činnost a výsledky VÚV T.G.M. jako střediska a největšího praco-

viště výzkumu ve všech oblastech, které se týkají vody, jejího užití a ochrany 

i ochrany proti ní. Stále častěji se objevují i příspěvky s tématy, jako voda 

v krajině, vliv odpadů a způsobů nakládání s nimi na vody apod.

Výrazně se na tváři časopisu podílela jeho redakční rada, která se vždy 

snažila o zajištění aktuálních článků s významem pro praxi. Za 50 let 

vydávání časopisu se jeho přípravy zúčastnila celá řada lidí, kteří se do 

jeho historie významně zapsali. Lze uvést např. prvního předsedu redakč-

ní rady J. Bednáře (1959–1973) či Ing. J. Beneše, který byl předsedou 

v letech 1974–1989, dále Ing. A. Mansfelda, CSc., Ing. L. Žáčka, DrSc., 

Ing. I. Korunu, CSc., v posledních letech pak Ing. L. Kašpárka, CSc. 

Ze členů redakční rady nelze nevzpomenout na Ing. A. Nejedlého, CSc., 

který pracoval v redakční radě časopisu plných 37 let, o pouhý rok méně 

působila v redakční radě RNDr. A. Sladká, CSc. V redakční radě se dále 

vystřídala řada odborníků z nejrůznějších vodohospodářských organizací. 

V posledních letech, kdy se časopis soustřeďuje na výzkumnou činnost 

VÚV T.G.M., tvoří redakční radu přední odborníci v jednotlivých oborech 

zastoupených v této instituci.

Na stránkách letošního ročníku časopisu VTEI by se výraznou měrou 

mělo projevit nejen to, že Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 

veřejná výzkumná instituce, je stále stabilní součástí výzkumného a odbor-

ného zázemí životního prostředí, vodního hospodářství i tradiční informační 

základnou, ale i to, že základem činnosti ústavu je směrování výzkumu 

k potřebám MŽP a zajišťování odborných činností v oblasti ochrany vod 

a nakládání s odpady. Zajištění těchto činností vyžaduje zachování celistvého 

pohledu na zájmovou oblast výzkumu, posílení environmentálního přístupu, 

prohloubení kombinace disciplín praktikovaných v ústavu, ale také ve větší 

míře zapojování do širších národních a mezinárodních projektů.

Přáním vydavatele, redakční rady a redakce je pokračovat i v dalším 

období v dobré tradici časopisu a seznamovat čtenáře především 

s poznatky z výzkumu v oblasti voda, ale dát prostor také diskusi, jiným 

pohledům a informacím.

Vážení čtenáři, dovolte na závěr, abychom Vám s novým jubilejním 

ročníkem časopisu popřáli v roce 2008 mnoho zdraví, spokojenosti 

a úspěchů v práci i osobním životě i zajímavé chvíle strávené nad strán-

kami časopisu.

Redakce

(obr. 1B). Cena přírodního pižma je však velmi vysoká – ve středověku 

bylo pižmo vyvažováno zlatem – a tak již v roce 1888 byl poprvé synteti-

zován mošus-xylen, tj. 1-terc-butyl-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen, látka 

s podobným typem vůně a podobnými vlastnostmi, jako mají přírodní 

pižmové sloučeniny [1].

Podle chemické povahy můžeme syntetické mošusové látky rozdělit 

do tří skupin:

1. Nitromošusové sloučeniny – jsou to syntetické dinitro- a trinitrobenze-

ny s typickou pižmovou vůní a tvoří přibližně 35 % celosvětové roční 

produkce. Patří sem sloučeniny uvedené v tabulce 1. Nejrozšířenější 

jsou mošus xylen a mošus keton [2]. 

2. Polycyklické mošusové sloučeniny – jsou to substituované deriváty 

indanu a tetralinu uvedené v tabulce 2. Tvoří 61 % celosvětové roční 

produkce SML. K nejvýznamnějším patří Galaxolide® a Tonalide®, které 

se vyrábějí v tisících tun ročně [2].

3. Přírodním pižmovým sloučeninám jsou nejbližší svou strukturou mak-

rocyklické mošusové látky. Jejich výrobní cena je však velmi vysoká 

a organoleptické vlastnosti horší než u předchozích skupin, a tak tvoří 

jen 3–4 % celosvětové produkce SML.

Teplá, smyslná a dlouhotrvající vůně, mimo řádná chemická stabilita 

a přitom nízká cena většiny SML jsou důvodem, proč jsou tyto sloučeniny 

Obr. 1. Přírodní pižmové látky
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rozšířeny jak při výrobě luxusních parfémů, tak 

běžných kosmetických výrobků (krémy, pleťové 

vody a mléka, sprchové gely atd.), mýdel, pracích 

prášků, aviváží, čisticích prostředků a řady dalších 

technických přípravků.

Všechny polycyklické mošusové vonné látky 

jsou mimořádně chemicky stabilní, mají velmi 

nízkou biodegradabilitu a jsou silně lipofilní. 

První informace o nitromošusových látkách 

v hydrosféře se objevila v roce 1981. Japonští 

badatelé identifikovali mošus xylen a mošus 

keton v rybách z řeky Tama v Tokiu [3, 4]. Ná-

sledně byly tyto sloučeniny nalezeny v povrcho-

vých vodách [5], mušlích [6] a garnátech [7], 

v lidské tukové tkáni a mateřském mléce [8, 

9, 10]. Mohou se vyskytovat i v pitných vodách 

a ve vzduchu [2]. 

Stanovení syntetických mošusových 
látek

Při sledování výskytu syntetických mošuso-

vých látek v povrchových vodách byla použita 

následující metoda.

Syntetické mošusové látky byly vyextrahovány 

z 1 litru vzorku vody do 10 ml vhodného rozpouš-

tědla (např. pentan, hexan). Extrakt byl vysušen 

bezvodým síranem sodným a zakoncentrován 

na přesný objem. Takto připravený vzorek byl 

analyzován metodou GC-MS v SIM modu. 

Analýzy byly prováděny na plynovém chromato-

grafu HP 5890 Serie II vybaveném hmotnostně 

selektivním detektorem 5971A, autosamplerem 

a vyhodnocovací PC jednotkou se softwarem 

ChemStation. Vlastní chromatografická analý za 

probíhala na křemenné kapilární koloně DB-XLB 

o délce 60 m, vnitřním průměru 0,25 mm 

a tloušťce filmu stacionární fáze 0,25 μm. Tep-

lotní program byl upraven takto: počáteční teplota 

60 0C (2 min), teplotní gradient 20 0C.min-1 do 

160 0C (0 min), 3 0C.min-1 do 200 0C (0 min) 

a 20 0C.min-1 do 250 0C (7 min). Teplota nástřiku 

byla 250 0C. Jako nosný plyn bylo použito helium 

o konstantním průtoku 1 ml.min-1.

Mez stanovení (GC-MS) je pro nitromošusové 

látky 5 ng.l-1 a pro polycyklické mošusové látky 

2,5 ng.l-1.

Výsledky sledování syntetických 
mošusových látek

Výskyt syntetických mošusových látek 

v povrchových vodách ČR je sledován v rám-

ci dílčího úkolu VaV 650/03/00 [11]. Jako 

zástupci jednotlivých skupin SML byly vybrány 

musk xylen (MX) a musk keton (MK) ze skupiny 

nitromošusových látek a Galaxolide® (HHCB) 

a Tonalide® (AHTN) z polycyklických mošusových 

sloučenin.

Musk xylen byl nalezen pouze ve vzorcích 

z řeky Bíliny v Ústí nad Labem, v ostatních vzor-

cích byl v některých případech v detekovatelném 

množství pod mezí stanovení.

Musk keton byl kvantifikován v téměř 50 % 

vzorků, jeho koncentrace, s výjimkou řeky Bíliny, 

nepřesahovala 10 ng.l-1. V řece Bílině byla nej-

vyšší naměřená koncentrace 30 ng.l-1. 

Polycyklické mošusové látky byly nalezeny ve 

všech analyzovaných vzorcích povrchové vody. 

Koncentrace HHCB se pohybovaly od 17 ng.l-1 

v řece Moravě, odběrné místo Lanžhot, do 551 

ng.l-1 ve vzorku z profilu Zelčín na řece Vltavě. 

V průměru nejvyšší byla koncentrace HHCB 

v Čechách v řece Bílině v Ústí nad Labem, na 

Moravě v řece Svratce v Rajhradě. Koncentrace 

AHTN byly řádově nižší, pohybovaly se od 3,7 

ng.l-1 v řece Moravě (profil Lanžhot) do 73 ng.l-1 

v řece Bílině v Ústí nad Labem.

V dalších letech (2003–2006) byly syntetické 

mošusové látky sledovány ve vybraných profilech 

českých řek. Například v roce 2004 byla nejvyšší 

Strukturní vzorec Sumární vzorec
Chemický název

(Akronym)
Obchodní název CAS No.

   C
12

H
15

N
3
O

6

1-terc-butyl-3,5-

dimethyl-2,4,6-

trinitrobenzen

(MX)

  

Musk xylene

   

   81-15-2

   C
14

H
18

N
2
O

5

4-acetyl-1-terc-butyl-

3,5-dimethyl-2,6-

dinitrobenzen

(MK)

  

Musk ketone
   

   81-14-1

   C
13

H
18

N
2
O

4

1-terc-butyl-2,6-dinitro-

3,4,5-trimethylbenzen
Musk tibetene   145-39-1

   C
12

H
16

N
2
O

5

1-terc-butyl-3,5-dinitro-

2-methoxy-

4-methylbenzen

Musk ambrette    83-66-9

   C
14

H
20

N
2
O

4

4,6-dinitro-1,1,3,3,5-

pentamethylindan
Musk moskene   116-66-5

Tabulka 1. Nitromošusové vonné látky

Strukturní vzorec Sumární vzorec
Chemický název

(Akronym)
Obchodní název CAS No.

C
18

H
26

O

1,3,4,6,7,8-

hexahydro-

4,6,6,7,8,8-

hexamethyl-

cyclopenta[g]-

2-benzopyran

(HHCB)

  Galaxolide®

  Abbalide®

  Pearlide®

1222-05-5

C
18

H
26

O

1-(5,6,7,8-tetrahy-

dro-3,5,5,6,8,8-he-

xamethyl-2-naphtale-

nyl)-ethanone

(AHTN)

  Tonalide®

  Fixolide®

1506-02-1

21445-77-7

C
17

H
24

O

1-[6-(1,1-

dimethylethyl)-2,3-

dihydro-1,1-dimethyl-

1H-inden-4-yl]-

ethanone

(ADBI)

  Celestolide®

  Crysolide® 13171-00-1

C
17

H
24

O

1-(2,3-dihydro-

1,1,2,3,3,6-hexa-

methyl-1H-inden-

5-yl)-ethanone

(AHDI)

  Phantolide® 15325-35-0

C
14

H
22

O

1,2,3,5,6,7-hexahy-

dro-1,1,2,3,3-pen-

tamethyl-4H-inden-

4-one

(DPMI)

  Cashmeran® 33704-61-9

C
18

H
26

O

1-(3-ethyl-5,6,7,8-tet-

rahydro-5,5,8,8-he-

xamethyl-2-naphtale-

nyl)-ethanone

(ATTN)

  Versalide® 88-29-9

Tabulka 2. Polycyklické mošusové vonné látky
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koncentrace galaxolidu nalezena v řece Bílině v profilu Ústí nad Labem 

(284 ng.l-1), tonalidu v Labi v Děčíně (93 ng.l-1) a musk ketonu rovněž 

v řece Bílině v profilu Ústí nad Labem (8,2 ng.l-1). V roce 2005 byly nejvyšší 

koncentrace galaxolidu, tonalidu i musk ketonu nalezeny v řece Svratce 

v profilu Rajhrad (306 ng.l-1, 60 ng.l-1 a 19 ng.l-1). Některé další výsledky 

jsou uvedeny na obr. 2–6.

Ze získaných výsledků je vidět plošné zatížení vodních toků polycyklic-

kými mošusovými látkami (HHCB a AHTN). Příspěvěk galaxolidu (HHCB) 

k celkovému znečištění povrchových vod SML je v průměru 80 %. Tento 

stav pro profil Rajhrad znázorňuje obr. 7. V ostatních profilech je situace 

obdobná. Nitromošusové sloučeniny se vyskytují spíše ojediněle, např. 

v profilu Ústí nad Labem na řece Bílině. To odpovídá i trendu v používání 

jednotlivých typů mošusových látek. Použití nitromošusových látek klesá; 

vzhledem ke svým vlastnostem (vysoký akumulační potenciál v biologic-

kých systémech [7, 12, 13]) jsou postupně nahrazovány polycyklickými 

mošusovými látkami. V Japonsku je jejich použití v kosmetice zakázáno. 

Ve Spojených státech amerických jsou nitromošusové látky stále použí-

Obr. 2. Nálezy SML v profilu Lanžhot (Morava) Obr. 3. Nálezy SML v profilu Libčice (Vltava)

Obr. 4. Nálezy SML v profilu Zelčín (Vltava) Obr. 5. Nálezy SML v profilu Ústí nad Labem (Bílina)

Obr. 6. Nálezy SML v profilu Rajhrad (Svratka)

Obr. 7. Příspěvek jednotlivých kontaminantů k celkovému zatížení SML 

v profilu Rajhrad (Svratka)

vány, ale nesmějí být součástí přípravků, u kterých je nebezpečí orálního 

požití (např. rtěnky).

Syntetické mošusové látky jsou typickým představitelem komunálního 

znečištění vodních toků, někteří autoři je doporučují používat jako indi-

kátor tohoto typu znečištění [14, 15]. Na jednotlivých tocích se výrazně 

projevuje vliv městských aglomerací. Vliv Prahy na znečištění Vltavy 

těmito polutanty lze zaznamenat ve vltavském profilu Libčice. Na Moravě 

se výrazně projevuje vliv městské aglomerace (Brno) na znečištění řeky 

Svratky v profilu Rajhrad. 

Závěr
Syntetické mošusové látky, především galaxolid a tonalid, byly nalezeny 

až na výjimky ve všech analyzovaných vzorcích povrchových vod. Znečištění 

je v průměru z 80 % způsobeno galaxolidem (HHCB) a z 20 % tonalidem 

(AHTN). Příspěvek ostatních mošusových látek je zanedbatelný. V současné 

době jsou SML jedním z parametrů sledovaných v rámci Situačního moni-

toringu chemického a ekologického stavu povrchových vod.
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Synthetic musk compounds in sur face waters in the Czech 

Republic (Očenášková, V., Pospíchalová, D.)
Occurence of synthetic musk compounds in surface waters in the 

Czech Republic was confirmed. Synthetic musk compounds were found 
in most of the analysed samples of surface water. The highest levels 
of these contaminants were found in the waters below big towns.

REDUKCE MIKROBIÁLNÍHO 
ZNEČIŠTĚNÍ ALTERNATIVNÍMI 
ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 
VOD

Dana Baudišová

Klíčová slova
eliminace mikrobiálního znečištění, termotolerantní koliformní bakterie, 

enterokoky, Escherichia coli, stabilizační nádrže, kořenové čistírny od-

padních vod, zemní filtr

Souhrn
Eliminace mikrobiálního znečištění alternativními způsoby čištění 

odpadních vod byla sledována na 11 lokalitách (šest biologických 
rybníků a stabilizačních nádrží, tři zemní filtry a dvě kořenové 
čistírny), které sloužily pro čištění odpadních vod v malých 
obcích (100–800 EO). Stanoveny byly termotolerantní koliformní 
bakterie, E. coli a enterokoky. Eliminace hygienicky významných 
mikroorganismů byla ve většině případů vyšší než 99 % a hodnoty 
mikroorganismů v odtocích byly v zásadě srovnatelné s hodnotami 
v odtocích z konvenčních ČOV o stejné velikosti. Nejlepší výsledky 
eliminace mikrobiálního znečištění byly dosaženy v letním období 
ve stabilizačních nádržích. 

V rámci projektu „Možnosti využití extenzivních způsobů zlepšování 

kvality vod ke snížení znečištění v povodí“ byla studována možnost 

eliminace hygienicky významných bakterií v malých obcích (100–800 

EO) alternativními způsoby čištění. Mezi tyto alternativní způsoby čištění 

odpadních vod patří kořenové čistírny odpadních vod, zemní filtry a sta-

bilizační nádrže (biologické rybníky). Dosud jsou nejvíce prostudovány 

kořenové ČOV, ostatní způsoby čištění pak výrazně méně. 

Sledování změn počtů hygienicky významných mikroorganismů se 

již postupně stává běžnou součástí hodnocení účinnosti čistírenských 

technologií. Cílem tohoto příspěvku není hodnotit účinnost čištění 

v jednotlivých lokalitách, ale ukázat možnosti eliminace mikrobiálního 

znečištění alternativními způsoby čištění odpadních vod. Součástí měření 

byly i analýzy fyzikální a chemické, souborné hodnocení bude provedeno 

v jiném příspěvku. 

Biologické rybníky a stabilizační nádrže
Biologické rybníky a stabilizační nádrže se od ostatních čistírenských 

technologií čištění liší zejména velkým vlivem činnosti mikroskopických 

řas, a proto se tyto procesy spíše podobají procesům samočištění ve 

znečištěných jezerech, nádržích apod. (Pearson, 2005). Zároveň jsou 

čisticí procesy náročnější na prostor a čas a mnohem méně kontrolova-

telné (hlavní vliv má teplota, predace prvoků a dalších organismů, sedi-

mentace, UV záření atd.). Biologické rybníky a stabilizační nádrže bývají 

studovány především z hlediska dočištění odpadních vod (hygienizace 

odtoků). Experimentální práce (Barbagallo et al., 2003; Mascher et al., 

2003) prokázaly, že největší vliv na eliminaci mikrobiálního znečištění má 

sluneční světlo (rychlost redukce se významně zvyšuje s intenzitou radia-

ce). Srovnání účinnosti redukce mikroorganismů a parazitického prvoka 

Giardia lamblia v mechanicko-biologické komunální ČOV a v biologických 

rybnících předkládají němečtí autoři Tagliareni a Ecker (1997). Surová 

odpadní voda přitékající do mechanicko-biologické ČOV byla více konta-

minována než odpadní voda přitékající do biologického rybníka, nicméně 

v obou případech byla zaznamenána redukce o dva až pět řádů.

Kořenové čistírny odpadních vod
Kořenové čistírny odpadních vod jsou z alternativních způsobů čištění 

odpadních vod prostudovány nejvíce. V Německu se mikrobiální diverzitou 

a přežíváním enterobakterií v šesti pilotních kořenových ČOV zabývali 

autoři Vacca et al. (2005). Zjistili snížení heterotrofních mikroorganis-

mů a koliformních bakterií o 1,5 až 2,5 řádu. V Nizozemsku studovali 

kořenové ČOV s vertikálním prouděním autoři Meuleman et al. (2003). 

Systém obsahoval vegetaci Phragmites australis a čistil odpadní vody 

z rekreační oblasti. Během procesu byla eliminována téměř všechna E. 

coli a F-specifické RNA bakteriofágy (> 99 %). V další práci (Toet et al., 

2005) jsou předloženy výsledky studia kořenové čistírny s povrchovým 

prouděním (Phragmites australis a Typha latifolia). Tento systém mokřadů 

redukoval 92 % fekálních koliformních bakterií. Ve Španělsku studovali 

HMAE systém (Hierarchical Mosaic of Aquatic Ecosystem), původně 

vyvinutý v Belgii, k čištění městských odpadních vod. Systém odboural 

kromě jiného i 99,99 % fekálních bakterií. Angličtí autoři Perkins a Hun-

ter (2000) zjistili ve čtyřech paralelních kořenových ČOV s převažujícím 

porostem Typha sp. eliminaci střevních bakterií v 85–94 %.

V České republice se problematikou kořenových čistíren odpadních 

vod dlouhá léta zabývala pracovní skupina Ing. Vymazala (dnes firma 

ENKI). V letech 1996–1997 studovali (Vymazal aj., 2001a) tři kořenové 

ČOV s podpovrchovým horizontálním prouděním (komunální o velikosti 
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150, 200 a 300 EO). Detekovali více než 

70 druhů bakterií, améb, sinic, řas a prvoků 

se saprobiologickou informací. V průběhu 

čištění se zlepšila kvalita o dva až tři řády. 

V roce 1998–1999 byla studována kořenová 

ČOV Nučice o velikosti 650 EO (Vymazal aj., 

2001b) s nárůstem chrastice rákosovité 

(Phalaris arundinaceae) a rákosu obecného 

(Phragmites australis). Tato ČOV odstraňovala 

mezofilní bakterie v 98,6 %, psychrofilní bakte-

rie v 97,5 %, koliformní bakterie v 99,3 %, an-

aerobní bakterie v 98,3 % a fekální streptokoky 

(enterokoky) v 99,8 %. Bylo zjištěno, že hlavní 

krok odstraňování bakterií je v prvních metrech 

a že je více bakterií na kořenech Phragmites než 

Phalaris. Nebyly zaznamenány žádné významné 

sezonní výkyvy.

Čistírenské technologie založené 
na zemních filtrech

Publikací týkajících se technologie založené 

na zemních filtrech je velmi málo. Se samostat-

nou prací týkající se eliminace mikrobiálního 

znečištění pomocí této technologie jsme se 

dosud nesetkali. 

Metody mikrobiologických analýz 
Termotolerantní (fekální) koliformní bakterie 

byly stanoveny meto dou podle normy TNV 

75 7835 (mFC agar, kultivace 24 hodin při 

44 0C), Escherichia coli byla stanovena mezi 

termotolerantními koliformními bakteriemi 

na základě aktivity enzymu β-D-glukuronidázy 

(fluorogenní substrát, norma TNV 75 7835) 

a intestinální enterokoky podle normy ČSN EN 

ISO 7899-2 (SB agar, kultivace 48 hodin při 

37 0C, konfirmace na žluč-eskulin-azidovém 

médiu). Koliformní bakterie nebyly vzhledem k možnému pomnožení 

během 24 hodin ve vzorcích odpadních vod stanoveny.

Charakteristika studovaných lokalit
Pro stabilizační nádrže a biologické rybníky je charakteristika uve-

dena v tabulce 1, pro zemní filtry a kořenové čistírny odpadních vod 

v tabulce 2. 

Výsledky stanovení
Na všech studovaných lokalitách bylo provedeno dvakrát 24hodinové 

sledování (vzorkování ve dvouhodinových intervalech) v různých ročních 

obdobích. Biologické rybníky a stabilizační nádrže byly vzorkovány v lednu 

až únoru 2006 („zima“) a v červenci 2006 („léto“), zemní filtry a kořeno-

vé čistírny odpadních vod byly kromě ČOV Vyskytná (rekonstrukce) vzor-

kovány v květnu 2006 („jaro“), v září až říjnu 2006 („podzim“) a v únoru 

2007 („zima“). Nutno připomenout, že zimy roku 2006 a 2007 se výrazně 

lišily. Byly stanoveny hodnoty v přítoku (směsný vzorek), odtoku (prosté 

a směsné vzorky) a v dílčích (např. předčištění) mezistupních (pokud 

existují). Mimo to bylo v průběhu let 2006–2007 odebráno na každé 

lokalitě sedm až deset prostých vzorků z odtoku, což je dostatečný počet 

nezbytný pro hodnocení podle Přílohy A normy 

ČSN EN ISO 19458. 

Průměrné hodnoty mikrobiologických ukaza-

telů v surové odpadní vodě (na přítoku) byly 104 

ktj.ml-1 termotolerantních koliformních bakterií, 

103 ktj.ml-1 E. coli a 103 ktj.ml-1 enterokoků, což 

je více než o řád méně, než jsou hodnoty zjištěné 

na přítocích velkých ČOV (Baudišová aj., 2007). 

Množství přitékajících odpadních vod významně 

ovlivňují balastní vody, kterých může být až 

70 %. Dále bylo zjištěno, že předčištění má jen 

minimální vliv na redukci počtu hygienicky význam-

ných bakterií. Výsledky eliminace mikrobiálního 

znečištění a hodnoty mikrobiologických ukazatelů 

v odtocích jsou uvedeny v tabulkách 3–6.

Hodnocení výsledků a diskuse
I přes nižší počty hygienicky významných 

mikro organismů v surové odpadní vodě byla 

zaznamenána jejich relativně vysoká eliminace 

(ve většině případů přes 99 %), což je ve shodě 

i s řadou autorů (viz úvodní kapitoly). Vzhledem 

k velkému ovlivňování surové odpadní vody balastními vodami a s tím 

souvisejícím kolísáním počtů hygienicky významných mikroorganismů 

na přítoku je pro srovnávání kvality čištění odpadních vod alternativními 

způsoby vhodnější sledovat počty mikroorganismů v odtocích než jejich 

relativní úbytek.

Počty hygienicky významných mikroorganismů v odtocích se na 

jednotlivých lokalitách výrazně lišily. Z biologických rybníků a stabili-

začních nádrží byly nejlepší výsledky čištění dosahovány na lokalitách 

Český Rudolec (ČR) a Staré Město pod Landštejnem (SMPL); z druhého 

souboru lokalit (kořenové ČOV a zemní filtry) byly lepší výsledky zazna-

menány u kořenových čistíren odpadních vod Tachov u Doks a Sv. Jan 

než u technologií založených na zemních filtrech (zejména na lokalitách 

Vyskytná a Tachov u Doks byly zaznamenány absolutně nejhorší výsledky). 

Pokud jde o srovnání kvality čištění odpadních vod na základě hodnocení 

počtů hygienicky významných mikroorganismů v odtocích, tak v případě, 

že vyloučíme obě extrémně špatné lokality Vyskytná a Tachov u Doks 

(zemní filtr), jsou výsledky dobře srovnatelné s klasickými ČOV o stejné 

velikosti (Baudišová a Hrubý, 2006; Baudišová aj., 2007), v některých 

případech jsou i výrazně lepší. Pro toto srovnání bylo sledováno šest 

čistíren s konvenční technologií (biologické čištění) o počtu napojených 

Počet 
připojených 
EO

Předčištění Biologické čištění

Ločenice/Nesměň 110 prostá usazovací nádrž biologický rybník

Soběnov 178 septiky u jednotlivých 

nemovitostí

biologický rybník

Kobylice 130 septiky u jednotlivých 

nemovitostí, zemní 

usazovací nádrž

biologický rybník, nebyl projektován 

jako SN, je pouze tak využíván

Malonty 868 lapák písku, štěrbinová 

nádrž

2krát stabilizační nádrž, povrchový 

aerátor

Český Rudolec (dále 
ČR)

785 štěrbinový lapák písku 

LPŠ s jemnými česlemi, 

štěrbinová nádrž ŠN 

20/70

2krát stabilizační nádrž, aerace 

v 1. SN (v zimě mimo provoz)

Staré město 
pod Landštejnem 
(dále SMPL)

554 štěrbinový lapák písku 

ŠN 35/175

2krát stabilizační nádrž, plovoucí 

aerace

Tabulka 1. Stabilizační nádrže a biologické rybníky

 Počet 
obyvatel 

Předčištění Biologické čištění 

Ládví  178 lapák písku, česle, 

štěrbinová nádrž

zemní filtr

Vyskytná 500 štěrbinová nádrž zemní filtr

Sv. Jan 72 česle, štěrbinová nádrž dvě kořenová pole zapojená 

paralelně; Phalaris  arundinaceae, 

Phragmites australis  

Tachov u Doks 
– KČOV

není 

k dispozici

česle, štěrbinová nádrž kořenové pole; Phalaris 

arundinaceae

Tachov u Doks – ZF 62 lapák tuků, česle, 

štěrbinová nádrž

zemní filtr

Tabulka 2. Zemní filtry a kořenové čistírny odpadních vod

Termotolerantní koliformní bakterie Enterokoky
Min Max Varkoef Účinnost Min Max Varkoef Účinnost

Ločenice  zima 220 410 18 % 70 % 120 240 20 % 32 %

léto 139 329 23 % > 99,9 % 40 192 37 % 77 %

Soběnov zima 72 280 29 % 98 % 2 12 61 % > 99,9 %

léto 194 504 27 % 67 % 14 118 41 % 90 %

Kobylice zima 60 180 36 % -x 24 86 35 % -x

léto 0 5 364 % > 99,9 % 0 20 120 % 99,75 %

Malonty zima 784 1 072 10 % 98,14 % 292 528 17 % 91,82 %

léto 0 2 234 % > 99,9 % 0 12 346 % 99,75 %

ČR zima 20 76 44 % 99,17 % 14 50 40 % 98,8 %

léto 0 8 104 % 99,83 % 0 14 145 % > 99,9%

SMPL zima 42 140 29 % 99,82 % 22 60 30 % 94 %

léto 0 4 160 % > 99,9 % 0 0 - 100 %

x Nešlo stanovit, neboť byl velice ředěný přítok. 

Tabulka 3. Eliminace mikrobiálního znečištění v biologických rybnících a stabilizačních nádržích 

– 24hodinové analýzy; uvedeny jsou minimální a maximální hodnoty na odtocích během 24hodi-

nového cyklu (v ktj.ml-1), variační koeficient (relativní směrodatná odchylka) a relativní účinnost 

eliminace mikroorganismů 
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EO od 205 do 748. Každá tato čistírna odpadních vod byla vzorkována 

třikrát (prosté vzorky). Eliminace jednotlivých indikátorů fekálního zne-

čištění byla vždy větší než 99 % a průměrné hodnoty na odtocích byly 

223 až 1260 ktj.ml-1 (termotolerantní koliformní bakterie) a 64 až 120 

ktj.ml-1 (enterokoky). 

Při analýzách prostých vzorků odebraných při sledování lokalit s alter-

nativním způsobem čištění odpadních vod v průběhu 24hodinových 

sledování (po dvou hodinách) nebylo zaznamenáno žádné významné 

kolísání v průběhu 24 hodin a výsledky byly velmi homogenní (tabulka 3 

a 5). Běžně bylo dosahováno variačního koeficientu (relativní směrodatná 

odchylka) mezi bodovými vzorky 30 %, vyšší variační koeficient se vysky-

toval většinou v souvislosti s nízkými počty mikroorganismů (< 10 ktj). 

V případě kořenových ČOV a zemních filtrů nebyly zaznamenány výrazné 

sezonní rozdíly, u biologických rybníků (stabilizačních nádrží) byly podle 

očekávání dosaženy lepší výsledky eliminace hygienicky významných 

mikroorganismů v letním období. V některých případech (Kobylice, 

Malonty, ČR, SMPL) se hodnoty termotolerantních koliformních bakterií, 

E. coli a enterokoků v odtocích pohybovaly dokonce pod hranicí meze 

detekce (5 ktj.ml-1). 

Zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101.
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Termotolerantní 
koliformní bakterie

Escherichia 
coli

Enterokoky

Ločenice Min 110 44 1
Max 3400 400 360
Průměr 603 166 80
Medián 250 100 18

Soběnov Min 120 75 4
Max 5400 4000 700
Průměr 1274 884 162
Medián 690 440 80

Kobylice Min 0 0 0
Max 680 320 260
Průměr 201 91 61
Medián 150 40 12

Malonty Min 0 0 0
Max 1300 700 360
Průměr 272 149 89
Medián 200 80 40

ČR Min 0 0 0
Max 260 160 100
Průměr 58 36 18
Medián 15 6,5 1

SMPL Min 0 0 0,1
Max 180 120 38
Průměr 51 30 9
Medián 24 6,5 4,5

Tabulka 4. Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích 

z biologických rybníků a stabilizačních nádrží – prosté vzorky; uvedeny 

jsou minimální a maximální hodnoty, aritmetický průměr všech hodnot 

a hodnota mediánu (vše v ktj.ml-1)

Termotolerantní koliformní bakterie Enterokoky
Min Max Varkoef Účinnost Min Max Varkoef Účinnost

Ládví zima 26 74 33 % 98,75 % 82 190 31 % 98,44 %
 jaro 30 376 99 % 99,43 % 6 152 113 % 99,25 %

podzim  4 1260 160 % 99,82 % 2 1040 185 % 99,5 %
Vyskytná zima 1680 4600 32 % 98,45 % 460 2280 45 % 95,67 %

podzim 1100 1400 9 % 99,82 % 270 790 32 % 96 %
Sv. Jan zima 2 12 56 % 99,99 % 0 6 128 % 99,8 %

jaro 0 12 104 % > 99,9 % 0 8 143 % > 99,9 %
podzim 2 30 93 % > 99,9 % 0 12 131 % 99,9 %

Tachov KČOV zima 6 72 73 % 99,95 % 4 42 66 % 67 %
jaro 20 75 58 % 99,88 % 85 200 22 % 99,86 %
podzim 90 372 38 % 99,74 % 36 64 21 % 99,88 %

Tachov ZF zima 136 7120 104 % 90 % 130 2930 98 % 94,46 %
jaro > 1160 > 1160 - 98,44 % 148 344 24 % 96,75 %
podzim 414 3066 58 % 98,13 % 20 560 96 % 98,5 %

Tabulka 5. Eliminace mikrobiálního znečištění v kořenových čistírnách a zemních filtrech – 24hodinové 

analýzy; uvedeny jsou minimální a maximální hodnoty na odtocích během 24hodinového cyklu (v ktj.ml-1), 

variační koeficient (relativní směrodatná odchylka) a relativní účinnost eliminace mikroorganismů

Termotolerantní 
koliformní bakterie

Escherichia 
coli

Enterokoky

Ládví Min 55 40 12
Max 2800 1500 800
Průměr 718 440 225
Medián 335 175,5 50

Vyskytná Min 140 100 90
Max 28 000 28 000 9000 
Průměr 7349 4824 2044
Medián 4000 1400 780 

Sv. Jan Min 3 2 0
Max 80 70 460
Průměr 29 21 51
Medián 10 6,5 3

Tachov KČOV Min 2 2 2
Max 280 200 340
Průměr 69 46 50
Medián 18 12 13

Tachov ZF Min 100 30 8
Max 30 000 20 000 8800
Průměr 7533 5749 1969
Medián 3550 2500 490

Tabulka 6. Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích 

z kořenových čistíren a zemních filtrů – prosté vzorky; uvedeny jsou mini-

mální a maximální hodnoty, aritmetický průměr všech hodnot a hodnota 

mediánu (vše v ktj.ml-1)
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Reduction of microbial pollution by alternative ways of wastewater 

treatment (Baudišová, D.) 
The elimination of microbial pollution by alternative ways of was-

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE 
NA HRANIČNÍCH VODÁCH

Jaroslava Procházková

Klíčová slova
vnitrosudetská pánev, přeshraniční útvar podzemních vod, proudění 

podzemní vody, monitoring podzemních a povrchových vod, matematické 

modelování proudění podzemní vody

Souhrn
V roce 1976 byla v rámci aparátu zmocněnců vlád ČR a PR pro 

spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách 
ustavena dočasná čs.-polská pracovní skupina expertů pro hraniční 
podzemní vody. Během několikaletého průběhu prací bylo dosaženo 
úzké spolupráce, a to i přes rozdíly v názorech na možnosti vzájemného 
nepříznivého ovlivnění vodárenským využíváním podzemních vod na té 
či oné straně státní hranice. Práce zahrnovaly řešení geologické stavby, 
hydrogeologických a hydrologických poměrů, monitoring podzemních 
a povrchových vod, matematické modelování proudění podzemní vody, 
hydrologickou bilanci a návrh dalších prací pro efektivní využívání zdrojů 
vody a vymezení přeshraničních útvarů podzemních vod.

Podnětem k mezinárodní spolupráci na hraničních vodách v regionu 

vnitrosudetské pánve byla realizace „Regionálního hydrogeologického 

průzkumu Polické křídové pánve“, řešeného v letech 1972–1975, jehož 

finanční krytí bylo zajištěno ze státního rozpočtu (prostřednictvím sektoru 

vodního hospodářství). Zadáním řešené problematiky bylo přehodnocení 

hydrogeologických poměrů s cílem vyhodnotit využitelné zásoby podzem-

ních vod do kategorie C1–B. Úkolem bylo doplnit síť hydrogeologických 

vrtů, provést podrobná hydrologická šetření a pro řešení bilanční otázky 

a ověření kvality podzemní vody realizovat dlouhodobou komplexní čerpací 

zkoušku v trvání šesti měsíců z vybraných hydrogeologických objektů 

v celé pánvi se zjištěním dosahu depresních účinků. 

Studovaná oblast se rozkládá v polsko-českém pohraničním pásmu 

mezi Kamiennou Górou, Wałbrzychem a Kudowou na polské straně 

a Trutnovem, Broumovem a Náchodem na české straně. Zahrnuje cent-

rální část vnitrosudetské pánve charakteristické příznivými podmínkami 

výskytu prostých i minerálních vod léčivého charakteru. Systém oběhu 

vod je v současnosti velmi ovlivněný již staletí fungujícím odvodněním 

wałbrzyšské a noworudské uhelné pánve na polské straně a dolu Kateřina 

v oblasti Žacléře na české straně, a mimo to i důsledky dlouholetého 

procesu využívání zdrojů podzemních vod k zásobování obyvatel pitnou 

vodou i průmyslovým účelům (výroba piva, stolních vod, nápojů a šťáv, 

textilní průmysl).

Rozhodující pro vymezení území průzkumu byla hydrogeologická a hyd-

rologická problematika ochrany podzemních vod svrchní křídy v prostoru 

polické pánve na české straně a kudowské kotliny, krzeszówské pánve 

a povodí Stěnavy na straně polské.

Zájmové území bylo stanoveno v oblasti Police nad Metují–Kudowa 

Zdrój (OPKu), Krzeszów–Adršpach (OKrA) a povodí horní a střední Stě-

navy (OS).

Analýza hydrostrukturálního a hydrodynamického uspořádání prokáza-

la, že jde o společnou polsko-českou přeshraniční strukturu podzemních 

vod, která je členěna zejména s ohledem na průběh státní hranice. Území 

průzkumů se nachází ve Středních Sudetech mezi horami Wałbrzyskimi 

a Stołowymi v Polsku a Jestřebími horami v Česku.

Polická křídová pánev (jak ji nazval O. Hynie, 1949), která je předmětem 

dlouhodobé mezinárodní spolupráce na hraničních vodách, se rozkládá 

v severovýchodních Čechách v Broumovském výběžku při česko-polské 

státní hranici a vyplňuje centrální část vnitrosudetské pánve. Křídové 

sedimenty polické pánve se nacházejí při SV okraji rozlehlé české křídové 

pánve, od jejíhož hlavního sedimentačního prostoru jsou odděleny výchozy 

starších, paleozoických hornin – na západě permskými a karbonskými 

uloženinami Jestřebích hor a na jihu, již v Polsku, severními výběžky 

krystalinika Orlických hor. Dále se křídové sedimenty vyskytují v čes-

kém hronovsko-svatoňovickém příkopu a na něj k JV navazující polské 

kudowské pánvi v okolí města Kudowa Zdrój. V prostoru polické pánve 

přesahují křídové sedimenty českou státní hranici do Polska směrem 

k severu, kde se rozkládá krzeszówská pánev, a k jihovýchodu, kde pře-

cházejí do kladské křídy. 

Přestože polická a krzeszówská pánev tvoří hydrogeologické strukturní 

jednotky se samostatnými zvodněmi rozdělené rozvodím probíhajícím 

podél státní hranice, existuje možnost proudění a průtoků vody mezi 

těmito územími. V obou strukturách jsou hlavními cestami intenzivního 

proudění podzemních vod pásma tektonických poruch. Tato pásma se 

vyskytují jak v krzeszówské, tak i polické pánvi, přičemž jejich průběh 

v pásmu státní hranice není dostatečně dokumentován. Ke kontaktům 

podzemních vod může docházet v oblastech tektonických poruch regionu 

Łącznej a Zdoňovského potoka a v povodí Stěnavy v oblasti křížení koryta 

Stěnavy s tektonickým poklesem.

V jihovýchodní části prostoru společného polsko-českého průzkumu 

byly vymezeny dvě základní strukturně tektonické jednotky:

• pánev policko-batorówská,

• kotlina kudowsko-hronovská.

Kapacita, průtočnost a především cirkulace podzemních vod jsou 

závislé na tektonických podmínkách.

S ohledem na odlišnou tektonickou predispozici existuje možnost 

hydraulických souvislostí mezi strukturami ležícími na polské a české 

straně. Preferovanými cestami podzemního odtoku jsou zejména pásma 

podél linií tektonických poruch hronovsko-poříčské, sedmákovického 

zlomu, žďárského zlomu, flexury Horní Kudowa–Žďárky–Hronov a kudow-

ské kotliny.

Obě strany uznaly, že dosavadní průzkumy umožnily dostatečné poznání 

geologické stavby širšího zájmového území. K plné shodě však nedošlo 

při interpretaci geologických poměrů, tektoniky a hydrogeologických 

podmínek pohraničního pásma. Z toho vyplývá, že nezbytné budou 

i další vrtné průzkumné práce a podrobná analýza geologické stavby 

a hydrogeologických parametrů v této části území.

Bilančně řešený prostor na české straně spadá podle hydrogeologické 

rajonizace do tří hydrogeologických rajonů. Prvním je rajon 5161, 5162 

Dolnoslezská pánev, druhým rajon 4110 Polická pánev a třetím je rajon 

4210 Hronovsko-poříčská křída.

Na polské straně to jsou Hlavní útvary podzemních vod (GZWP) 341 

Pánev středosudetská-Kudowa Zdrój-Bystrzyca Kłodzka a 342 Pánev 

středosudetská-Krzeszów.

Krzeszówská pánev je tvořena komplexem pískovců a slepenců per-

mu, triasu a křídy, v nichž je formován útvar podzemních vod charakteru 

průlinovo-puklinového. Nejvýhodnější podmínky jsou v křídovém komplexu 

v propustných pískovcích cenomanu a turonu. Křídové horninové pro-

středí je charakterizováno dobrými hydraulickými parametry. Využitelné 

zásoby podzemních vod v krzeszówské pánvi činí 200 l.s-1.

Polická pánev představuje centrální část rozlehlejší vnitrosudetské 

pánve, tvořené křídovými a permokarbonskými horninami. Jako celek 

je vysoce aktivní uzavřenou hydrogeologickou strukturou s významnými 

využitelnými zásobami podzemních vod. Na vytvoření jednotlivých zvodní 

a na jejich charakter má vliv strukturní stavba, tektonika a litologický 

vývoj. Tyto vlivy způsobují, že v souvrstvích stratigraficky jednotných 

dochází k rozdílnému zvodnění. Důsledkem toho je, že kromě zákonitého 

vertikálního členění zde místy existuje i prioritní členění horizontální.

V křídových sedimentech polické pánve je možné definovat řadu hydro-

geologických těles vázaných na jednotlivá souvrství s odlišnou litostrati-

grafií, a tedy i s rozdílnými základními hydrogeologickými vlastnostmi.

tewater treatment was tested at 11 localities (six waste stabilisa-
tion ponds, three land filters and two constructed wetlands), which 
served for the wastewater treatment at small villages (100-800 PE). 
Faecal (thermotolerant) coliforms, Escherichia coli and intestinal 
enterococci were detected. The elimination of hygienically important 
microorganisms was in most cases higher than 99% and the values of 
microorganisms in effluents were mostly comparable with the values 
in effluents from the conventional wastewater treatment plants (of 
comparable size). The best results were achieved in summer time in 
waste stabilisation ponds. 

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
VÚV TG.M., v.v.i.

dana_baudišova@vuv.cz
Lektoroval Ing. Jan Vymazal, listopad 2007
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Oběh podzemní vody v polické pánvi vytváří 

trojrozměrný velmi komplikovaný systém, spo-

čívající v kombinaci převážně horizontálního 

proudění jednotlivými kolektory a vertikálního 

přetékání napříč mezilehlými izolátory. Míra 

vertikálního přetékání je dána mocností a mírou 

nepropustnosti izolátorů a piezometrickými 

poměry v sousedních kolektorech. V rámci 

tohoto trojrozměrného proudění dochází k ver-

tikálním „hydraulickým zkratům“ podél zlomů 

a zlomových zón. Podobný účinek mají i mnohé 

vrty propojující jednotlivé kolektory. 

Charakter proudění podzemní vody v jednot-

livých kolektorech i v různých částech polické 

pánve se liší. V zásadě lze rozlišit regionální 

a lokální proudění.

Regionální proudění podzemní vody je cha-

rakteristické pro rozlehlá území pánve a v jeho 

rámci lze dobře sledovat pohyb podzemní 

vody od infiltračních oblastí k zónám regio-

nálního odvodnění (drenáže) podzemní vody. 

V rozsahu příslušných kolektorů pak existuje 

hydraulická souvislost, takže může docházet 

k vzájemnému ovlivnění podzemních vod na 

velké vzdálenosti.

K lokálnímu proudění podzemní vody dochází 

především v méně propustných křídových sou-

vrstvích a dále v připovrchové zóně zvětrávání 

a rozpukání izolačních těles.

V polické pánvi je možno vymezit dva zvodně-

né systémy, tj. celky, v nichž dochází k víceméně 

uzavřenému cyklu proudění podzemní vody od 

infiltrace až po drenáž, a které tedy můžeme 

považovat z bilančního hlediska za prakticky 

uzavřené. Jsou to severní zvodněný systém, 

který zaujímá celou severní část polické křídové 

pánve k jihu až po skalský zlom, a jižní zvodněný 

systém, který zaujímá jižní část polické pánve, 

jižně od skalského zlomu. Hranici mezi oběma 

zvodněnými systémy tedy tvoří skalské poru-

chové pásmo.

K odvodnění v rámci regionálního proudění 

dochází v polické pánvi v několika zónách přírodní regionální drenáže 

podzemní vody. Nejvýznamnější je prostor v Teplicích nad Metují nad 

skalským zlomem, uplatňující se především jako oblast regionální drenáže 

bazálního křídového komplexu severního zvodněného systému. Rovněž 

v Teplicích nad Metují v území jižně od skalského zlomu dochází zřejmě 

k odvodnění severní části suchodolského zvodněného subsystému. 

Metujskému subsystému přísluší dvě odvodňovací centra při JZ okraji 

polické pánve – při dolním toku Dřevíče a v širším okolí soutokové oblasti 

Metuje a Židovky. K významnému odvodnění jižní části suchodolského 

zvodněného subsystému dochází v prostoru Machova, v území přiléhají-

cím z východu k bělskému zlomu. Nezanedbatelný je prostor přírodního 

odvodňování do Ledhuje v Polici nad Metují.

Průměrný dlouhodobý specifický odtok byl pro studované území sta-

noven J. Krásným (1982) na 5–7 l.s-1.km-2. Přírodní zdroje podzemních 

vod pro polickou pánev byly vyčísleny na 1230 l.s-1 (dlouhodobý průměr). 

Využitelné množství podzemních vod severního zvodněného systému bylo 

pro teplickou jímací oblast stanoveno Klasifikační komisí zásob v katego-

rii C1 na 240 l.s-1. V jižním zvodněném systému byly přijaty hodnoty pro 

dřevíčskou jímací oblast 60 l.s-1, polickou jímací oblast 240 l.s-1 a oblast 

Židovky 90 l.s-1. J. Krásný (1996) doporučil stanovit hodnoty nižší.

Hronovská pánev tvoří téměř rovnostranný trojúhelník mezi Hronovem 

(Zbečníkem), Žďárkami a soutokem Brlenky a Metuje o délce strany asi 5 

km. Na jihovýchodě sedimenty křídy pokračují plynule na území Polska do 

Kudowské pánve. Omezení hronovské křídy je na území ČR tektonické.

Nejvýznamnější zvodnění lze předpokládat v okolí okrajové poruchy na 

jihozápadě území. Podle dosavadních představ hlavní proud podzemní 

vody z jižního cípu polické pánve zhruba sleduje tok Metuje od soutoku se 

Židovkou ke Zbečníku a dále přes Hronov, Velké a Malé Poříčí k Bělovsi. 

K tomuto hlavnímu proudu podzemního odtoku se mezi Velkým a Malým 

Poříčím víceméně kolmo napojuje proud podzemní vody, přitékající z pro-

storu Kudowa Zdrój.

Hydrogeologická rozvodnice mezi kudowskou a polickou pánví probíhá 

podél elevace svrchního karbonu po linii od Darnkowa, přes obec Pstrąż-

na, Sedmákovice a Zlíčko k Zálesí. Hydrogeologické podmínky jsou zde 

obdobné jako v pánvi krzeszówké, zvodnění je vázáno na celý komplex 

krystalinikum – permokarbon – trias – svrchní křída. Významnější je 

výskytem minerálních vod.

Hlavní hydrogeologické kolektory prostých i minerálních vod jsou 

tvořeny útvary spodního turonu a cenomanu, nicméně v přímé závislosti 

na tektonickém porušení horninového prostředí.

Minerální vody Kudowské pánve netvoří samostatný útvar, jsou 

součástí obecného hydrodynamického systému zvodnění svrchní křídy, 

jehož každé narušení povede k uvedeným kvalitativním a kvantitativním 

změnám prostých i minerálních a léčivých vod.

Odběry prostých vod na polské straně v oblasti Kudowy se v součas-

né době pohybují ve výši cca 3,1 l.s-1, zatímco minerálních vod kolem 

4,7 l.s-1.

Jednou ze základních disciplín, nezbytných pro poznání eventuálního vzá-

jemného hydraulického vztahu mezi odběry podzemní vody na jedné straně 

a režimem podzemních a povrchových vod na straně druhé, je monitorování 

stavů hladin podzemní vody a průtoků v povrchových tocích.

Na území polické křídové pánve (tj. v České republice) probíhá monito-

ring kontinuálně od ukončení regionálního hydrogeologického průzkumu 

„Polické pánve“ od roku 1975, resp. 1976. Byl realizován v několika 

časových etapách, přičemž se měnil počet sledovaných objektů i frek-

vence měření.

Základním cílem společného polsko-českého monitoringu vod v pří-

hraničním pásmu v oblastech OPKu, OkrA a OS je poznání vlivu naklá-

dání s velkým množstvím podzemních vod na polské a české straně na 

kvantitativní a kvalitativní stav v přeshraniční nádrži podzemní vody, na 

zásoby a jakost minerálních vod s léčivými účinky v oblasti Kudowy, na 

průtoky v povrchových tocích a vydatnost pramenů, na hydrochemické 

změny prostých vod, které jsou zdrojem pro zásobování pitnou vodou, 

a také na přírodní ekosystémy, které jsou na vodě závislé.

Vzhledem k tomu, že hydrogeologické prostředí vnitrosudetské pánve 

je velmi heterogenní, byl monitoring zaměřen zejména na její hydroproduk-

tivní části, tj. krzeszówskou pánev, polickou pánev a kotlinu Kudowy.

Prezentovaný monitoring patří v rámci Evropy k nejsofistikovanějším 

systémům pozorování podzemních vod v příhraničním pásmu. Zcela no-

vým fenoménem bylo zavedení unifikace měřicích a výpočetních metod, 

homologace měřicích přístrojů, společných měření a cyklických pracov-

ních schůzek skupin expertů, každoročních zpráv, hydrologické bilance 

a matematického modelování. Nejdůležitější závěry ročních zpráv jsou 

pravidelně předkládány zmocněncům vlád účastnických států pro otázky 

hraničních vod prostřednictvím vedoucího pracovní skupiny pro oblast 

hydrologie, hydrogeologie a povodňové ochrany (HyP).

Obr. 1. Situace vnitrosudetské pánve
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Modelové řešení proudění podzemní vody je založeno na syntéze 

informací z oblasti geologie, hydrogeologie, hydrologie, klimatologie 

a geografie. Aplikace matematického modelu umožňuje na základě zna-

losti bodově změřených informací (hladiny podzemní vody, průtoky v říční 

síti, odběry podzemní vody) interpretovat, popřípadě predikovat průběh 

hladin, směrů, rychlostí a velikosti proudění podzemní vody a průběh 

drenáže podzemní vody do toků.

Modelování proudění podzemní vody ve vnitrosudetské pánvi je zpra-

cováno ve formě stacionárních a transientních simulací.

Přírodní zdroje podzemní vody v modelovém území vnitrosudetské pán-

ve (1663 km2) dosahují 8 791 m3.s-1. Významná část přírodních zdrojů je 

přirozeně drénována a tvoří odtok v povrchových tocích. Odběry podzemní 

vody jsou realizovány zejména ze sedimentů křídy. Nejvíce exploatovanou 

oblastí je Krzeszówská pánev, odběr podzemní vody (100 l.s-1) dosahuje 

cca 75 % přírodních zdrojů. Odběr v polické pánvi (průměr za rok 2002 

je 200 l.s-1) dosahuje pouze cca 12 % přírodních zdrojů.

Systém polsko-české spolupráce na hraničních vodách v oblasti vnit-

rosudetské pánve je tvořen dvěma skupinami úkolů:

• základní úkoly v rámci běžného systému pozorování a měření a labo-

ratorních rozborů vzorků vod (monitoring),

• doplňkové úkoly tvořené pracemi specialistů, vyplývající z dosavadního 

stavu poznání problematiky a změn legislativních předpisů obou zemí 

i Evropské unie.

Monitorovací průzkumy systému oběhu vody v příhraničním pásmu 

Polska a Česka na území vnitrosudetské pánve zahrnují pozorování 

hladin podzemní vody (popř. tlaků), vodních stavů a průtoků povrchových 

vod, vydatností pramenů a také chemismu podzemních a povrchových 

vod a pramenů. Práce byly zahájeny v roce 1976, kdy na české straně 

byl ukončen regionální hydrogeologický průzkum polické křídové pánve 

a na polské straně byly dokončeny dokumentační práce související 

s výstavbou a uvedením velkých objektů pro jímání podzemních vod 

do provozu. Tehdy přijatý systém průzkumů je v obecném rozsahu 

realizován dodnes. K nevelkým změnám došlo vlivem přizpůsobení se 

požadavkům „Směrnice pro monitoring a hodnocení přeshraničních vod“, 

s přihlédnutím k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky (Rámcová směrnice) na území České republiky a Polské republiky 

a k rozvoji výzkumných metod.

Podle míry angažovanosti české a polské strany a formy dokumen-

tování výsledků prací je možné období společného sledování rozdělit 

na čtyři fáze:

• základní – podrobný hydrogeologický a hydrologický výzkum vodních 

zásob v oblasti OPKu (1976–1982) a v oblasti OkrA (1979–1989),

• kontrolních měření v problémových lokalitách a monitoringu vlivů 

odběrů vody (1983–1994),

• monitorování a společných systematických měření po obou stranách 

státní hranice (1996–2000),

• analýzy víceletého období monitorování – bilance oběhu vody a mate-

matický model hydrodynamických poměrů (2000–2004).

Dílčí část dokumentačního procesu by bylo možno uzavřít pátou etapou, 

týkající se vodohospodářské bilance a podmínek užívání vod česko-polské-

ho pohraničního pásma a vymezení útvarů podzemních vod (GWB) včetně 

přeshraničních s jejich popisem a charakteristikou (do roku 2009).

Systém monitoringu přeshraniční vodonosné formace v polsko-českém 

pohraničí byl zaveden řadu let před vydáním příslušných směrnic EHK 

OSN i Rámcové směrnice. Vývoj systému průzkumů, podávání zpráv, 

předávání výsledků, přijímání nápravných opatření a prostředků již v před-

stihu splňoval všechny jmenované cíle strategie monitoringu i hodnocení 

přeshraničních útvarů podzemních vod.

Monitoring podzemních a povrchových vod vnitrosudetské pánve 

v polsko-českém pohraničí pásmu splňuje několik mezinárodních 

a nadregionálních priorit, mj.

• je v souhrnu současných mezinárodních závazků ministrů životního 

prostředí a úkolů Státní hydrogeologické služby obou států,

• splňuje požadavky strategie Ministerstev životního prostředí ČR i PR 

v oblasti ochrany podzemních vod před znečištěním,

• nachází se v rámci metodických směrnic EHK OSN týkajících se 

přeshraničních podzemních vod,

• splňuje požadavky Konvence o ochraně vodních toků a mezinárodních 

jezer,

• spadá do oblasti působnosti dvou mezinárodních komisí:

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ),

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL).

Uznáním účelového systému monitoringu je, že výsledky jsou akcep-

továny Mezinárodní komisí pro ochranu Odry před znečištěním i Mezi-

národní komisí pro ochranu Labe a členové pracovní skupiny z české 

i polské strany se účastní na práci výše uvedených komisí.

Je třeba zdůraznit, že vypracovaný systém sledování přeshraničních 

povrchových a podzemních vod splňuje požadavky Komise přeshraničních 

akumulací podzemních vod (ISARM) při Mezinárodní hydrogeologické 

asociaci (IAH), kam by měl být tento problém ohlášen v souladu s dopo-

ručenou formulí a zveřejněn formou uvedené syntézy.
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Czech-Polish Co-operation on the Transboundary Waters (Pro-

cházková, J.)
In 1976 a Czech-Polish working group of experts on transboundary 

groundwaters was formed. A close co-operation was achieved during 
several years of work, in spite of differences in views on the extent of 
mutual averse effects caused by the use of groundwater for drinking 
water supply on either sides of the state border. The works performed 
offered solutions of problems concerning the geological construction, 
hydrogeological and hydrological relations, groundwater and surface 
water monitoring, mathematical modelling of groundwater flow, 
hydrological balance, and a proposal of further activities towards an 
effective utilization of groundwaters and surface waters, and towards 
defining the transboundary groundwater body.

ZKUŠENOSTI Z HODNOCENÍ 
MORFOLOGIE TOKŮ V ČESKÉ 
REPUBLICE „BAVORSKOU 
METODOU“

Milena Forejtníková, Pavel Horák

Klíčová slova
morfologie vodních toků, ekologický stav, vodní útvar, hodnocení stavu 

vodního útvaru

Souhrn
Příspěvek seznamuje s jednou z metod hodnocení morfologického 

stavu toků, která vznikla ještě před přijetím Rámcové směrnice EU 
v oblasti vodní politiky. Přesto je vhodná pro posuzování této složky 
ekologického stavu toků. Článek popisuje jednotlivé posuzované uka-
zatele a v souhrnu uvádí výsledky ze 466 dosud hodnocených lokalit. 
Podrobněji jsou rozebrány výsledky hodnocení z části povodí Odry. Na 

základě dosavadních zkušeností navrhují autoři hraniční hodnoty pro 
zatřídění v souladu s Rámcovou směrnicí. 

Úvod
Ochrana a zlepšení hospodaření s vodou se staly středem pozornosti 

odborníků od počátku sedmdesátých let minulého století. Bylo tomu tak 

i v České republice. Dlouhodobé sledování chemického stavu tekoucích 

povrchových vod se postupně rozrostlo do současné podoby, kdy v rámci 

státní sítě jakosti vody v tocích bylo sledováno na významných tocích cca 

257 profilů, ve kterých se 12krát ročně odebírají vzorky vody pro základní 

analýzy, ve 44 z nich byla sledována kontaminace prioritními polutanty 

prostřednictvím komplexního monitoringu, a to včetně sedimentů, pla-

venin a biomasy. Specifické je sledování v síti 85 profilů pro provádění 

radiochemických rozborů. Od roku 1997 bylo v tomto systému zajišťo-

vaném ČHMÚ zahájeno i systematické sledování vybraných biologických 

ukazatelů (makrozoobentosu a biosestonu – dvakrát ročně). Sledovaná 

síť se stabilizovanými monitorovacími programy dávala celkový přehled 

o stavu jakosti vod.

Od tohoto původního pojetí sledování jakosti vod došlo v posledních 15 

letech k posunu a snahy odborníků se zaměřily na vodní toky jako životní 
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prostředí biologických společenstev, a to jak ve vlastní vodě, tak v okolí 

těchto vodotečí. Ukázalo se, že je účelné připravovat se na hodnocení 

tekoucích vod jako komplexního hydroekologického systému. V rámci 

Evropské unie bylo mnoho přínosného vykonáno zejména v některých 

spolkových zemích Německa. Velmi zajímavý a v praxi realizovatelný pří-

stup k hodnocení a mapování struktury vod byl popsán v literatuře [1]. 

V praxi se ujalo jeho označení „bavorská metoda“, i když jde o aplikaci 

přístupu používaného i v jiných zemích Německa.

Když byla v roce 2000 vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky (dále jen Rámcová směrnice nebo RS), ukázalo se, že mapování 

struktury vodních útvarů pomáhá vyjádřit i další složky užívané pro klasifi-

kaci ekologického stavu povrchových vod – kontinuitu toku a morfologické 

podmínky a částečně i hydrologický režim.

Od 70. let zajišťuje brněnské pracoviště VÚV T. G. Masaryka (nyní 

v.v.i.) sledování jakosti vod na základě odběrů makrozoobentosu. Toto 

sledování saprobního stavu vod umožňuje systematicky podchytit dopad 

vypouštění odpadních vod ze všech významných zdrojů znečišťování i na 

velmi malých tocích. V současné době je registrováno 1745 profilů. Při 

každém odběru je v terénních protokolech zaznamenáván vizuální stav 

koryta vodního toku jako životního prostředí odebíraných bezobratlých 

živočichů. Tyto informace jsou v souladu s potřebami hydrobiologů vel-

mi detailní. Již v roce 2000 se začalo uvažovat, zda by v této největší 

sledované síti vodních toků nebylo vhodné doplnit informace získávané 

v terénu i o vyhodnocení struktury vod, a to v praxi relativně snadno 

realizovatelným způsobem. Výsledkem bylo uplatnění výše zmíněné 

„bavorské metody“. V následujícím textu je podána stručná informace 

o poznatcích z aplikace tohoto způsobu hodnocení na brněnském pra-

covišti VÚV T.G.M.

Metoda hodnocení struktury vodního toku
Detaily zahrnující jak filozofii, tak i praktické postupy a následně 

aplikaci metody jsou uvedeny v práci [1]. Pro sjednocení subjektivních 

pohledů na řadu hodnotících parametrů je v příručce i mnoho fotografií, 

proto jsou zde stručně nastíněny jen základy metody.

Hodnocení dílčích ukazatelů probíhá v těchto hlavních skupinách:

1. Vývoj trasy toku – dílčí ukazatele: zakřivení trasy toku, eroze zakřive-

ní/zákrutů, podélné lavice a zvláštní struktury toku (např. rozvětvení, 

ostrovy, mrtvé dřevo, traviny apod. );

2. Podélný profil – dílčí ukazatele: příčné stavby, příčné stavby – vzdutí, 

zatrubnění, příčné lavice, změny proudění a proměnlivost hloubek;

3. Struktura dna – dílčí ukazatele: substrát dna, zpevnění dna, rozdílnost 

substrátu a zvláštní struktury dna (např. peřeje, formy lavic, skalní 

výstupky, výmoly, tůně apod.);

4. Příčný profil – dílčí ukazatele: typ profilu, hloubka profilu, eroze šířky, 

změny šířky a zúžení/propustě;

5. Struktura břehů – dílčí ukazatele: břehový porost, opevnění břehů/sva-

hů, zvláštní břehové struktury (např. kořeny stromů, skalnaté břehy, 

spadlé stromy, úkryty apod.);

6. Okolí vodního toku – dílčí ukazatele: využití plochy okolí, pásmo okraje 

toku a jiné struktury okolí (jde o jevy škodící, např. odkopávky/těžební 

jámy, rybníky, dopravní stavby, násypy/skládky odpadů, stavby škodící 

vodám, ale i protipovodňové stavby – jsou taxativně stanoveny).

Kromě toho je třeba určit šířku toku/hladiny (rozhoduje o délce hodno-

ceného úseku toku, hodnotí se maximálně 400 m) a charakterizovat tvar 

údolí (rozhoduje o hodnotách přidělených bodů většiny dílčích ukazatelů), 

šířku koryta apod.

Pro potřebu praktického využití v terénu je v práci [1] připravena příloha 

s tabulkami pro záznam všech dílčích ukazatelů včetně hodnocení, až po 

výpočet výsledného indexu. Práce hodnotitele spočívá v podstatě v zazna-

menání nejvhodnějšího ukazatele a následně jeho bodové hodnoty. Je to 

zdánlivě jednoduché, přesto – jak plyne z literatury i praktických poznatků 

při této činnosti – je to práce pro erudovaného, zkušeného pracovníka. 

Nelze opomenout, že lze předpokládat jistou subjektivitu hodnocení. 

V zájmu zvýšení objektivity prováděli tyto zápisy pouze zaškolení odborní 

pracovníci, kteří spolu mnohokrát o problematice jednotného pohledu 

diskutovali, byly též provedeny srovnávací terénní testy. Protože metoda 

je určena především pro menší toky, nečlení se zápis na oddělené hod-

nocení pravé/levé části břehů, i když ho autoři metody umožňují. Tato 

možnost se týká hlavních skupin 5 a 6.

Vyhodnotit lze jednak všechny hlavní skupiny, smysl má i dílčí hodno-

cení v těchto třech oblastech:

• oblast dna (hlavní skupiny 1, 2 a 3),

• oblast břehů toku (hlavní skupiny 4 a 5),

• oblast okolí vodoteče (hlavní skupina 6).

Bodové hodnoty jsou stanoveny vždy v rozsahu 1 až 7 s tím, že nejnižší 

hodnota vyjadřuje nejlepší stav, nejvyšší pak stav nadměrného poškození. 

Některé dílčí ukazatele nemají bodové hodnocení v celém rozsahu 1–7, 

u některých ukazatelů je hodnota zahrnuta do výpočtu, jen pokud vede 

ke zhoršení bodového stavu. Výsledný index se stanoví výpočtem jako 

vážený průměr, kde váha jednotlivých ukazatelů závisí na základní cha-

rakteristice toku. Podle výsledného indexu je možné vyhodnotit i celkovou 

třídu jakosti struktury vodního toku na základě této stupnice:

Bodová 

hodnota
1,0–1,7 1,8–2,6 2,7–3,5 3,6–4,4 4,5–5,3 5,4–6,2 6,3–7,0

Třída 

jakosti
1 2 3 4 5 6 7

Systematické mapování struktury vodních toků je obvykle založeno 

na rozčlenění toku na pravidelné úseky v délce adekvátní šířce toku. 

Doporučuje se i studium starších map umožňujících studium vývoje trasy 

toku, geologických a jiných poměrů. 

Hodnocení prováděné naším pracovištěm je však doplňkovým hodnoce-

ním v síti lokalit jiného účelového monitoringu. Nemůže proto konkurovat 

systematickému zpracování celého podélného profilu. Navíc je třeba 

počítat s tím, že volba profilů saprobiologického systému vychází z pod-

chycení všech významnějších znečišťovatelů vod, a tudíž jsou hodnocené 

profily často umístěny v úsecích horších, než je průměrný stav. Přesto 

se pro hodnocení poměrně značného počtu vodních útvarů dlouhodobě 

shromažďují cenné a kvalitní informace. 

Hodnocení jednotlivých dílčích ukazatelů je v zásadě slovní. Například 

eroze zakřivení (často silná, ojediněle silná, často slabá, ojediněle slabá, 

žádná) nebo příčné či podélné lavice (mnoho, několik, dvě, jedna, sklon 

k vytváření, žádná) a jiné jsou popsány odstupňováním stavu. Další se 

popisují věcně podle nabídky, např. příčné stavby, substrát dna, typ 

profilu, hrazení břehů. U některých se provádí odhad rozsahu nebo 

vzdálenosti, např. % zatrubnění, míra plochy využití okolí vodního toku 

nebo rozsah pásů na okraji toku apod. Hodnotí se úsek toku ve vztahu 

k šířce toku a okolí, které tok může ovlivňovat. Popisuje se vše viditelné 

v době zápisu. Zdánlivě jednoduché popisy stavu (vybrané indikátory) 

vycházejí z podrobných analýz vývoje vodního toku v různých podmínkách 

[1]. Viditelný stav je buď důsledkem činnosti člověka, nebo i samotné 

přírody. U některých dílčích ukazatelů se poměrně negativně hodnotí tok, 

který se nachází v rokli či kaňonu, takový tok se nemůže vyvíjet v údolní 

nivě a ztrácí svou volnost. 

Ideální struktura toku 
Při podrobném rozboru metodiky hodnocení jsme dále došli k poznat-

ku, že tok může být hodnocen indexem blížícím se hodnotě 1, jestliže 

splňuje tyto podmínky: 

• pro dno, tj. skupiny 1, 2 a 3: meandrující tok s relativně slabší erozí 

s mnoha podélnými i příčnými lavicemi, velkými změnami proudění v příč-

ném profilu, s velkou proměnlivostí hloubek a rozdílností substrátu, bez 

příčných staveb, nezatrubněný a s výskytem mnoha zvláštních struktur; 

• pro břehy: přírodní profil, mělký, jen se slabou erozí šířky a přitom 

velkými změnami šířky, nejlépe v lesním úseku nebo jiných přírodních 

podmínkách, břehy nehrazené, četné zvláštní břehové struktury jsou 

žádoucí; 

• pro okolí: nejlépe souvislý les či biotopy blízké přírodě, bez jakýchkoliv 

škodlivých struktur (dopravních i protipovodňových staveb, skládek, 

ale i rybníků apod.).

Reálný tok tyto „kladné vlastnosti“ ve všech třech podskupinách 

nemůže současně nikdy splnit, proto hodnoty indexu blízké hodnotě 2 

lze v našich podmínkách považovat za maximálně dosažitelné. 

Pro ilustraci uvádíme dvě zcela rozdílné lokality, kde je možno ukázat 

citlivost hodnocení. Obrázek 1 představuje lokalitu, jejíž výsledný index je 

vypočten jako 2,8. Vliv nádrže vzdálené asi 2 km se v hodnocení přímo 

neprojevil, odchylku od ideálu představují spíše drobnosti jako výsypka 

přirozených materiálů při pravém břehu, pro zlepšení výsledného indexu 

by bylo též potřebné více diverzifikované dno a břehy. Obrázek 2 naopak 

zachycuje jednu z nejhůře hodnocených lokalit s výsledkem 6,1. Posun 

k horšímu stavu zapříčiňuje opevnění břehů místy charakterizované až 

jako dlažba, uměle vedená trasa koryta s hrázemi, stejně jako obhos-

podařované břehy bez přirozené vegetace. 

Aplikace metody na pracovišti VÚV T.G.M.
V počátečním období jsme v terénu pracovali s překlady originálních 

formulářů, jejichž rozsah byl čtyři strany. Ukázalo se, že jejich vyplnění 

v terénu je příliš složité, bylo třeba se stále rozhodovat, který sloupec 

je u každého ukazatele ten vhodný s ohledem na základní typ toku. 

Vyplnění zabralo hodně času a narušovalo hlavní účel monitoringu, tj. 

kvalitní odběr makrozoobentosu. V druhém roce byl proto vypracován 

pouze jednostránkový formulář a pro vlastní vyhodnocení jakostní třídy 

je používán speciální počítačový program EKOHODTOK.

Hlavní charakteristiky (rozhodující o výběru sloupců) byly vyčleněny 

na začátek formuláře, v jeho závěru jsou nezbytné pokyny pro vyplnění 

některých dílčích ukazatelů (vzdálenost popisovaného okolí, škála pro 

ohodnocení ploch či vzdáleností apod., také soupisy možných zvláštních 

struktur toku a jeho břehů). Práce v terénu se tím výrazně zjednodušila 

a zrychlila, ne však na úkor kvality získaných informací. 
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Program EKOHODTOK umožňuje vyhodnocení třídy jakosti struktury 

toku. Je přístupný i na internetu. Pracuje se všemi databázemi sapro-

biologického systému, a je tak možno uvažovat o digitalizaci výstupů 

popisujících struktury toků i ve vazbě na získané výsledky biologického 

monitoringu (zoobentosu a fytobentosu). Zjištění v terénu (obsah formu-

láře) jsou dlouhodobě archivována. Hodnotit lze i profily v hydrologických 

i jiných vazbách (např. podle nadmořských výšek, délky od pramene 

apod.). Všechny dokumentované profily jsou zaměřovány pomocí GPS. 

Dosud získané výsledky
Do konce roku 2006 bylo touto metodou v ČR posouzeno 466 lokalit, 

pro které je současně hodnoceno společenstvo zoobentosu, v někte-

rých případech i fytobentosu. V tabulce 1 je uveden počet lokalit podle 

jednotlivých povodí.

Obr. 1. Morávka pod nádrží Morávka Obr. 2. Jičínka 0,6 km nad ústím

Obr. 3. Posuzované lokality z části povodí Odry

Povodí
 

Počet
lokalit

Zařazeno do třídy

1 2 3 4 5 6 7

Labe 55 0 1 14 23 15 2 0

Vltava 189 0 11 50 74 39 15 0

Ohře 63 0 3 24 25 11 0 0

Odra 83 0 1 21 31 23 7 0

Morava 76 0 1 15 21 26 12 1

celkem 466 0 17 124 174 114 36 1

Tabulka 1. Přehled počtu hodnocených lokalit – zařazení do tříd

Vzhledem k poměrně značnému počtu zmapovaných míst jsme se 

zájmem sledovali diskusi ohledně výběru oficiální metody pro hodnocení 

hydromorfologické složky ekologického stavu vodních útvarů pro moni-

toring podle Rámcové směrnice. Různé metody se vzájemně liší spíše 

v detailech, zásadní bývá hlavně délka posuzovaného úseku. Zatímco 

některé systémy se váží při mapování ke standardní délce úseku, jiné 

popisují vzorový stav pro různě dlouhé úseky při každé výraznější změně. 

Námi využívaný způsob je v tomto směru vhodný pro daný účel, délka 

posuzovaného úseku se váže na šířku toku a zaznamenává tak jevy, 

které mohou přímo ovlivňovat hodnocené společenstvo.

Větší rozdíly mohou nastat při následném hodnocení zjištěných ukaza-

telů, při výpočtu výsledného indexu. Proto byla v rámci diplomové práce 

[4] ověřována vazba výsledků „bavorské metody“ na výsledky hodnocení 

podle AOPK [5], jak byla tato metoda uveřejněna na stránkách www.

ochranavod.cz. I když stupnice dosažitelných hodnot jsou rozdílné, na 

všech souběžně hodnocených lokalitách Sázavy a Svratky se ukazuje 

zcela shodný průběh výsledných hodnot v podélném profilu obou toků. 

Povodí Odry bylo vybráno k podrobnějšímu popisu tohoto hodnocení 

vzhledem k aktuálním údajům z monitoringu zoobentosu a fytobentosu, 

pořízeným současně s vyplněním protokolu pro stanovení indexu mor-

fologických kvalit toku. Současně byla pořizována i fotodokumentace 

popisovaného úseku pro případnou verifikaci výsledků. Výsledné třídy 

a indexy morfologické kvality jsou zachyceny na obr. 3 a v tabulce 2. 

Zkušenosti s hodnocením tohoto povodí vedly zpětně k drobným úpravám 

terénního protokolu, aby se zmenšil vliv subjektivity při zápisu a aby zápis 

lépe zohledňoval původní stav toků v našem prostředí.

Dále byly dávány do souvislostí biotické indexy bentosu a index mor-

fologie toku. Rozbor výsledků ukazuje, že tento vztah je velmi volný. Je 

to pochopitelné, neboť právě saprobní index je spíše ukazatelem jakosti 

protékající vody než indikátorem stavu lokality. Jiná situace se projevuje 

ve vztahu morfologických kvalit a indexů diverzity, neboť sledovaný index 

morfologických kvalit do značné míry popisuje diverzitu podmínek a stano-

višť na sledované lokalitě. Výhodou systému morfologického hodnocení je, 

že z uloženého protokolu o lokalitě jsou v databázové podobě dosažitelné 

jednotlivé složky hodnocení, je možno tedy testovat např. vztahy mezi 

zastíněním toku a diverzitou společenstev, významnost úpravy břehů a dal-

ších podmínek. Nalezení těchto vztahů a závislostí považujeme za velmi 

důležité, protože teprve tyto znalosti umožní využít výsledky monitoringu 

k návrhu relevantních opatření pro nápravu stavu. 

Hodnocení stavu vodních útvarů v duchu Rámcové směrnice je v zásadě 

u všech složek zařazeno do pěti tříd: velmi dobrý, dobrý, střední, poško-

zený a zničený. Základním požadavkem Rámcové směrnice je dosáhnout 

u všech vod „dobrého stavu“, čili nejdůležitější hraniční hodnotou je pomezí 

druhé a třetí třídy podle Rámcové směrnice. Rovnoměrný převod sedmitříd-

ní stupnice na pětitřídní neodpovídá podle našich dosavadních zkušeností 

slovnímu popisu požadavků na jednotlivé třídy. Proto navrhujeme na základě 

rozboru dosavadních výsledků hodnocení následující převod:

Stav morfologie toku I II III IV V

podle RS
velmi 

dobrý
dobrý střední poškozený zničený

Bodová hodnota 1,0–2,6 2,7–3,5 3,6–5,3 5,4–6,2 6,3–7,0

Třída jakosti podle 

„bavorské metody“ 
1 a 2 3 4 a 5 6 7

Toto vyjádření bere v potaz obtížné dosažení třídy 1, jak bylo ukázáno 

výše, a také velmi rozšířené zařazení našich toků do třídy 4 a 5 – na 

jedné straně již nevyhoví popisu „dobrý stav“, ale narušení životního 

prostředí vodních společenstev nelze ještě jednoznačně označit jako 

„poškozené“.

Závěr
V tomto článku jsme popsali aplikaci jedné z mnoha metod mapování 

jakosti struktury vodních toků. Získané výsledky jsou podnětné, neboť 
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jsou použitelné zejména při hodnocení vodních útvarů pro potřebu pláno-

vání v oblasti vod, kdy v této etapě plánů není ještě dostatek informací 

pro požadované hodnocení ekologického stavu vodních útvarů. Terénní 

práce a popis hodnocených úseků jsou natolik podrobné a datově pří-

stupné, že v případě potřeby jsou tato data při kritickém pojetí využitelná 

i pro zpracování jiným obdobným hodnoticím systémem.

Jak se uvádí v literatuře [1], metoda je vyvinuta pro malé a střední 

toky. Lze ji aplikovat i pro zpracování větších vodních toků nebo použít 

postupy uvedené v pracích [2] a [3], které se zabývají většími splavněnými 

toky, zejména Labem. Spojení těchto metod je možné, neboť vše vede 

ke shodně koncipovanému přidělování bodů v intervalu 1 až 7 a shodně 

definovanému vyhodnocení do 7 tříd jakosti struktury, daných shodnými 

intervaly bodové hodnoty. 

Tabulka 2. Index morfologických kvalit toků v části povodí Odry

Číslo 
lokality

Název toku Název lokality
Číslo 

hydrologického 
pořadí

Index 

1 Odra nad Budišovkou 2-01-01-024 3,4

2 Odra pod obcí Odry 2-01-01-042 3,9

3 Odra nad obcí Odry 2-01-01-046 4,8

4 Odra nad ústím Jičínky 2-01-01-068 3,0

5 Jičínka nad N. Jičínem 2-01-01-069 4,5

6 Jičínka ústí 2-01-01-077 6,1

7 Husí potok nad Fulnekem 2-01-01-085 3,6

8 Husí potok pod Fulnekem 2-01-01-093 4,9

9 Odra nad Studénkou 2-01-01-104 3,1

10 Sedlnice pod Štramberkem 2-01-01-113 5,7

11 Sedlnice ústí do Odry 2-01-01-113 4,0

12 Bílovka nad Bílovcem 2-01-01-117 5,9

13 Bílovka ústí 2-01-01-123 3,3

14 Lubina pod Frenštátem 2-01-01-127 3,9

15 Lubina nad Frenštátem 2-01-01-131 3,9

16 Lubina nad Kopřivničkou 2-01-01-137 5,1

17 Kopřivnička ústí 2-01-01-138 4,5

18 Lubina pod Příborem 2-01-01-141 4,2

19 Lubina ústí 2-01-01-145 4,4

20 Ondřejnice ústí 2-01-01-151 5,4

21 Odra pod Polankou 2-01-01-154 3,8

22 Odra Ostrava-Zábřeh 2-01-01-156 5,1

23 Odra nad Ostravicí 2-02-04-003/1 5,2

24 Ostravice nad nádrží Šance 2-03-01-007 2,6

25 Ostravice pod nádrží Šance 2-03-01-015 2,9

26 Čeladénka ústí 2-03-01-022 4,1

27 Frýdl. Ondřejnice ústí 2-03-01-023 3,2

28 Ostravice pod Frýdlantem 2-03-01-027 3,6

29 Morávka nad nádrží 2-03-01-036 2,7

30 Skalka ústí 2-03-01-039 3,5

31 Morávka pod nádrží 2-03-01-042 2,8

32 Morávka nad Frýdkem 2-03-01-050 3,6

33 Ostravice pod Frýdkem 2-03-01-055 3,1

34 Olešná ústí 2-03-01-060 5,1

35 Ostravice nad Paskovem 2-03-01-061 4,0

36 Ostravice pod Paskovem 2-03-01-061 3,7

37 Lučina Vojkovice 2-03-01-062 5,1

38 Lučina pod nádrží 2-03-01-070 4,9

39 Lučina pod Havířovem 2-03-01-072 4,1

40 Lučina ústí 2-03-01-082 4,7

41 Ostravice ústí 2-03-01-083 2,9

42 Odra nad Bohumínem 2-03-02-001 4,9

43 Stružka ústí 2-03-02-008 4,9

44 Odra Kopytov 2-03-02-013 4,5

Zkušenosti z dosavadní aplikace metody a současné potřeby plánování 

v oblasti vod vedly i k návrhu převodu ze sedmimístného třídění podle 

„bavorské metody“ na hodnocení stavu podle požadavků Rámcové 

směrnice.
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Experience of watercourse morphological status assessment by 

means of “Bavarian method” (Forejtníková, M., Horák, P.)
This contribution brings information about one of the possible 

methods for watercourses morphological status assessment. Despite 
the fact that this method was established before WFD 2000/60/EC 
adoption, suitability for recognition of morphology, as part of the ecolo-
gical status of the stream, is evident. There are individual parameters 
and summarization of results of 466 localities, so far evaluated, pre-
sented. Results of one part of the Odra River basin are discussed in 
detail. On the basis of up to now experience authors proposed border 
values for ranging in accordance with the WFD.

Semináře VÚV T.G.M., v.v.i.
20. 3. 2008 
L. Trdlica, P. Tušil, T. Mičaník: Účast VÚV T.G.M. v činnosti MKOO a ve sku-

pině WFD (vymezování přeshraničních vodních útvarů)

 

17. 4. 2008 
D. Sirotková: Základní popis odpadu

M. Kulovaná: Metodický pokyn ke vzorkování odpadů

 

15. 5. 2008 
Výzkumný záměr pro oblast vody

 

19. 6. 2008 
Výzkumný záměr pro oblast odpadů

 

Všechny přednášky se konají v kinosále Výzkumného ústavu vodohospo-

dářského v uvedených termínech vždy od 14.00 h (čtvrtky). 
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Souhrn
Článek představuje výsledky monitorovací kampaně v Brslen-

ce (průtok, kvalita vody, makrozoobentos) pro posouzení jejího 
chemického a ekologického stavu a vlivu ČOV Čáslav. Kritickými 
parametry jsou Pcelk, N-NH4 a NH3. Imisní standardy nařízení 
vlády č. 61/2003 a jeho novely nejsou splněny již nad Čáslaví 
a ČOV Čáslav významně přispívá k jejich dalšímu překročení. Pro 
splnění imisního standardu Pcelk novely C90 = 0,2 mg·l-1 by prů-
měrná koncentrace Pcelk v Brslence nad ČOV musela klesnout na 
0,06 mg·l-1 (v současnosti je nad Čáslaví průměr 0,23 mg·l-1, C90 = 
0,36 mg·l-1 a nad ČOV průměr 0,37 mg·l-1, C90 = 0,65 mg·l-1). Pak 
by průměrná koncentrace Pcelk na odtoku z ČOV směla být nejvýše 
0,23 mg·l-1 (a nepřekročitelná hodnota m = 0,46 mg·l-1). Průměrné 
koncentrace N-NH4 v Brslence by musely klesnout z 0,45 mg·l-1 
nad Čáslaví a 0,96 mg·l-1 nad ČOV alespoň na 0,16 mg·l-1 a ČOV 
by musela čistit na úroveň imisního standardu. Biologický stav 
Brslenky je ovlivněn především jejím špatným ekomorfologickým 
stavem. Nebyl pozorován žádný vliv ČOV na makrozoobentos. 

�

ÚVOD
V příspěvku je představena komplexní studie, jejímiž cíli bylo: 

1.  posoudit dodržení imisních standardů v Brslence daných 
nařízením vlády č. 61/2003 Sb. [6] a jeho novelou (nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. [7]), event. identifi kovat příčiny jejich 
nesplnění;

2.  posoudit ČOV Čáslav kombinovaným způsobem a odvodit 
emisní limity;

3.  posoudit ovlivnění ekologického stavu Brslenky Čáslaví a její 
ČOV.

MATERIÁL A METODY

Experimentální oblast
Brslenka má délku toku 31,3 km a plochu povodí cca 250 km2. 

Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. [8] je zařazena mezi kaprové vody. 
Zájmovým úsekem Brslenky byl úsek od první obce nad Čáslaví 
(Drobovice) až po ústí Brslenky do Doubravy (km 13,0 – km 1,0) 
(obr. 1.). V období 10/2005 – 11/2006 zde byl proveden monitoring 
fyzikálně-chemického stavu toku (11 monitorovacích profilů, 

odběry 2x měsíčně) a jeho přítoků včetně ČOV Čáslav (4 profi ly), 
monitoring průtoků v Brslence a odtoku z ČOV a posouzení ekomor-
fologického stavu toku a společenstva makrozoobentosu. 

Místa monitoringu v Brslence byla volena tak, aby byl zachycen 
stav nad městem Čáslav (profi ly 1 a 1b), vliv Podměstského rybníka 
(profi l 2), vliv bodových zdrojů v Čáslavi, zejména areálu Kosmos 
a jeho čistícího rybníku (profi ly 3, 4 a 5), vliv ČOV (profi l 7 nad ČOV 
a profi l 8 pod ČOV) a vliv samočistících procesů v toku pod ČOV 
(profi ly 9, 10 a 17). Vyhodnocena byla i data z vlastního vzorkování 
provozovatele ČOV Čáslav (cca 6 tis. EO) z let 2004 – 2006.

Kvalita vody
V hlavních profi lech Brslenky byly měřeny ukazatele kyslíkového 

režimu, živiny, základní chemické složení, bakteriální znečištění, 
celkový zinek, rozpuštěná měď a tvrdost vody. Ve vedlejších pro-
fi lech (profi ly 3 a 4 Brslenky a přítoky) bylo měřeno BSK5, CHSK, 
živiny a chloridy. Laboratorní analýzy prováděla akreditovaná 
laboratoř Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Bylo 
provedeno celkem 25 odběrů v období 6. 10. 2005 až 2. 11. 2006. 
Závěrný profi l 17 byl vzorkován 13x (od 19. 4. 2006).

Průtoky
Na trojúhelníkovém přepadu na odtoku z ČOV Čáslav a na 

Brslence (km 7,9, cca 80 m nad zaústěním ČOV) byly instalovány 
dva hladinoměry Fiedler-Mágr (kombinace ultrazvukového čidla 
US3000 s registrační jednotkou M4016 s dálkovým přenosem dat). 
Časový krok měření byl 3 minuty. Průtoky byly počítány z kon-
zumční křivky trojúhelníkového přepadu dle protokolu o kontrole 
– ověření měřidla a z konzumční křivky profi lu Brslenky, která byla 
odvozena na základě šesti hydrometrování průtoku při různých 
stavech hladiny.

Ekomorfologický stav
Posouzení ekormorfologického stavu Botiče bylo provedeno podle 

švýcarské metodiky [2], kdy při pochůzce v terénu byla sledována 
variabilita šířky vodní hladiny, charakter dna koryta, charakter 
svahů koryta, šířka a charakter břehů a přítomnost překážek v toku. 
Míra jejich odchýlení od přirozeného stavu se hodnotí bodově. 
Podle součtu bodů jsou úseky toku zařazeny do tříd I: stav blízký 
přírodnímu, II: málo ovlivněný stav, III: silně ovlivněný stav či IV: 
umělý stav.

Biologický stav
Vzorkování makrozoobentosu pro biologické hodnocení toku 

proběhlo v květnu a v červenci 2006 na 10 profi lech Brslenky. Jako 
referenční lokalita byla zvolena lokalita 0 těsně pod obcí Drobovice, 
jejíž morfologický stav je málo ovlivněn. Další vzorky byly odebrány 
v úsecích pod profi ly 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 a 17 a též pod zaústěním 
dešťových nádrží na ČOV (nový profi l 6a). Lokalita 1 byla vzorko-
vána pouze v letním období.

Vzorky byly odebírány metodou kopaného vzorku, kdy dno 
bylo po dobu tří minut rozrušováno nohou a organismy proudem 
strhávány do bentosové sítě [4]. Takto získaný vzorek byl doplněn 
sběrem organismů nalezených na obrácených kamenech, větvích 
a kořenech zasahujících do vody. Vzorky byly v laboratoři subsam-
plovány (způsobem popsaným [10]), organismy byly zařazeny do 
co nejnižších taxonů (rod, druh) a spočítány. Pro hodnocení kvality 
společenstva byl použit počet druhů a index diverzity. Zařazení do 
ekologického stavu bylo provedeno na základě saprobního indexu 
a počtu EPT (Ephemeroptera, Plecoptera a Trichoptera) taxonů 
v souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES, a to pomocí systému 
AQEM [1].

VÝSLEDKY A DISKUSE

Hydrologický režim
Hydrologický režim byl vyhodnocen za období hydrologického 

roku, tj. 1. 11. 2005 – 31. 10. 2006. Průměrný průtok v Brslence 
byl 320 l·s-1 (medián 100 l·s-1). Průměrný denní odtok z ČOV činil 
26,1 l·s-1 (medián 25,2 l·s-1) a po 33 dní ve sledovaném období pře-
vyšoval průtok v Brslence nad zaústěním.

Odtok z ČOV až do července 2006 pulzovitě kolísal každých 
30 minut v rozmezí cca 2 – 60 l·s-1, což bylo způsobeno předi-
menzovanými čerpadly vratného kalu. Momentální poměr ředění 
odpadní a říční vody v době odběru vzorků se tedy velmi lišil (viz 
vysoké směrodatné odchylky průměrných koncentrací v profi lu 8 
v obr. 3.). Pulzy se v Brslence propagovaly na vzdálenost asi 700 m; 
profi l 9 jimi již téměř nebyl ovlivněn.

Obr. 1. Schematický podélný profi l Brslenky v Čáslavi s vyzna-
čením kilometráže, odběrných míst (tučně – hlavní profily) 
a lokalit biomonitoringu (hvězdička)
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Kvalita vody v Brslence
Ukazuje se, že Brslenka je značně znečiš-

těna již nad Čáslaví, a to zejména živinami 
a bakteriemi, pocházejícími ze zemědělské 
činnosti a z napojení splaškových vod výše 
ležících obcí bez kanalizace. Kvalita vody 
neodpovídá požadavkům na kaprové vody.

Kritickými parametry v Brslence, k jejichž 
výraznému zhoršení ještě přispívá ČOV 
Čáslav, jsou Pcelk, N-NH4 a NH3 (obr. 2. a 3.). 
Imisnímu standardu c95 Pcelk dle NV61/2003 
vyhovělo v profi lu 1 nad Čáslaví jen 18 % 
vzorků, standard novely c90 splnilo 55 % 
vzorků. Pod ČOV již nevyhověl žádný vzo-
rek. Imisní standard c95 N-NH4 kaprových 
vod NV61/2003 byl nad Čáslaví splněn v cca 
30 %, nad ČOV Čáslav v 9 % a pod ní jen 
v 5 %. Imisnímu standardu NH3 kaprových 
vod vyhovělo nad Čáslaví cca 70 % vzorků, 
avšak pod Podměstským rybníkem došlo 
vzhledem ke vzrůstu pH, doprovázejícímu 
eutrofi zaci (jen 23 % vzorků bylo v rozmezí 
pH 6-8), a ke zvýšení teploty vlivem ohřevu 
vody v rybníce, které mají značný vliv na 
rovnováhu NH3/NH4

+, ke snížení počtu 
vyhovujících vzorků na 27 %. Průměrné 
koncentrace N-NH4 požadované pro kaprové 
vody dle novely byly v horní části toku pře-
kročeny 3x, pod ČOV 14-16x; koncentrace 
NH3 v horní části toku asi 4x, pod Podměst-
ským rybníkem 8x a pod ČOV cca 30x.

Imisním standardům NV61/2003 ani jeho 
novely nevyhověly v celém sledovaném 
úseku také koncentrace Ncelk a Norg (Norg se již 
v novele nesledují). I zde je patrné zhoršení 
vlivem ČOV.

Z dalších ukazatelů byly kritické koncen-
trace bakterií, které byly významně zvýšeny 
v profilu 7 pod zaústěním odlehčovacích 
komor a dešťových nádrží na ČOV, kde občas 
vytékala surová odpadní voda i za bezdeštné-
ho stavu. Koncentrace koliformních bakterií 
byly téměř 6x vyšší oproti profi lu 1, fekálních 
koliformních bakterií 8x vyšší a intestinálních 
enterokoků 3x vyšší. ČOV Čáslav působí další 
mírné zvýšení bakteriálního znečištění.

Místně problematický byl kyslík, a to 
zejména v profi lu 5 pod areálem Kosmos, v úseku nad nímž voda 
v Brslence proudí velmi pomalu a na dně i březích jsou silné nánosy 
bahna, takže převažují rozkladné procesy nad reaerací. 

Posouzení ČOV Čáslav
ČOV Čáslav vysoce splňuje emisní standardy NV61/2003 pro 

CHSK, BSK5, nerozpuštěné látky i pro N-NH4, avšak nesplňuje 
emisní standard pro Pcelk v novele NV61/2003 (tab. 1.). 

Při současné kvalitě vody v Brslence nelze ČOV Čáslav posoudit 
kombinovaným způsobem a odvozovat emisní limity. Pro splnění 
imisního standardu Pcelk novely C90 = 0,2 mg·l-1 by průměrná kon-
centrace Pcelk v Brslence nad ČOV musela při stávajícím koefi cientu 

variace klesnout na 0,06 mg·l-1 (v současnosti je nad Čáslaví průměr 
0,23 mg·l-1, C90 = 0,36 mg·l-1 a nad ČOV průměr 0,37 mg·l-1, C90 = 
0,65 mg/l). Pak by průměrná koncentrace Pcelk na odtoku z ČOV směla 
být nejvýše 0,23 mg·l-1 (a nepřekročitelná hodnota m = 0,46 mg·l-1) 
[9]. Průměrné koncentrace N-NH4 v Brslence by pro splnění imisního 
standardu kaprových vod novely musely klesnout z 0,45 mg·l-1 nad 
Čáslaví a 0,96 mg·l-1 nad ČOV alespoň na 0,16 mg·l-1. Potom by však 
průměrná koncentrace N-NH4 na odtoku z ČOV musela být stejná 
jako imisní standard, tj. 0,16 mg·l-1 (a hodnota m = 0,80 mg·l-1). Tyto 
emisní limity jsou výrazně nižší než požadavky nejlepší dostupné 
technologie pro tuto velikostní kategorii ČOV a nejsou dle novely 
NV 61 vyžadovány.

Bilance zdrojů znečištění
Analýza látkových odnosů (tab. 2.) uka-

zuje, že ČOV je sice významným zdrojem 
N-NH4, ale plošné a difúzní zdroje Pcelk a Ncelk 
nad Čáslaví odtok z ČOV Čáslav výrazně 
převyšují (Pcelk 1,5x a Ncelk 5x). Znečiště-

Obr. 2. Procenta vzorků v Brslence splňujících imisní standardy NV61/2003 (95 %) a jeho 
novely (90 %)

Obr. 3. Průměrné koncentrace (Cprům_m), směrodatné odchylky a imisní standardy novely 
(Cprům_s)

 N-NH4
+  Pcelk  

Odtok (mg/l) p průměr m % průměr m %
NV 61/2003 15   30 70 -  - -
novela NV 61  15  30 60 3  8 70

nejlepší dostupná 
technologie

 8  15 80 2  5 75

         

ČOV Čáslav
# 

nevyh.
průměr

# 
nevyh.

max.  průměr
# 

nevyh.
max.  

2004 9 9,9 0 28,0 64,8 3,9 1 12,7 45,5
2005 0 6,3 0 10,1 68,0 4,2 0 7,4 46,8
2006 2 6,7 0 22,1 74,8 3,6 0 6,6 55,1

Tab. 1. Emisní standardy a koncentrace na odtoku ČOV Čáslav (podbarveny nevyhovující 
vzorky)

Zdroj Hmotnostní tok (kg/d)
 Pcelk Ncelk N-NH4

zdroje nad Čáslaví 12 206 6
rybník Kosmos <0,2 4 <0,2
ČOV Čáslav 8 38 12

Tab. 2. Bilance živin z různých zdrojů zne-
čištění

Pokračování na str. 55
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Obr. 4. Průběh denních průtoků v Brslence a koncentrací Pcelk a N-NH4 v profi lu 1 (nad 
Čáslaví). Krátká intenzivní srážka 22.6.2006 se výrazně neprojevila na denním průtoku, 
avšak okamžité hodnoty dosahovaly až 1.8 m3/s.

Obr. 5. Počet druhů makrozoobentosu a saprobní index v Brslence (klasifi kace stavu toku 
dle AQEM, 2002)

ní Pcelk a Ncelk z těchto zdrojů je významně 
spjato se zvýšeným odtokem v Brslence (ať 
již v důsledku tání sněhu či deště), a tudíž 
se jedná převážně o erozní splachy. Naopak 
znečištění N-NH4 lze spíše připsat bezdeštným 
zdrojům (obr. 4.).

Ekomorfologický stav
Ekomorfologický stav Brslenky je značně 

narušený, 76 % úseků je v silně ovlivněném 
a 12 % v umělém stavu. Důvodem je přede vším 
omezená či žádná variabilita šířky a hloubky 
koryta, částečné opevnění břehů nebo dna 
kamenným záhozem či dlažbou, často chybě-
jící nebo nedostatečně široké břehové pásmo 
nepůvodního charakteru.

Biologický stav
Kvalita společenstva makrozoobentosu, 

jak ukazuje počet druhů (obr. 5.) a diverzita 
společenstva, je velmi nízká již od horních 
částí posuzovaného úseku Brslenky včetně 
referenčního profi lu nad Čáslaví. Příčinou je 
především nevyhovující ekomorfologický stav 
koryta a břehové zóny, který vede k omezené 
variabilitě dostupných habitatů v toku.

Kvalita vody je méně problematická, i když 
v letním období také hraje roli. Saprobní 
index (obr. 5.), který je indikátorem organic-
kého znečištění a defi citu kyslíku, řadí všechny profi ly do stupně 
β-mezosaprobity [3]. Na jaře byly nejvyšší hodnoty saprobity zazna-
menány na lokalitách 0 a 10, což indikuje vyšší organické zatížení 
těchto lokalit; naopak nejnižší zatížení bylo na lokalitě 17. Většina 
lokalit odpovídala velmi dobrému až dobrému ekologickému stavu, 
pouze lokality 0 a 10 byly na hranici stavu průměrného a poškozené-
ho. V letním období došlo na všech lokalitách ke zhoršení saprobního 
indexu. Lokality 0, 3, 6a a 7 odpovídaly poškozenému ekologickému 
stavu, ostatní jsou zařazeny do průměrného stavu. Na základě počtu 
EPT taxonů (citlivé druhy) je celá Brslenka zařazena do stavu zniče-
ného (nalezeny max. 3 EPT taxony). Zaústění odtoku z ČOV Čáslav 
nemá vzhledem k nízké kvalitě společenstva makrozoobentosu žádný 
další negativní vliv na biologickou kvalitu toku. 

ZÁVĚR
Monitoring fyzikálně-chemického stavu Brslenky umožnil identi-

fi kaci kritických parametrů a zdrojů znečištění Brslenky pro účinný 

návrh opatření. Některá opatření byla přijata již v průběhu moni-
torovací kampaně (výměna předimenzovaných čerpadel vratného 
kalu a odstranění bezdeštných výtoků z odlehčovacích komor).

Kritickými parametry v Brslence, značně překračujícími imisní 
standardy, jsou Pcelk, N-NH4, NH3 a Ncelk. Počet nevyhovujících vzor-
ků u těchto ukazatelů byl tak vysoký, že ani zmírnění požadavků 
v novele nehrálo žádnou roli. Při vyhodnocení podle novely došlo 
ke dvěma změnám: 1. Norg, jehož imisní standard byl překročen 
v celém podélném profi lu, byl z imisních standardů vypuštěn, 2. 
koncentrace N-NO2 vyhověly (kromě závěrného profi lu). U N-NO2 
byla však v NV61/2003 patrně chyba, protože C95 = 0,05 mg·l-1 
obecných požadavků byl přísnější než C95 = 0,27 mg·l-1 pro kaprové 
vody a nevyhověl mu žádný profi l. U ostatních parametrů (O2, BSK5, 
CHSK, NL) byly splněny standardy C90 v několika málo profi lech, 
kde standardy C95 byly těsně nesplněny.

Zlepšení chemického stavu Brslenky lze dosáhnout pouze kom-
binací opatření:
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• redukcí plošných a difuzních zdrojů znečištění nad Čáslaví 
i v Čáslavi (plošné zdroje Pcelk a Ncelk převažují a významné jsou 
i difuzní zdroje N-NH4; byla by snížena eutrofi zace Podměstského 
rybníka a její negativní projevy níže po toku);

• zvýšením účinnosti ČOV pro odstraňování Pcelk a N-NH4 (emisní 
limity by však musely být výrazně nižší než požadavky nejlepší 
dostupné technologie);

• revitalizací toku, zejména obnovou břehového pásma pro zachy-
cení splachů z polí a zastínění toku (zastínění by vedlo ke snížení 
teploty a pH, a tím by se snížila i disociace amoniakálního dusíku 
na toxický NH3).
Opatření na redukci zdrojů Pcelk a N-NH4 jsou pro Brslenku zásad-

ní. Při aplikaci těchto opatření se automaticky sníží i koncentrace 
většiny dalších nevyhovujících ukazatelů (NH3, NO2, Norg, Ncelk, 
bakterie) a zvýší se koncentrace kyslíku v toku.

Opatření pro zlepšení ekologického stavu Brslenky jsou spjata 
především s nutností zlepšit její ekomorfologický stav.

Poděkování: Tato studie vznikla za podpory projektu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. MSM6840770002 a ve spolu-
práci s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s.
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náměstek i ředitel

Jak jste se dostal k oboru? 
V podstatě náhodou. Vyhraněný názor na 

to, že budu strojvedoucím, mne opustil ještě 
v obecné škole a žádný další se nedostavil. 
Otec, který byl živnostník a drobný podni-
katel sice jasný názor na moji budoucnost 
měl (jeho základem bylo: jít studovat!), ale 
po únoru 1948, který mu zničil jeho životní 
plány, resignoval i na to, aby mne někam 
směroval. Na gymnásiu se ukázalo, že 
jsem (kromě matematiky a kreslení) vcelku 
universál. V tom životním období má skoro 
všechna mládež blízko k přírodním a tech-
nickým vědám. Já jsem nebyl výjimkou. A 
protože počátkem padesátých let to vypa-
dalo tak, že práva nebo ekonomie budou 
zatíženy tendenčními pohledy a medicina 
mne nelákala, byla konečná volba jednodu-
chá. Váhal jsem mezi chemií a geologií, ale 
protože několik spolužáků šlo na chemii, šel 
jsem tam taky. Volba technologie vody byla 
ale vlastní iniciativou. Zdálo se mi, že tento 
nový obor zaručuje dobrou budoucnost. 
Nelitoval jsem tehdy ani dnes. 

Kdo byl Vaším vzorem?
Především musím jmenovat své vysoko-

školské učitele. Nejsem první ani poslední 

absolvent VŠCHT, který v této souvislosti 
uvede na prvním místě pana profesora 
Maděru. To byl odborník a pedagog, jakých 
i tehdy bylo málo a který pro nás studenty 
představoval fantastickou směs vědce, 
praktika, vynikajícího vypravěče a do jisté 
míry i staršího kolegy. Spolupracoval jsem 
s ním i později ve své praxi a těžko bych 
našel v tomto ohledu lepšího. Jen jednu 
věc jsme mu – ještě za mých studií – zazlí-
vali: nikdy nenapsal čistírenská skripta 
– no ale, to už je o něčem jiném. Nemohu 
také nezmínit další dva sloupy tehdejší 
katedry technologie vody: paní profesorku 
Hamáčkovou (první českou vysokoškolskou 
profesorku v technickém oboru), která se 
o nás starala skoro jako „o vlastní“ a která 
měla chemii vody skutečně zažitou a dnes 
již málo vzpomínaného odborníka v oboru 
průmyslových odpadních vod, kterým byl 
pan docent Šolín. 

Musím uvést ještě jména dvou vynikají-
cích vzorů, které jsem našel až v době své 
praxe: pan Ing. Karel Velek byl v době, kdy 
jsem ho poznal, předsedou tzv. Fenolového 
výboru, což bylo volné spojení všech odbor-
níků (jediným placeným funkcionářem byl 

[10] Šťastná, G. (2005): Změny struktury společenstva makrozoobentosu podél 
urbanizačního gradientu. Disertační práce, FSv ČVUT.
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Assessment of the Brslenka Stream and WWTP Caslav 
according the regulation of the government 61/2003 and 
its novel based on the physical-chemical and biological 
monitoring (Kabelková, I.; Stránský, D.; Šťastná, G.; Bareš, 
V.; Voda, T.)

Key words
combined approach – diffusive pollution – immission standards 
– macrozoobenthos – water quality – WWTP

Water quality, discharge and macrozoobentos were monitored 
along the Brslenka stream to assess its chemical and ecological 
status and effects of the WWTP Čáslav. Critical parameters in 
the Brslenka appeared to be Ptot, NH4-N and NH3. Their immi-
sion standards were violated already above the Čáslav town and 
WWTP Čáslav further contributed to their exceedance. To reach 
the immision standard of Ptot (C90 = 0.2 mg·l-1), the average Ptot 
concentration in the Brslenka above the WWTP would have to 
drop to 0.06 mg·l-1 (from the present average 0.23 mg·l-1 and C90 
= 0.36 mg·l-1 above Čáslav and 0.37 mg·l-1 and C90 = 0.65 mg·l-1 
above the WWTP, respectively) and the average WWTP effl uent 
concentration should be 0.23 mg·l-1 with maximum 0.46 mg·l-1. The 
average NH4-N concentrations in the Brslenka should decrease 
from 0.45 mg·l-1 above Čáslav and 0.96 mg·l-1 above the WWTP to 
at least 0.16 mg·l-1 and the WWTP would have to treat the water to 
the same level. The biological status of the Brslenka is primarily 
determined by its poor ecomorfological status. No effect of the 
WWTP was observed.
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právě předseda a sekretářka), kteří v padesátých a šedesátých letech 
organisovali opatření pro odstranění fenolů a souvisejících látek 
z vod; pana dr. Jiřího Schulmana jsem poznal napřed jako průmys-
lového výzkumníka na staré čistírně odpadních vod v chemických 
závodech v Záluží, později byl mj. oborovým vodohospodářem 
Chemopetrolu. Oba byli vzorem pro široký rozhled, zanícení, ale 
i kritický nadhled. Tyto vlastnosti jim umožňovaly řešit úkoly a prát 
se s problémy nejen dobře a úspěšně, ale i elegantně.

Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru stalo? 
Trochu budu s odpovědí váhat. Nejde o to, že bych si nepama-

toval, co se za těch takřka 50 let stalo. Ale nejsem si jist, co vlastně 
nazvat „svým oborem“. Po škole jsem pracoval necelé tři roky 
v laboratoři ve vodárně na Homolce v Plzni, ale pak jsem přešel do 
tehdejší Státní vodohospodářské inspekce, to znamená, že jsem se 
plně přeorientoval na odpadní vody, jejich čištění a jejich vliv na 
toky. V Inspekci jsem odsloužil skoro 30 let. Mým hlavním polem 
působnosti byl chemický průmysl a teprve zde jsem plně ocenil, že 
tehdejší VŠCHT poskytovala dobré encyklopedické technologické 
vzdělání, takže jsem mohl skutečně realisovat tehdy na Inspekci 
raženou moderní zásadu, že řešení odpadních vod musí vycházet 
ze znalosti technologie výroby a že je účinnější znečištění ve výro-
bě předcházet, než je na konci kanalisace (a navíc tehdy většinou 
jednotné) namáhavě odstraňovat. A k tomu jsem si pochopitelně 
musit doplnit znalosti vodního práva a také principů státní správy 
a kontroly. Z této směsi základního vzdělání a nabyté praxe se pak 
mohla odvozovat vlastní inspekční práce. Ale těžko se z toho dá 
konstituovat nějaké jednoduché a při tom výstižné označení mého 
„oboru působnosti“. Budu za něj (pro účel této zpovědi) považo-
vat obecně „ochranu vod před znečištěním“. Bude to tedy určitý 
přehled vývoje tohoto „oboru“, subjektivně pojatý přes aktivity 
Inspekce (i své), pro přehlednost dělený na desetiletí.

Šedesátá léta – konec zjevného ekologického barbarství, pokuty, 
náhrady, ropné látky, havárie

I když zákon o vodním hospodářství, který se vcelku moderně 
zabýval ochranou vod před znečištěním, byl přijat již v roce 1955, 
ještě v průběhu dalších následujících deseti let doznívaly poúno-
rové nálady, podle kterých cokoli, co bezprostředně nesloužilo 
výrobě a jejímu neustálému zvyšování (tedy „výstavbě socialismu“) 
hraničilo se sabotáží a nositelé takových myšlenek byli nepřátelští 
agenti a asociálové. Plně se tato doktrina aplikovala i na ochranu 
životního prostředí, tehdy prakticky výhradně povrchových vod. 
V rámci toho se dála dnes zcela nemyslitelná ekologická zvěrstva, 
např. v zimě 1962/63 provoz koksoven na Ostravsku bez zamrzlých 
fenolových stanic. Ještě o pár let později se velká tepelná elektrárna 
provozovala po poruše odkaliště tak, že popílek se čerpal několik 
týdnů přímo do řeky. 

K úplnému potlačení těchto názorů a praktik přispěl jak systém 
náhrad za vypouštěné znečištění v odpadních vodách (vládní 
vyhláška č. 16/1966 Sb., jeden z prvních evropských ekonomických 
systémů ochrany vod před znečištěním), tak nově upravený systém 
pokut (vládní vyhláška č. 120/1966 Sb.). Významně se začaly proje-
vovat do té doby nijak neřešené (a právně neupravené) fenomeny: 
negativní vliv ropných látek, jejichž spotřeba v průběhu druhé 
poloviny desetiletí markantně vzrostla a havarie. Počaly se také 
zjišťovat významné kontaminace podzemních vod. Konec desetiletí 
byl poznamenán přípravnými pracemi na řešení těchto problémů. 
Všechny v tomto odstavci zmíněné problémy řešila Inspekce.

Sedmdesátá léta – rušení celulosek, zákon o vodách a jeho pro-
váděcí předpisy 

Jedno z významných „čistotářských“ opatření (viděno tehdejšíma 
očima) bylo rozhodnutí o postupném rušení zastaralých celulosek, 
které vyráběly kalcium-bisulfi tovým způsobem bez regenerace var-
ného louhu. První se začaly rušit již v druhé polovině předchozího 
desetiletí (první z nich, Loučovice, v roce 1966), v první polovině 
sedmdesátých let byl proces v zásadě dokončen. K obdobným 
postupům byly dotlačeny i jiné obory (cukrovary, škrobárny ad.).

Hlavním přínosem ale byl nový zákon o vodách, přinášející řadu 
nových principů (např. i ve vztahu k výše zmíněným haváriím 
a závadným látkám) a hlavně prováděcí předpisy k němu. Vznikl 
a byl aplikován stěžejní předpis pro povolování vypouštění odpad-
ních vod (nařízení vlády č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele 
přípustného stupně znečištění vod) – vlastně první právní závazný 
předpis tohoto druhu na našem území. V duchu tehdejších názorů 
a stavu poznatků byl založen na striktně imisním principu. Bylo 
řešeno nakládání se závadnými látkami i problematika havárií 

(vyhl. č. 6/1977 Sb.). Cestou aplikace protihavarijních opatření 
byla také oživena péče o ochranu podzemních vod, jejichž využití 
považovali v té době někteří vodohospodáři za přežité a neperspek-
tivní. Za všemi uvedenými opatřeními stála opět Inspekce.

Další desetiletí je skoro možné vynechat
Všechny zásadní kroky, které byla tehdejší společnost schopná 

udělat pro čistotu vod, byly učiněny – aniž by se dosáhlo význam-
nějšího úspěchu na tomto poli. Příčinou byla nepochybně stagnace 
ekonomiky. Tím se ovšem vyhrocovaly postoje veřejnosti, začala 
vznikat první ekologická hnutí (např. známý Brontosaurus) a vlast-
ně se připravovala – i na tomto poli – půda pro změnu.

Devadesátá léta
Teď trochu doplácím na způsob podání, který jsem zvolil. V tom-

to období je toho tolik, že je možné zmínit jen jednotlivosti. Uvedu 
jen dvě, na kterých jsem se podílel. 

V řízení péče o životní prostředí má nezastupitelnou roli státní 
správa, aplikující záměry a pravidla této péče na právnické i fysic-
ké osoby. Rychlým vytvořením územních pracovišť Ministerstva 
životního prostředí, která zajišťovala jak kontinuitu, tak prosazo-
vání nových pravidel, se vytvořila páteř státní správy v nových 
podmínkách. Možná překvapí, že systém „územních odborů“ se 
nerodil lehce, o to víc těší jejich úspěšnost. 

Druhou věcí (na kterou se už také pozapomíná) byla jakási 
ekologická inventura důsledků „dočasného“ pobytu sovětských 
vojsk na našem území. Byla zaměřena především na kontaminaci 
podzemních vod a vytvořila základ pro všechna další nápravná 
opatření. Nebylo vinou MŽP, že původce těchto miliardových škod 
nedal na jejich odstranění ani korunu.

No a od začátku nového tisíciletí jsem už jen aktivním důchod-
cem, to už se myslím do profesní kariéry (a tím i Vaší otázky) 
nemusí počítat.

Jaký vývoj v tomto oboru očekáváte v budoucnosti?
I tady jsem dost na rozpacích. V tom praktickém a poněkud 

správně a organisačně laděném oboru, o kterém jsem mluvil výše, 
do velké míry platí, že věcně lze dosáhnout skoro všeho. Jde o to, 
kolik na to bude k disposici peněz – přesněji – jaká společenská 
potřebnost tomu bude přiřazena. A to je již podstatně širší kriteri-
um, které se musí odpovídajícím způsobem vytvářet. Problémem 
je, že to nepochybně málokdo umí a že se na to zatím moc nehra-
je. Kdo je dnes schopen (a také ochoten) vymyslit a formulovat 
objektivně správnou posloupnost naléhavosti řešení kategorií 
(např.) Lidské zdraví – Blahobyt – Vzdělání – Životní prostředí, 
jednak samotných a jednak ve vzájemné konkurenci a integraci? 
Ale nějak by se to mělo začít připravovat. Stále ještě se nahrazuje 
poznání a jeho důsledky přáními, názory a silnými slovy. Bylo 
by šťastné, kdyby se veškeré další plánování v oboru a v celém 
životním prostředí, které musí nutně zahrnovat i vlivy dosud jen 
přibližně odhadované (změna klimatu?), odehrávalo na podstatně 
vyšší úrovni poznání a predikce problémů. 

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology?
Mnohokrát jsem si položil otázku, co vlastně jsem. Kdysi dávno, 

počátkem šedesátých let, jsem se chtěl dostat z Plzně, kde jsem 
pracoval na umístěnku, domů do Prahy. Bral jsem si dny dovolené 
a obcházel podniky, které inserovaly zájem o vysokoškoláky vodo-
hospodáře. Při tomto snažení jsem se dozvěděl, že nejsem žádný 
vodohospodář – oni potřebují stavaře. Posuzováno dnešníma očima 
patří má celoživotní práce – s těžištěm v oblasti čistoty vod – spíše 
do ekologie, než do nějakého vodního hospodářství. A mám i tro-
chu nejasnosti v tom, co to vlastně je ono „vodní hospodářství“. 
Není to vlastně především vlivem socialisující vodní legislativy 
z padesátých let minulého století, že se tento termín používá asi 
šířeji, než by bylo vhodné? 

Ovšem už formulace Vaší otázky naznačuje, že vodohospodáře 
a ekology považujete za příslušníky dvou různých oborů. Asi to tak 
je, ovšem z určité části se tyto obory překrývají – právě v oblasti čis-
toty vod, ale i vody v krajině a v jiných. Zdá se mi, že v těchto spo-
lečných oblastech se problémy a neshody řeší cestou spolupráce 
i kompromisů, i když často po tvrdých diskusích. Ve zbytku svých 
pracovních oblastí naráží vodní hospodářství ve vztahu s ekology 
na stejné problémy, jako ostatní technické obory – energetika, 
doprava, průmysl i další. Je spíše mým občanským než profesním 
názorem, že mnohé z tzv. ekologických názorů a přístupů jsou až 
iracionální a to mnohdy přímo programově. 

ptal se Václav Stránský
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Redakce časopisu Vodní hospodářství si předsevzala vytvořit archiv dokumentů vztahujících se k oboru. 
Snahou je, aby i v budoucnu byly zachovány různé materiály z oblasti vodního hospodářství, obzvlášť 
ty, které mají krátkou životnost (např. prospekty). Prosíme proto jednotlivé fi rmy, ústavy, školy, úřady 
o průběžné zasílání katalogů, prospektů, průvodců, instruktážních CD, DVD, podnikových časopisů, 
knih, ale i propagačních materiálů apod. na adresu: Vodní hospodářství s.r.o., archiv, Bohumilice 89, 
384 81 Čkyně.

OSN prohlašuje rok 2008 
Mezinárodním rokem planety Země

Dne 11. února 2008 se u příležitosti Mezinárodního roku planety 
Země konala v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze 
tisková konference. Následně byla slavnostní vernisáž nulté instalace 
putovní výstavy „Planeta Země mocná a zranitelná“. Výstava potrvá 
v Praze do 6. března 2008 a bude otevřena v pracovní dny od 9 do 19 
hodin. Následně bude možné ji zhlédnout v Ústí nad Labem a v dal-
ších městech Čech a Moravy. Je to sice výstava malá, ale jistě stojí 
za zhlédnutí. Mohu ji plně doporučit. O termínech a místech konání 
této putovní výstavy se dovíte na www.rokplanetyzeme.cz

Na této adrese se dovíte i mnoho dalších zajímavostí o geologii 
Země v širokých souvislostech, tedy i s vodou v jejích různých 
podobách.

- VS -

Valné shromáždění OSN, které se konalo v lednu 2006 v New 
Yorku, vyhlásilo rok 2008 Mezinárodním rokem planety Země OSN. 
Aktivity vázané na tento rok budou zahrnovat období 2007 – 2009. 
Mezinárodní rok planety Země byl schválen aklamací valného 
shromáždění OSN bez hlasovacího procesu. 

Cílem Roku Země, jehož podtitulkem je „Geovědy pro společnost“, 
je:
• omezit nebezpečí způsobená přírodními a lidskou činností vyvo-

lanými riziky;
• omezit zdravotní problémy pomocí hlubšího porozumění zdravot-

ních souvislostí geovědních disciplin;
• objevit nové přírodní zdroje a nabídnou je k využití udržitelným 

způsobem;
• budovat bezpečnější konstrukce a rozšiřovat urbanizované oblasti 

s využitím podzemního prostředí, usměrňovat expanzi urbanizo-
vaných oblastí s využitím podzemí;

• určit přirozené příčiny klimatických změn;
• prohloubit porozumění výskytům/distribuci přírodních zdrojů 

v zájmu snah o snížení politického napětí; 
• vyhledávat hluboké a špatně přístupné zdroje podzemních vod;
• zdokonalit porozumění vývoji života;
• pozvednout zájem společnosti o vědy o Zemi všeobecně;
• motivovat mladé lidi k vysokoškolskému studiu geologických 

věd.
Záměrem Roku Země je shromáždit 20 mil. dolarů z vládních 

zdrojů a průmyslu, které budou využity z poloviny na spolufi nanco-
vaný výzkum, a z poloviny na popularizační aktivity. Půjde o dosud 
největší mezinárodní iniciativu na poli geověd vůbec. 

Cílovými skupinami pro iniciativy Roku Země, kromě výzkumní-
ků, kteří budou přímo čerpat z vědeckého programu, budou:
• složky s rozhodovací pravomocí a politici, kteří potřebují být 

informováni o tom, jak mohou využít geovědy k udržitelnému 
rozvoji,

• voličská veřejnost, která má právo vědět, jak mohou výsledky věd 
o Zemi přispět k lepšímu životu a společnosti,

• vědci, kteří mají hluboké znalosti o rozmanitých aspektech stavu 
planety Země, avšak potřebují pomoci uplatnit své vědecké poznat-
ky ve prospěch světové populace.
Pro vědeckou část Roku Země bylo na základě provázanosti na 

společnost, mezioborový charakter a popularizační potenciál vybráno 
deset výzkumných okruhů. Tyto okruhy jsou shruty v deseti téma-
tických brožurách. 

Rok Země má 12 zakládajících členů a 23 partnerů a je podporován 
97 zeměmi, které tvoří 87 % světové populace. Rok Země byl politicky 
prosazen v UNESCO a na půdě OSN v New Yorku prostřednictvím 
Tanzanské sjednocené republiky.  

Nyní Rok Země přijímá deklarace o zájmu vědeckých týmů o zapo-
jení do jednoho z vědeckých tematických okruhů. Stejně tak popu-
larizační sekce přijímá projevy zájmu a bude zpracovávat návrhy na 
podporu jednotlivců i organizací z celého světa. 

Vedoucí projeku Roku Země, bývalý předseda IUGS profesor 
Eduardo de Mulder, řekl:

„Na pobřeží Indického oceánu zahynulo 230 000 lidí jen proto, 
že vlády zemí světa nepochopily nutnost poznávat Zemi a aktivně 
využívat znalosti geologů. Přitom výsledky a publikace geologů jsou 
snadno dostupné pro praxi a profesionální geologická veřejnost je při-
pravena přispět k bezpečnější, zdravější a zabezpečené společnosti, 
jakmile k tomu bude politiky a zodpovědnými kruhy povolána. 

Mezinárodní rok planety Země (2007 – 2009) chce přispět spole-
čenským celosvětovým potenciálem geovědních oborů k vylepšení 
každodenního života zejména v méně rozvinutých zemích.“

Mezinárodní rok planety Země je plánován již od roku 2001. 
Vědecký výbor Roku Země vede prof. Edward Derbyshire (Royal 
Holloway) a Popularizační výbor vede Dr. Ted Nield (Geological 
Society of London).
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Úmluva o mezinárodní ochraně 
mokřadů
Úmluva o mokřadech 

Alarmující změny v početnosti vodních ptáků, dané úbytkem 
mokřadních stanovišť, vyvolaly v 60. letech minulého století v odbor-
ných kruzích diskusi vyúsťující v potřebu mezinárodní ochrany 
mokřadů. 

Úsilí vyvrcholilo 2. února 1971, kdy byla v íránském městě Ramsar 
sjednána a prvními státy podepsána Úmluva 
o mokřadech, majících mezinárodní význam 
především jako biotopy vodního ptactva (angl. 
Convention on Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitats). 
Podle místa podpisu se dnes úmluvě zkráceně 
říká „Ramsarská“. V současnosti má tato úmlu-
va celkem 158 smluvních stran. 

Čím jsou vlastně ony mokřady tak význam-
né, že je třeba mezinárodní úmluvy na jejich 
ochranu, když močály, bažiny i další typy 
mokřadů byly po dlouhá staletí vysušovány 
a měly pověst nebezpečných a neužitečných 
míst? Mokřady jsou totiž vysoce produktivním 
ekosystémem, jsou obrovským zdrojem potravy, 
pitné vody, ovlivňují zásadním způsobem vodní 
režim a klima, zmírňují povodňové nebezpečí a jsou významným 
krajinotvorným prvkem. a konečně také jejich význam z hlediska 
rozmanitosti výskytu a zachování živočišných a rostlinných druhů 
je mimořádný a nenahraditelný.

V češtině se slovo „mokřad“ objevilo poměrně nedávno. Označuje 
se jím území bažin, slatin, rašelinišť, pobřežní pásma rybníků, lužní 
lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované nebo mokré louky, 
rákosiny, ostřicové louky, prameny, prameniště, toky a jejich úseky, jiné 

vodní a bažinné biotopy, drobné nádrže, zaplavené lomy, štěrkovny 
a pískovny, horská jezera a slaniska a dokonce také krasové vody. 

Zjednodušeně se za mokřad považuje každé mělce zatopené nebo 
podmáčené místo, na něž je vázána charakteristická fauna a fl óra. 

Jaké jsou povinnosti smluvních stran Ramsarské 
úmluvy? 

Každá smluvní strana Ramsarské úmluvy je povinna zařadit 
alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárod-
ního významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance) 
a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém 

území. Dalším úkolem smluvních stran je 
mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany 
mokřadů a podpora environmentálního vzdě-
lávání zaměřeného na mokřady. 

Do seznamu mokřadů mezinárodního 
významu jsou zařazovány mokřady splňující 
přísná kritéria mezinárodního významu pro 
vodní ptactvo a mezinárodního významu 
z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, 
limnologie nebo hydrologie. Seznam v sou-
časné době čítá cca 1700 mokřadů celého 
světa o celkové rozloze 151 mil. ha. Česká 
republika má na seznamu zapsáno celkem 12 
mokřadů: Šumavská rašeliniště, Třeboňské 
rybníky, Břehyně a Novozámecký rybník, 
Lednické rybníky, Litovelké Pomoraví, Pood-

ří, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Mokřady dolního 
Podyjí, Mokřady Liběchovky a Pšovky, Podzemní Punkva a Kruš-
nohorská rašeliniště. Většina těchto mokřadů je rovněž chráněna 
podle zákona o ochraně přírody. 

V rámci Ramsarské úmluvy je veden také „Seznam ohrožených 
mokřadů“. Jedná se o přehled mokřadů mezinárodního významu, 
v nichž došlo, dochází, nebo může dojít z nejrůznějších důvodů 
ke změnám jejich ekologického charakteru a tím k jejich ohrožení, 
případně zničení. Smluvní strana pak ve spolupráci s odborníky, 
vědci i politiky hledá vhodné řešení nastalé situace. 

V oblasti mezinárodní spolupráce i environmentálního vzdělá-
vání plní Česká republika své povinnosti velmi dobře. Pravidelné 
pořádání vzdělávacích kurzů nejen pro pracovníky státní správy 
o fungování a roli mokřadů v krajině i mezinárodní kurzy pořádané 
ve spolupráci s Českým komitétem MaB (program Man and Bios-
phere v rámci UNESCO) budí vždy velký ohlas a přinášejí pozitivní 
odezvy od účastníků, stejně jako od sekretariátu a ostatních smluv-
ních stran úmluvy. Podobně je tomu u přeshraniční spolupráce 
v oblasti mokřadů s Rakouskem, Slovenskem a Polskem. 

Jaké jsou orgány Ramsarské úmluvy a jak úmluva 
funguje? 

Nejvyšším orgánem úmluvy je zasedání Konference smluvních 
stran, která se konají v pravidelném tříletém cyklu. Smluvní strany 
na těchto zasedáních přijímají usnesení a doporučení a plán čin-
nosti na další trienium a rozhodují tak o směrování úmluvy. Plnění 
přijatých usnesení a doporučení je věcí každé smluvní strany, která 
má povinnost pravidelně informovat sekretariát formou národní 
zprávy. V mezidobí konferencí je úmluva řízena Stálým výborem. 
Česká republika je v současné době členem Stálého výboru za region 
Evropy. Odborné otázky a relevantní materiály k nim připravuje 
Výbor pro vědecko-technické otázky, orgán složený ze specialistů 
celého světa v oblasti mokřadů a vodních ptáků. Kontaktním mís-
tem a řídícím a administrativním orgánem úmluvy je sekretariát, 
který sídlí ve švýcarském Glandu. Se sekretariátem úmluvy i všemi 
ostatními orgány Ramsarské úmluvy úzce spolupracují světové 
organizace jako UNESCO, IUCN, Wetlands International, výzkumné 
a vědecké ústavy. 

Česká republika a úmluva o mokřadech 
Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a za její 

naplňování je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí. Kon-
taktním místem je odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, kde 
je vedena celá agenda mezinárodních úmluv v ochraně přírody, 
k nimž Česká republika přistoupila. 

Funkci poradního orgánu ve věcech ochrany mokřadů vykonává 
desetičlenný Český ramsarský výbor, složený ze zástupců Minis-
terstva životního prostředí, pracovníků státní ochrany přírody, 

Národní přírodní rezervace Rameno řeky Moravy v CHKO Lito-
velské Pomoraví, foto archiv

Břehyňský rybník (foto D. Turoňová, AOPK ČR)
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pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť (např. Výzkumný 
ústav vodohospodářský) a zástupců nevládních organizací, jako je 
Český svaz ochránců přírody a Česká společnost ornitologická. Při 
řešení vědeckých otázek úmluvy využívá Český ramsarský výbor 
Expertní skupinu, jejímiž členy jsou odborní pracovníci, kvalifi ko-
vaní v ochraně mokřadů a vodního ptactva a garanti jednotlivých 
mokřadů mezinárodního významu. 

O mokřadech světa i úmluvě samotné se dozvíte na ofi ciálních 
stránkách Ramsarské úmluvy: www.ramsar.org, na stránkách orga-
nizace Wetlands International (www.wetlands.org) a na stránkách 
Ministerstva životního prostředí (www.env.cz). 

Mgr. Libuše Vlasáková
Kontaktní osoba pro Ramsarskou úmluvu

Tajemnice Českého ramsarského výboru
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí
libuse_vlasakova@env.cz

Tento článek jsme zařadili do časopisu aktuálně s ohledem na to, 
že 2. únor je každoročně Světovým dnem mokřadů. Myslím si, že 
by si toto datum měla vodohospodářská veřejnost osvojit stejně jako 
březnový Světový den vody.

Stránský 
Tůň v přírodní rezervaci Moravičanské jezero v CHKO Litovelské 
Pomoraví, foto archiv 

První dotace z EU 
na období 2007 – 2013 
míří do vodohospodářské 
infrastruktury

Ve středu 23. ledna 2008 poprvé zasedal Řídící výbor Operační-
ho programu Životní prostředí, který projednával žádosti o dotace 
podané v rámci první výzvy OPŽP na podzim loňského roku. 
Řídící výbor doporučil k podpoře v rámci Prioritní osy 1 – Zlepšo-
vání vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
celkem 47 projektů. Celkové náklady na schválené projekty činí 
téměř 4 miliardy Kč, podpora poskytnutá ze zdrojů Fondu soudrž-
nosti bude ve výši 2,8 miliardy Kč a z prostředků Státního fondu 
životního prostředí 196 milionů Kč. V rámci těchto projektů bude 
podpořena realizace více než 380 km nové kanalizace a výstavba 
35 čistíren odpadních vod. Vybrané žádosti doporučil Řídící výbor 
OPŽP ke schválení Řídícímu orgánu, kterým je Ministerstvo život-
ního prostředí ČR. Schválené projekty stvrdil podpisem ministr 
životního prostředí Martin Bursík. Státní fond životního prostředí, 

který je pro tento program zprostředkujícím subjektem, tak bude 
moci i díky novému systému průběžného fi nancování akcí začít 
vyplácet žadatelům historicky první peníze z evropských fondů 
určených pro ČR na období 2007 až 2013. Zároveň je vyhlášena již 
třetí výzva k předkládání žádostí do OPŽP. Projekty v rámci Prioritní 
osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní, jejichž cílem je zejména implementace Směrnice 
Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, je možné 
podávat na Státní fond životního prostředí v případě individuálních 
projektů od 3. března 2008 do 30. dubna 2008, v případě tzv. vel-
kých projektů (projekty s celkovými náklady nad 25 mil. EUR) pak 
kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince 2008. Podrobnější 
informace www.opzp.cz. 

Petr Valdman
Státní fond životního prostředí ČR 

Zleva: RNDr. F. Pojer, prezident MKOL v letech 2005 – 2007, Dr. 
F. Holzwarth, prezident MKOL od roku 2008. Foto: M. Lühr

Změna předsednictví v MKOL
Po třech letech českého předsednictví v Mezinárodní komisi pro 

ochranu Labe (MKOL) převzalo od 1. ledna 2008 předsednictví 
Německo. Novým prezidentem MKOL se stal německý vodní ředitel, 
pan Dr. Fritz Holzwarth ze Spolkového ministerstva životního pro-
středí SRN (BMU). Dne 10. ledna 2008 se v Magdeburku uskutečnilo 
ofi ciální předání předsednictví. Zúčastnili se ho odstupující (pan 
RNDr. František Pojer) a nový prezident, vedoucí delegací a jejich 
zástupci, předsedové pracovních skupin a pracovníci sekretariátu 
MKOL.

Sekretariát MKOL připravil u příležitosti pravidelného střídání 
předsednictví v komisi chronologický přehled nejdůležitějších 
výsledků činnosti MKOL v letech 2005 – 2007. Přehled je k dispo-
zici i na internetových stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org).

Redakce časopisu přeje MKOL, aby i pod novým vedením dosa-
hovala takových výsledků zlepšujících stav vod v povodí Labe, jako 
tomu bylo dosud.

Moravská Třebová 1. - 2. 4. 2008
“Nové metody a postupy při provozování ČOV” 
- tradiční odborný seminář XIII. ročník 
pořádá VHOS, a.s. ve spolupráci s AČE ČR • program, přihlášky: www.vhos.cz 
informace: J. Kotoučková, telefon: 461 357 103, e-mail: tr.sek@vhos.cz
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Ochrana před povodněmi 
v urbanizovaných územích
Minuty ze semináře

Dne 6. prosince 2007 se ve Velkém radničním klubu Staroměst-
ské radnice uskutečnil seminář spojený s vydáním stejnojmenné 
publikace Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích. 
Cílem semináře bylo diskutovat problémy spojené s protipovodňo-
vou ochranou především drobných vodních toků v intravilánech 
měst (se zaměřením na Prahu a její okolí) a problematiku systémů 
městského odvodnění, které jsou zatěžovány nadměrným odtokem 
srážkových vod ze zpevněného území měst. Obě problematiky 
spolu úzce souvisí. 

Seminář zahájil radní hlavního města Prahy, Mgr. Petr Štěpánek 
CSc., který nad akcí převzal záštitu. Dílčí revitalizace drobných 
vodních toků na území hlavního města – tj. opatření pro zlepšení 
jejich biologické, ale i rekreační funkce – byly označeny za prioritu 
budoucích let. 

V rámci prvního bloku semináře vystoupili zástupci správců 
drobných vodních toků na území hlavního města Prahy – Ing. Jiří 
Karnecki z Odboru ochrany prostředí MHMP a Ing. Richard Beneš 
z Lesů hlavního města Prahy – a na praktických příkladech ilu-
strovali možnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
V rámci jejich prezentace byla uvedena řada praktických příkladů 
provedených investic, např. revitalizace Krůteckého potoka, revita-
lizace Rokytky, Svépravického a Hostavického potoka v prostorách 
suchého poldru Čihadla, aj. Zásady tzv. decentrálního způsobu hos-
podaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích představil 
Ing. David Stránský, PhD., z Katedry zdravotního a ekologického 
inženýrství Fakulty Stavební ČVUT. Dr. Stránský se zaměřil na popis 
povodňových situací souvisejících s přetížením systémů městské-
ho odvodnění a na příčiny a důsledky těchto stavů. Z uvedených 
dat vyplývá, že nebezpečí tohoto typu povodní vzrůstá spolu se 
zvyšováním intenzity srážek a se zvyšováním podílu zastavěných 
ploch na území měst. 

Druhý blok semináře byl věnován konkrétním projektům 
a zkušenostem pracovníků jednotlivých městských částí hlav-
ního města Prahy. S prezentací navržených revitalizačních akcí 

(Benátky nad Jizerou, Jizera 
– Turnov/Svijany a Litavka 
v okolí Příbrami) vystoupili 
zástupci VRV v čele s Ing. 
Janem Cihlářem). Zkušenosti 
městských částí s ochranou 
před povodněmi a hospoda-
řením s dešťovými vodami 
prezentovala místostarostka 
Prahy 12, Ing. Hana Jandová 
(problém ztráty vody Cholu-
pického potoka) a Vladimíra 
Rottrová z městské části Pra-
ha 13 (úspěšná revitalizace 
Motolského údolí). 

Prezentace ze semináře 
jsou ke stažení na www 
stránkách projektu: http://

www.ireas.cz/projekty/pop/
seminare.php. 

V rámci semináře byla 
distribuována právě dokon-
čená publikace Ochrana 
před povodněmi v urbanizo-
vaných územích, která sro-
zumitelnou a jednoduchou 
formou informuje o proble-
matice povodní, protipovod-
ňové ochraně a způsobech 
nakládání s dešťovou vodou 
v zastavěných částech měst. 
Prioritně se zaměřuje na 
území hlavního města Prahy, 
řadu uvedených poznatků 
lze však využít pro urbani-
zovaná území obecně.

Publikace je určena přede-
vším pracovníkům veřejné 
správy a subjektům realizují-
cím program státní ekologické výchovy a osvěty, kteří mají potenciál 
uvedené informace dále zprostředkovat široké veřejnosti. 

Publikace je distribuována zdarma. Její vydání spolufi nancoval 
Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního 
města Prahy.

Obsah publikace: 
■ Kapitola 1: Vznik povodní – proč povodně přicházejí
■ Kapitola 2: Historie povodní na českém území
■ Kapitola 3: Principy dlouhodobě udržitelné ochrany před povod-

němi
■ Kapitola 4: Rozdělení odpovědnosti v ochraně před povodněmi: 

stát – samospráva – občané
■ Kapitola 5: Protipovodňová opatření na území hlavního města 

Prahy
■ Kapitola 6: Odvodnění urbanizovaných území, kanalizace a po-

vodně
■ Kapitola 7: Povodňový rádce pro občana 
■ Slovníček pojmů

Ing. Lenka Slavíková
slavikova@ireas.cz 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Štěpánská 45

110 00 Praha 1

Michaela Valentová
Michaela.Valentova@ekopolitika.cz 

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
Kateřinská 26

120 00 Praha 2 

Publikace je k vyzvednutí zdarma po dohodě v IREAS či Ústavu 
pro ekopolitiku. 
Aktivity/a byla spolufi nancována Evropským sociálním fondem 
EU, státním rozpočtem CR a rozpočtem hlavního města Prahy.

Radní Petr Štěpánek spolu s Dr.  
Davidem Stránským z ČVUT
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Zemřel 
Ivan Dejmal

V noci na šestého na sedmého února zemřel Ivan Dejmal, jedna 
z nejvýznamnějších osobností české ochrany životního prostředí. 
Symbolicky to bylo v době, kdy měsíc zmizel z oblohy, byl v novu. 
Pan Dejmal byl solitér a uměřený člověk. Uvědomoval si, že život-
ní prostředí tvoříme v krajině, kde žije člověk. Proto spolupracoval 
i s institucemi, s kterými pravověrný zelený nechce nic mít. Např. 
pro Ředitelství vodních cest navrhl seznam takových opatření, 
jejichž naplnění by podle něho umožnilo splavnění Labe v partii 
kolem Děčína. Proto mu v poslední době mnozí zelení nemohli 
přijít na jméno. V tomto je třeba souhlasit s Martinem Bursíkem, 
který prohlásil: „Obrovsky jsem si ho vážil – samozřejmě pro 
jeho odborné znalosti, ale především pro jeho osobní vlastnosti 
– přímost, odvahu a smysl pro spravedlnost.“ Já panu Dejmalovi 
na dálku, která nás dělí, děkuji za těch několik hovorů, které jsem 
s ním vedl. Byly pro mne velkým přínosem. Vždycky jsme si sli-
bovali, že uděláme společně i rozhovor pro časopis. 

Považuji ho za stejně dobrého ministra životního prostředí jako 
byl pan Vavroušek, na něhož si i po těch třinácti letech, které 
uplynuly od jeho smrti vzpomenu.

Stránský

Myslím si, že stojí i za to připomenout několik jeho životopis-
ných údajů, tak jak je v tiskové zprávě uveřejnilo MŽP ČR:

Ivan Dejmal byl jedním z prvních ministrů životního prostředí 
české vlády. Zastával tuto funkci ve vládě, vedené premiérem 
Petrem Pithartem v letech 1991 – 1992. Podílel se na vzniku celé 
řady zásadních zákonů, které vedly k ozdravění životního pro-
středí České republiky, které bylo po 40 letech komunistického 
režimu v katastrofálním stavu. Prosadil také vznik Programu pro 
obnovu venkova. Ekologické problematice, především ochraně 
přírody a krajiny, se však věnoval již před listopadem 1989 
a velmi intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval 
i po skončení své vládní mise. Mimo jiné spolupracoval jako 
odborník s řadou svých nástupců na postu ministra životního pro-
středí napříč politickým spektrem – s Jiřím Skalickým, Milošem 
Kužvartem, Liborem Ambrozkem i Martinem Bursíkem. V letech 
1992 – 1994 pracoval v Českém ekologickém ústavu jako vedoucí 
sekce strategických studií. V roce 1993 založil a po tři roky vedl 
Spolek pro obnovu venkova. V letech 1994 – 1995 byl ředitelem 
Českého ústavu ochrany přírody. Od roku 1995 působil jako 
nezávislý projektant v oboru územního plánování a krajinářské 
tvorby. V prosinci 2007 byl zvolen místopředsedou Rady Ústavu 
pro studium totalitních systémů.

Narodil se 17. října 1946 v Ústí nad Labem. Po maturitě na 
Střední zahradnické škole studoval na Vysoké škole zemědělské v 
Praze, odkud byl vyloučen po zatčení za svoji činnost ve student-
ském hnutí. Studia mohl dokončit až po roce 1989. Po čtyřletém 
vězení za podvracení republiky (1970 – 1972 a 1974 – 1976) pra-
coval postupně jako závozník, metař, myč oken, výrobce náhrob-
ních kamenů, údržbář, skladník, strojník chladicích a čerpacích 
zařízení, a to až do konce roku 1989. 

Ivan Dejmal byl aktivním příslušníkem protikomunistické opo-
zice od svých studentských let až do pádu režimu. Na konci roku 
1976 byl u vzniku Charty 77 a posléze se stal také vedoucím její 
ekologické komise. Od roku 1987 vydával a redigoval samizdatový 
časopis Ekologický bulletin. V roce 1988 se účastnil založení Hnu-
tí za občanskou svobodu a podílel se na založení první nezávislé 
ekologické organizace – Ekologické společnosti, která na podzim 
roku 1989 iniciovala vznik sdružení ekologických organizací Zele-
ný kruh. V prosinci 1989 byl u založení konfederace politických 
vězňů. Od listopadu 1989 do voleb v roce 1990 byl vedoucím 
ekologické sekce programové komise Občanského fóra. 

Druhá konference Hydroanalytika 2007

Po úspěšně první konferenci v roce 2005 se v září 2007 usku-
tečnila druhá konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie 
vody a prostředí VŠCHT Praha, Odborná skupina pro analýzy 
a měření AČE ČR a společnost Cslab s.r.o., akreditovaný organizátor 
zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře. 
Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí 
Hydrochémia. Odbornými garanty byli Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc., 
Mgr. Alena Čapková a Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. Konference 
se zúčastnilo 187 účastníků a vystoupilo 28 přednášejících. Protože 
většina nařízení a vyhlášek týkajících se vodního hospodářství úzce 
souvisí s používanou analytickou metodikou vystoupil na konferen-
ci i zástupce MŽP s informací, ve kterých oblastech hydroanalytiky 
je nutné zlepšovat jak metody stávající, tak i vypracovávat metody 
nové. Náplň konference se týkala akreditací laboratoří, metrologie, 
zkoušením způsobilosti laboratoří, vypracování nových analytic-
kých norem a problémů jednotlivých analytických postupů pro 
stanovení vybraných ukazatelů jakosti vody a nových postupů. 
Na druhé konferenci se podařilo zařadit i přednášky týkající se 
hydrochemie některých vybraných druhů vod, které jsou v popředí 
zájmu obyvatelstva (bazénové a minerální vody). Anketa ukázala, 
že tato akce má své oprávnění a těší se širšímu zájmu odborníků. 
Třetí konference se uskuteční v roce 2009.

P. Pitter 

Poznámka redakce: Omlouváme se autorovi i čtenářům, za 
zpoždění, s nímž byl jeho příspěvek uveřejněn. Věříme, že i tak 
informace zaujme.
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