




Pán Bůh nám musí jednou 
zakroutit krkem,

říkám si, když splachuji pár deci moči několika litry vody anebo 
když mi všechny i ty nejtitěrnější nákupy prodavačky strkají do 
plastových sáčků.

I proto jsem se minule podivoval nad tím, co končí v kanálech. 
Ale i osud pevného odpadu je hodný zamyšlení. Už dávno jsou 
pryč doby, kdy většinu komunálního odpadu tvořil popel a kdy se 
topilo celoročně, protože na něčem se jídlo uvařit muselo. Skoro 
nic se nevyhodilo, protože všechno se skladovalo, jelikož by se jed-
nou to mohlo k něčemu hodit a protože lidem se vyplatilo jít skoro 
se vším do sběrných surovin. Tehdy tedy opravdu ještě popelnice 
byly hodny svého jména. Popel byl hlavní jejich náplní. Ale dnes? 
Marno mluvit! Obzvlášť ve městech bývají vedle sebe nádoby na 
sběr tříděného odpadu s kontejnery na mišmaš. Zdálo by se, že 
té směsky by mělo být minimálně, ale není tomu tak. Když jsem 
se párkrát pozeptal lidí, proč vysypávají koš, jehož obsah tvoří 
papír a plasty, hlava nehlava do kontejneru na směsný odpad, 
když vedle mají kontejnery na třídění, vždy jsem se se zlou potázal 
a buď jsem byl poslán někam, nebo abych nebuzeroval.

Co s tím? Mě se líbí způsob řešení ve Švýcarsku. Tam si každá 
rodina od obce nakupuje barevně odlišené pytle, do nichž dává 
příslušný druh odpadu. No a nejlevnější pytel je na papír, dražší 
na plast a nejdražší na netříděný odpad. Nevím jen, jestli je to u 
nás proveditelné, protože mnozí by asi nakupovali jen pytle na 
papír… 

Nedávno se naše vláda rozhodla „umožnit svým občanům třídit 
biologicky rozložitelný odpad“. Na první pohled se pán Bůh shora 
musí usmívat nad moudrostí naší vlády, ale v odůvodnění návrhu 
zákona se říká: „Povinnost zajistit místo k odkládání bioodpadu 
se bude zpočátku týkat jen těch částí obcí, kde převládá zástavba 
rodinných domků…“ To nedovedu pochopit. Shnilého jablka 
nebo plesnivého rohlíku se rozumně zbavím, když mám rodinný 
domek se zahrádkou a na ní kompost, ale na sídlišti moc rozum-
ných možností v současnosti nemám. Když jsem se doma nad 
tím pozastavoval, tak mi manželka říkala: „Nebuď naivní, vždyť ti 
vyšší úředníci, co rozhodují, na sídlištích nežijí a kdo by chtěl na 
zahrádce kompost?“ Tak jsem nesměle připomněl svoji švýcarskou 
zkušenost: u domků mají malé zahrádky upravené… no jako ze 
švýcarských pohlednic, ale každá má v rohu za keříčky schován 
kompost, kam se dává nejen posečená tráva, ale i zbytky od jídla. 
Odpověď manželky? „Ty jsi opravdu tak naivní, že si myslíš, co 
je možné tam, je možné i u nás?“

Ing. Václav Stránský

spol. s r. o.
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Dokončení z čísla 3/2008

Ungerman: Voda je ekosystém. My jsme se 
o tento přístup na Povodí Moravy snažili na 
počátku sedmdesátých let, ale zasáhla norma-
lizace a ta to všechno zabetonovala na dvacet, 
třicet let. Až teď jsme viděli v Bavorsku, jak 
se to má dělat. Teď to každému vysvětlujeme 
a myslím si, že by se to mělo odrazit i ve vodním zákoně.

Nietscheová: Připravovaná velká novela VZ se těmito záležitostmi 
nepochybně bude zabývat. Ale nebylo by vhodné zákon psát znova, 
jak navrhujete, protože je z roku 2002. Není tedy tak starý a navíc 
byl novelizován v roce 2004 právě s ohledem na RSV.

Just: Když paní Nietscheová zmiňovala postup komise po povodni, 
tak to není v zákoně, to je v tom společném metodickém pokynu.

Nietscheová: Ne, to je § 83 písmeno m) vodního zákona, který 
říká: správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před 
povodněmi  odstraňují  povodňové  škody na  korytech  vodních 
toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, 
obnovují průtočný profil vodního toku. Na tyto činnosti se nevzta-
hují zvláštní právní předpisy (zákon o ochraně přírody a krajiny). 
Zahájení  takových činností  oznámí  správce vodního  toku deset 
pracovních dnů předempříslušnému orgánu ochrany přírody a ten 
to může zakázat.

Just: Chtěl jsem se zmínit o Společném metodickém pokynu MŽP 
a MZe ke společnému postupu orgánů ochrany přírody a správců 
vodních  toků při činnostech souvisejících se správou  toků mimo 
zvláště chráněná území. Prohlašuji se vší zodpovědností, že ho poklá-
dám za naprostý paskvil z hlediska věcného i právního. Jak jsem to 
i slyšel od řady lidí z orgánů ochrany přírody, tak ani já se nemíním 
tímto materiálem řídit. Vytýkám mu především to, že i když nemá 
v podstatě žádnou právní závaznost, nabádá k nezákonnému jednání, 
protože se neopodstatněným způsobem snaží omezovat působnost 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kdyby se hledaly věcné metodiky 
jak popovodňové stavy řešit, bylo by to užitečnější. 

Kašlík: Zjišťuji, že pohled AOPK je stejný, jako pohled různých 
ochránců a nevládních organizací: cokoliv správce vodního toku 
činí,  špatně činí, nerozumí  tomu a někdo ho musí vést a hlídat. 
Jedině orgány ochrany přírody a krajiny, potažmo AOPK o tom něco 
vědí. Myslím si, že tento pohled není dobrý, a že je naopak třeba 
hledat cestu dohody.

Nietscheová: V současnosti je princip takový, že správce vodního 
toku se při plnění svých povinností musí nějak dohodnout s orgány 
ochrany přírody. Ale takto nemohou být nastaveny povinnosti, které 
má správce vodního toku ze zákona. Povinnosti musí být nastaveny 
tak, že když orgán ochrany přírody vyloučí plnění povinností nebo 
řekne, že určité povinnosti budou plněny „jen tady a jen tak“, pak 
nebude mít správce povodí zodpovědnost, že plnil povinnosti „jen 
tady a jen tak“. Nemůže to být postaveno tak, že se strany nějak 
dohodnou. Ono je pravděpodobné, že se nějak dohodnou, ale právní 
jistota není vůbec žádná. Ochrana proti  jiným subjektům, které 
utrpěly škodu nebo se domnívají, že utrpěly škodu, není žádná. 
Správce vodního toku nese veškerou zodpovědnost za to, že byl 
donucen něco učinit nebo naopak neučinit. To přece není možné. 
To se musí nějak vyřešit. 

Just: Zase jde o jednání o zásahu do VKP. To je prostor, kde se 
dá zodpovědnost na orgány ochrany přírody a krajiny uvalit. Když 
oni nevydají souhlas s nějakými zásahy, tak oni tu zodpovědnost 
na sebe berou. Z tohoto hlediska je podle mého kontraproduktivní 
snaha se těmto řízením o zásazích do VKP vyhýbat.

Vrána: Z debaty vyplývá konfrontace  těch dvou pólů. Tomáš 
Just patří k těm, kteří aspoň vědí, o čem mluví, protože je vodař. 
Ale 90 % ostatních jsou – řekněme – botanici a oni hovoří o svých 
pocitech, a přitom nemají žádnou právní zodpovědnost. To se mi 
nelíbí. Oni to mohou zakázat, nedoporučit. Mají tu páku, že mají 
možnost  ovlivňovat  rozdělování  peněz  z různých podpůrných 
fondů, ale nemají zodpovědnost za to konkrétní rozdělení. Řeknu 
konkrétní případ. Byl  jsem v jakési povodňové komisi na MŽP 
a řešila se nádrž, která měla po povodni velké problémy. Dokonce 
jakési ekologické hnutí (ne AOPK) doporučilo dodělat rybí přechod 
do čelního přelivu. Ten se tam dodělal – taková škvírka. Voda šla 
ovšemže  tudy a ovšemže  to  celé  rozebrala  a oni neměli  žádnou 
zodpovědnost. Projektant o tom nevěděl, což je další chyba, neměl 
nad tím autorský dozor a nikde nebyl žádný viník…

Nietscheová: Z hlediska právního byl však vlastník díla vinen…

Vrána: No  jistě. Ale  jestliže  ten  člověk 
řekne: bude to takhle, tady to máte písemně 
a já za to zodpovídám, tak to beru. Ale tech-
nickou stránku díla  řeší projektant, vodař. 
Dohoda  je možná  s rozumným člověkem. 
S nerozumným není.

Stránský: Zdá se mi, že povoďáci se cho-
vají víceméně stejně, ať jsou z jižních Čech 

nebo severní Moravy. Zdá se mi ale, že orgány ochrany přírody se 
chovají nepředvídatelně, jinak na severní Moravě a jinak v jižních 
Čechách.

Kašlík:  To mohu  jen potvrdit. MŽP by mělo  lépe  jednotlivé 
podřízené orgány  řídit  a vést,  aby  rozhodovali  přibližně  stejně 
a nečinili neoprávněně rozdílná rozhodnutí pro - v podstatě - stejné 
případy.

RSV, Plány povodí a silně ovlivněné útvary 
Ungerman:  Jako zástupce Unie pro  řeku Moravu  se účastním 

mnoha správních řízení. Vodohospodář otevře zákon a řekne: záměr 
musí splňovat tyto podmínky. Zástupci ochrany přírody řeknou: 
ne, podle zákona o ochraně přírody to má být takto. Protiklad je 
jistě způsoben i tím, že vodohospodářský resort je rozdělen mezi 
dvě ministerstva. Považuji proto za důležité naplňování Rámcové 
směrnice pro vodní politiku a Povodňové  směrnice. Domnívám 
se, že novela vodního zákona je připravovaná proto, že dosavadní 
vodní  zákon  je dokonale neabsorboval. Mohu dokumentovat  že 
naplňování  směrnic a Plány povodí  jdou často mimo sebe nebo 
i proti sobě.

Kašlík: Nejsem toho názoru, že by stávající vodní zákon špatně 
nebo neúplně transponoval RSV. Naopak si myslím, že transpozi-
ce byla provedena vhodně. Velká novela VZ se bude dotýkat mj. 
transpozice dalších dvou nových směrnic EU do české legislativy: 
Směrnice o ochraně podzemních vod a Povodňová směrnice. Při 
transpozici RSV, ČR převzala úkol, že správci povodí a vodních toků 
mají uvést vodní útvary do dobrého stavu do roku 2015. K tomu se 
zpracovávají Plány oblastí povodí, jejichž součástí budou i Progra-
my opatření. V nich bude určeno, jakým způsobem toho docílit. 
Ale musí být pro to dáno i měřítko, abychom mohli říci, zda jsme 
požadovaného stavu docílili či nikoliv. Za tím účelem měly být 
stanoveny tzv. referenční profily, které by představovaly podmínky 
přirozeného vodního toku, jeho geomorfologii, jeho čistotu, ekosys-
témy přímo se vážící na vodní tok a i ekosystémy na něm závislé. 
S referenčními profily by se měly ostatní sledované úseky vodních 
toků srovnávat. MŽP mělo stanovit, co mají tyto referenční profily 
splňovat, mělo  stanovit metodiku,  jak  a podle  čeho  tyto profily 
v daném povodí a úsecích toků určit. Ze strany MŽP nebyl tento 
úkol včas splněn, takže v současné době se podniky Povodí dohodly 
a tuto metodiku si zpracovávají samy. 

Ungerman: Když byla implementace RSV prezentována na minis-
terstvu, zeptal jsem se, jak je ve vodním zákoně ošetřeno to, že od 
chvíle implementace nesmí dojít k dalšímu znehodnocení vodních 
útvarů. Tak mi bylo řečeno: ne toto oporu v zákoně nemá. A ještě 
jedna poznámka - Plány hlavních povodí je česká specifika. RSV je 
neurčuje a žádné jiné země je nemají
Vodohospodáři pracují s vodním tokem a vodním ekosystémem. 

RSV byla  sestavena proto,  že v naší Evropě  jsou  řeky upravené, 
odpřírodněné, jsou z hlediska přírody ve velmi špatném stavu a je 
třeba ten tok přírodě navrátit. Takže bych doporučoval, aby si každý 
vodohospodář RSV důkladně přečetl. My nahlížíme, jak se připra-
vují Plány povodí, a nabýváme dojmu, že se to dostává někam jinam 
než bylo zamýšleno. Např. silně ovlivněné vodní útvary. Přestože 
jsem viděl velice složitou metodiku, jak by se měly posuzovat a co 
dělat, tak u nás když je nějaký tok odpřírodněný, tak v této kategorii 
zůstane a takto se s ním bude i nadále zacházet. Na jihu Moravy je 
takových toků 60 – 70 %! Toto číslo přijde do Bruselu stejně jako 
přišla čísla ohledně NATURA 2000 a zodpovědní lidé se tam z toho 
budou zpovídat. Protože silně ovlivněný tok může být zařazen do 
této kategorie až poté, když se dojde k nezpochybnitelnému závěru, 
že tento tok je v takové lokalitě, že v kategorii silně ovlivněného 
toku musí  zůstat. Nevidím  tady upřímnou  tendenci navracet  ty 
toky přírodním vlastnostem.

Nietscheová: Naopak, já si myslím že správci mají velmi upřím-
ný zájem v mnohých úsecích vodních  toků nemít  ta vodní díla, 
která tam byla v minulosti vybudována. Jestliže přijde někdo, kdo 
závazně řekne: toto vodní dílo se odstraní a místo něho tady bude 
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čistá příroda, tak si myslím, že správci vodních toků to většinou 
přivítají. Dokud tam ale budou podle zákona, musí být v řádném 
stavu. Správci vodních toků ve vztahu k těmto dílům prostě plnit 
své povinnosti musí, protože na to „nějak upravené“ koryto vodního 
toku  je navázána okolní krajina. Naše krajina  je  takhle kulturní. 
Jestliže se do kulturní krajiny zasáhne tím, že se určité vodní dílo 
odstraní, musí se odstranit všechny věci, které na ně navazují. Jest-
liže se to bude dít, myslím, že tomu budou správci vodních toků 
velmi, velmi nakloněni. Budou mít totiž méně práce.

Just: Musím potvrdit obavu, kterou naznačil kolega Ungerman, 
že  se potýkáme  s uvědomělými  snahami o desinterpretaci RSV. 
Minulý týden jsem psal připomínky k jakémusi materiálu, a tam 
to  čnělo:  „Klasifikace vodního útvaru  jakožto  silně ovlivněného 
znamená, že se tento útvar již nedá z ekologického hlediska zlepšit, 
a je tudíž vyviněn z nápravných opatření“. To je špatná interpretace 
RSV. Naopak podle ní je třeba říci: „Pakliže je útvar klasifikován 
jako silně ovlivněný, pak je to v první řadě důvod pro to, aby do 
něj směřovala nápravná opatření. Alibizováno by mělo být teprve 
to, s čím se opravdu nedá nic dělat.

Kašlík: Diskuze se neustále točí kolem údajně špatně provedené 
transpozice a následné implementace RSV. Pan Ungerman zmínil 
silně ovlivněné útvary povrchových a podzemních vod. V první 
řadě, pro Plány oblastí povodí byla vypracována metodika, podle 
níž se vyhodnotí: Ano, v tomto úseku je vodní útvar silně ovlivněný. 
RSV, VZ a i prováděcí vyhláška o plánování v oblasti vod říkají, že 
takto hodnocený tok nemusí do roku 2015 splnit normu dobrého 
stavu, ale nesmí dojít ke zhoršení jeho stavu a musí splnit alespoň 
normu dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického 
stavu. Návazně na to pak budou stanovována opatření, s ohledem 
na to, zda-li je to účelné a ekonomicky přijatelné, daný vodní útvar 
revitalizovat, tj. upravit do přírodě blízkého a tedy dobrého stavu. 
Podle mého názoru jsou VZ a prováděcí vyhlášky v pořádku a rea-
gují vhodně na RSV a naplňují ji.

Náklady na revitalizace a jejich údržbu
Stránský: Pojďme ještě k revitalizacím. Jak moc by měly jít do plo-

chy, do šíře, aby odpovídaly představám ochrany přírody. Jde o to, že 
já být sedlákem, ke kterému někdo přijde, že od něj odkoupí řádově 
desítky metrů nalevo a i napravo od potoka, protože ho potřebuje 
rozvolnit a že mu za to dá řádově koruny za metr čtvereční, tak ho 
poženu potěhem, byť přesně nevím, co to ten potěh je. Nejen kvůli 
té ceně, ale i kvůli tomu, že vím, že tím budu mít ztížené obhos-
podařování zbylé plochy. V té souvislosti je třeba připomenout, že 
v současné době se jedná o finančních restitucích církvím a cena 
za zabavené pozemky se odhaduje u zemědělské půdy 40 kč za 
m2 a 27 kč za čtvereční metr lesa. Takže se ptám zástupců ochrany 
přírody: Jsou k revitalizacím politické, legislativní a ekonomické 
předpoklady? A kolik korun v současnosti dáváte za vykoupenou 
půdu k revitalizacím?

Just:  Samozřejmě zajištění  všech pozemků a dalších opatření 
nutných k revitalizacím je náročné. Nedohoda s vlastníky pozem-
ků může  ledasco překazit. Na druhou  stranu  i u nás  je mnoho 
příkladů, které ukazují, že když se chce,  tak se mnohého docílí. 
Povodí Moravy v současnosti dokončuje stavbu poldru na Žichlín-
ku na Moravské Sázavě. Podařilo se jim vykoupit 170 hektarů polí 
a z této plochy  se dělá  jakási quazipříroda. V SRN  jsou případy, 
kdy se vykupovalo 15 let a nakonec se vykoupilo. Podstatné je, že 
se vykoupit chtělo. 
Na povodí Labe se uvažuje o obnově středověkého rybníku Nepo-

koj u Dymokur. Snahou je udělat z něj povodňový poldr. My navrhu-
jeme pojímat to podobně jako Žichlínek. Bylo by tedy třeba vykoupit 
pozemky. Bohužel Povodí Labe na  to v prvním plánu nemyslelo. 
Přitom v dokumentaci ke stavbě  jsou vyjádření majitelů okolních 
pozemků. Všiml jsem si například vyjádření, v němž je stařeckým 
písmem napsáno: My Vám dovolíme přístup a tu újmu snesem, ale 
když budete chtít, tak vám tu půdu i prodáme. Tedy prostor k jednání 
tu je. Jestliže se bude platit církvi 40 korun za metr, tak by to mohl být 
i precedens při vykupování pozemků pro veřejné potřeby a nemuseli 
bychom být vázáni na mnohdy nesmyslné odhadní ceny. I když ani 
to už dnes není naštěstí tak zcela pravda.
Odpověď na dilema: vykupovat nebo nevykupovat? můžeme 

hledat v Bavorsko. To je silně kapitalistická země. Bavorská vláda 
má  akční program protipovodňové ochrany do  r.  2020  a podle 
tohoto programu chtějí vykoupit - tuším - asi 10 000 hektarů kolem 
vodních toků pro stát.

Stránský: A jaké ty výkupní ceny dnes jsou?
Nietscheová: Operační program ministerstva zemědělství v bodě 

Prevence před povodněmi II vychází z toho, že ministerstvo financí 
ve svém věstníku stanovilo, že lze pro tento účel zaplatit 50 korun 
za metr čtvereční. Na protipovodňová opatření! Na nic jiného!

Stránský: A co ty revitalizace?
Just: Je to individuální. Ale někde, kde se vykupovala luka nebo 

extenzivní pole pro naše revitalizace, tak se cena pohybovala kolem 
10, 20 korun za metr čtvereční. Další možnosti nabízí komplexní 
pozemkových úprav, kam dnes směřuje více peněz. Příkladmo: Před 
dvěma  lety  jsme zafinancovali  s městem Benátkami nad  Jizerou 
studii protipovodňových a revitalizačních opatření, kterou ve velmi 
dobré kvalitě provedl podnik VRV Praha. Teď už tam probíhají kom-
plexní pozemkové úpravy a Pozemkový úřad akceptuje doporučení 
např. na obchvatné odlehčovací povodňové koryta, velká plocha je 
v plánech označena jako území určené k revitalizaci. Obecně velké 
možnosti postupu vpřed spatřuji ve spolupráci správců vodních 
toků s obcemi. Víme, že obce jsou mnohem úspěšnější v získávání 
pozemků v místě než všechny státní organizace dohromady…

Nietscheová: Nejsou vázány úředně stanovenými cenami.
Just: Mimo jiné, ale je to i záležitost důvěry. Když občané staros-

tovi věří, tak mu někdy pozemky prodají i za pět korun, protože 
vědí, že tam nepostaví benzinovou pumpu. 
Je třeba se poučit ze systému v Bavorsku, kde mají pravidlo, že 

na všech těchto akcích, které provádí státní sektor prostřednictvím 
správy vodních toků, se nějakým předepsaným podílem se účastní 
obce a města, kterým ta opatření přináší užitek. Svoji účast mohou 
obce realizovat mimo jiné vložením svých pozemků. To se hustě 
děje a je to účinné.

Poldry
Vrána: Při  revitalizacích by měly být vykoupeny pozemky po 

čára rozlivu a pravděpodobně celá údolní niva. Takže se to nedá 
říci paušálně přesným počtem metrů na každou stranu. A ta niva 
může být třeba i 500 metrů široká, pak jsou to plochy neskutečné. 
Co se týče cen, tak se mnohé v dobrém slova smyslu dá schovat do 
komplexních pozemkových úprav. 
Padlo  tady několikrát  slovo poldry. S nimi  se začalo uvažovat 

někdy v roce 2002 a teď to vypadá, že poldr všechno spasí a cpe se 
i tam, kde by se situace dala řešit jinými způsoby. U poldru je to 
jednodušší, protože plocha je menší a je soustředěná, tedy pokud 
nejde o 170 hektarový poldr na Žichlínku.

Stránský: Prý se mnozí projektanti neradi podepisují pod poldry, 
protože takový poldr bude poprvé vystaven zatěžkávací zkoušce 
při povodni, která ale může přijít až za několik desetiletí. Není ani 
jistota, že o to dílo bude během těch let řádně pečováno a jestli ho 
nenaruší třeba hlodavci.

Nietscheová: Vlastník díla  je povinen udržovat ho v řádném 
stavu.

Just: Poldry jsem nezmínil proto, že bych byl nějaký bojovník za 
poldry, ale zmínil jsem je proto, abych ukázal, že když se chce získat 
pozemky, tak to jde. Jinak jsem pro to: když už se někde dělá poldr, 
aby se dělal  jako víceúčelový ekologický poldr,  tzn. že zátopová 
plocha bude mít přírodní charakter. 

Vrána: Doporučuji dávat nejen rouru ve formě trubního propust-
ku. Doporučuji dát do hráze (ne do nádrže, protože, když není zalitá 
vodou, tak je to ohavné) výpustní zařízení typu požeráku, tak se 
dá čas od času, kdy se povodně neočekávají to vodní dílo zahradit 
a naplnit. Tím hráz nasákne, zkontroluje a pak se vypustí

Ungerman:  „Poldrománie“  se  tady nějak prosadila  jako spásné 
řešení a nechci se vyjadřovat k jejich spolehlivosti, ale revitalizace 
(většího rozsahu) považuji za účelnější. Obávám se ale, že není model 
jak tyto větší revitalizace zúřadovat. Chápu, že správci vodních toků 
se do toho moc nehrnou, protože je to složité. Jejich pravomoci končí 
někde metr za hranou toku. Mělo by se proto hledat, jak zajistit pat-
řičný prostor pro revitalizaci. Přimlouvám se, aby ve vodním zákonu 
bylo přesně určeno, jaké je postavení jednotlivých účastníků revita-
lizace, zejména správce vodního toku a dotčené obce. Důležité je to 
zúřadovat. Peníze se nakonec vždycky najdou. A za stejné peníze lze 
udělat tvrdou úpravu stejně jako přírodě blízkou revitalizaci. 

Účel a následná údržba revitalizací,  
vztah k protipovodňové ochraně

Kašlík: Bylo hodně řečeno do jaké šířky podél toků revitalizace 
provádět, mnohé bylo řečeno k výkupům pozemků. Podle zákona 
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o ochraně přírody a krajiny je povinností každého občana přírodu 
chránit. Myslím si proto, že není až tak nutné pozemky vykupovat, 
potřebné je vlastníky, kterých se dotkne revitalizovaná část údolní 
nivy, přesvědčit, aby pozemky zůstaly v jejich vlastnictví a aby se 
řádným způsobem, jak to ukládá zákon o ochraně přírody o tyto 
pozemky dál starali. Představte si, že by správce nějakého středně 
velkého vodního toku měl vykoupit pruh podél vodního toku o šířce 
80, 100 metrů tak, aby bylo umožněno rozvolnění kynety vodního 
toku a tento pruh pozemků by pak měl spravovat? To přeci není 
možné! Co by měl s těmito pozemky dělat? Pouze je sekat ? Ani jen 
to v tak velkém rozsahu nelze!

Just: Pan Kašlík už debatu posunul potřebným směrem: co s těmi 
pozemky, které se stanou revitalizovanými, které se dostanou do 
správy správce vodního toku. Je to jeden z momentů, na který správ-
ci vodních toků poukazují. Zatím je to pro ně obranný argument: my 
nevíme, co s tím. My nevíme, kde na to brát peníze. Proto ty plochy 
v nivě nechceme. Tento problém  je  třeba  řešit  a naše Agentura, 
stejně jako další pracoviště ochrany přírody a krajiny, by tu měla 
správcům toků významným způsobem pomoct. V první řadě musí-
me poskytnout technologické návody pro nakládání s revitalizova-
nými plochami. Tady má řada kolegů – vodařů představu, v které je 
utvrzují různé propagační brožurky, že revitalizace je něco krásného 
blížícího  se  japonské zahradě a že  je o to  třeba permanentně za 
velké peníze pečovat. My bychom měli říci, nejen tady u stolu, my 
bychom to měli i psát, abychom za to nesli odpovědnost, že s těmito 
plochami by mělo být zacházeno jako s plochami přírodě blízkými. 
Snahou by mělo být je nechat v co největší míře samovolně vyvíjet 
tak, aby nároky na údržbu byly minimální. Ovšem jisté nároky na 
údržbu budou vždycky. Tak bychom se i my měli snažit pomoci 
najít systémové zdroje financování pro toho, kdo se o to bude sta-
rat. Ať to bude správce toku, obec, nebo nějaké občanské sdružení. 
Čili musíme spolupracovat při technologickém zabezpečení i při 
shánění prostředků.

Nietscheová: Revitalizovat nějakou část koryta vodního toku může 
kdokoliv, kdo bude mít takový záměr. Je to otázka schválení projektu, 
jestli získá práva k pozemkům, jestli má dostatečné finanční prostřed-
ky. V současné době finišují práce na Plánech oblastí povodí a revitali-
zace prováděné správci budou směřovat tam, kde podle Plánů oblastí 
povodí budou představovat vhodné nástroje pro zlepšení stavu.

Adámková: Představa, že by se obce měly více zapojovat do výku-
pů pozemků, je problematická. Myslím si, že celorepublikově se obce 
v rámci protipovodňových opatření aktivně zapojují do programu 
MZe, kde spolupracují se správci vodních toků na protipovodňových 
opatřeních. Tady je snaha obcí velká je a je velice aktivní. Obce ale 
nemají přílišný zájem na výkupu pozemků na  revitalizovaných 
tocích, protože s tím souvisí následná údržba. Nevykupuje se  jen 
koryto, ale  i jeho okolí. Tady bych očekávala od ochrany přírody, 
že pokud tento požadavek má,  tak že by spolupracovala nejen se 
správcem toku, ale  i s obcí. Finanční prostředky  investovat nejen 
do revitalizací ale spolupodílet se na následné údržbě těch prostor. 
Tomu tak dosud není. Ochrana přírody se staví spíše do pozice, že 
si diktuje jak by to mělo vypadat, ale neznám případ, že by občanské 
sdružení z řad ochránců přírody přišlo a řeklo: zrevitalizovali jsme 
tento úsek a chceme se do budoucna o něj starat.

Just: Působím ve středních Čechách a tady většina lepších revita-
lizací – podotýkám že to byly menší potoky – byla prováděna v režii 
obcí, které byly investory. Většinou se finanční prostředky spojují 
tak, že obec má zájem o dotaci na stavbu nového, či rekonstrukci 
nebo odbahnění stávajícího rybníka. K tomu si vezme revitalizaci 
části  vodního  toku. V  řadě případů pro  revitalizace plédují ne 
nějaká ekologická sdružení, nýbrž rybáři nebo myslivci, kteří mívají 
v obci velký vliv. Dovedu si představit situaci, která sice nebude 
univerzální, ale může se vyskytnout poměrně často, že obec pod 
vlivem zájmů rybářů a myslivců bude aktivním podporovatelem 
revitalizačních opatření a následné údržby. 

Ungerman: Věci nepomáhá, že z jednoho šuplíku se mohou platit 
protipovodňová opatření a revitalizační opatření  se mohou platit 
jen z šuplíku druhého. Ty bariery by se měly odstranit. Měl by být 
zájem, když se dělá protipovodňová ochrana v sídle, dělat to takovým 
způsobem, že výsledek bude plnit další funkce pro občany, jak tu nad-
nesla paní Adámková. Procházková zóna se samozřejmě musí platit 
z jiných zdrojů, ale kde je hranice mezi revitalizací a protipovodňo-
vým opatřením? Musí do toho vstoupit obec. Třeba tím způsobem, že 
vykoupí pozemek a pak ho na akci dá. To striktní oddělení způsobuje, 
že v dnešní době je to neproveditelné, nebo proveditelné špatně. To 

dokazují i následná opatření na povodně za posledních asi deset let. 
Ty bariery by se měly odstraňovat, cíle by měly prokořenit navzájem. 
Dneska lidé volají udělejte s tím tokem něco, on nás ohrožuje. Ale to 
je špatný, negativní pohled. Těm lidem se musí vysvětlit: to je vaše 
řeka, ke které můžete přijít,  prožít ji a třeba se v ní vykoupat.

Just: Zcela dávám za pravdu. Zejména vymezovací pojetí progra-
mu protipovodňové prevence MZe je neuspokojivé. Když řešíme 
s panem ředitelem Jiráskem z Povodí Labe už zmiňovaný Nepokoj, 
tak to dopadá tak, že hráz a co k ní patří bude financováno ze země-
dělských peněz, kdežto ty zelené vnitřnosti od nás. Peníze by na to 
měly být, ale musí se nadvakrát úřadovat, a to je nemilé.

Adámková:  Z programů ministerstva  zemědělství  provádět 
tyto revitalizace nelze, jsou to vícenáklady. Jdeme tou cestou, že 
oslovíme Povodí, státní podniky Lesů ČR,  občanská sdružení. 
Počítáme s tím, že finanční prostředky by mohly být získávány 
z dotačních programů MŽP. Počítáme s tím, že ta spolupráce by 
měla být i s MŽP…

Just: V operačním programu MŽP se otevírá bod, z něhož je mož-
né financovat přírodě blízké vodní toky v intravilánech.

Stránský: Zatím tady teoretizujeme o revitalizacích, ale je to pro 
obce a občany přijatelné řešení?

Adámková: Zase se můžeme bavit o Kyjovce, kde se plánuje roz-
volnění jejího toku. Ale na Kyjovce byly provedeny protipovodňové 
úpravy proto, aby k rozlivům nedocházelo. Na Břeclavsku je pod-
máčené území živnou půdou pro komáry, kteří umějí být pořádně 
nepříjemní. Takže už z tohoto důvodu se občané na rozvolňování 
Kyjovky dívají velice negativně. Přáním je spíše Kyjovku nechat být 
jak je a pročistit ji. Obávám se proto, že jak tady zaznělo, že by obce 
měly mít zájem na revitalizacích, tak v tomto případě to nebude ten 
správný směr. Zaznělo zde, že by se o plochy mohla starat občanská 
sdružení. Část Kyjovky by občanské sdružení opravit chtělo, ale 
orgány ochrany přírody nepovolí jakýkoliv zásah. Je tu protiklad: 
má se revitalizovat, ale přesto se nedovolí žádný zásah.

Just: Už tady částečně zaznělo, že jedna věc jsou protipovodňová 
opatření, a druhá revitalizace. To je chyba, kterou tady u nás trpíme 
díky „rozdělení vody“ mezi dvě ministerstva. Když se podíváte do 
Bavorska, tak tam vidíte, že protipovodňová opatření a revitalizace 
téměř jedno jsou. Tam prakticky nenajdete protipovodňová opatření, 
které by nevyužívalo maxima příležitosti k zlepšení ekologického 
stavu vodních toků a současně se tam těžko bude hledat čistá revi-
talizace, která vytváří jen biotopy. Je třeba pochopit, že revitalizace 
významnou měrou přispívají protipovodňové ochraně. Pak jim budou 
obce nakloněny.

Stránský: Pane Juste, řekl jste, že revitalizace není japonská 
zahrada, tedy že tam mohou růst třeba kopřivy, na nichž budou žít 
krásné babočky kopřivové, ale naráží to na právní úpravu bojující 
proti šíření plevelů.

Kašlík: A  já doplním. Dopracovává se novela zákona o ochra-
ně zemědělského půdního  fondu, kde  se počítá  s daleko větším 
sankčním postihem za  to,  když majitel neudržuje  své pozemky 
v řádném stavu a způsobí přenos plevelů na sousední zemědělsky 
využívané pozemky.

Just:  Přítomnost plevelů závisí mimo  jiné na  technologickém 
faktoru, tedy na tom, jak se revitalizace povede. Mám zkušenost, 
že nesmírně důležité je, jak se nastaví zamokření pozemků dopro-
vázejících  revitalizovaný vodní  tok. Dost  revitalizací u nás byla 
zkaženo tím, že se revitalizační koryta udělala zbytečně hluboká 
a nezamokřily se okolní pozemky. Zamokření pozemků podél vod-
ních toků je nejlepší, nejsnazší a nejlacinější způsob, jak zadělat na 
samovolný vývoj relativně přírodních biotopů, kde se nemusíme 
bát ani takových strašáků, jako jsou křídlatky. Tedy tam, kde to lze, 
je dobré plochy co nejvíc zamokřit. Musíme se zbavit návyků z dob 
melioračních, kdy jsme žili z pouček, že voda se má vejít do koryta 
a kolem  toku má být  sucho. Druhé  technologické doporučení  je 
vyhnat křídlatku vrbou…

Nietscheová: A co pak s vrbou?
Just: Nechat ji tam růst.
Nietscheová: Ale tím pak výrazně omezíme průtok velkých vod.
Just: Nacházíme se v revitalizovaném úseku, kde s velkou mírou 

pravděpodobnosti  budeme naopak  omezení  průtočnosti  vítat. 
Protože bude dekoncentrovat průběh povodňových vln, bude zpo-
malovat odtok z území.

Kašlík: Nechávat  pozemky podél  revitalizovaných  vodních 
toků zamokřené naráží na to, že ty pozemky něčí jsou. Vlastníci 
pozemků podél vodních toků, když jim bude nabídnuta slušná cena 
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– třeba 40 či 60 korun za metr – pozemky určitě radši prodají, než 
aby se o něj starali, vkládali do nich peníze a neměli z pozemků 
prakticky žádný užitek. Tedy MŽP nebo AOPK by měly vymyslet, 
jakým způsobem se bude hradit výkup a jakým způsobem se bude 
hradit následná údržba pozemků. To bude alfa a omega pro další 
realizaci revitalizací.

Adámková: Z toho vycházím i já, když jsem hovořila o tom, že 
obce o revitalizace nebudou mít zájem, pokud půjde o přirozené 
koryto.  Jak  jste říkal, že v Německu je běžné, že protipovodňové 
ochrany se řeší současně s revitalizacemi, tak to je úhel pohledu 
na revitalizace nám blízký. Protože u nás v Břeclavi chceme pro-
tipovodňově zabezpečený  tok využít  i k rekreaci a jako klidovou 
zónu. Pak  je  to  revitalizace  jiného charakteru, charakteru umělé 
stavby. Tam by ty obce rády spolupracovaly. Musíme si ujasnit, co 
to ty revitalizace jsou.

Nietscheová: Musí  revitalizované koryto vodního  toku být při-
rozeným korytem vodního  toku?  Intenzivně  to  sleduji z hlediska 
novely vodního zákona. Je totiž zcela podstatné, jestli řekneme, že 
provedenou revitalizací bylo provedeno vodní dílo a ten kdo to vodní 
dílo vlastní je povinen ho udržovat v řádném stavu, nebo provedenou 
revitalizací vzniklo přirozené koryto vodního toku a ten, kdo provedl 
jeho revitalizaci už tam nemá žádnou stavbu, nemá k tomu žádný 
vztah a žádné povinnosti zasahovat a nějakým způsobem to vést, řídit 
k něčemu. Je to příroda, která se vyvíjí přirozeným způsobem. 

Kašlík: A vlastníci okolních sousedních pozemků musí strpět, 
když jim pozemek třeba zmizí po povodni nebo i korytotvorným 
procesem vodního toku mimo povodně.

Just: Já nevidím problém v tom, že by revitalizace byla stavba. 
Ostatně dosud  ji  naše dotační  programy  jako  stavbu pojímaly. 
Investor má k revitalizačnímu dílu  vztah, udržuje ho nějakým 
vhodným způsobem. Po sovětském vzoru bych však mohl říci, že 
revitalizace je stavba nového typu, strojka novovo típa, protože na 
rozdíl od klasické statické stavby, tak jak si ji představuje stavební 

zákon nebo i zákon o vodách, by měla i revitalizace mít možnost 
se do určité míry dál vyvíjet. Ne neomezeně!
K tomu co je to revitalizace. Jsem zastánce velmi širokého pojetí 

pojmu revitalizace. Je to významné opatření ke zlepšení ekologic-
kého stavu, vzhledu, pobytové, rekreační hodnoty vodního toku. 
Výsledkem vůbec nemusí být koryto přírodně autentické. Může to 
být koryto, které se významným způsobem změní, nabude nějaké 
členitosti nebo prostorového  rozsahu,  ale pořád  to bude vodní 
dílo. Takovouto revitalizaci si lze představit - a ve světě je to zcela 
běžné – uprostřed města. Vodnímu toku ve městě se dá prostor, 
dostatečný povodňový průtočný profil, v němž třeba aspoň kyneta 
má přírodě blízké tvary. Tedy i v intravilánu může jít o revitalizace. 
Revitalizace je i to, co si udělali v Soulu. Řeka ve městě tam byla 
schovaná pode dvěma silnicemi. Když silniční stavby dožily, tak 
je zbourali a řeku zase otevřeli. Neudělali ji jako Botič v Nuslích, 
ale udělali ji na způsob „japonské zahrady“, dokonce s vodotrysky. 
Udržování musí stát spoustu peněz. Přírodní autentici by řekli, že 
to není revitalizace, já tvrdím, že to revitalizace je.

Stránský: Poslední tečka: co říkáte bonmotu, že Jakub Krčín totálně 
zdevastoval jižní Čechy?

Just: Krčín pracoval v jiné době a za jiných výchozích podmínek. 
Míra zachovalosti přírody tehdy byla jiná, tenkrát bylo ještě z čeho 
ukrajovat. Ale také se hovoří o tom, že jeho díla byla už na svoji 
dobu megalomanská a nadsazená. Vždyť  rybník Rožmberk dnes 
dosahuje pouze asi třetinové rozlohy oproti té původní. Už tenkrát 
se ukázalo, že ta původní zátopa byla neúnosná. 

Ing. Václav Stránský
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Súhrn
Príspevok informuje o kontaminácii nánosov (dnových sedi-

mentov) nádrže Vodného diela „Ružín I“ vybranými prvkami 
(ťažké kovy) a výsledkoch laboratórnych experimentov zamera-
ných na zníženie obsahu vybraných kontaminantov vo vzorkách 
nánosov. Pre experimenty bol použitý kompozitný sorbent, kto-
rého zložky tvoria prevážne prírodné materiály so sorpčnými 
vlastnosťami. Boli získané prvé výsledky vplyvu tohto sorbentu 
na obsah ťažkých kovov v nánosoch. Na ich základe budú expe-
rimenty pokračovať.

1. Úvod
Nánosy resp. sedimenty tokov a nádrží vodných diel (ďalej VD) 

sú výsledkom erozno-sedimentačných procesov príslušných povo-
dí. Termín nánosy je zaužívaný v hydrológii podľa doteraz platnej 
normy [1]. V geológii a v geochémii [4] sú zaužívané termíny riečne 
a dnové sedimenty. Za hlavný rozdiel medzi uvedenými skupinami 
nánosov (sedimentov) je uvádzaná skutočnosť, že nánosy riek, podľa 

geológov riečne sedimenty, sú odrazom prebiehajúceho deja, usad-
zovania a premiestňovania pevných častíc v tokoch, najmä s vyšším 
sklonom dna a tým rýchlejšie prúdiacou vodou, kde vytvárajú na 
dne pomiestne, dočasné a tenké vrstvy. Ako dnové sedimenty sú 
geológmi nazývané nánosy ktoré sa vytvárajú v jazerách, nádržiach 
VD a v dolných resp. nížinných úsekoch pomaly tečúcich tokov, kde 
vytvárajú zvýšenie dna o hrúbke aj niekoľko metrov.
Zanášanie nádrží VD a dolných úsekov  tokov nánosmi  (sedi-

mentmi) spôsobuje problémy v znižovaní objemu vody v nádržiach 
VD, sú obmedzované alebo zhoršované plavebné pomery, znižuje 
sa prietoková kapacita korýt a tým sa zhoršuje ochrana okolitého 
územia pred záplavami atď. Preto je potrebné nánosy (dnové sedi-
menty) z nádrží VD a korýt tokov odstraňovať. Vzhľadom na veľké 
objemy nánosov je potrebné rozhodnúť nie len ako nánosy vyťažiť, 
ale aj ako ich uskladniť, prípadne zlikvidovať.

2. Všeobecná charakteristika zloženia nánosov
Nánosy (dnové sedimenty) sú z mineralogického hľadiska tvo-

rené najmä ílovitými minerálmi, menej úlomkami hornín, oxidmi 
a hydroxidmi železa, mangánu a hliníka, s prítomným rôzne veľkým 
podielom organických  látok. V podstate  odrážajú  geochemický 
charakter geologického pozadia, pôd, antropogénnu činnosť a iné 
vplyvy v danom povodí.
Nánosy  tokov  a nádrží  sa dajú na  základe  charakteristických 

vlastností zaradiť medzi hydromorfné, subhydrické pôdy. Pri ich 
využívaní je preto možné aj na ne aplikovať zákonitosti procesov 
prebiehajúcich v pôdach [3]. Je tu však rozdiel medzi nánosmi a pô-
dami, na ktorý poukazujú niektorí autori [2], spočívajúci v spôsobe 
ich kontaminácie  rôznymi prvkami. Nánosy aj pôdy akumulujú 
v sebe rôzne prvky, no nánosy sa nachádzajú v inom, akvatickom 
prostredí  a zachytávajú kontaminanty  z viacerých zdrojov. Tým 
bývajú kontaminované širším spektrom látok a prvkov, čo kompli-
kuje ich využitie alebo úpravu.
Bolo zistené [5,10,13], že najmä jemné frakcie nánosov (sedimen-

tov) sú schopné zachytávať vysoké obsahy ťažkých kovov (ŤK) ale 
aj rádionuklidov [2]. Okrem toho vzorky povrchovej vody, odobraté 
z toho istého profilu ako nánosy, majú často obsahy ŤK na úrovni 
vyhovujúcej norme pre povrchovú vodu, ale vzorka nánosu obsa-
hom tých  istých prvkov nevyhovuje platným normám pre pôdu 
a nánosy. Typickým príkladom  rozdielnej úrovne kontaminácie, 
prípustnej  pre povrchovú vodu  a nánosy  vzhľadom k platným 

Věřím, že diskuse čtenáře zaujala a budu potěšen, pokud se 
k věci vyjádří i jiní. Uvědomuji si, že se jí nezúčastnil žádný 
biolog či aspoň „nevodohospodář“. Proto právě názory těchto 
odborníků by mohly být pro diskusi přínosem. Stránský
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Obrázok 1. Prehľadná situácia povodí riek Hornád a Hnilec s označením priehradného 
profilu „Ružín I“

Obrázok 2. Orientačný náčrt nádrže VD 
Ružín I a II a jej hlavných prítokov

normám, je nádrž „VD Ružín I“ [10], ktorej voda a nánosy sú konta-
minované pozostatkami po bývalej banskej, úpravníckej a hutníckej 
činnosti v povodí rieky Hornád [12].

3. Stručná charakteristika nádrže Vodného diela 
Ružín I a jej povodia
Nádrž VD Ružín I leží na južnej hranici územia, známeho v minu-

losti ako Spiš. Je situovaná na toku Hornád v úseku medzi bývalou 
obcou Ružín a obcou Margecany (obr. 1.).
Hladina vody nádrže  siaha pri maximálnej prevádzkovej hla-

dine na toku Hornád a na jeho najväčšom prítoku Hnilec až nad 
Margecany. Pri spomenutej hladine siaha vzdutie v nádrži VD aj 
do údolí dvoch potokov Belá a Opátka v katastri bývalej baníckej 
obce Košické Hámre (obr. 2.).
Územie Spiša je podľa archeologických vykopávok a archívnych 

dokumentov oddávna známe intenzívnou banskou, úpravníckou 
a hutníckou činnosťou. Banské technológie používané v minulosti 
boli obyčajne zamerané na bohatšie zóny ložísk a tak aj spracovaný 
rudný materiál mal malé objemy. Odpad sa obyčajne uskladňoval 
v podobe háld, odvalov, alebo sa používal na stavebné účely v blíz-
kosti banských diel.
V ostatných desaťročiach  sa  pri  dobývaní  ložísk nerastných 

surovín premiestňovali spolu s úžitkovou zložkou aj veľké objemy 
sprievodných hornín – hlušiny, ktoré niekedy tvorili oproti úžitko-
vej zložke 95 – 99 % vyťaženého materiálu. Hlušina sa po úprave 
a odseparovaní rudniny ukladala na veľkoplošné skládky banského 
odpadu, tzv. odkaliská [9]. 
Tieto staršie aj novšie skládky predstavujú pre základné faktory 

životného prostredia, ktorými  sú predovšetkým povrchové vody 
resp.  toky  a ich nánosy  (sedimenty)  a v nie poslednom  rade  aj 
ovzdušie a pôdy, stále trvajúce nebezpečie, ktoré spočíva v pohybe 
a transformácii niektorých prvkov, najmä ťažkých kovov (ŤK), do 
týchto prostredí. 
Napriek útlmu až zastaveniu banskej  a naväzujúcich činnosti 

od roku 1993, výsledky prieskumných prác od roku 1994 [5,7-11] 
a ich porovnanie s platnými normami [15,16] dokazovali, že obsah 
vybraných prvkov resp. ŤK, napr. Cu, Hg, Zn, Ni a ďalších, vo vode 
i nánosoch nádrže VD “Ružín I” ako aj v hlavných prítokoch Hnilec 
a Hornád v miestach  ich vyústenia do nádrže VD po  roku 1996 
podstatne nepoklesol.

4. Stručná charakteristika nánosov nádrže Vodného 
diela Ružín I 
Projektovaný objem nádrže bol 59 000 000 m3 vody. Podľa upre-

sňovaných údajov [5,13] množstvo nánosov v nádrži, od začiatku 
napúšťania nádrže VD v roku 1969, sa odhaduje v súčasnosti na 
10 mil. m3. Objem vody tým poklesol na 49 mil. m3. Ich rozmiest-
nenie na dne nádrže  je nepravidelné. Najväčšie množstvá náno-

sov sú v miestach vyústení tokov Hnilec, Hornád, Belá a Opátka 
(obr. 2.) na koncoch vzdutia hladiny vody, kde ich hrúbka dosahuje 
niekoľko metrov. V hlbších úsekoch nádrže je hrúbka nánosov veľmi 
nepravidelná. Vytvára ich veľmi jemný (pelitický) materiál, ktorý 
nadobúda po vysušení tvrdú, takmer „skalnú“ podobu [5]. Bolo to 
zistené pri znížení hladiny vody z prevádzkových dôvodov v roku 
1998 [13,14]. Ležia v hĺbkach viac ako 15 metrov, čo bude kompli-
kovať ich vyťaženie z nádrže. Pre ťažbu sú najvhodnejšie priestory 
v blízkostí vyústení tokov Hnilec, Hornád, Belá a Opátka. Povrch 
nánosov je tam menej ako 10 m pod hladinou v nádrži VD.

4.1 Výsledky chemických analýz odobratých vzoriek  
nánosov
Prvé odbery vzoriek z povrchovej vrstvy nánosov o hrúbke 5 cm, 

ale aj pomocou vertikálnych sond s hĺbkou do 3,5 m, boli vykonané 
nie len v úsekoch vyústenia vodných tokov Hnilec, Hornád, Belá 
a Opátka, ale pozdĺž celej nádrže, v roku 1994. Od roku 1997 boli 
vzorky nánosov odoberané v podstate len z povrchovej vrstvy a vo 
vybraných profiloch. Odobraté vzorky boli podrobené  rozborom 
na obsah vybraných prvkov, väčšinou ťažkých kovov, na minerálne 
zloženie, obsah organických zložiek a disperzitu. Vzorky nánosov 
boli rozložené na MWS (mikrovlný rozkladný systém) a chemické 
analýzy boli vykonané metódou AAS a to celkový obsah prvkov 
a obsah prvkov vo výluhu 2 M HNO3. Boli to prvky: Fe, Ca, Mg, Al, 
Mn, Zn, Cu, Pb, Sb, Cd, Ni, Co, Cr, As a Hg. Pre prvky Fe, Ca, Al, 
Mg a Mn použité platné normy [15-17] však neobsahujú limitné 
hodnoty.
Riečka Belá preteká bývalým baníckym rajónom, už dlhú dobu 

neaktívnym. Z 10 prvkov s normami porovnávaných obsahov, 3 prv-
ky a to Cu, Co a Ni signalizujú obsahy ŤK nad hranicou maximálne 
prípustnej koncentrácie – MPC, použitej normy [16]. 
Nánosy riečky Opátka majú obsah Co a Ni podobný ako Belá, 

len Cu presahuje 1,3 – 2,5 násobne ale už intervenčnú hodnotu 
– IV, normy [16].
Povodie Hnilca je podstatne väčšie ako Opátky a Belej. Hornino-

vé komplexy sú tu podobné a tvorí ich gelnická a rakovecká séria. 
Hnilec má splaveniny a tým aj nánosy s výrazným obsahom Cu. 
Tento prvok v Hnileckom ramene nádrže 2,5 až 5 násobne prevyšuje 
intervenčnú hodnotu – IV normy [16]. Je tu aj mierne zvýšenie obsa-
hu Hg v priestoroch sútoku Hnilca a Hornádu. Obsahy As, Cd, Pb, 
Co, Ni a Zn v r. 1994 – 2006 sa pohybujú okolo MPC hodnoty [16]. 
Podiel na tomto stave majú pozostatky po dávnej i nedávnej ban-
skej ťažbe, úprave rúd a hutníctve (Žakarovce, Gelnica, Prakovce, 
Smolník atď). V povodí sú početnejšie a väčšie sídelné celky, ale sú 
tu aj na povrch vychádzajúce ultra bázické horniny – serpentinity, 
ktoré sú nositeľmi zvýšených obsahov ŤK. 
Najzložitejšie  povodie  z  geologického hľadiska má  samotný 

Hornád. Z kryštalinika a mezozoických vápencov prechádza cez 
paleogén  spišskej  kotliny do  staršieho paleozoika  so  známymi 
ložiskami železných rúd a farebných kovov. Na ich báze v tomto 

povodí prekvitalo baníctvo od historických 
dôb  a boli  tu  známe veľké  spracovateľské 
komplexy, predstavujúce zdroje ŤK. Sú  to 
Rudňany, Slovinky, Novoveská Huta, Šte-
fanská Huta, Krompachy a ďalšie.
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Významným producentom kontaminujúcich prvkov je komunál-
na sféra a pred 15–25 rokmi to boli aj poľnohospodárske komplexy 
na  ľavej  strane povodia. Chemickými analýzami  [5,9,12,13] boli 
zistené, oproti normovým limitom [15-17], zvýšené obsahy Hg, Cu, 
As, Ni a Cr. Vysoké obsahy ortuti sú hlavne dôsledkom prevádzky 
Železorudných baní v Rudňanoch. Maximum ťažby a spracovania 
ortuti tu bolo pred 16 – 30 rokmi.
Analýzy  z výluhov v 2 M HNO3  stanovili  obsahy vybraných 

prvkov a porovnali sme ich s limitom B platnej normy pre pôdy 
[15]. Zistené hodnoty od roku 1994 do r. 2005 sú väčšinou niekoľko 
násobne prekročené pre Cu i Ni. Hlavne pre Hg zo vzoriek odobera-
ných po zvislici [5].
Táto skutočnosť je veľmi nepriaznivá a nedovoľuje priamo použiť 

takéto nánosy (sedimenty) pre biotické účely, napriek priaznivým 
obsahom organického podielu.

4.2 Zrnitostné zloženie a objemy nánosov vhodných 
na vyťaženie
Nánosy – dnové sedimenty sú do nádrže VD intenzívne trans-

portované hlavnými prítokmi a to Hnilcom, Hornádom, Opátkou 
a Belou.  Ich pôvodné koryta resp. údolia dnes tvoria 4 základné 
ramená nádrže VD (obr. 2.). Aktuálne by bolo vyťaženie nánosov 
z týchto ramien na konci vzdutia hladiny nádrže VD Ružín I. Navzá-
jom sa líšia, ako bolo skôr uvedené, chemickým zložením nánosov 
[5,13] aj zrnitosťou a obsahom organického podielu v nich.
Jemný podiel pod 40 µm pri  zrnitostnej  analýze  za  sucha  sa 

pohyboval od 62 do 79 % a pri analýze za mokra od 57 do 74 %, 
ktorý je hlavným nositeľom ťažkých kovov [5,13]. 
Výsledky straty žíhaním resp. percento organického podielu [13] 

uvádzame v priemerných hodnotách nasledovne:
Vzorka  lokalita odberu    % organického podielu
1    Hornádske rameno   12,73
2    Hnilecké rameno    15,74
3    Opátske rameno    18,45
4    Belianske rameno    13,88 
Nánosy s uvedeným organickým podielom sa môžu použiť na 

priame prihnojovanie, výrobu kompostov a pod.  [5,13]. Použitie 
však závisí na obsahu ŤK, prednostne jedovatého charakteru ako 
Hg, As, Ni, Co a Cu, ktoré sa v nánosoch nachádzajú.
Objemy nánosov vhodných na vyťaženie, na koncoch vzdutia 

sú nasledujúce:
Hornádske rameno     1 350 000 m3.
Hnilecké rameno      585 000 m3. 
Opátske a Belianske rameno   555 000 m3.
Spolu     2 490 000 m3.
Je  to  takmer  25 % nánosov  (dnových  sedimentov),  ktoré  sú 

v nádrži usadené.

4.3. Riziká kontaminovaného prostredia nádrže VD Ružín I
Predovšetkým je potrebné uviesť dve závažné rizika pre človeka. 

Prvé spočíva v tom, že vodné živočíchy môžu kumulovať z prostre-
dia nádrže metylortuť – (CH3)2.Hg, 
Druhé  riziko  je  v neuváženom využívaniu dnových nánosov 

(sedimentov) na hnojenie pôd, čím sa ŤK cez potravinový reťazec 
stanú nebezpečné človeku.

5. Súčasný stav riešenia úpravy vody a pôdy  
obsahujúcej ťažké kovy
Z dostupnej literatúry vyplýva, že výskumníci sa doteraz úspešne 

zaoberali úpravou pitných vôd a priemyselných vôd [19] použitím 
prírodných zeolitov. 
Existujú publikované výsledky experimentálneho odskúšavania 

aj ďalších prírodných materiálov ako sorbentov pri úprave pôd [20-
24]. Aplikáciou zeolitu a ďalších prírodných materálov je možné 
o. i. upraviť v pôde pH, zvýšiť sorpčnú kapacitu a významne znížiť 
hladinu mobilných foriem ŤK zabudovaním do väzieb neprístup-
ných pre rastliny [21,24].
Ukazuje sa však, že pre každú konkrétnu úpravu pôdy je potrebné 

nájsť  konkrétny  technologický postup  s konkrétnym sorbentom. 
Doteraz neexistuje obecný návod na postup stabilizácie kontami-
nujúcich prvkov alebo zložiek na dlhú dobu [21].
Jednou z možnosti úprav pôd, medzi ktoré podľa [3,4] môžeme 

zaradiť aj nánosy (dnové sedimenty) kontaminované ŤK je doteraz  
aplikácia sorbentov, hlavne zeolitu. Štúdiu využitia tohto prírodnému 
sorbentu sa venovali výskumníci a výskumné tímy aj u nás. Svedčí 
o tom  literárna  rešerš každej publikácie zaoberajúcej  sa úpravou 
odpadových a priemyselne znečistených vôd a pôd [20-24]. 

5.1. Testovanie kompozitného sorbentu, vyrábaného 
v Slovenskej republike, v zahraniči
Pred niekoľkými rokmi sa začal skúšať anorganický kompozitný 

sorbent, ktorého vývoj a výrobu pre riešenie spomenutej proble-
matiky zabezpečila firma resp. spoločnosť zo Slovenskej republiky. 
Tento kompozit predstavuje kombináciu prírodných surovín, ktoré 
sa vyznačujú prirodzenými vysokými sorpčnými vlastnosťami. Ide 
o diatomické  íly,  smektitové  tufy,  alginit, polovypálený dolomit, 
sadrovec, zeolit, uhlie a iné. Presné zloženie pozná len výrobca. 
Podľa  osobnej  a písomnej  informácie  výrobcu  spomenutého 

kompozitného  sorbentu pred  skúšaním  ich  výrobku,  najlepšie 
výsledky boli  dosahované  so  sorbentom BERINGITE,  ktorý  sa 
vyrábal v Belgicku. Výroba však skončila v roku 1995 po vyčerpaní 
surovinových zdrojov na jeho výrobu. Preto sa hľadá alternatívny 
produkt s podobnými vlastnosťami pre remediáciu pôd kontami-
novaných ťažkými kovmi. Práve ich kompozitný sorbent je podľa 
nášho výrobcu plne porovnateľný s prípravkom BERINGITE. Porov-
návacie testy boli uskutočnené v spolupráci s Geologickou službou 
Slovenskej republiky v roku 1997. 
Informácie o jeho doterajšom testovaní v zahraničí sme od výrob-

cu resp. jeho konateľa dostali koncom roka 2006. Z nich vyplýva, 
že existujú dielčie nepublikované výsledky:
• Testovanie na imobilizáciu ťažkýc kovov v pôdach z okolia hút na 
spracovanie neželezných kovov v Belgicku, 2001 – 2003. Testova-
nie vykonávalo Univerzitné centrum Diepenbeek pri Univerzite 
Limburg.

•  Porovnania účinnosti na imobilizáciu ťažkých kovov s inými pôd-
nymi prísadami, boli výrobcovi zaslané v júni 2006 listom. Test 
vykonal Prof. Marschner, Ruhr-University Bochum, Nemecko, 
2006.

• Aplikácie sorbentu ako filtračnej náplne na odstraňovanie ťažkých 
kovov z odpadovej vody belgickou firmou v priemyselných mobil-
ných filtroch.

• Testovania pri odstraňovaní ťažkých kovov z vody. 
•  Testovania v Slovenskej republike pri odstraňovaní fosforečnanov 
z vody s „výsledkom o niečo lepším ako s prírodným zeolitom“.

5.2. Publikované výsledky
• Testovania na imobilizáciu ťažkých kovov v pôdach mestských par-
kov v Seville. Testovanie vykonal Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiologia de Sevilla, Prof. L. Madrid s kolektívom [24].

• Výsledky aplikácie pri odstraňovaní Pb z kontaminovanej pôdy 
v Slovinsku vykonal Prof. Domen Leštan a kolektív, Univerzita 
Ljubljana. Publikoval Neža Finžar v PhD práci v roku 2006 [25].
Informácie, ktoré nám poskytol výrobca kompozitného sorbentu 

sa týkajú, v drvivej väčšine, odstraňovania ťažkých kovov a fosfátov 
z kontaminovanej pôdy a odpadových vôd mimo Slovenska. 

6. Testovanie kompozitného sorbentu na vzorkách 
nánosov VD „Ružín I“
Vzhľadom na získané výsledky  [5,6,13], najvhodnejším  rieše-

ním problematiky nánosov kontaminovaných ŤK sa ukazuje  ich 
vyťaženie, po predchádzajúcom vyriešení  stabilizácie  resp.  imo-
bilizácie nebezpečných ŤK obsiahnutých v nánosoch  (dnových 
sedimentoch) a súčasne vyriešenie zachytenia a čistenia banských 
vôd a vôd odtekajúcich z priemyselných resp. banských odkalísk už 
pri ich zdrojoch [9]. To sú vyústenia opustených banských štôlni, 
šacht a vyústenia drenáži z odkalísk.
Úprava nánosov (dnových sedimentov) resp. publikovanie vý-

sledkov s týmto zameraním podľa názoru autorov tohto príspevku 
prakticky absentuje.

6.1. Experimentálne práce
Prvé laboratórne pokusy na našom pracovisku v období X/2005 

–  II/2007 boli zamerané na účinnosť kompozitného sorbentu pri 
imobilizácii  resp.  odstraňovaní ŤK z nánosov nádrže Vodného 
diela „Ružin I“.
Vplyv kompozitného  sorbentu na  imobilizáciu  ťažkých kovov 

v nánosoch bol sledovaný v laboratórnych podmienkach ako 21, 
120 a 333dňový experiment. 
Bolo navážené 9,5 g nánosu a bolo pridané 0,5 g kompozitného 

sorbentu, čo odpovedalo 5 % váhovým, podľa doporučenia výrobcu. 
Vzorky boli vsýpané do 250 ml fliaš z PVC, zaliate 8 ml destilovanej 
vody. Po uplynutí jednotlivých časových intervalov 21, 120 a 333 
dní bolo do vzorky pridané 100 ml 2 M HNO3, trepalo sa 6 hodín 
a obsahy ťažkých kovov boli stanovené na AAS. 

Pokračování na str. 108
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6.2. Výsledky a diskusia
Data sú v tab. 1. Obsah prvkov Ni, Cr a Pb v odobratých kon-

trólnych vzorkách nánosov (K) z nádrže VD aj vo vzorkách s kom-
pozitným sorbentom (KS) je pod hranicou najnižšieho limitu – TV, 
normy [16] a preto výsledky nekomentujeme. V zostávajúcich vzor-
kách (KS) sme po 333 dňoch zistili pokles obsahu od 9 do 15,9 % 
pre meď a od 19,4 do 29,3 % pre zinok. 

7. Záver
Pri overovaní vplyvu anorganického kompozitného sorbentu na 

imobilizáciu  ťažkých kovov v nánosoch z nádrže VD bol zistený 
pokles obsahu medi a zinku. Percento poklesu možno považovať za 
nevýznamné. Tieto výsledky treba považovať za orientačné a žiadajú 
si ďalšie overenie v laboratórnych podmienkach.
Neboli posudzované ďalšie  sorbenty,  je preto  zatiaľ nemožné 

odporúčanie tohto sorbentu na imobilizáciu ťažkých kovov.
V ďalších experimentoch je potrebné sa zamerať na porovnanie 

účinku  testovaného  domáceho  kompozitného  sorbentu  s jeho 
jednotlivými zložkami, ktoré sú súčasťou tohto kompozitného sor-
bentu a s inými prírodnými materiálmi so sorpčnými vlastnosťami. 
Potom rozhodnúť o sorbentoch pre ďalšie experimenty so vzorkami 
nánosov (dnových sedimentov) z konkrétnej nádrže. 

Poďakovanie: Tento príspevok vznikol s podporou grantovej agentú-
ry VEGA v rámci riešenia projektu 2/7045/27 a Agentúry na podpo-
ru výskumu a vývoja, na základe Zmluvy č. APVV-51-027705
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vzorka Cu Ni Cr Pb Zn
mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1

1 K 151 11,1 3 30,1 76,4
   21 d KS 147,5 11,05 2,05 33,35 57,8
 120 d KS 140,5 7 3,05 30,05 47,35
 333 d KS 127,1 10,5 2,7 32,35 48,05
2 K 168 25,9 5,4 46,1 386,8
   21 d KS 159 23,15 4,05 47,75 337,2
 120 d KS 157 16,65 5,9 43,6 306,6
 333 d KS 142,9 20,05 5,35 45,95 311,7
3 K 48,8 9,2 4 26,3 54,9
   21 d KS 46,25 8,5 2,4 28,1 47,5
 120 d KS 44,8 5,1 4 25,5 36,3
 333 d KS 44 7,9 2,55 27,6 38,8
4 K 342 12,7 7,8 86,2 310,8
   21 d KS 358,5 12,55 4,85 87,4 310,8
 120 d KS 326,5 8,4 7,05 79,65 274,9
 333 d KS 323 11,5 5,75 83,5 275,8

Tabuľka 1. Vplyv kompozitného sorbentu na obsah ťažkých kovov 
v nánosoch nádrže VD

K – nános, kontrolná vzorka;
21 d KS – vzorka (nános a kompozitný sorbent) po 21 dňoch
120 d KS - vzorka (nános a kompozitný sorbent) po 120 dňoch
333 d KS - vzorka (nános a kompozitný sorbent) po 333 dňoch
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Influence of composite sorbent for selected elements con-
tent in the sediment load of the reservoir of Waterworks 
„Ružín I” (Brehuv, J.; Szabová, T.; Šestinová, O.; Špaldon, 
T.; Slančo, P.; Bobro, M.; Hančuľák, J.; Koščová, M.)

Key Words
reservoir of waterworks – sediment load – contamination – heavy 
metals – sorbent – composite sorbent 

The paper contains information about contamination of the 
sediment load (bottom sediment) of the reservoir of Waterworks 
“Ružín I” by selected elements (heavy metals) and about results of 
the laboratory experiments focused on decrease of the content of 
selected contaminants in sediment load samples. For experiments 
the composite sorbent was used, which contains natural materials 
with sorption attributes. The first results of influence of this sorb-
ent on the heavy metals content in sediment load were obtained. 
On this base the experiments will continue. 

Konference Juniorstav 2008
Jubilejní, 10. ročník konference doktorského studia s mezinárodní 

účastí  JUNIORSTAV 2008  se konal 23.  ledna 2008 v prostorách 
Fakulty  stavební. Celou akci  zaštítili prof.  Ing. Karel Rais, CSc., 
MBA – rektor VUT v Brně, a prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
– děkan Fakulty stavební. Odborným garantem celé akce byl prof. 
Ing. Otakar Švábenský, CSc.
Jedná se o akci, která svým zaměřením pokrývá celou šíři staveb-

ních oborů a je rozčleněna do 8 hlavních sekcí:
•  pozemní stavitelství
•  konstrukce a dopravní stavby
•  vodní hospodářství a vodní stavby
•  fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
• management stavebnictví
•  geodézie a kartografie
•  soudní inženýrství
• udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel
z nichž některé jsou rozděleny na další pod-sekce. Celkem kon-

ference čítá 20 sekcí.
Určena  je pak pro  studenty doktorských  studijních programů 

v prezenční  i distanční  formě,  z České  republiky  i  ze  zahraničí.
V rámci konference získávají studenti doktorského studia příležitost 
nejen pro publikaci  výsledků  své  vědecko-výzkumné  činnosti, 
jejich prezentaci před širší veřejností, ale i k diskusi o odborných 
problémech. V průběhu konference mohou také navázat kontakty 
s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. 
navázat spolupráci s praxí. Letos bylo přihlášeno více jak 400 účast-
níků. Samotné konference se potom zúčastnilo asi 350 účastníků. 
Největší zastoupení měla sekce Vodní hospodářství a vodní stavby, 
která z důvodu velkého počtu účastníků musela být rozdělena do 
dvou  jednacích místností. Samotná konference začala úvodním 
slovem doc. RNDr. Miloslava Švece, CSc.,  prof. RNDr. Zdeňka 
Choboly, CSc. a prof.  Ing. Otakara Švábenského, CSc. Poté se  již 
rozeběhly prezentace v jednotlivých sekcích, které mnohdy trvaly 
až do pozdního odpoledne. Přednesena byla témata jak ryze vědecká 
(„Experimentální ověření  funkčnosti vnitřního zateplení na bázi 
hydrofilní minerální vrstvy“), tak lehce úsměvná, ale neztrácející 
nic na své odbornosti („Mezi pisoáry“).
Celý den byl pak zakončen předáním cen a diplomů těm nejlep-

ším z každé sekce děkanem Fakulty stavební a příjemným spole-
čenským večerem. Ze sekce vodní hospodářství byli vyhlášeni dva 
vítězové, a sice Ing. Michaela Danáčová z STU Bratislava a Ing. Petr 
Janál z Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební Vyso-
kého učení technického v Brně.
Nešlo  ani  tak o vítěze  jako  spíš  o to,  aby  si  každý –  a hlavně 

studenti prvních ročníků doktorandského studia – vyzkoušel vystu-
pování a úskalí prvního publikování, těm starším zase o rozšíření 

obzorů svých kolegům i svých vlastních. Generálním sponzorem 
konference byly firmy GEODIS Brno a OMEGA Design. Mediálními 
partnery pak časopis Konstrukce a média, Materiály pro  stavbu, 
Risk Management a Vodní hospodářství. Sponzorstvím konferenci 
zaštítilo několik dalších firem, nejen ze stavebního oboru. Všem 
patří velké poděkování.
Konference byla velmi dobře zorganizována a její hladký prů-

běh svědčí o mistrovské práci při její organizaci. Za to patří velké 
poděkování a uznání organizátorům celé akce, v čele s Ing. Annou 
Hašovou z Ústavu Geodézie a kartografie Fakulty stavební v Brně.

Ing. Václav Papírník

Ing. Veronika Jáglová,
dlouholetá pracovnice  odboru ochrany vod na MŽP, byla před 
nedávnem uvedena do funkce jako jeho nová ředitelka. Přejeme jí 
hodně úspěchů při řízení tohoto složitého odboru a věříme, že si 
v brzké době najde čas na delší rozhovor. Zatím jsme se jí během 
semináře v Moravské Třebové aktuálně zeptali:

Stránský: Jaké úkoly považujete pro sebe za prioritní na vnitřní 
i mezinárodní scéně? 

Jáglová: V letošním roce si za cíl kladu následující úkoly:
1. Zabezpečení monitorování povrchových vod, zejména finanční, 

což je úkol nelehký, jehož projednávání se táhne již třetí rok a pokud 
se podaří zajistit kontinuální financování na několik výhledových let 
dopředu, pak to bude velký úspěch pro MŽP. V rámci monitoringu 
je ještě druhý úkol, a to je hodnotící informační systém, který je již 
v nějaké podobě zprovozněn, ale stále je ještě hodně práce na jeho 
doladění a dotažení do finální podoby, což je opět zásadní úkol pro 
letošní rok. 
2. Novela vodního zákona, na které intenzivně pracujeme s Minis-

terstvem zemědělství ČR a která by měla přinést výrazné posuny 
v některých oblastech ochrany vod. 
3. Plánování v oblasti vod,  které  je  zásadním procesem pro 

nastavení koncepce vodního hospodářství v ČR, a to jak z pohledu 
MZe, tak z pohledu MŽP a ochrany vod. Je třeba zajistit, aby plá-
ny oblastí povodí opravdu komplexně řešily všechny významné 
vodohospodářské problémy ČR a programy opatření byly nastaveny 
tak, aby v roce 2015 byl dosažen tzv. dobrý stav vod v maximálním 
počtu vodních útvarů. Stejně tak důležitá bude práce na plánech 
národních částí mezinárodních povodí, které jsou zcela v kompe-
tenci MZP a data z nich vycházející budou v roce 2010 reportována 
Evropské komisi. 

Stránský: Jak si představujete spolupráci s ostatními resorty, najmě 
s MZe? 

Jáglová: Spolupráce s MZe je důležitou součástí pro úspěšnou práci 
odboru ochrany vod MŽP. Základem úspěchu bude, aby odbor ochra-
ny vod byl rovnocenným partnerem pro sekci vodního hospodářství 
MZe v rámci projednávání různých témat, která spadají do sdílených 
kompetencí. Toto samo o sobě není vůbec jednoduché, vzhledem k 
tomu, že MZe je oproti MŽP „silovým“ resortem. Jeho sekce vodního 
hospodářství čítá při stejném množství agendy čtyři odbory na rozdíl 
od jednoho odboru ochrany vod na MŽP. Ale uděláme pro to všichni 
maximum ve spolupráci s odbornými subjekty MŽP.

Stránský: V roce 2009 v prvém pololetí budeme předsedat EU. 
Chtěla byste tohoto faktu nějak využít?

Jáglová: Zástupci odboru ochrany vod se aktivně podílí na přípravě 
předsednictví ČR a samozřejmě se plánují  i akce přímo zaměřené 
pouze na vodu. Mimo jiné budeme v rámci předsednictví pořádat 
v ČR setkání Vodních ředitelů, kde se bude projednávat aktuální 
problematika v oblasti vod v rámci EU a já samozřejmě budu jako 
vodní ředitelka ČR při tom.
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K významnému životnímu jubileu 
prof. RNDr. Aleny Sládečkové, CSc. 
(20. dubna 1933)

Otec Aleny byl stavební inženýr-vodohospodář, 
matka učitelka. Po absolvování anglického gymná-
zia s vyznamenáním v roce 1951 začala studovat 
biologii a chemii na přírodovědecké fakultě Karlovy 
university v Praze. Diplomovou práci  zaměřila 
na  fytoplankton Máchova  jezera  a Břehyňského 
rybníka u Doks v severních Čechách. Od r. 1956 
pedagogicky  i vědecko-výzkumně působila  jako 
asistent na katedře  technologie vody u prof.  Ing. 
Dr. V. Maděry, DrSc. na VŠCHT. Sledovala nárosty 
v čistých a znečištěných vodách, zejména v údol-
ních nádržích (soustavně Slapy, Sedlice, Klíčava, 
Fláje  a orientačně Hamry  a Vír). Kandidátskou 
disertační práci zaměřenou na nárosty  jako indi-
kátory  jakosti vody obhájila v r. 1962. Editorkou 
sborníku „Verhandlungen“ mezinárodní  limnolo-
gické společnosti SIL byla 6 let (vydala materiály 
kongresů v Mnichově a Barceloně), několik let byla 
předsedkyní Algologické  sekce České botanické 
společnosti. Na Masarykově univerzitě v Brně se 
v r. 1992 habilitovala a v r. 1995 tam získala řád-
nou profesuru v oboru hydrobiologie. Za práci na 
VŠCHT byla vyznamenána dvakrát Schulzovou 
medailí. Čestnou členkou České limnologické spo-
lečnosti byla zvolena v r. 2000.
Výsledky  svých prací  publikovala  soustavně 

doma  i v  zahraničí. Známou po  celém  světě  ji 
učinil referát „Limnological investigation methods 
for  the  periphyton  (Aufwuchs)  community“ 
(Botanical Review 1962). Spolu s prof. Dr. R. G. 
Wetzelem napsala kapitolu „Periphyton“ do ame-
rických standardních metod rozboru vody a stala 
se  jejich spoluvydavatelkou (1992). Byla  jednou 
z hlavních přednášejících na mezinárodním biologickém kurzu 
TECHWARE EU v Janově (1997), jehož materiály vyšly knižně ve 
Velké Británii v r. 2002. S originálními příspěvky vystoupila také 
na vodárenských kongresech IWSA v Budapešti (1993), Durbanu 
(1995) a v Madridu (1997). V ČR připravila spolu se svým manželem 
prof. RNDr. Vladimírem Sládečkem, DrSc., Atlas vodních organismů 

se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních 
vod (1996, 1997). Spolu s ním, J. Ambrožovou a V. Kočím sepsala 
technické doporučení Biologická kontrola čistíren odpadních vod 
a jejich vliv na vodní recipienty, vydané Hydroprojektem CZ a.s. 
Společně s prof. RNDr. V. Sládečkem, DrSc. a pod záštitou Ing. Josefa 

Šťastného, CSc. uspořádala několik běhů hydro-
biologických kursů pro pracovníky vodárenských 
a čistírenských laboratoří. Též pořádali od r. 1985 
až do  roku 2001 celostátní  semináře  „Aktuální 
otázky vodárenské biologie“ – společná setkávání 
vodárenských odborníků, hydrobiologů, techno-
logů, vodohospodářů a hygieniků 
Spolupráce  s  praxí  ji  stále  více  přiváděla 

k biologicky problémovým oblastem jakosti vody 
ve  vodárenství.  S oddělením  vodárenství  ve 
Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze 
začala úzce  spolupracovat od osmdesátých  let. 
Přímo se podílela z hydrobiologického hlediska 
na hledání možnosti  intenzifikace, modernizace 
a rekonstrukce úpravny vody Seč (1986). Z této, 
ale i další spolupráce, vznikl návrh na rozdělení 
mikroorganismů do tříd podle velikosti a upravi-
telnosti, který byl posléze využit v ČSN 75 7214 
Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou 
vodu  a převzat  do  prováděcí  Vyhlášky MZe 
č. 428/2001 Sb., zákona č. 272/2001 Sb. o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále to 
byl návrh na hodnocení technologického procesu 
podle  velikosti  procházejících mikrorganismů 
a vloček koagulantu, který vyústil v TNV 75 5940 
Mikroskopické posuzování  separační účinnosti 
vodárenské  technologie  (1995). V  letech 1996 
– 2000 se podílela na spolupráci v rámci grantu 
NAZV projektu „Možnosti ekologické a ekonomic-
ké úpravy a dopravy pitných vod“. V návaznosti na 
zmíněné problematiky spolupracuje již několik let 
samostatně s vodárenskými organizacemi formou 
kontroly vodárenských provozů nebo hydrobiolo-
gických auditů. Svou činnost předávání zkušeností 

mladým charakterizovala na konferenci Voda Zlín 2008 jako předá-
vání štafetových kolíků ve sportu. 
Do další odborné činnosti a také k její folklórní zálibě přejeme 

prof. RNDr. Aleně Sládečkové, CSc. hodně zdraví  a neubývající 
životní elán.

Jana Hubáčková
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Mgr. Roman Hangáč
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E-mail: ekotox@stonline
Skype: contaminated.sites; 
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Chování materiálových 
kompozit v mokrém 
prostředí
Tomáš Ležal, Ladislav Satrapa

Klíčová slova
materiálové kompozitum – mokré prostředí – hydrotechnické 
konstrukce – rozhraní – způsoby porušení – trámky vyztužené 
materiálovým kompozitem – deska vyztužená materiálovým 
kompozitem

Souhrn
Vyztužovaní a opravy stavebních konstrukcí jsou nyní velice 

aktuální. Pro použití a řešení těchto problémů se používá široká 
škála materiálů určených pro opravy. U nás jsou v současnosti 
desítky staveb vodního hospodářství, jež nezbytně potřebují 
opravit, případně zvýšit únosnost – právě pomocí tohoto dovy-
ztužení.

u

1. ÚVOD
Cílem práce je posoudit možnost využití materiálových kompozit 

v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství. Jako praktické pří-
klady byly provedeny zkoušky pro posouzení únosnosti na rozhraní 
beton-lepidlo a lepidlo-lamela. Zkoušené vzorky byly vystaveny 
různým vlivům prostředí, které nejlépe popisují prostředí, kterým 
jsou vystaveny vodohospodářské konstrukce. Závěrečné vyhod-
nocení  se  týká  získání průměrné poměrné únosnosti  vzhledem 
k vzorkům zkoušených v ideálních podmínkách a garantovaných 
výrobcem – v případě zkoušek tyto vlastnosti byly ověřeny, aby se 
k nim výsledky ostatních vzorků mohly vztahovat a aby tím pádem 
i výsledky ostatních vzorků mohly být považovány za věrohodné.

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Jedná se o zkoušky 

• pro zjištění pevnosti v tahu na rozhraní 
•  a pro zjištění pevnosti v tahu za ohybu na rozhraní.
Po  jejich provedení se získá vzájemný přehled o únosnosti na 

rozhraní pro daný typ namáhání, když zkoušené vzorky jsou při-
pravovány a vystaveny různým vlivům prostředí.

2.1.  Měření na rozhraní lepidlo-beton a lepidlo-lamela 
pomocí zkoušky tahu za ohybu
2.1.1.  Popis testu
Účelem  této  zkoušky bylo posoudit maximální možnou míru 

únosnosti  na  rozhraních mezi  betonem a lepidlem  a lepidlem 
a lamelou z materiálového kompozita. Vycházelo se z předpokladu 
namáhání tohoto lepeného spoje na tah za ohybu a měření síly, jež 
způsobí odtržení lepidla s lamelou od betonu.
Cílem tohoto pokusu bylo zejména posoudit, do jaké míry jsou 

rozdílné hodnoty tohoto napětí na rozhraní pro trámky s nalepeným 
materiálovým kompozitem zkoušené v ideálních podmínkách a pro 
trámky  s nalepeným kompozitem vystavené přímému působení 
vody. Nakonec se ze vzájemných získaných hodnot z tohoto měření 
posuzovalo,  zda  je možné do budoucna počítat  s materiálovými 
kompozity  jako  s prvky výztuže v oblasti hydrotechnických  sta-
veb, které  jsou vystavovány podobným podmínkám. Při pokusu 
se  rovněž porovnávala mezní  síla na  tomto  rozhraní v různých 
časových úsecích.
2.1.2.  Popis zkoušených vzorků
Jako betonové prvky, na kterých se zkoušel tah za ohybu s nale-

peným páskem z materiálového kompozita, byly navrženy betonové 
trámky (4 cm x 4 cm x 16cm). Všechny trámky byly odlity z betonu 
a pro pokus se použily až po 28 dnech.
Dvě sady trámků byly po době 28 dnů vloženy do kádě s vodou 

na dobu 14 dnů, aby se dalo uvažovat, že jsou plně nasyceny vodou. 
Na každý betonový trámek se na střed nalepil jeden pásek z uhlíkové 
lamely tak, aby kratší konce pásku byly vzdáleny od hrany trámku 
1,5 cm. Pro každou sadu trámků shodně platilo, že její první část byla 
zkoušena po 24 hodinách a její druhá část po 7 dnech – tab. 1.

2.1.3. Výsledky měření
Celé měření a zkoušky byly provedeny podle výše popsaného 

postupu. Všechny podmínky a časové úseky byly  splněny.  Jako 
příklad  jsou v tab. 2. a na obr. 1. uvedeny výsledky měření pro 
sadu trámku T1.

Po každém ukončeném pokusu byla vynesena křivka měření pro 
všechny  trámky ve všech časových úsecích. Poté došlo k jejich 
vyhodnocení.
Celkové výsledky nejlépe ukazuje obr. 2.  -  graf  s naměřenými 

hodnotami pro  jednotlivé  sady  trámků v jednotlivých časových 
úsecích, tabulka 3. s poměry únosnosti v [%] a vynesené sloupcové 
grafy – obr. 3.

2.2. Měření na rozhraní lepidlo-beton a lepidlo-lamela 
pomocí odtrhové zkoušky
2.2.1. Popis testu
Účelem  této  zkoušky bylo posoudit maximální možnou míru 

únosnosti  na  rozhraních mezi  betonem a lepidlem  a lepidlem 
a lamelou z materiálového kompozita. Vycházelo se z předpokladu 
namáhání tohoto lepeného spoje na tah a měření napětí, jež způsobí 
odtržení lepidla s lamelou od betonu.
Cílem tohoto pokusu bylo zejména posoudit do jaké míry jsou 

rozdílné hodnoty  tohoto napětí na  rozhraní pro desky zkoušené 
v ideálních podmínkách a pro desky vystavené přímému působení 
vody. Nakonec se ze vzájemných získaných hodnot z tohoto měření 
posuzovalo,  zda  je možné do budoucna počítat  s materiálovými 
kompozity  jako  s prvky výztuže v oblasti hydrotechnických  sta-
veb, které jsou vystavovány podobným podmínkám. Při pokusu se 
rovněž porovnávala mezní pevnost na tomto rozhraní v různých 
časových úsecích.
2.2.2. Popis zkoušených vzorků
Jako  betonové prvky,  od  kterých  se  odtrhávaly  lamely,  byly 

navrženy betonové desky o tvaru 45 cm x 50 cm. Těchto desek bylo 
vyrobeno 6 kusů a pro pokus byly použity až po 28 dnech.
Čtyři z těchto desek byly po době 28 dnů vloženy do kádě s vodou 

na dobu 14 dnů, aby se dalo uvažovat, že jsou plně nasyceny vodou. 
Na každou desku se nalepilo 15 terčů z uhlíkové lamely (obr. 5.). 
Pro každou desku shodně platí, že prvních pět terčů bylo odtrhnu-
to po 24 hodinách, druhých pět terčů bylo odtrhnuto po 7 dnech 
a zbývajících pět terčů bylo odtrhnuto po 14 dnech – obr. 9. Osové 
vzdálenosti mezi terči byly navrženy tak, aby mezi nimi byla zajiš-
těna dostatečná vzdálenost a nemohlo dojít při měření k nějakému 
vzájemnému ovlivnění. Charakteristika desek je uvedena v tab. 4.
2.2.3. Výsledky měření
Celé měření a zkoušky byly provedeny podle výše popsaného 

postupu. Všechny podmínky a časové úseky byly splněny.
Stejným způsobem  jako na obrázku 6.  se vynesla měření pro 

ostatní  desky  ve  všech  časových  úsecích.  Poté  došlo  k jejich 
vyhodnocení.
Celkové výsledky nejlépe ukazuje graf – obr. 7.  s naměřenými 

hodnotami pro jednotlivé desky v jednotlivých časových úsecích, 
tabulka 5. s poměry únosnosti v [%] a vynesené sloupcové grafy 
– obr. 8.

3. ZÁVĚR
Jak  ze  získaných výsledků provedených praktických zkoušek 

a testů  vyplývá, materiálová  kompozita mohou mít  své  trvalé 
uplatnění v oblasti staveb vodního hospodářství a měly by se začít 
i v  této  oblasti  aplikovat.  Podle počátečních předpokladů nám 
v porovnání výsledků zkoušek vychází jako nejodolnější vůči růz-
ným způsobům namáhání vzorky s nalepeným kompozitem, které 
jsou celou dobu uloženy v ideálních podmínkách. Jejich pevnosti 
a odolnost v daném prostředí  jsou garantovány výrobcem a jako 
vzorky s nejnižší pevností pro oba typy zkoušek shodně dopadly 
vzorky, které byly uloženy v kádi s vodou, byly z ní vyndány těsně 
před aplikací lepidla a poté bezprostředně po jeho aplikaci byly zase 
vloženy zpět do kádě (tyto vzorky dosahují 58% resp. 48% pevnosti 
vzorků zcela suchých).
Cílem bylo poznat vzájemné chování stejných vzorků, jež jsou 

vystaveny vlivům různých kombinací prostředí odpovídajících reál-
ným podmínkám. Dá se říci, že lepidlo v jakýchkoliv podmínkách 
již po 24 hod. dosahuje 90% pevnosti, kterou získá po týdnu. Nárůst 
pevnosti lepidla na rozhraní v časovém úseku 14 dnů je již tak malý, 
že jej lze považovat za zanedbatelný vzhledem k pevnosti, kterou 
spoj získá po týdnu. Důležitým faktorem je zde samozřejmě i teplota 
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Obr. 1. Příklady naměřených křivek pro sadu T1 – zkoušeno po 
24 hod.

Obr. 2. Časový nárůst únosnosti na rozhraní u jednotlivých sad 
trámků

Obr. 3. Grafické porovnání vzájemné únosnosti tahu za ohybu na 
rozhraní pro zkoušené sady trámků

Obr. 5. Schéma rozvržení terčů z uhlíkové lamely na betonové 
desce

Obr. 7. Časový nárůst pevnosti na rozhraní u jednotlivých desek

Obr. 6. Příklady naměřených hodnot tvořících křivku nárůstu 
pevnosti v tahu na rozhraní pro desku D5, zkoušenou po 24 hod., 
7 dnech a po 14 dnech

Obr. 8. Porovnání vzájemné únosnosti v tahu na rozhraní pro 
zkoušené desky

Obr. 9. Betonová 
deska s nalepenými 
terči. Na těchto pěti 
terčích jsou již nale-
peny kovové části 
sloužící k upnutí 
do odtrhávacího 
zařízení

Obr. 4. Betonový 
trámek s nalepeným 
páskem po 
provedené zkoušce 
(viditelné poškození 
trámku v důsledku 
porušení únosnosti 
na rozhraní)
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prostředí. Teplota přirozeně urychluje nárůst pevnosti vzhledem 
k času, zkoušené vzorky byly zkoušeny a zpracovávány v prostředí 
o teplotě 19 oC. Co se týká porovnání únosnosti na rozhraní v tahu, 
tak v případě desek s nalepenými terči jsou nejodolnější desky, které 
byly při aplikaci lepidla suché a teprve po aplikaci lepidla se daly 
do vody (dosahují 88% pevnosti vzorků zcela suchých). V případě 
trámků s nalepenými pásky nejlépe odolávají vlivu mokrého prostře-
dí trámky, které byly vyndány z vody a po nalepení pásku schnuly 
v suchém prostředí (dosahují 79% pevnosti trámků zcela suchých) 
– obr. 4..
Oblast jako je stavebnictví začíná čím dál více nacházet uplatnění 

ve svých jednotlivých odvětvích pro tento stále se vyvíjející materi-
ál. Hydrotechnické stavby nejsou v tomto směru výjimkou, ať už se 
jedná o stavby nově vznikající, či rekonstruované. Pro mnoho jeho 
vhodných specifických vlastností se stále uvažuje o materiálovém 
kompozitu jako o alternativní náhradě oceli. Jak již bylo zmíněno, 
v oblasti vodohospodářských staveb si materiálová kompozita své 
uplatnění teprve hledají, nicméně možností pro jejich využití v této 
oblasti je víc než dost.
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Usage of composite materials for hydraulic structures and 
water management (Ležal, T.; Satrapa, L.)
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Sada trámků
 

Popis měření

Trámky bez pásků
U této sady trámků nedošlo k nalepení pásku z materiálového kompozita. Po odlití 
se nechala na vzduchu za běžných podmínek a získané výsledky sloužily pro 
posouzení rozdílu pevnosti mezi trámky vyztuženými a nevyztuženými.

T1

Pro tuto sadu trámků se uvažoval stav, že je zcela suchá, a v tomto stavu dojde 
k nanesení lepidla a přilepení pásků. V tomto stavu nadále zůstala pro další 
zkoušení na vzduchu za běžných podmínek.
Tyto trámky s materiálovými kompozity se vůbec nedostaly do kontaktu s vodou 
a získané výsledky z tohoto měření sloužily pro posouzení ostatních trámků.

T2
Pro tuto sadu trámků se uvažoval stav, že je vyjmuta z vody, po té dojde k na-
nesení lepidla a přilepení pásků. Tyto trámky už nebyly znovu vloženy do vody 
a nadále zůstaly pro další zkoušení na vzduchu za běžných podmínek.

T3

Pro tuto sadu trámků se uvažoval stav, že je vyjmuta z vody, poté dojde k nanesení 
lepidla a přilepení pásků. Hned poté bez jakéhokoliv dalšího schnutí (na vzduchu) 
byly trámky s nalepenými pásky z materiálového kompozita vloženy zpět do kádě 
s vodou.

T4

Pro tuto sadu trámků se uvažoval stav, že je zcela suchá a v tomto stavu dojde 
k nanesení lepidla a přilepení pásků. Hned poté bez jakého koliv dalšího schnutí 
(na vzduchu) byly betonové trámky s nalepenými pásky z materiálového kom-
pozita vloženy zpět do kádě s vodou.

Tab. 1. Popis zkoušených trámků

Čas 
zkoušky

Maximální dosažená síla [N]
Průměrná 

síla
Směrodatná 

odchylka1. 2. 3. 4. 5.

24 hod. 9713,17 9075,04 8735,62 8183,96 9267,63 8995,08 574,80

7 dnů 9923,12 9140,46 8681,92 9017,37 9337,43 9220,06 459,64

Tab. 2. Trámky T1

čas Trámky [%] T1 [%] T2 [%] T3 [%] T4 [%]

24 hod. 26,90 100 76,73 43,11 48,38

7 dnů 26,25 100 81,43 54,87 67,52

Sm. odchylka 0,46 0,00 3,32 8,32 13,54

Průměr 26,57 100 79,08 48,99 57,95

Tab. 3. Vzájemné porovnání v [%] únosnosti tahu za ohybu na rozhraní pro zkoušené 
sady trámků

The objective is judgment of possible 
usage of composite materials for hydraulic 
structures and water management. In terms 
of practical experiments, tests to evaluate 
carrying capacity on boundary-line concre-
te-paste and paste-lamella are performed. 
The experiments serve to determine tensile 
strength on boundary-line and tensile 
strength under bend on boundary-line. 
Tested samples are subject to various influ-
ences of the environment, which preferably 
demonstrate conditions to which hydraulic 
structures are exposed. After their fulfi-
lment we obtain mutual comparison of 
carrying capacity on this boundary-line 
depending on the type of the strain,, condi-
tions of preparation and various influences 
of the environments where they are tested. 
After their evaluation we obtain the average 
carrying capacity on boundary-line lamel-
la-concrete as compared to samples tested 
under ideal conditions. As is evident from 
this paper, gluing of composite materials on 
structures appears to be very promising for 
hydraulic constructions composed of such 
elements as beams, slabs and columns. 
Conducted experiments and tests clearly 
demonstrate, that composite materials 
might be of permanent use in the sphere of 
constructions of water service.
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DISA… o stupeň lepší služby…

UV dezinfekce
Jak naznačuje stále rostoucí 

počet  realizací  a nepolevují-
cí  zájem  o dezinfekci  pitné 
vody UV zářením, začíná patřit 
tento  znovuobjevený  způsob 
hygienického zabezpečení ke 
standardní  výbavě  úpraven 
vod. K provozovatelům se tak 
dostala či právě dostává na prv-
ní pohled nenáročná a téměř 
bezobslužná technologie, která 
však  vyžaduje  jak  odborný 
dohled  obsluhujícího perso-
nálu,  tak profesionální služby 
dodavatele. Následující text má 
přiblížit některá základní pravidla provozování UV jednotek, která 
jsou klíčová pro spolehlivost dezinfekčního procesu. Článek je určen 
čtenářům s pokročilou znalostí problematiky UV dezinfekce.

Dávka UV záření
Pro UV dezinfekci  je základním pojmem dávka UV záření, kte-

rou bohužel nelze fyzikálně měřit. Z tohoto důvodu je zásadní její 
správné určení a s tím související vymezení pracovního  rozsahu 
UV jednotky. Jak bylo autorem několikrát publikováno (např. Vodní 
hospodářství 2/2006), jediným spolehlivým způsobem určení dávky 
UV záření je tzv. biodozimetrická zkouška. Takto validovaný, příp. 
i certifikovaný UV systém, který je provozován v souladu s vyme-
zenými pracovními podmínkami, zajišťuje spolehlivý a dostatečně 
účinný dezinfekční proces. Správnost  tohoto přístupu potvrzují 
i státy s bohatými zkušenostmi v této oblasti (Rakousko, Německo, 
Norsko, Švýcarsko atd.), kde lze použít k dezinfekci pitné vody pouze 
validované resp. certifikované UV systémy. Relativně nedávno zavedli 
tuto povinnost i v USA. V neposlední řadě má validace resp. certi-
fikace UV jednotek i velký komerční význam. Umožňuje srovnávat 
srovnatelná zařízení. V ostatních případech je zákazník odkázán na 
dodavatele UV jednotky, který uvádí její pracovní rozsah a dávku UV 
záření na základě svých výpočtů. 

Měření intenzity UV záření
Dávku UV záření není možno přímo měřit, a tak sledování provozu 

UV dezinfekce spočívá v měření intenzity UV záření, nebo přesněji 
v měření hodnoty ozáření (W/m2). Dnešní standard ve vybavení UV 
systémů už UV senzory zahrnuje. Ovšem jejich parametry a s nimi 
související kvalita a spolehlivost  se mohou  lišit. Z tohoto důvodu 
legislativa v Rakousku  i Německu definuje přísné požadavky na 
monitorovací  systém  intenzity UV záření.  Jedním z nich  je např. 
dvouplášťové provedení UV senzoru, které umožňuje za provozu 
vyjmout vlastní měřící element a porovnat zobrazené UV intenzity 
s referenčním čidlem. Tímto  je provozovateli  umožněno ověřit 
správnost měření intenzity UV záření, což je důležitý krok ke zvý-
šení spolehlivosti dezinfekčního procesu. Nejvyšší stupeň kontroly 
představuje použití  referenčního radiometru.  Jedná se o zařízení, 
které se skládá z vlastního čidla (UV senzoru) a vyhodnocovací jed-
notky s displejem. Radiometrem lze nezávisle měřit intenzitu záření 
v komoře UV reaktoru. Referenční radiometr má vlastní kalibrační 
protokol, který je každoročně obnovován. Jedná se o novou službu, 
která dosud nebyla v České republice praktikována, a naše společ-
nost ji zavádí a nabízí pro své zákazníky. Vycházíme ze zkušeností 
rakouských kolegů, kteří se intenzivně věnují této problematice přes 
50 let a kde je již stabilizováno legislativní prostředí věnující se UV 
dezinfekci pitné vody. Podle rakouské normy ÖNorm M 5873-1 je 
požadována pravidelná  (každoroční)  kontrola UV senzoru. Tyto 
služby zde obvykle zajišťuje dodavatel UV  jednotek. Současně  je 
prováděna i nezávislá kontrola ze strany státní správy.

Ozonizace
Ozon  je ve většině případů 

vyráběn na bázi  tichého elek-
trického výboje v generátorech 
ozonu  z  pracovních   plynů 
obsahujících  kyslík.  Pracov-
ním plynem může být vzduch, 
kyslík dodávaný ze zásobníku 
kapalného kyslíku (LOX) nebo 
kyslík vyráběný na místě pomo-
cí generátorů kyslíku (PSA).
Vzhledem k tomu,  že ozon 

je nestabilní plyn, je nutno jej 
vyrábět přímo na místě spotře-
by. Vlastní proces generování 
ozonu je díky současným tech-
nologiím dostatečně zvládnutý a do popředí se tak dostává otázka 
spolehlivosti a zejména nákladů na  jeho výrobu. Proto se výrobci 
ozonizačních zařízení zaměřují  jak na vlastní  efektivitu procesu 
generování ozonu, tak na volbu optimální varianty z pohledu nákladů 
a v poslední době zejména na jeho optimální využití, tj. maximální 
rozpuštění ve vodě. Dále platí, že použití ozonu  jako  technologie 
pro úpravu  jakékoli  vody by měly předcházet  laboratorní nebo 
poloprovozní zkoušky prováděné s danou vodou. Teoreticky kalku-
lované dávky ozonu pro danou aplikaci vycházející ze stechiometrie 
oxidačních reakcí jsou v principu správné, avšak nelze odhadnout, 
zda afinita ozonu bude ke sledovaným ukazatelům prioritní nebo zda 
se bude věnovat i jiným z technologického hlediska nevýznamným 
reakcím. 
Za běžný standard se dnes považují průmyslové systémy vyrábějící 

ozon ze vzduchu s koncentracemi od 20 do 60 g/Nm3 při energetické 
náročnosti 12 až 18 kW/kg O3. Za modernější jsou považována zaří-
zení vyrábějící ozon z kyslíku, kdy lze dosahovat až násobně vyšších 
koncentrací – 200 g/Nm3 (při energetické náročnosti 6 až 10 kW/kg 
O3.) Tyto generátory ozonu dovolují minimalizovat prostorové nároky 
a zjednodušit pomocná zařízení, což ve svém důsledku vede jedno-
značně ke snížení investičních a většinou i provozních nákladů. 

Poznatky z praxe
Jak již bylo zmíněno, je rozumné v rámci přípravných projektových 

prací zvážit veškeré technické možnosti provedení ozonizační stani-
ce. Nejedná se pouze o výběr vhodného pracovního plynu k výrobě 
ozonu, nýbrž je užitečné věnovat pozornost i způsobu vnosu ozonu 
do vody. Díky  technicky  i ekonomicky náročné výrobě ozonu  je 
logické tato zařízení posuzovat zejména z pohledu jejich účinnosti. 
V posledních  letech  jsou obohaceny standardní  techniky  (barbo-
táž, Venturiho  trubice atd.) o moderní způsob vnosu s min. 95% 
garantovanou účinností využití ozonu. Jedná se o unikátní a snad 
jediný systém, který garantuje svoji účinnost. Zařízení kombinuje 
podtlakové nasávání injektorem s přípravou optimální plynné směsi 
a okamžitou homogenizací  statickými mísiči.  Jedná se o tzv. GDS 
systém od anglické společnosti Statiflo, přičemž první dvě zařízení 
byla úspěšně instalována v letech 2006–2007 na ÚV Ostrožská Nová 
Ves a ÚV Kněžpole, coby součást dvou ozonizačních stanic s výko-
nem 2 x 1,5 kg/h O3.
V případě výroby ozonu z kyslíku  (LOX), který  je nakupován, 

se ukazuje býti výhodné provozovat ozonizaci s nejvyšší možnou 
koncentrací vyrobeného ozonu a snížit tak spotřebu a tím i náklady 
na kupovaný kyslík. Z tohoto důvodu se setkáváme s požadavky na 
co nejvyšší koncentraci ozonu v pracovním plynu (12-13 hm. %), 
se kterou má být maximální výkon zajištěn.
Dalším poznatkem je kalibrace měřících prvků. Ozon je toxický 

plyn, a proto je nutno věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti pro-
vozu. Toto je standardně řešeno detektory úniku ozonu do ovzduší. 
Důležitý není  jen  jejich počet  a správné umístění,  ale  rovněž  je 
potřeba zajistit jejich správnou údržbu. Jedná se o ověřování citlivosti 
čidla, nejlépe však o jeho kalibraci. Společnost DISA v.o.s. nabízí pro-
vádění těchto služeb přímo na úpravně vody, což pro provozovatele 
znamená minimální komplikace a zdržení za současného zvýšení 
bezpečnosti provozu. 
Jsme přesvědčeni,  že výše uvedené zásady a poznatky přispějí 

k obohacení Vašich znalostí a usnadní Vaše správné rozhodnutí při 
výběru těchto technologií pro vaše úpravny vod, či zvýší bezpečnost 
a spolehlivost již stávajících zařízení. 

Jiří Beneš, člen IUVA 

DISA v.o.s., Barvy 784/1, 
638 00 Brno
tel.: +420 545 222 699,
 fax: +420 545 222 706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz
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Podélné automatické česle HST-HSR®

Podélné česle jsou insta-
lovány na přelivné hrany 
odlehčovacích  objektů  a 
slouží k zachytávání plo-
voucích nečistot při dešťo-
vých událostech. Plovoucí 
látky  zachycené  česlemi 
HSR® jsou po poklesu hla-
diny  shrabovány zpět do 
kanalizace.
Průliny mezi horizontál-

ními česlicemi jsou volitelné od 4 do 8 mm. Čištění je zajištěno 
pomocí hydraulicky poháněného hřebenového mechanismu. 
Česle  jsou  vyráběny  v  segmentovém provedení  pro  růz-

né  velikosti  přelivných hran. Velikost  jednoho  segmentu  je 
1000x6000 mm.
Veškeré komponenty a materiály jsou určeny do prostředí SNV 

a garantují širokou funkční bezpečnost. 

Odlehčovací plováková klapka HST-ASK®

Odlehčovací  klapka ASK® je  instalována na přelivné hraně 
odlehčovacích  objektů.  Při  stoupající  hladině  v kanaliza-
ci  při  dešťových událos-
tech umožňuje  aktivovat 
dodatečný retenční objem 
kanalizace. Při samotném 
odlehčení  zabraňuje úni-
ku  plovoucích  látek  do 
recipientu.
Klapka je ovládána auto-

maticky  pomocí  plová-
ku v oddělené plovákové 
komoře.
ASK® má zároveň i funkci protipovodňové ochrany. V případě 

vzdutí  ze  strany  recipientu zůstává klapka uzavřená do doby 
dosažení maximálního vzdutí v kanalizaci.
V těchto případech  je  funkce odlehčení  garantována  až do 

rozdílu hladiny 5 cm mezi kanalizací a recipientem.

Odlehčovací plováková klapka HST-GSK®

Odlehčovací  klapka 
GSK® je instalována stejně 
jako klapka ASK® na pře-
livné hraně odlehčovacích 
objektů, na rozdíl od ní je 
však řízená závažím.
Maximální vzdutí v ka-

nalizaci je přímo úměrné 
váze tohoto závaží. Pokud 
je  závaží  tvořené  plová-
kem, lze GSK® provozovat 
také jako protipovodňovou klapku.

HST Hydrosystémy s.r.o. – dodavatel unikátních zařízení 
pro odlehčovací objekty a dešťové zdrže

Vyplachovací vany HST-AWS®

Vyplachovací  vana 
AWS® je zařízení pro čiš-
tění podélných dešťových 
zdrží a retenčních objek-
tů.  Principem  čištění  je 
vytvoření dostatečně  sil-
ného proudu vody, který 
svou  kinetickou  energií 
spláchne  usazeniny  ze 
dna  těchto  retenčních 
objektů.
Díky vylepšené geometrii, uchycení a dalším speciálním kon-

strukčním detailům bylo u vany AWS® dosaženo maximálního 
rázového efektu. Excentrické provedení vany a tím i excentrické 
rozdělení hmotnosti je základem pro ideální průběh točivého 
momentu a související odlehčení úchytných konstrukcí. Kon-
strukční řada zahrnuje vany v rozsahu 200 až 2000 l/m. 

Plovoucí norné stěny HST-STW®

Norná  STW® je sama 
o sobě plovákem umístě-
ným před přelivnou hra-
nou odlehčovacích objek-
tů. Při  stoupající hladině 
v kanalizaci, začne zároveň 
stoupat  i plovoucí norná 
stěna a dokáže  tak  trvale 
zadržet plovoucí nečistoty 
před  přelivnou  hranou. 
Tímto způsobem lze efek-
tivněji  zadržet  plovoucí 
nečistoty v kanalizaci opro-
ti pevným norným stěnám, 
kde dochází k „podtékání“ 
pevných částí při nárůstu 
hladiny.  Plovoucí  norné 
stěny  jsou  dodávány  ve 
dvou verzích – v provedení 
s vertikálním  posuvem 
a radiálním posuvem.

Více informací na:

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14
415 01 Teplice
Tel. +420 417 560 561, fax +420 417 560 562
www.hydrosystemy.cz, info@hydrosystemy.cz

HST Hydrosystémy s.r.o.  
je členem AČE  
a držitelem  
certifikátů ISO 9001 
a ISO 14001
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Obr. 1. Schéma mísicí zóny

PROBLEMATIKA STANOVENÍ 
MÍSICÍ ZÓNY V KONTEXTU NÁVRHU 
SMĚRNICE ES O NORMÁCH 
ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY 
A O ZMĚNĚ SMĚRNICE 2000/60/ES

Tomáš Mičaník, Jiří Kučera, František Sýkora, Jan Belda, 
Jiří Šajer

Klíčová slova
prioritní látky, normy environmentální kvality, mísicí zóna, konduktivita, 
CORMIX

Souhrn
Článek se zabývá experimentálním vymezením tzv. přechodné oblasti 

překračování neboli mísicí zóny, tj. úseku toku od místa vypouštění 
odpadních vod po místo, kde jsou odpadní vody s vodou povrchovou 
promíseny v celém příčném profilu. Vymezení těchto úseků je důležité 
z hlediska implementace požadavků návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady „o normách environmentální kvality v oblasti vodní 
politiky a o změně směrnice 2000/60/ES“. Pro měření průběhu mísení 
v různých typech recipientů byla jako referenční parametr zvolena 
konduktivita. Bylo zahájeno porovnání experimentálních výsledků 
s výsledky modelování mísicí zóny pomocí softwarového programu 
CORMIX Version 5.0E (demo verze).

1 Legislativní rámec
Článek 16 směrnice 2000/60/ES stanovuje strategii omezování che-

mického znečišťování vod. Jako první krok této strategie byl přijat seznam 
tzv. prioritních látek (rozhodnutím č. 2455/2001/ES) určující 33 látek 
prioritního zájmu. V souladu s čl. 16, odst. 7 směrnice dosáhla Rada 
ministrů pro životní prostředí ES v roce 2007 politické shody k návrhu 
směrnice „o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky 
a o změně směrnice 2000/60/ES“. Ta stanovuje normy environmentální 
kvality (NEK) pro všech 33 prioritních látek v povrchových vodách a pro tři 
z nich i NEK v biotě a říčním sedimentu. Normy environmentální kvality 
jsou vyjádřeny jako roční průměrné hodnoty (ochrana proti chronickým 
účinkům) a jako maximální nepřekročitelné hodnoty (ochrana proti akut-
ním účinkům na vodní organismy).

Nová směrnice umožní členským státům vymezit tzv. přechodné 
oblasti překračování neboli mísicí zóny, tj. úseky toků, kde mohou být 
NEK překračovány. Pokud se členský stát rozhodne mísicí zóny vymezit, 
je pak jeho povinností popsat Komisi přístup a metody, jakým byly tyto 
zóny určeny. Přitom musí respektovat následující zásady:
• omezit oblast mísicí zóny na místo blízké bodu vypouštění,
• oblast mísicí zóny má být úměrná koncentraci vypouštěného znečištění 

(prioritní látky); přitom je možno vzít v úvahu podmínky stanovené ve 
vodoprávním povolení k vypouštění při aplikaci nejlepších dostupných 
technik.

2 Teorie mísicí zóny
Park definuje mísicí zónu jako oblast vodního útvaru bezprostředně 

navazující na místo vypouštění odpadních vod, ve které není jakost vody 
standardní [1]. Podle Neelyho je to oblast, kde se projevuje ve všech 
směrech rozptyl složek vypouštěné odpadní vody a kde je snaha dosáh-
nout stálých koncentrací v recipientu [2].

V souvislosti se stanovením mísicí zóny se nejčastěji věnuje pozornost 
znečištění tepelnému a chemickému. Někdy jsou rozlišovány dva druhy 
mísicích zón: akutní a chronická. Nejblíže k místu vypouštění přiléhá 
akutní mísicí zóna – je to oblast počáteční fáze ředění, kde dochází 

k vyrovnání koncentrací z hlediska akutních účinků na vodní organismy. 
Následuje chronická mísicí zóna, což je úsek toku, kde se vyrovnávají 
koncentrace typické pro chronické účinky. 

Koncentrace polutantů klesá s rostoucí vzdáleností od místa vypouš-
tění (obr. 1). Mísicí zóna je ve srovnání s okolním vodním prostředím 
charakterizována vysokou koncentrací vypouštěných polutantů a je 
definována takto:

cov ≥ c mix ≥ cpro (1)

kde je:
c

ov 
–  koncentrace polutantů v odpadní vodě,

c
mix 

– koncentrace polutantů v mísicí zóně,
c

pro 
– koncentrace polutantů v prostředí neovlivněném

  vypouštěním.

Průběh mísení, délka mísicí zóny a koncentrace polutantu v bodě 
úplného smísení na konci mísicí zóny závisí na mnoha faktorech. Náleží 
k nim:
• charakteristika vypouštění – objem a rychlost vypouštění, šířka 

výpustného objektu a úhel, který svírá s recipientem, hustota a teplota 
odpadní vody;

• charakteristika recipientu – jeho šířka a hloubka, rychlost a typ prou-
dění, hustota a teplota povrchové vody, morfologie.
Z fyzikálního hlediska lze délku mísicí zóny vypočítat podle následu-

jícího vztahu [3]:

  (2)

kde je:  
B –

 
šířka toku,

V – průměrná rychlost proudění toku,
m – parametr, který závisí na umístění výpustného potrubí v recipien-

tu; pokud je výpust u břehové linie, je hodnota m = 0,4; pokud 
je výpust umístěna uprostřed toku, je hodnota m = 0,1,

α
y 
– koeficient nabývající hodnot 0,3 až 1,0; záleží na typu a nepra-

videlnosti koryta,
h –

 
hloubka recipientu v místě vypouštění,

u – třecí rychlost; zpravidla činí 5 až 10 % průměrné rychlosti 
proudění toku.

3 Experimentální část
Pro modelování mísicí zóny byly v roce 2007 vybrány čtyři modelové 

oblasti na tocích Labe, Bíliny, Bečvy a Ostravice, kde byly za rozličných 
hydrologických podmínek experimentálně určovány mísicí zóny pod 
významnými zdroji znečištění. K měření průběhu mísení byla zvolena 
konduktivita (měrná vodivost), která je snadno stanovitelná přenosným 
přístrojem přímo v terénu. Měření bylo realizováno v příčních profilech 
toku v určitých vzdálenostech od místa vypouštění. V některých přípa-
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dech bylo možno rozhraní mísení pozorovat 
i vizuálně změnou barvy nebo unášenou pěnou 
na hladině toku (např. pod ČOV Pardubice). 
Pracovníci se na místo měření buď brodili, 
nebo použili nafukovací člun, aktuální poloha 
byla zjišťována pomocí GPS. V jednom případě 
(Bečva) bylo experimentální ověření mísicí zóny 
stanoveno pomocí konzervativních prioritních 
látek (polyaromatických uhlovodíků).

3.1 Labe
Řeka Labe reprezentuje větší tok, kde může 

být mísení ovlivněno i třetím rozměrem, tj. hloub-
kou. Pro ověření byly zvoleny dva úseky řeky, a to 
pod výustí z ČOV města Hradec Králové a pod 
výustí ČOV města Pardubice.

Pod ČOV Hradec Králové proběhla dvě měře-
ní v dubnu a v červenci 2007, obě za nízkých 
průtoků v recipientu. Při prvním měření v dubnu 
konduktivita vypouštěné odpadní vody činila 
1 000 µS.cm-1, řeka Labe v celém příčném pro-
filu nad místem vypouštění vykazovala vodivost 
260 µS.cm-1. Vlečka vypouštěné odpadní vody 
se držela při levém břehu, po 100 metrech od 
místa vypouštění dosahovala do cca 1/3 šířky 
toku. V počáteční fázi bylo mísení povrchové 
a odpadní vody na úseku cca 50 m velmi inten-
zivní, za rychlého poklesu rozdílu konduktivity 
v příčném profilu toku. Poté následovala klidnější 
fáze mísení cca do 500 m od místa vypouštění. 
V poslední fázi mísení se konduktivita vyrovnávala 
jen pozvolna (pokud se výrazně neměnily podmín-
ky proudění způsobené objektem v toku nebo 
jeho morfologií). Ve vzdálenosti 1 500 m pod 
výpustí se na toku Labe nachází jez, kde všechna 
voda protéká přes turbínu vodní elektrárny. Tím 
došlo k dokonalému promísení, pod jezem byla 
zjištěna konduktivita konstantní v celém příčném 
profilu toku. Mísicí zóny nad jezem 1 500 m pod 
výpustí nebylo dosaženo. Při tomto měření nebyl 
v celém měřeném úseku toku Labe zjištěn rozdíl 
konduktivity v různých hloubkách.

Poněkud jiná situace nastala při měření té-
hož úseku toku v červenci 2007. Konduktivita 
odpadní vody z ČOV Hradec Králové byla obdob-
ná – 1 095 µS.cm-1. Konduktivita povrchové 
vody nad místem vypouštění v neovlivněné 
části řeky činila 342 µS.cm-1. Teplota odpadní 
vody však byla o 1,7 0C nižší než v recipientu. 
Proud odpadní vody tím klesal ke dnu a směřoval 

Obr. 2. Průběh mísení pod ČOV Hradec Králové v červenci 2007

Obr. 3. Průběh mísení vody s vodou povrchovou 
na příkladu Ostravice (při Q = 3,82 m3.s-1)

k protějšímu levém břehu. I ve vzdálenosti 40 m 
pod výustí byla konduktivita v celém příčném 
profilu Labe při hladině shodná jako v neovliv-
něném úseku nad výpustí. Při levém břehu však 
konduktivita významně vzrostla v hloubce 1,5 
metru. V dalším úseku mísení se odpadní voda 
promíchávala ode dna k hladině a současně 
směrem od levého k pravému břehu. Na rozdíl 
od předchozího měření byla již 500 m pod výpus-
tí ovlivněna i voda u pravého břehu. Průběh 
mísení je znázorněn na obr. 2.

3.2 Ostravice
Řeka Ostravice představuje morfologicky zce-

la odlišný tok. Má převážně bystřinný charakter 
proudění, malou hloubkou, kamenité dno. Pro 
měření byl vybrán úsek dolního toku řeky Ostra-
vice pod ČOV města Frýdek-Místek a podnikem 
Válcovny plechu, a. s., Lískovec. Měření bylo 
prováděno za dvou různých průtoků. Výsledky 
obou měření jsou shrnuty v tabulce 1. Průběh 
mísení je zobrazen na obr. 3.

3.3 Bečva
Protože se problematika stanovení mísicí zóny 

řeší z důvodu budoucí implementace směrnice 
„o normách environmentální kvality“ týkajících 
se prioritních látek pro vodní prostředí, bylo 
experimentálně ověřeno mísení nejen pomocí 
konduktivity, ale i na polyaromatických uhlovo-
dících (PAU) jakožto skupině konzervativních 
nebezpečných látek. Z toho důvodu byla mísicí 
zóna proměřena v úseku řeky Bečvy (59,6–57,5 
říční km) pod výpustí odpadních vod z podniku 
Deza, a. s., Valašské Meziříčí. Měření bylo prová-
děno v době minimálních průtoků (3,62 m3.s-1). 
Odpadní voda o konduktivitě 1 497 µS.cm-1 
a koncentraci PAU (suma 15 PAU) 2 445 ng.l-1 
byla vypouštěna v množství cca 37 l.s-1. Výsledky 
jsou shrnuty v tabulce 2.

 Konduktivita byla měřena přímo v terénu, 
v případě PAU byly odebírány dvojice vzorků 
povrchové vody z proudnice při levém a pravém 
břehu v několika profilech pod místem vypouš-
tění. Výsledky stanovení mísicí zóny podle PAU 
nejsou tak jednoznačné jako v případě kondukti-
vity. Je potřeba zohlednit především rozdílné fyzi-
kální chování obou parametrů (sorpce), obsah 
nerozpuštěných látek a přesnost analytického 
stanovení (± 30 %).

Tabulka 1. Vybrané výsledky pro měření mísicí zóny pod ČOV

Konduktivita [µS.cm-1]
Měření při Q = 3,82 m3.s-1 Měření při Q = 9,22 m3.s-1

Odpadní voda z ČOV Frýdek-Místek 836 410
Odpadní voda z Válcoven plechu, a. s. 457 444

∆ konduktivity [µS.cm-1]
Ostravice 10 m nad ČOV F.-M. 31 13
Ostravice 40 m pod ČOV F.-M. 469 188
Ostravice 100 m pod ČOV F.-M. 457 199
Ostravice 360 m pod ČOV F.-M. 430 186
Ostravice 780 m pod ČOV F.-M. 78 154
Ostravice 1260 m pod ČOV F.-M. 40 26
Ostravice 1800 m pod ČOV F.-M. 39 19
Vzdálenost mísicí zóny od místa vypouštění [m] 2 970 2 330
∆ konduktivity [µS.cm-1] v mísicí zóně 6 1

4 Testování programu CORMIX
Pro modelování mísicí zóny na úseku Labe 

pod ČOV Hradec Králové byla vybrána demo 
verze programu CORMIX Version 5.0E (omezená 
doba platnosti programu na 14 dní nebo 10 
výpočtů). Jedním z výstupů byla predikce vzdá-
lenosti mezi výustí z bodového zdroje znečištění 
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a příčným profilem recipientu pod výustí, kde jsou již vypouštěné odpadní 
vody s vodou povrchovou úplně promíchány. Byla použita vstupní data 
z dubnového měření (viz předcházející text). Z předběžných výsledků (vli-
vem použití demo verze) vyplývá, že v modelu dochází k prudšímu poklesu 
měřené veličiny (konduktivita, koncentrace) v počáteční fázi mísení do 
cca 500 m pod výpustí ve srovnání s experimentálním zjištěním. Mísicí 
zóny je však modelem dosaženo ve větší vzdálenosti oproti terénnímu 
měření. Celkovou délku mísicí zóny výrazně ovlivňuje šířka toku.

5 Výsledný souhrn získaných poznatků
Na délku mísicí zóny má vliv: míra a objem vypouštěných odpadních 

vod, úhel vypouštění (vůči recipientu), šířka a hloubka toku, morfologie 
toku, charakter proudění vody v recipientu, příčné stavby na toku.

U velkých toků s větší hloubkou je třeba zohledňovat hloubku vody jako 
třetí rozměr a také rozdíl hustot odpadní a povrchové vody.

V případě toků typu Labe i Ostravice doznívají největší rozdíly v kon-
duktivitě stovky metrů pod výpustí, ale menší ovlivnění přetrvává delší 
dobu a k úplnému promísení dochází až v kilometrových vzdálenostech 
(cca do 2 500 m).

Odhad průběhu mísení podle pěnové vlečky je třeba považovat pouze 
za orientační, měřením bylo prokázáno, že rozsah pěnové vlečky a hra-
nice skutečného mísení odpadní vody se může lišit v řádu metrů podle 
rychlosti a směru větru.

V případě výpustí umístěných v malých vzdálenostech od sebe (několik 
stovek metrů) dochází k vzájemnému ovlivňování mísicích zón. K ovliv-
nění mísicí zóny dochází i vlivem významných přítoků nebo soutoků řek 
v předpokládaných oblastech mísicích zón.

U menších řek s malou šířkou toku (např. Bílina) je mísicí zóny dosa-
hováno v řádu stovek metrů pod místem významného vypouštění.

Pro vypouštění malého objemu (v litrech za sekundu) je stanovení mísicí 
zóny irelevantní (je vždy potřeba zohlednit místní podmínky).

∆ konduktivity  
[µS.cm-1]

∆ PAU [ng.l-1]

Bečva 275 m pod Dezou V. M. 27 125
Bečva 480 m pod Dezou V. M. 21 263
Bečva 940 m pod Dezou V. M. 6 185
Bečva 1 200 m pod Dezou V. M. 2 133
Bečva v oblasti mísicí zóny 1 32
Vzdálenost mísicí zóny od místa 
vypouštění

podle konduktivity podle PAU
1 260 m 2 460 m

Tabulka 2. Stanovení mísicí zóny podle konduktivity a podle PAU 6 Závěr
Práce realizovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002071101 

Výzkum a ochrana hydrosféry je podkladem pro stanovení mísicí zóny 
na tocích v podmínkách České republiky. V roce 2008 by měla být zod-
povězena otázka, zda je potřeba v ČR mísicí zóny pod zdroji vypouštění 
prioritních látek vymezit, či nikoli. Poté bude nutné rozhodnout metodiku 
jejich stanovení.
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Mixing zone delimitation in context of the Proposal for a Directive 
on environmental quality standards in the field of water policy 
and amending Directive 2000/60/EC (Mičaník, T., et al.)

Delimitation of the transitional areas of exceedance is described in 
this issue. Transitional area of exceedance is the water bodies stretch 
from effluent outfall to the mixing zone. Mixing zone determination 
is important regarding to „Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on environmental quality standards in 
the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC“ imple-
mentation. Conductivity for mixing zone measurements was taken on 
the diferent types of the rivers. Experimental results with first modeling 
dates obtained by CORMIX Version 5.0E was compared.

VSAKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
– ANO, ČI NE?

Pavel Eckhardt, Jiří Kučera

Klíčová slova
odpadní vody, vzorkování, znečištění, podzemní vody, povrchové vody, 
monitoring jakosti vody, nutrienty, dusičnany, těkavé organické látky, 
vsakování

Souhrn
Článek shrnuje výsledky výzkumu problematiky vsakování předčiš-

těných odpadních vod do horninového prostředí a hodnocení vybrané 
lokality, kde probíhalo toto vsakování v relativně větším měřítku.

u

Zákon o vodách řeší mj. ochranu povrchových a podzemních vod před 
znečišťováním vypouštěnými odpadními vodami. Pro vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových jsou stanoveny emisní i imisní standardy. 
Vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje § 38 odst. 4 
vodního zákona (po novele zákonem č. 20/2004 Sb.) takto: „Přímé 
vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění 
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť 
nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod 
podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných 
domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu 
na jakost podzemních vod.“

Nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (vsakování) 
může mít opodstatnění u rozptýlené zástavby, kde není ekonomické 
budovat a provozovat kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních 
vod a kde není v dosahu nemovitostí vhodný recipient nebo není vhodné 
odpadní vody přímo vypouštět (např. oligotrofní vody s výskytem citlivých 
vodních organismů). Vybudování domovní čistírny se vsakováním vyčiš-
těných odpadních vod představuje v takové situaci, kromě pravidelného 

vyvážení jímky fekálními vozy, investičně i provozně přijatelné řešení, 
jehož vhodnost závisí na posouzení negativních vlivů na podzemní vody. 
V některých případech (např. menší horské chaty bez recipientu v dosahu) 
se omezení vsakování odpadních vod pouze na rodinné domy a stavby pro 
individuální rekreaci může jevit jako příliš přísné. Vypouštění odpadních 
vod přímo do menších recipientů může mít podstatně výraznější negativní 
dopad na životní prostředí, zejména na vody povrchové.

Výběr lokality vhodné k hodnocení vsakování  
odpadních vod

V rámci výzkumu byla provedena rešerše dostupných odborných mate-
riálů. Ze zpracování mj. vyplynulo, že nejvíce konkrétních podkladů o povo-
leném vsakování odpadních vod by mělo být shromážděno na příslušných 
vodoprávních úřadech – úřadech obcí s rozšířenou působností. Těmto 
úřadům byla elektronickou formou zaslána žádost o informace k povole-
nému vsakování odpadních vod. Bylo získáno několik desítek odpovědí 
příslušných vodoprávních úřadů. Podle poznatků z tohoto průzkumu jsou 
lokality s povoleným vypouštěním odpadních vod v ČR rozmístěny výrazně 
nerovnoměrně. Rozdíly nespočívají primárně v odlišných hydrogeologických 
podmínkách, ale v nejednotných výkladech a názorech odpovědných úřední-
ků. V působnosti některých úřadů obcí s rozšířenou působností je několik 
lokalit tohoto typu (např. Hořovice, Strakonice, Domažlice, Bystřice pod 
Hostýnem, Soběslav, Tišnov, Roudnice nad Labem, Kostelec nad Orlicí, 
Litomyšl či Dobříš), nejběžnější byla tato situace v působnosti MÚ Tanvald 
(cca 110 lokalit), MÚ Litomyšl a MÚ Frýdek-Místek (řádově desítky lokalit). 
Další úřady uváděly jednu lokalitu (Jeseník, Hodonín, Moravská Třebová), 
jiné úřady obcí s rozšířenou působností v době dotazu dosud žádné vsa-
kování nepovolily (např. Blatná, Horažďovice, Třebíč, Luhačovice, Velké 
Meziříčí, Horšovský Týn, Holešov). Povolení se většinou týká odpadních 
vod z jednotlivých rodinných domů, ojediněle bylo povoleno i vsakování 
vyčištěných odpadních vod z celé obce či její části (např. odpadní vody 
z obce v Českém středohoří či část obce u Litomyšle). Přes skutečnost, že 
větší část vodoprávních úřadů neodpověděla, byly touto cestou podchyceny 
řádově stovky lokalit. Kontaktovány byly v jednotlivých případech i další 
instituce jako správy CHKO či jednotlivé obce.
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Ze shromážděných lokalit se vsakováním byla u vytipované části 
lokalit provedena terénní rekognoskace. Z navštívených míst byla pro 
dlouhodobější sledování vybrána lokalita Měděnec v Krušných horách. 
Důvodem bylo zejména stabilní a dlouhodobé vsakování odpadních vod, 
nadprůměrný průtok odpadních vod, regionální ochrana vod (CHOPAV), 
dopravní dostupnost lokality a v neposlední řadě možnost sledování 
procesů bez významného rušivého zásahu do stávajících pozemků, a tím 
i bez zvýšené finanční náročnosti prací.

Dlouhodobé sledování lokality Měděnec
Obec Měděnec leží v západním cípu Ústeckého kraje, v okrese Cho-

mutov. Má okolo 150 obyvatel. Odpadní vody z části obce jsou svedeny 
do obecní kanalizace. Kanalizace je zaústěna na ČOV jihovýchodně od 
obce. ČOV se skládá z tříkomorového septiku s odtokem do podmoků. 
Její průměrná kapacita je 6,5 m3 za den. Počet EO připojených na 
kanalizaci je cca 80. Ostatní objekty v obci mají likvidaci odpadních vod 
zajištěnou pomocí septiků a žump. Vsakování předčištěných odpadních 
vod probíhá v údolí jihozápadně od obce v nadmořské výšce cca 825 
až 800 m n.m.

Zájmové území se vsakováním odpadní vody patří hydrologicky k povo-
dí Ohře, je odvodňováno k jihu bezejmenným levostranným přítokem 
Malodolského potoka. Údolí uvedeného bezejmenného toku, situované 
přibližně ve směru sever–jih, je značně strmé – při délce cca 1 km překo-
nává převýšení přesahující 200 m. Území leží v CHOPAV Krušné hory.

Území geologicky náleží k Českému masivu, ke krystaliniku kruš-
nohorské oblasti. Zájmová lokalita se vsakováním je budována meta-
morfovanými horninami, převážně muskovit-biotitickou až dvojslídnou 
pararulou. V údolí pod místem vsakování se v pararulách vyskytují 
polohy ortorul. Masiv metamorfních hornin prorážejí žilné magmatity 
jako granitový porfyr, granodioritový porfyrit a lamprofyry. Povrch je kryt 
nezpevněnými kvartérními sedimenty, mezi nimiž převažují svahoviny 
a sutě, v údolí potoka se vyskytují deluviofluviální písčitohlinité sedi-
menty. Zastoupeny jsou i antropogenní navážky. Půdní vrstvu zde tvoří 
kryptopodzoly – mělké, silně kyselé půdy s dobrou porozitou, ale nízkými 
sorpčními schopnostmi.

Zájmové území leží z hydrogeologického hlediska v hydrogeologickém 
rajonu č. 6120 – Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň. Dominantní 
úlohu má v tomto rajonu mělká zvodeň v kvartérních sedimentech a zóně 
připovrchového rozpojení puklin skalních hornin. Hladina mělké zvodně bývá 

většinou volná, pouze v místech překrytí méně propustnými sedimenty 
bývá hladina tohoto kolektoru napjatá. Hloubka hladiny podzemní vody 
pod terénem závisí na morfologii a lokální propustnosti. Mělká zvodeň 
bývá přímo závislá na srážkové činnosti a je často nedostatečně chráněna 
před průnikem povrchového znečištění. Hlubší zvodnění může být vázáno 
na rozpukaná a nezatěsněná pásma v podložních horninách krystalinika, 
často tektonicky predisponovaná. Koeficient transmisivity místního pukli-
nového kolektoru připovrchové zóny rozpukání a rozpojení pararul a ortorul 
se pohybuje v rozmezí T = 1.10-5 až 8.10-5 m2.s-1. Dlouhodobý specifický 
odtok podzemní vody z oblasti dosahuje zvýšených hodnot. Z hlediska 
zaměření prací má na lokalitě naprosto dominantní vliv mělká zvodeň. 
Tok podzemní vody mělké zvodně směřuje generelně k místní erozivní bázi 
– k bezejmennému přítoku Malodolského potoka. Podzemní voda není 
v zájmovém území vsakování a nejméně 1 km pod ním využívána.

Stručná metodika prací
Dvouleté sledování lokality bylo zaměřeno zejména na hlavní kontami-

nanty komunálních vod. Stanovován byl mj. obsah nerozpuštěných látek, 
chemická spotřeba kyslíku, sloučeniny dusíku a fosforu, obsahy bakterií. 
Koncentrace těchto komponent procházejí v rámci průchodu horninovým 
prostředím značnými změnami. Chloridy byly pro sledování zvoleny jako 
typický konzervativní kontaminant, jelikož se neadsorbují ani nedochází 
k jejich vysrážení, a tak se šíří na značné vzdálenosti. Analýzy bakteriolo-
gické kontaminace vod se zaměřily na enterokoky, bakterie Escherichia 
coli a koliformní bakterie. Značná část stanovení byla prováděna přímo 
v terénu (měření teploty, pH, vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku, 
oxidačně-redukčního potenciálu vod a průtoku). V rámci odběrů vzorků 
a terénních měření bylo postupováno podle příslušných ustanovení norem 
ČSN ISO řady 5667. Místa odběrů byla v terénu polohopisně zaměřována 
pomocí systému GPS. Vzorky odpadních vod byly odebírány jako směsné 
dvouhodinové, vzorky vod povrchových a podzemních byly odebírány jako 
prosté. Vzorky byly analyzovány v laboratořích VÚV T.G.M., v.v.i., v Praze. 
Výsledky rozborů povrchových vod byly hodnoceny zejména ve vztahu 
k imisním standardům ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 
(dále jen limity) uváděným nařízením vlády č. 61/2003 Sb., respektive 
novelizovaným nařízením vlády č. 229/2007 Sb.

Terénní rekognoskace a umístění odběrů vzorků
Na zájmové lokalitě vyvěrá předčištěná odpadní voda na terén (past-

vina) a postupně se vsakuje do horninového prostředí. Pod prostorem 
úplného vsáknutí odpadní vody existuje zhruba padesátimetrový úsek 
bez povrchové vodoteče. Ta vyvěrá níže, stéká dolů údolím a po prů-
chodu zbytky drobného rybníka mizí opět v horninovém prostředí, které 
má tentokráte charakter sutí. Asi po sto metrech voda opět vyvěrá na 
povrch. Takto utvořená povrchová vodoteč se následně stéká s vodotečí 
s výrazně vyšším průtokem, která ústí z důlní štoly ze svahu údolí. Místa 
odběrů vzorků zjednodušeně zobrazuje schéma na obr. 1.

V rámci terénní rekognoskace byla vytipována místa odběrů vzorků tak, 
aby odběry reprezentovaly jak přirozené pozadí a vsakovanou odpadní 
vodu, tak i postupy procesů přirozené atenuace v rámci lokality. Vzhle-
dem k ekonomickým možnostem bylo zvoleno sledování ve stávajících 
objektech (studna, pramenní vývěry, šachtice kanalizačního systému, 
povrchové toky). V rámci sledování odpadních vod byla odebírána odpadní 
voda před přítokem do tříkomorového septiku ze šachtice kanalizačního 
systému a dále výtok odpadních vod na terén po průchodu ČOV. Byly 
také odebírány vzorky povrchových vod až do vzdálenosti cca 500 m od 
vyústění odpadních vod na terén. 

Výsledky terénních a laboratorních prací
Přítok nečištěných odpadních vod do septiku činí okolo 0,1 l.s-1. 

Pozaďové hodnoty pH podzemních vod leží přibližně v neutrální oblasti, 
zatímco pH vod odpadních je mírně zásadité. Konduktivita vod byla nej-
vyšší u nečištěné odpadní vody, při průchodu lokalitou postupně klesala 
– nejvyšší pokles (cca dvojnásobný) byl zaznamenán u odpadních vod 
za ČOV, další po průchodu horninovým prostředím po vsakování. Redox 
potenciál a obsah rozpuštěného kyslíku byl nejnižší u odpadních vod, při 
postupu vod lokalitou narůstal.

Pozaďové hodnoty nerozpuštěných látek v podzemní vodě byly velmi 
nízké, nejvyšší obsah nerozpuštěných látek má nečištěná odpadní voda. 
Obsah nerozpuštěných látek v povrchové vodě horní části lokality nevyho-
voval standardu příslušného nařízení vlády a postupně se při průchodu 
lokalitou snižoval. Parametr CHSK

Cr
 byl také nejvyšší v nečištěné odpadní 

vodě, v horní části lokality nevyhovoval příslušnému standardu nařízení 
vlády, před soutokem s vodou ze štoly však již povrchová voda uvedený 
standard splňovala.

Stanovené pozaďové hodnoty dusíkatých látek v podzemní vodě doklá-
dají oxidační režim v mělké zvodni, prakticky veškerý dusík je vázán jako 
dusičnanový. Hodnoty amonných iontů byly nejvyšší v nečištěné odpadní 
vodě, po průchodu horninovým prostředím se řádově snižují postupně až 
na hodnoty pod mezí detekce analytického stanovení. Hodnoty dusitanů Obr. 1. Schéma lokality vsakování
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byly nejvyšší u vývěru vyčištěné odpadní vody na povrch, kde dokládají 
intenzivní nitrifikaci, dále rychle klesají až na hodnoty pod mezí detekce 
analytického stanovení. Naopak koncentrace dusičnanů při vsakování 
stoupají, nejvyšší jsou v povrchovém toku pod vsakováním, pak vlivem 
ředění a dalších procesů jejich obsah mírně klesá.

Koncentrace celkového fosforu byly nejvyšší v nečištěných odpadních 
vodách, po průchodu septikem výrazně klesají, po průchodu horninovým 
prostředím mírně poklesly, dále ve směru proudění vod je pokles jejich 
obsahu jen postupný, k poklesu pod limitní hodnotu NV docházelo vět-
šinou až po soutoku s vodotečí ze štoly. Obsahy fosforečnanů klesaly 
obdobně, průběh jejich poklesu byl rovnoměrnější, jejich obsahy nejsou 
vázány na zakalení vzorků nerozpuštěnými látkami.

Koncentrace chloridů byly nejvyšší v nečištěné odpadní vodě, ležely 
však většinou pod limitní hodnotou pro povrchové vody. Hodnota 
koncentrace chloridů ve směru proudění vody postupně klesá, může 
být dobrým indikátorem ředění původně odpadních vod pozaďovou 
vodou podzemní. Pokles koncentrace chloridů byl řádově pětinásobný 
mezi sledovanou nečištěnou odpadní vodou z šachtice před septikem 
a vývěrem odpadních vod na povrch a cca dvojnásobný v rámci průchodu 
horninovým prostředím. Dále klesal obsah chloridů jen mírně, výraznější 
pokles koncentrace byl zaznamenáván až po soutoku s vodotečí ze štoly. 
Obsah chloridových iontů tak dokumentoval míru naředění odpadních vod, 
tzn. velmi významnou mezi sledovanou kanalizační šachticí a prostorem 
vsakování, významnou při průchodu horninovým prostředím, a naopak 
sníženou v rámci dalšího povrchového i podpovrchového toku vody do 
soutoku s vodotečí ze štoly. Ředění odpadních vod pozaďovou vodou 
podzemní je však jen jedna z několika účinných složek procesů přirozené 
atenuace znečištění v rámci vsakování.

Hodnoty bakteriální kontaminace v pozaďové podzemní vodě byly velmi 
nízké. Naopak velmi vysoká byla jejich koncentrace v nečištěné odpadní 
vodě (řádově desetitisíce ktj.ml-1 u intestinálních enterokoků, Escherichii 
coli i termotolerantních koliformních bakterií). Průchodem přes septik 
a dolní částí kanalizačního systému dochází k řádovému poklesu bakte-
riální kontaminace (na tisíce ktj.ml-1), průchodem horninovým prostředím 
došlo k jejímu dalšímu významnému odbourání, a to u enterokoků o více 
než dva řády, u koliformních bakterií dokonce o tři řády, na úroveň spl-
ňující imisní standardy nařízení vlády pro povrchové toky. Je patrné, že 
odbourávání bakteriální kontaminace vsakováním odpadních vod je za 
těchto podmínek vysoce účinné.

Ve vodách lokality byla ověřována i přítomnost vybraných specifických 
organických látek, a to jednoduchých aromátů (benzen, toluen, ethylben-
zen, xyleny), chlorovaných alifatických uhlovodíků (jednotlivé chlorované 
etheny, ethany a metany) a chlorbenzenů (mono-, di- a tri-chlorbenzeny). 
Důvodem byla široká oblast používání těchto látek a nejednotnost autorů 
odborných prací, zda se tyto látky mohou v běžných komunálních odpad-
ních vodách vyskytovat ve významném množství. Veškeré analyzované 
obsahy jednoduchých aromátů, chlorovaných benzenů i jednotlivých 
chlorovaných alifatických uhlovodíků ve vodách byly velmi nízké, v napro-
sté většině ležely pod mezí detekce analytického stanovení, maximální 
zjištěné obsahy dosahovaly pouze desítek ng.l-1.

Patrná byla značná účinnost procesů čištění vypouštěných odpadních 
vod při vsakování. Při srovnání jarních a letních analýz byla zřejmá vyšší 
účinnost procesů při letních odběrech – část živin je odebírána rostlinami, 
na odbourávání dusíkatých sloučenin z vod se za vyšších teplot zřejmě 
podílela i denitrifikace.

Interpretace stavu lokality
Na vybrané lokalitě dochází ke vsakování odpadních vod v relativně 

velkém měřítku, průtoky odpadní vody dosahují cca 0,1 l.s-1. Vsakovaná 
odpadní voda má vysokou CHSK, vysoký obsah nerozpuštěných látek, 
vysoký obsah amonných iontů i celkového fosforu a vysoký obsah koli-
formních bakterií a enterokoků. Průchodem horninovým prostředím, kdy 
úplné vsáknutí vody z povrchu odpovídá cca 50 m, dochází k rapidnímu 
snížení obsahů sledovaných hlavních kontaminantů vlivem přirozené 
atenuace, často až o několik řádů. Sledovaná samočisticí schopnost 
povrchového toku je řádově nižší, projevuje se většinou jen pozvolným 
poklesem sledovaných veličin. Ve vodách lokality nebyly zaznamenány 
významnější koncentrace vybraných specifických organických látek.

Závěr
Sledováním lokality vsakování předčištěných odpadních vod z malé 

obce byla potvrzena velmi významná redukce znečištění hlavních kon-
taminantů odpadních vod vlivem procesů doprovázejících vsakování 
odpadních vod do horninového prostředí. Výsledky dvouletého výzkumu 
dokládají, že vsakování může být za vhodných podmínek ke kvalitě 
povrchových vod šetrnější než obvyklé přímé vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových.

Výsledky z uvedené konkrétní lokality naznačují, že platná právní 
úprava striktně omezující vsakování odpadních vod může být v určitých 

Obr. 2. Reálná situace lokality vsakování

případech zbytečně přísná a neodůvodnitelná potřebou chránit jakost 
podzemních vod. Řešitelský tým zahájil obdobné sledování i na dalších 
lokalitách s cílem ověřit skutečné dopady vsakování odpadních vod na 
jakost podzemních vod za různých podmínek a popřípadě navrhnout 
úpravu příslušné části vodního zákona.
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Wastewater infiltration – yes or no? (Eckhardt, P., Kučera, J.)
The article sums up the results of research relating pretreated 

wastewater infiltration into rock enviroment and evaluates one cho-
sen locality where this infiltration was realized in a relatively larger 
measure.

INFORMACE O MODELU MONERIS 
A MOŽNOSTECH JEHO VYUŽITÍ

Stanislav Juráň

Klíčová slova
modelování emisí nutrientů, kvalita vody, plošné a difuzní zdroje zne
čištění, komponenty znečištění, plány oblastí povodí, Mezinárodní komise 
pro ochranu Dunaje

Souhrn
Model MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems) 

se zabývá kalkulací emisí nutrientů v říčních systémech. Model využívá 
především hydrologická data, data vztahující se ke kvalitě vod a půd 
a geografický informační systém (GIS). Výpočty modelu jsou zaměřeny 
na sedm komponentů znečištění, pro které je následně možné aplikovat 
nápravná opatření redukující znečištění. Výsledky modelování se dají 
rovněž využít k následné kontrole a hodnocení nápravných opatření 
v plánech oblastí povodí. Model byl přijat smluvními stranami Dunajské 
úmluvy (Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje) 
a je rozvíjen pod gescí expertní skupiny Pressures & Measures, pra-
cující pod Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje. 
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Úvod
Důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu podzemních a povrchových vod 

jsou plošné zdroje znečištění. Zatímco bodové zdroje znečištění jsou 
poměrně snadno identifikovatelné a nápravná opatření u těchto význam-
ných zdrojů již byla většinou uskutečněna, redukce plošného znečištění 
je spíše v pozadí a není tak průkazná. Problémy plošného znečištění jsou 
vnímány většinou pouze odborníky, kteří však v řadě případů nedokážou 
veřejnost jasně přesvědčit o nutnosti připravovaných opatření, zvláště 
vyžadují-li značná omezení a změnu v přístupu chování u řady subjektů, 
které se na kvalitě vody rozhodující měrou podílejí. 

V současnosti jsou v souladu s požadavky Rámcové směrnice pro 
všechny oblasti povodí v České republice definovány vodohospodářské 
problémy, které by měly být postupně řešeny tak, aby bylo dosaženo 
v budoucnu dobrého stavu vod. Nápravná opatření k eliminaci problémů 
jsou často doporučována, aniž by byla předem posuzována účinnost 
a v konečné fázi i efektivita provedených opatření. Účinnost jednotlivých 
opatření se často významně liší podle zvoleného přístupu a metodiky 
i u odborníků. Abychom se dokázali shodnout na efektivnosti jednotli-
vých nápravných opatření a uměli je prosadit v praxi, je vhodné používat 
ověřené metodiky a postupy, které přesvědčí jak odbornou, tak i laickou 
veřejnost o nezbytnosti dalších kroků.

Ve všech evropských státech existují rozdílné postupy směřující k iden-
tifikaci plošných zdrojů znečištění a k jejich kalkulaci. V podunajských 
státech bylo na základě expertních jednání dohodnuto, že v oblasti 
hodnocení kvality vod z hlediska zátěže nutrienty bude za cílový stav 
v kvalitě povrchových vod považován rok 1955, pro který jsou k dis-
pozici výsledky monitorování v řadě významných říčních profilů. Stav 
emisí z bodových a plošných zdrojů znečištění a jeho změny by měly 
být součástí celkového integrovaného hodnocení stavu zátěže životního 
prostředí včetně míry účinnosti jednotlivých přijatých opatření. Společ-
ným nástrojem vyhodnocujícím stav kvality vod a současně realizovaná 
nápravná opatření je i kalkulace zátěže jednotnou metodikou podle 
modelu MONERIS, přijatou v rámci spolupráce Mezinárodní komise pro 
ochranu Dunaje (dále jen MKOD), která je rozvíjena pod gescí expertní 
skupiny Pressures & Measures.

Model MONERIS
MONERIS (MOdeling Nutrient Emissions in RIver Systems) v překladu 

znamená modelování emisí nutrientů v říčních systémech, a to dostupný-
mi (znalostně přístupnými) komponenty znečištění, které můžeme jasně 
definovat. Model vymezuje směrné činnosti podílející se rozhodující měrou 
na stavu životního prostředí (též hnací síly označované jako DPSIR) co 
do zatížení prostředí nutrienty. Model využívá především hydrologická 
data, data vztahující se ke kvalitě vod a půd a geografický informační 
systém (GIS), který obsahuje digitální mapy a statistické informace. 
Výpočty jsou rozděleny na jednotlivé komponenty, které jsou žádoucí 
z důvodu rozdílných procesů podílejících se na konečné zátěži a které 
je možné usměrnit nápravnými (cílovými) opatřeními. Sumář těchto 
činností poskytuje přehled o zátěži prostředí nutrienty ve vztahu ke 
konečné kvalitě vod. Říční systém pracuje s hydrologickými jednotkami, 
aby mohly být výsledky obdobných modelů porovnatelné. Počátky uve-

deného modelování sahají do roku 1983, kdy model začal být využíván 
především ve větších povodích. Model (obr. 1) počítá se sedmi základními 
komponenty znečištění:
1. vypouštění z bodových zdrojů znečištění,
2. odtok ze zastavěných oblastí,
3. atmosférická depozice,
4. odtok z odvodňovaných (oddrenážovaných) pozemků,
5. odtok z podzemních vod a mezipovodí,
6. povrchový odtok,
7. odtok následkem eroze zemědělské půdy.

Některé z uvedených komponentů přímo v názvu neobsahují významné 
faktory podílející se na zátěži živin v prostředí, jako je např. používání 
bezfosfátových detergentů, odtok znečištěných dešťových a splaškových 
vod přepadajících do recipientů apod. Tyto faktory jsou však již nepřímo 
zakalkulovány mezi zmiňované komponenty při výpočtech. 

Výsledky modelování emisí nutrientů rozčleněné podle základních  kom-
ponentů se dají přímo využít k formulování nápravných opatření především 
u nejvíce zatěžovaných komponentů a k následné kontrole a hodnocení 
stavu směřujícího k dosažení stanovených cílů. Významnou roli zde 
hraje kvalita odtoku z podzemních vod, který je časově posunut oproti 
okamžitému stavu kvality ostatních komponentů, retence a ztráty.

Správné zaměření na opatření týkající se rozhodujících komponentů 
je základním předpokladem úspěchu. Například odtok z odvodňovaných 
zemědělských pozemků nebyl doposud v žádných kalkulacích plošného 
znečištění v České republice uvažován. Podle doposud provedených 
výsledků modelového řešení prezentovaných v projektu podporovaném 
MKOD je předpoklad, že z  pohledu zátěže vod celkovým dusíkem předsta-
vuje uvedený komponent přibližně čtvrtinový podíl na celkové zátěži vod 
v české části území náležejícího k povodí Dunaje. Už tento první výsledek 
by nás měl vést ke zvýšenému zájmu o aplikaci uvedeného modelu, který 
částečně nabourává vžitou představu prováděných kalkulací členěnou 
pouze na plošné a bodové znečištění.

Využití modelu
První výsledky modelu MONERIS získané na základě dat k období 

1998–2000 jsou k dispozici pro většinu podunajských států. Data 
k roku 2005 jsou postupně do modelu doplňována. Výsledky modelu 
se pokusí MKOD využít k formulování nápravných opatření směřujících 
k dosažení cílového stavu, tj. dobrého stavu vod definovaného Rámcovou 
směrnicí o vodní politice. Přestože je zde řada problémů s daty, které 
nejsou prozatím k dispozici pro výpočet ani v naší republice, ani v dalších 
státech, zavázaly se všechny smluvní strany Dunajské úmluvy (Úmluva 
o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje) ke spolupráci na 
vytváření podmínek směřujících k aplikaci uvedeného modelu na meziná-
rodní, národní, popřípadě i regionální úrovni. Tato podpora představuje 
především zajišťování dat na mezinárodní úrovni, sloužící pro přípravu 
plánu uceleného povodí řeky Dunaje, a dále vytváření vlastních výpočtů 
a kalkulací na národní úrovni, aby mohly být výsledky dosažené v mezi-
národních projektech dále korigovány podle široké škály používaných dat 
a popřípadě aplikovány obdobným postupem na národní nebo i regionální 
úrovni. Pracovní skupina Pressures & Measures bude na mezinárodní 
úrovni podle výsledků modelování jednotlivých komponentů v roce 2008 
navrhovat různé scénáře směřující k redukci znečištění zátěže vod nut-
rienty. Protože návrhy opatření v plánech oblastí povodí budou v této 
době na národní úrovni již přijaty, bude využití modelu v dalších letech 
zaměřeno na kontrolu dosažených nápravných opatření.
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Model MONERIS and its application (Juráň, S.)
The model MONERIS (MOdeling Nutrient Emissions in RIver Systems) 

is applied for estimation of nutrient emissions into the river systems. 
Model is based on hydrological and water quality data as well as 
a geographical information system (GIS). The model calculations are 
oriented on 7 pollution pathways for which it is possible to recommend 
measures aimed at reduction of pollution. The model results can be used 
for supervision of realised measures applied in river basin management 
plans, too. The model was accepted by contracting parties of the Danube 
River Protection Convention and is developed by Pressures & Measures 
Expert Group, which is working within the framework of the International 
Commission for the Protection of the Danube River.Obr. 1. Základní komponenty a procesy v modelu MONERIS
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Publikace Hydraulic Research  
of the Děčín Barrage

Koncem roku 2007 vyšla ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 
T. G. Masaryka, v.v.i., publikace Hydraulic research of the Děčín barrage 
(Hydraulický výzkum plavebního stupně Děčín) autorů prof. Ing. Pavla 
Gabriela, DrSc., a Ing. Josefa Libého, CSc., z VÚV T.G.M., v.v.i., a Ing. Dr. 
Pavla Fošumpaura z ČVUT v Praze. Publikaci lektoroval prof. Ing. Dr. Pavel 
Novák, DrSc., emeritní profesor University of Newcastle upon Tyne.

Řeka Labe je v současné době nejvýznamnější vodní cestou České 
republiky, protože je jediným plavebním spojením s evropskou sítí vod-
ních cest i západoevropských námořních přístavů. V budoucnu by mohl 
význam této vodní cesty ještě vzrůst v případě realizace již mnoho let 
diskutovaného průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, který by propojil 
současnou síť vodních cest i směrem jihovýchodním.

Všechny připravované úpravy a stavby na Labi by měly vést ke zlepšení 
plavebních parametrů této vodní cesty na úroveň požadovaných para-
metrů na dolním Labi v SRN, ke zlepšení energetického využití vodního 
toku a minimálně zachování současného stavu životního prostředí. 
Významnou úlohu ovšem hraje i zlepšení odtokových poměrů při výskytu 
extremních průtoků Labem.

V devadesátých letech minulého století byly zahájeny přípravné práce 
pro budoucí úpravy řeky Labe mezi stávajícím vodním dílem Střekov 
a státní hranicí ČR/SRN. V souvislosti s připravovanou výstavbou byl 
v letech 1997 až 2007 ve spolupráci Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T. G. Masaryka s Českým vysokým učením technickým v Praze 
uskutečněn rozsáhlý komplexní modelový výzkum zlepšení plavebních 
podmínek v tomto úseku Labe, jehož výsledkem bylo doporučení výstavby 
vodního díla Děčín. 

Publikace Hydraulic research of the Děčín barrage se zaměřuje 
zejména na hlavní výsledky výzkumu vlastního plavebního stupně Děčín 
realizovaného v letech 2002 až 2007 ve velké hydraulické laboratoři VÚV 
T.G.M. (barrage model) a rovněž uvádí stále platné výsledky hydraulického 
výzkumu regulovaného úseku Labe pod plánovaným stupněm Děčín, který 
se uskutečnil v letech 2000 až 2002 na velkém hydraulickém modelu 
regulovaného úseku dolního Labe (river regulation model) od plánovaného 
plavebního stupně Děčín v pl. km 98,98 po pl. km 105,80 (poblíž státní 
hranice ČR/SRN na levém břehu). V rámci přípravného výzkumu vlastního 
dispozičního řešení plavebního stupně Děčín, jehož počátky sahají do roku 
1997, byly nejprve využity aerodynamické modely umožňující zobrazovat 
prostorové proudění v dané lokalitě při větším měřítku zmenšení. To také 
dovolilo racionálně zkoumat velký počet uvažovaných úprav. Výsledky výzku-
mu na aerodynamických modelech byly použity jako základ pro podrobné 
výzkumy na hydraulickém modelu v období 2002 až 2007.

Další rozpracování projektové přípravy optimalizace plavebních 
podmínek na dolním Labi výzkum na trojrozměrném fyzikálním modelu 
– hydraulickém modelu v měřítku geometrického zmenšení 1 : 70 – již 
přímo vyžadovalo. Na hydraulickém modelu lze totiž na základě teorie 
podobnosti kontinuálně zobrazovat a zkoumat složité jevy, jejichž dosta-
tečně výstižný matematický popis není dosud znám. Exaktní řešení 
složitých hydraulických, morfologických a nautických problémů spojených 
s návrhem plavebního stupně Děčín si v konkrétním případě vyžádalo 
výstavbu hydraulického modelu, který zobrazoval plavební stupeň s při-
lehlými úseky koryta řeky Labe mezi pl. km 97,2 a 99,9 a s příbřežím 
mezi levobřežní a pravobřežní komunikací. Vybudovaný model (barrage 
model) splňoval jak podmínku podobnosti průběhu hladin a rozdělení 
rychlostí v širokém rozsahu průtoků od Q
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do povodně v roce 2002, tak 

při použití pohyblivého dna i podmínku podobnosti tvorby výmolů. 
Model byl umístěn do velké haly hydraulických laboratoří Výzkumného 

ústavu vodohospodářského T.G.M. na speciální ocelové nosné konstrukci 
ve vodotěsném dřevěném žlabu zatěsněném laminátovou folií, v dosta-
tečné výši nad modelem jiného plavebního stupně. Ve dně modelu byly 
instalovány tlakové odběry vhodně napojené na odečítací měrné válce 
způsobem, který umožnil velice přesné odečítání průběhu hladin na 
modelu jak s pevným, tak i pohyblivým dnem.

Plavební stupeň Děčín bude mít tyto hlavní objekty: plavební komoru, 
nízký pohyblivý jez, malou vodní elektrárnu a dva přírodě blízké rybí 
přechody. Bude tak víceúčelovým vodním dílem splňujícím přinejmenším 
tři hlavní funkce:
• zlepšení plavebních podmínek v úseku mezi koncem jeho vzdutí 

a státní hranicí ČR/SRN na úroveň plavebních podmínek na německém 
úseku Labe,

• využití disponibilního energetického potenciálu ve vodní elektrárně jako 
vysoce efektivním obnovitelném zdroji čisté bezodpadové elektrické 
energie s plně automatizovaným provozem a velmi nízkými provozními 
náklady,

• zvýšení protipovodňové ochrany a zlepšení životních podmínek v intravi-
lánu města Děčína při současném respektování  přírodních podmínek 
v chráněné krajinné oblasti pod vodním dílem.

Na modelu plavebního stupně Děčín v měřítku 1 : 70 byly zkoumány 
hydraulické poměry v podmínkách prostorového proudění, morfologické 
změny dna, lokální tvorba výmolů, stabilita funkčních objektů a břehů 
v celém rozsahu průtoků, jakož i plavební podmínky s využitím dálkově 
řízených modelů různých plavidel (tlačných sestav, motorové nákladní lodi 
a vlečného soulodí). Modely plavidel byly pro tento výzkum konstruovány 
ve stejném měřítku, geometrické podobnosti a v takové úpravě, aby jejich 
odpory při plavbě byly v souladu s reálnými podmínkami.

Pro posouzení variantních řešení vtokové a výtokové části vodní 
elektrárny byly využity matematické turbulentní modely ve 2D a 3D sche-
matizaci. Problémy vlivu energetického provozu na plavbu (včetně hava-
rijních výpadků vodní elektrárny) byly zkoumány na hydraulickém modelu 
a v širším dopadu posuzovány na 1D matematickém modelu úseků toku 
přilehlých k plavebnímu stupni Děčín. Uvedené způsoby modelování 
založené jednak na matematickém popisu zkoumaných jevů, jednak na 
jejich prostorovém fyzikálním modelování se vzájemně vhodně doplňovaly 
a umožnily realizaci celého výzkumu v poměrně krátké době.

Na hydraulickém modelu plavebního stupně Děčín (barrage model) 
byly postupně zkoumány tři varianty dispozičního řešení:
• V první variantě byl na modelu znázorněn úsek Labe mezi pl. km 

97,2 a 99,9 a soubor objektů plavebního stupně Děčín pozůstávající 
z jezu s osou jezu v pl. km 98,88, z plavební komory s dělicími zdmi 
a z vodní elektrárny. Průtočnost vodního díla při povodňových průtocích 
se při této variantě ukázala jako vyhovující, avšak proudové poměry 
v předpolí obou rejd plavební komory byly pro plavbu nepříznivé.

• Druhá varianta se od první odlišovala posunem osy jezu o 120 m smě-
rem po proudu do pl. km 99,0 a koncepčně tím, že u pravého břehu 
bylo vynecháno místo pro vodní elektrárnu, která však vymodelována 
nebyla. V té době bylo totiž v resortu dopravy rozhodnuto považovat 
výstavbu vodní elektrárny za věc zájmu privátního sektoru, a nezahrnout 
ji proto do investičního záměru při této úpravě. Na modelu s pevným 
dnem bylo u této varianty nejprve provedeno proměření rychlostních 
polí v předpolí obou rejd plavební komory, poté prověřena průtočnost 
vodního díla při povodňových průtocích a následně uskutečněny 
i nautické experimenty. Průtočnost vodního díla byla při této variantě 
vyhovující, obdobně jako při předchozí variantě. Ukázalo se však, že 
proudové poměry v předpolí obou rejd plavební komory bude zapotřebí 
ještě zlepšit.

• Třetí varianta se od druhé odlišovala tím, že hlavní objekty plavebního 
stupně, tj. plavební komora a jez, byly jako celek pootočeny kolem prů-
sečíku jejich os o tři stupně ve směru pohybu hodinových ručiček, osa 
jezu však zůstala na místě, tj. v pl. km 99,00 (jako u druhé varianty).
Tato změna umožnila na pravém břehu v nadjezí od pl. km 98,50 po 
vodní dílo maximálně možné rozšíření horní zdrže k stávajícímu strmé-
mu svahu silniční komunikace Děčín–Hřensko a vytvoření příznivějších 
plavebních poměrů nad horní rejdou plavební komory. Přitom tím 
nebyla znemožněna ani případná výstavba vodní elektrárny. Ukázalo 
se, že došlo k podstatnému zlepšení proudových poměrů v předpolí 
obou rejd plavební komory a průtočnost vodního díla při povodňových 
průtocích byla nadále vyhovující. Tato varianta se tedy stala předmětem 
podrobnějšího zkoumání.
V návaznosti na výsledky výzkumu optimalizace řešení plavebního 

stupně Děčín byly tedy u třetí varianty celkového dispozičního řešení vyšet-
řovány proudové poměry v jeho zdržích při různých úpravách dělicích zdí 
obou rejd plavební komory a byly nalezeny optimální konstrukční úpravy 
dělicích zdí obou rejd plavební komory. Při jejich realizaci na díle bude 
minimalizováno nebezpečí tvorby výmolů v okolí dělicích zdí a zajištěna 
jejich stabilita. Zároveň bude dosaženo co nejrovnoměrnější rozdělení 
průtoku jezem a zajištěna bezpečnost plavebního provozu při vplouvání 
do rejd a vyplouvání z nich v celém rozsahu plavebních průtoků. Nautické 
experimenty prokázaly, že po realizaci navržených úprav projektu budou 
moci vodním dílem a přilehlými úseky bezpečně proplouvat po proudu 
motorové nákladní lodě a tlačná soulodí všech zkoumaných sestav, a to 
v celém rozsahu využívaných ponorů.

Výzkum optimálních konstrukčních úprav funkčních objektů plavebního 
stupně byl zaměřen nejen na problematiku dělicích zdí, ale zahrnoval 
i výzkum předpolí plavebního stupně s návrhem úprav na zabezpečení 
stability dna a břehů při různých manipulacích jezem a dále výzkum 
podjezí vodního díla s návrhem definitivních rozměrů vývaru a úpravy 
dna a břehů za vývarem pro zabezpečení jejich stability. Zvláštní pozor-
nost byla věnována i výzkumu optimálního postupu výstavby plavebního 
stupně a zajištění bezpečnosti stavby a plavebního provozu v celém 
průběhu výstavby.

Z dalšího rozpracování projektové dokumentace k územnímu řízení 
vyplynulo ještě jedno upřesnění souboru objektů plavebního stupně Děčín 
– kromě začlenění malé vodní elektrárny do již vymezeného prostoru u pra-
vého břehu a zřízení dvou rybích přechodů – byla osa jezu posunuta z pl. 
km 99,00 o 20 metrů směrem proti proudu, tj. do pl. km 98,98. Plavební 
komora s oběma rejdami však zůstala na místě. Dispoziční řešení vodního 
díla, jakož i uspořádání všech funkčních objektů zůstalo beze změny. 
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Následující výzkum prokázal vhodnost začlenění vodní elektrárny 
a rybích přechodů do celkového dispozičního uspořádání plavebního 
stupně. Nautickými experimenty bylo potvrzeno, že provoz vodní elek-
trárny nebude negativně ovlivňovat plavební podmínky všech lodí a lod-
ních sestav proplouvajících plavebním stupněm, a to v celém rozsahu 
plavebních průtoků. 

Výzkum využívající výhod matematického a fyzikálního modelování 
a kombinace obou přístupů pak vyústil jednak v optimalizaci návrhu 
úprav vtokové a výtokové části vodní elektrárny s jejich navázáním na 
pravostranný břeh v horní a dolní zdrži a jednak v optimalizaci vstupu 
a výstupu z kanálového rybího přechodu při pravém břehu. Bezpečnost 
plavebního provozu byla prověřena i při neustáleném proudění, které se 
může vyskytnout při havarijních výpadcích vodní elektrárny vyvolaných 
nepředvídatelnými meteorologickými nebo jinými vnějšími vlivy, zejména 
při náhodných a neovlivnitelných výpadcích ze sítě vysokého napětí.

K prozkoumání vlivu havarijního provozu vodní elektrárny na plavidla 
a plavební provoz bylo použito kombinace výzkumu na hydraulickém 
modelu a 1D hydraulickém modelu říční tratě v úseku Střekov–plavební 
stupeň Děčín–státní hranice ČR/SRN. Výzkum prokázal, že havarijní 
výpadky vodní elektrárny Děčín nemohou při aplikaci doporučené auto-
matizace nepříznivě ovlivňovat plavební provoz, a to ani dynamickými 
účinky na proplouvající plavidla, ani podkračováním plavebních hloubek 
v níže ležícím úseku Labe.

Modelový výzkum úprav plavební dráhy v říčním úseku Labe (river 
regulation model) od plavebního stupně Děčín po státní hranici ČR/SRN 
byl uskutečněn v letech 2000–2002. Jeho cílem byla optimalizace 
úprav plavební dráhy v říčním úseku od výjezdu z dolní rejdy plavebního 
stupně Děčín po státní hranici ČR/SRN u Hřenska. Bylo třeba dosáh-
nout plavebních podmínek ekvivalentních parametrům na německém 
Labi, avšak při současném maximálním respektování zásad ochrany 
přírodního prostředí. 

Původní projekt předpokládal, že v tomto říčním úseku bude dosaženo 
požadovaných parametrů regulačními úpravami řeky. Výzkum na trojroz-
měrném fyzikálním modelu (river regulation model) měl objasnit všechny 
stěžejní problémy, které nelze s dostatečnou přesností řešit metodami 
matematického modelování. V daném případě to zahrnovalo především 
optimalizaci úprav plavební dráhy, ověření stability a určení případného 
opevnění její kynety, ověření stability podélného profilu upraveného koryta 
a ověření bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu. 

Provedený výzkum prokázal, že požadovaných plavebních hloubek lze 
dosáhnout omezenou prohrábkou plavební dráhy pod úrovní minimálních 
hladin v řece. Přitom prohrábka plavební kynety na celou šířku plavební 
dráhy se týká pouze asi jedné třetiny z celého zkoumaného úseku. Pů-
vodně uvažované budování příčných, resp. podélných koncentračních 
staveb se ukázalo jako nepotřebné, takže břehy a příbřežní zóny by 
zůstaly nedotčeny. Svahy kynety plavební dráhy zůstaly v celém rozsahu 
plavebních a povodňových průtoků stabilní, a není tudíž zapotřebí uvažo-
vat o jejich opevňování záhozovým kamenem. Nautické experimenty na 
tomto modelu (river regulation model) pak jednoznačně prokázaly, že po 
realizaci navržené úpravy koryta řeky budou moci celým úsekem bezpečně 
proplouvat proti proudu i po proudu tlačná soulodí a motorové nákladní 
lodě s parametry povolenými současnými předpisy.

V publikaci autoři připomínají, že v průběhu výzkumných prací byla 
věnována nemalá pozornost i environmentální problematice související 
s připravovanou výstavbou plavebního stupně Děčín. Konstatují, že 
hlavním efektem této stavby bude především zlepšení podmínek pro 
ekologicky i ekonomicky výhodnou přepravu zboží mezi Českou republikou 
a SRN po labské vodní cestě a také k případnému využití soustředěného 

spádu k čisté a bezodpadové výrobě elektrické energie. Hydrotechnický 
výzkum v návaznosti na souběžně probíhající výzkum biologický a při 
využití matematického a fyzikálního modelování v nemalé míře přispěl 
k zabezpečení podmínek pro plnou ichtyologickou migrační prostupnost 
plavebního stupně Děčín.

Samotný plavební stupeň Děčín je situován v katastrálním území 
Děčín-Loubí, v bezprostředním sousedství přístavu Loubí s železničním 
seřadištěm, frekventovanou železniční tratí na levém břehu a silniční 
komunikací na břehu pravém. Je řešen tak, aby organicky a citlivě zapadal 
do svého nejbližšího okolí. Výstavbou tohoto plavebního stupně lze dosáh-
nout i významných přínosů pro město Děčín, zejména stabilizace hladin 
v intravilánu města Děčín v širokém rozsahu průtoků řekou (od průtoků 
minimálních až po povodňové) s odstraněním současných hygienicko-
estetických závad vyskytujících se při nízkých a středních průtocích. 

Podmínky převádění povodní vedly k úpravě dimenzí jezu tak, aby 
veškeré povodňové průtoky byly převáděny při nevzdutých hladinách.
Teprve po uskutečnění výstavby plavebního stupně Děčín bude možno 
vhodnými manipulacemi na tomto vodním díle zvládnout v zájmové 
oblasti nejnebezpečnější zimní povodně provázené ledochody a tvorbou 
ledových nápěchů. 

V extravilánu města Děčín umožní navrhované úpravy citlivé řešení 
problému zachování původního charakteru přírodně cenných lokalit 
– jednak stabilizací i zlepšením podmínek stávajících biotopů, jednak 
vytvořením podmínek pro rozvoj nových ekosystémů vhodnou úpravou 
příbřežních zón zasažených původními tvrdými regulačními úpravami před 
více než 100 lety. Na základě provedeného výzkumu se podařilo zcela 
vyloučit původně navrhované regulační úpravy pomocí koncentračních 
staveb i jakékoliv zásahy do břehů a příbřežních zón. Rozsah prohrábek 
byl na základě analýzy výsledků výzkumu na hydraulickém modelu (river 
regulation model) zredukován na úpravu kynety plavební dráhy v šířce 
50 metrů pod minimální plavební hladinou vody v řece. Její hloubka 
nutná pro zabezpečení plavebních hloubek při nízkých průtocích se od 
plavebního stupně směrem po proudu postupně zmenšuje a zhruba po 
třech kilometrech se zcela vytrácí.

Bylo prokázáno, že jakékoliv obavy z negativních dopadů výstavby 
plavebního stupně Děčín na německý úsek Labe a jeho příbřežní zóny 
jsou zcela neopodstatněné. Plavební stupeň Děčín nemá ve své zdrži 
vymezen žádný akumulační objem a nemůže tedy mít žádný vliv na 
odtokové poměry v níže ležícím úseku Labe. Jeho výstavbou nebude 
ovlivněn v navazujícím úseku německého Labe ani současný splaveninový 
režim. Rovnovážný stav podélného profilu dna zůstane zachován, takže 
prohlubování dna, nebo jeho zanášení nehrozí. Rovněž k negativnímu 
ovlivňování jakosti vody na německém úseku Labe nebude docházet, 
jak to dosvědčují dlouhodobé výzkumy a analýzy Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe. Realizace plavebního stupně Děčín bude mít pro německý 
úsek Labe řadu pozitivních přínosů, např. se po jeho vybudování zvýší 
ochrana německého úseku Labe před případy havarijního znečištění toku. 
Bude totiž možné mít připravena i v této lokalitě zvláštní ochranná zařízení 
– mobilní clony a příslušenství. To pak umožní likvidovat ještě na českém 
území velice účinně případné ropné a jiné havárie kupříkladu z ústecké 
a děčínské průmyslové aglomerace, a tím pochopitelně i přispívat k dal-
šímu neformálnímu zlepšování mezinárodních vztahů.

Gabriel, P., Libý, J. a Fošumpaur, P. Hydraulic research of the Děčín 
barrage. Praha : VÚV T.G.M., v.v.i., 2007, 68 stran, 72 obrázků, 57 lit. 
odkazů. ISBN 9788085900736.

Ing. Ludvík Doležal, CSc.
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Při řešení problema-
tiky čištění odpad-

ních vod se stále častěji 
setkáváme  s následu-
jícím modelem chová-
ní  investorů  (zejména 
malých obcí).
Plán rozvoje vodovo-

dů a kanalizací (PRVK) 
definuje pro obec tech-
nický způsob čištění odpadních vod. Soulad  technického řešení 
s PRVK je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Pro tuto 
variantu je tedy vypracována projektová dokumentace a následně 
se vypracovává žádost o dotaci. 
V tomto momentě dochází často k deziluzi. Investiční náklady 

bývají tak vysoké, že se obec se svou žádostí ocitne mimo rámec 
využití dotačního titulu, což je např. hranice max. nákladů v Progra-
mu rozvoje venkova ČR 40, resp. 60 milionů korun, nebo je konečná 
výše dotace, např. v Operačním programu ŽP, díky efektivním uka-
zatelům nízká a finanční spoluúčast obce je poté nereálná.
Proto  je namístě několik otázek –  jak dál,  co  s vypracovanou 

projektovou dokumentací, atd.
Vhodnějším řešením je zajistit před vypracováním vlastní pro-

jektové dokumentace ekonomickou rozvahu, zda je vůbec možné 
řešení uvedené v PRVK financovat. 
Rozvaha může mít  podobu  studie,  ale  důležitý  je  obsah,  ze 

kterého vyplyne realizovatelnost navrženého řešení s ohledem na 
stávající dotační možnosti.
Další nezbytnou  součástí  jsou varianty k navrženému  řešení, 

a zde se dostáváme v principu k řešení decentrálnímu, které může 
zahrnovat čistírnu odpadních vod pro obec oproti přečerpávání na 
jinou čistírnu v sousední obci, dále využití tzv. skupinových čistíren 
pro jednotlivé části obce, až po řešení individuální, tedy domovní 
čistírny odpadních vod a jímky na vyvážení v místech, kde  jiné 
řešení  je neefektivní, neekonomické a zejména nerealizovatelné 
z pohledu dotačních možností.
Pro důsledné porovnání  je nutné kromě  investičních nákladů 

a jejich zajištění (!) porovnat i náklady provozní.
Výše uvedené dva dotační tituly (OP ŽP a PRV ČR) v uznatelných 

nákladech mají definovány a popsány kromě klasických biologic-
kých a kořenových i domovní čistírny odpadních vod. Skutečností 
je, že i decentrální způsoby řešení jsou v PRVK téměř opomíjeny, 
není na tyto způsoby možné čerpat dotace a obce jsou ze setrvač-
nosti  tlačeny do neekonomických řešení. Naskýtá se zde prostor 
pro úpravu PRVK v těch lokalitách, kde je to možné, a tím navýšit 
možnosti  čerpání dotací  a zejména pro malé obce  s rozptýlenou 
zástavbou najít schůdné řešení.
Častými námitkami decentrálních řešení bývá jejich neprofesi-

onální provozování a nedbalý monitoring provozu. Tyto problémy 
se dají poměrně  snadno  řešit dálkovým přenosem sledovaných 
parametrů čistíren do jednoho centra (GSM brána, web, bezdrátový 
přenos) a také zajištěním samotného provozu profesionální osobou, 
tedy oprávněnou ze  zákona. Tyto  skutečnosti mohou znamenat 
kvalitativní zlepšení provozu a navíc  jeho zefektivnění. Jedná se 
např. o hromadné zajištění náhradních dílů, odběry vzorků a koor-
dinované vyvážení čistírenských kalů.
Pro velkou část malých obcí je popsané řešení jediným způsobem 

jak zlepšit současný stav v čištění odpadních vod a případný další 
rozvoj v obci.

Společnost ProVenkov, 
která se touto problemati-
kou zabývá přes 2 roky, je 
připravena Vám pomoci, ať 
již konzultací či nabídkou 
komplexních služeb v rám-
ci  technické  či  finanční 
podpory.

IFAT 2008 – Světový veletrh č. 1  
pro odpadové hospodářství: voda, 
odpadní voda, odpady a recycling 
a technika pro zimní údržbu měst

Na veletrhu  IFAT, 15. mezinárodním odborném veletrhu pro 
vodu, odpadní vodu, odpady a recycling, který se bude konat ve 
dnech 5. až 9. května 2008 na výstavišti v Mnichově, mohou 
návštěvníci očekávat  inovativní  řešení v oboru a nejnovější  stav 
techniky pro řešení svých komunálních problémů.
Nejdůležitější veletrh pro životní prostředí bude letos ještě větší 

než před třemi lety, a to o rovných 22 000 m2. Veletrhu se zúčast-
ní 2300 vystavovatelů ze 40 zemí na rekordní výstavní ploše 
192 000 m2. Jedním z hlavních témat letošního ročníku veletrhu bude 
získávání energie z odpadních látek. Proto bude téma bioplyn silněji 
zastoupeno než na minulém ročníku veletrhu. Veletrh tak reaguje 
na aktuální vývoj na trhu s odpady. Doprovodné odborné programy 
a přednášky na téma povodně a ochrana před katastrofami doplňují 
aktuální nabídku letošního veletrhu. 

Biogas na veletrhu IFAT 2008
Představí se nejnovější technologie od získávání přes přípravu 

vstupních materiálů až po výrobu elektřiny a tepla – využití bio-
masy nabízí ještě větší prostor pro růst efektivnosti a inovace.
Každý projekt bioplynu se musí ekonomicky vrátit ve srovnání 

s jinými koncepty. Při rostoucích cenách surovin se vyplatí taková 
zařízení na bioplyn, které vyrábějí co možná nejvíce bioplynu při 
nejnižší spotřebě materiálu, surovin, energie a finančních prostřed-
ků. Proto přicházejí na veletrh IFAT 08 vystavovatelé s nejnovějšími 
technologiemi a systémovými řešeními, která budou vyrábět bio-
plyn co nejefektivněji.

Ochrana před povodněmi na veletrhu IFAT 2008
Nejen klimatické změny dělají z ochrany před povodněmi 

jednu z nejdůležitějších priorit při ochraně životního prostředí. 
Jak podpořit přirozené zachytávání vodních mas a která ochrana 
nabízí nejefektivnější řešení? Veletrh IFAT se touto tématikou bude 
velmi podrobně zabývat.
Dle údajů Evropské  komise  způsobily  povodně  v Evropě  od 

r. 1998 hospodářské  škody ve výši min. 25 miliard euro. Simu-
lace dostupných odborných údajů ukazuje, že se riziko povodní 
v důsledku  déle  trvajících  srážek  bude  zvětšovat.  Ve  střední 
a východní Evropě by se situace v důsledků rychlejšího tání hor-
ského sněhu mohla velmi zostřit.

Technika pro zimní údržbu na veletrhu IFAT 2008
Nové evropské normy pro odklízecí a posypová vozidla definují 

jejich výkonnost a standardizují technické parametry. Tyto nové 
regulační normy budou mít velký vliv na budoucí techniku sloužící 
zimní údržbě. Nejen to, díky těmto normám se budou moci snadněji 
srovnat technické parametry strojů rozličných výrobců. 
Před šesti lety odstartoval evropský normalizační institut CEN 

celoevropský projekt norem v oblasti silničního provozu, ke které-
mu se řadí i zimní údržba.
Cílem tohoto projektu je stanovit jednotné technické požadavky 

na stroje a zařízení na zimní údržbu, např. sněžné frézy. V pozadí 
projektu je posílení konkurence v Evropě. Pro uživatele to má jednu 
obrovskou přednost, a sice, že nářadí bude universální. Například 
se bude moci montovat sněžný pluh vyrobený v Itálii na německý 
Unimog.  První  evropské normy  v tomto  oboru  vstoupily  kon-
cem uplynulého roku v platnost. Staly se například automaticky 
i německými normami DIN.
Veletrhu se opět účastní  řada předních českých a  slovenských 

výrobců jednak čistíren odpadních vod a jednak výrobců techniky 
pro zimní údržbu. Celkově se veletrhu účastní 25 českých vystavova-
telů a 2 vystavovatelé ze Slovenska na celkové ploše asi 800 m2.

Kompletní servis pro české a slovenské návštěvníky
Oficiální zástupce pořadatele veletrhu Messe Munchen – firma 

ECS – organizuje dvoudenní autobusové zájezdy s odjezdem z Bra-
tislavy přes Brno a Prahu s přenocováním v blízkosti Mnichova. 
Přes www.expocs.cz  lze  objednat  zlevněné vstupenky,  zájezdy 
i individuální ubytování v různých cenových kategoriích.
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Prírodná alfa-rádioaktivita 
niektorých slovenských 
termálnych vôd
Főldesová Mária, Dubníčková Martina, Lutišanová Gabriela

Kľúčové slová
termálne vody – celková objemová alfa aktivita – Rn – Ra – U 

Súhrn
Príspevok sa zaoberá stanovením prírodnej alfa rádioakti-

vity  slovenských termálnych vôd kúpeľov Piešťany, Trenčianske 
Teplice, Levice-Margita Ilona, Santovka a vybraných kúpeľov 
Západoslovenského kraja – Dunajská Streda, Topoľníky, Veľký 
Meder a Gabčíkovo. Fyzikálno-chemickými metódami sa stanovila 
celková objemová alfa aktivita, objemová aktivita 222Rn a 226Ra 
a hmotnostná koncentrácia Unat. Výsledky sa mohli porovnávať iba 
so smernými hodnotami celkovej objemovej alfa aktivity a obje-
movej aktivity 222Rn a najvyššie prípustnými hodnotami  226Ra 
a Unat pre minerálne a pitné vody, dané Zákonom č. 355/2007 
Zb. z., pretože v Slovenskej republike zatiaľ neexistuje zákonný 
predpis pre rádioaktivitu termálnych vôd.

Vo vzorkách termálnych vôd kúpeľov Piešťany, Trenčianske 
Teplice a Santovka – termálny prameň bola prekročená celková 
objemová alfa aktivita; objemové aktivity 222Rn, 226Ra a hmotnost-
ná koncentrácia Unat boli pod stanovenými limitmi. V ostatných 
kúpeľoch namerané hodnoty celkovej alfa aktivity a alfa aktivity 
jednotlivých rádionuklidov spĺňali predpísané limity. 

Dlhodobé skúsenosti v oblasti využívania termálnych vôd 
potvrdzujú, že priaznivé liečebné účinky významne prevyšujú 
riziko expozície externým ožiarením človeka, z  hľadiska vnútor-
ného ožiarenia sa odporúča prehodnotiť každodenný pitný režim 
pacientov a stanoviť optimálne dávky vody.

u

Úvod
Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou nášho život-

ného prostredia  a tvorí  až 85 %  radiačnej  záťaže  človeka. Podľa 
charakteru pôsobenia na človeka možno zdroje žiarenia rozdeliť na 
vonkajšie a vnútorné. K vonkajšiemu žiareniu prispieva kozmické 
žiarenie,  žiarenie  z   rádionuklidov  v zemskej  kôre,  hydrosfére 
a atmosfére. Vnútorné ožiarenie je spôsobené rádionuklidmi, ktoré 
sa nachádzajú v ľudskom organizme (najmä 40K) a rádionuklidmi, 
ktoré sa do organizmu dostávajú príjmom potravy a vdychovaním 
(ingescia a inhalácia). Jednou z možných ciest zvýšenia radiačnej 
záťaže  človeka,  ktorej  sa  venuje pozornosť  v ostatných  rokoch, 
je využívanie prírodných  termálnych vôd, u ktorých  sa predpo-
kladá  z hľadiska  ich pôvodu  zvýšená  rádioaktivita.  Slovenská 
príroda je rozmanitá a bohatá na minerálne a termálne pramene, 
ktoré sa vo veľkej miere využívajú v kúpeľníctve a potravinárstve. 
V posledných  rokoch vzrástol  záujem  ľudí  o pobyty v kúpeľoch 
a preto  vznikla  potreba  poznať  obsah  prírodnej  rádioaktivity 
v termálnych vodách. V súčasnosti platné predpisy SR (Zákon SR 
č. 355/2007 Zb. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) upravujú požiadavky 
na rádiologické ukazovatele iba v minerálnych vodách a v pitných 
pramenitých vodách dodávaných do verejných vodovodov. Pred-
pisy však neustanovujú požiadavky na rádioaktivitu  termálnych 
vôd,  ktoré  sa nepoužívajú na pitie  a tvoria  osobitnú kategóriu 
vôd  s vyšším obsahom prírodných  rádionuklidov. Z tohto dôvo-
du bol vypracovaný projekt  „Dlhodobé sledovanie hygienických 
podmienok  na  termálnych  kúpaliskách“,  v rámci  ktorého  sa 
budú sledovať  rádiologické ukazovatele  termálnych vôd v rámci 
Západoslovenského kraja. Vstupný radiačný monitoring termálnej 
vody zahŕňa stanovenie celkovej objemovej alfa aktivity a celkovej 
objemovej beta aktivity, objemovej aktivity  222Rn a 226Ra vo vode 
z vrtu, prípadne ďalších  rádionuklidov podľa potreby  (40K, Unat, 
izotopy rádia) a meranie dávkového príkonu v areáli kúpeľov alebo 
kúpaliska. Tieto analýzy sa budú robiť raz za tri roky vo vode z vrtu, 
vo vode používanej na riedenie termálnej vody, v bazénovej vode 

a vždy pred vydaním povolenia na prevádzku nového zariadenia. 
Na základe výsledkov monitoringu sa vypracujú kritériá na posud-
zovanie rádiologických ukazovateľov v termálnych vodách, ktoré 
budú kompatibilné s nariadeniami a normami EÚ.
Cieľom tejto práce bolo stanoviť a zhodnotiť celkovú objemovú 

alfa aktivitu, objemové alfa aktivity žiaričov 222Rn a 226Ra a hmot-
nostnú koncentráciu prírodnej zmesi uránu Unat (izotopy 

234U, 235U 
a 238U) v šiestich termálnych prameňoch kúpeľov Piešťany, šiestich 
termálnych prameňoch  kúpeľov Trenčianske Teplice,  v  dvoch 
termálnych prameňoch kúpeľov Levice-Margita Ilona, v dvoch ter-
málnych prameňoch kúpeľov Santovka a urobiť orientačné merania 
v niektorých prameňoch kúpeľov na južnom Slovensku (Dunajská 
Streda, Topoľníky, Veľký Meder a Gabčíkovo). 

Podmienky stanovení 
Koncentrácie jednotlivých rádionuklidov vo vodách možno sta-

noviť rádiometricky a rádiochemicky. Tieto metódy sú založené na 
separácii prvkov a na detekcii častíc uvoľňovaných pri rádioaktívnej 
premene rádionuklidov. Problematikou rádionuklidov v pitných vo-
dách sa zaoberá Zákon SR č. 355/2007 Zb. z., v ktorom sú stanovené 
hodnoty aktivity, akceptovateľné z hľadiska zabezpečenia radiačnej 
ochrany obyvateľov –viď tab. 1. a 2.
Celková  objemová  alfa  aktivita  sa  stanovovala podľa platnej 

normy STN 75 7611.
Objemová  aktivita  222Rn  sa  stanovovala podľa platnej normy 

STN 75 7615.
Objemová aktivita 226Ra sa stanovovala podľa platnej normy STN 

75 7622.
Hmotnostná koncentrácia Unat sa stanovovala podľa platnej normy 

STN 75 7614.
Experimentálne hodnoty uvedené v tab. 7. – 10. sú priemerom 

meraní 4 odobratých vzoriek termálnej vody z každého vrtu. Vzorky 
boli odobraté a spracované podľa STN 75 7051 – časť 3 „Pokyny na 
konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi“. 

Použitý materiál 
V tab. 3. – 6. je uvedené použitie sledovaných termálnych vôd 

a niektoré základné charakteristiky – celkový obsah solí,  teplota, 
pH a obsah H2S, stanovené v každej vzorke.

Použité metódy

Stanovenie celkovej objemovej alfa aktivity vo vodách – av
Celková objemová alfa aktivita je skupinový ukazovateľ možného 

obsahu rádionuklidov emitujúcich alfa častice. Vyjadruje sa súčtom 
objemových aktivít rádioaktívnych izotopov uránu 234U, 235U a 238U 
v ich prírodnej zmesi, ktorý poskytuje rovnakú odozvu ako meraná 
vzorka. Alfa spektrometrom sa meria zhomogenizovaná zmes odpar-
ku zo vzorky termálnej vody a pevného scintilátora ZnS(Ag). Alfa 
častice excitujú molekuly scintilátora, čím sa zabezpečuje účinný 
prenos energie žiarenia zo vzorky. Pri spätnom prechode z excito-
vaného do základného stavu emitujú molekuly svetelné fotóny vo 
viditeľnej oblasti, ktoré sa registrujú a prevádzajú fotonásobičom 
na elektrický signál.
Na meranie  rádioaktivity  alfa  sa použilo detekčné zariadenie 

obsahujúce scintilačnú sondu s obnaženou fotokatódou a svetlo-
tesný menič vzoriek. Na spracovanie signálu sa použil Analyzátor 
MC2256.

Stanovenie objemovej aktivity radónu 222Rn  
vo vodách – aE, aLSC

1. Emanometrické stanovenie objemovej aktivity radónu – aE – 
pomocou scintilačnej komory v uzavretom cirkulačnom obvode
Z odobratej vzorky termálnej vody sa 222Rn vytesnil vzduchom 

a previedol do Lucassovej komôrky. Po ustálení rádioaktívnej rov-
nováhy medzi 222Rn a jeho krátkožijúcimi izotopmi (3 h v chlade 
a tme)  sa  scintilačným detektorom, ktorý  je  súčasťou meracieho 
zariadenia TESLA NV 3101, merala rádioaktivita radónu. Najmen-
šia detegovateľná objemová aktivita 222Rn sa vypočítala pomocou 
hodnôt korekčných faktorov (STN 75 7615). 
2. Kvapalinová scintilačná metóda (LSC) – aLSC

LSC je analytická metóda, ktorá určuje aktivitu rádionuklidov 
z intenzity svetelných fotónov emitovaných kvapalným scintiláto-
rom, proces si teda vyžaduje konverziu energie jadrovej premeny 
na svetlo. Základom roztoku je rozpúšťadlo, do ktorého sa pridáva 
aktivátor  a do  tohto  scintilačného  „koktailu“  sa pridáva vzorka 
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v kvapalnom skupenstve. K danému objemu 
vzorky  termálnej  vody  sa pridal kvapalný 
scintilátor  Opti  FluorO,  po  dôkladnom 
pretrepaní  sa nechala ustáliť  rádioaktívna 
rovnováha (3 h v chlade a tme) a potom sa 
vzorka merala  zariadením Tricarb,  ktoré 
rozlišuje alfa a beta žiarenie. 
Na  kalibráciu  sa  pri oboch metódach 

použil štandardný roztok 226Ra po 30 dňo-
vom  ustálení  rádioaktívnej  rovnováhy, 
ktorý  sa  spracoval  rovnakým postupom 
ako vzorky.

Stanovenie objemovej aktivity rádia 
226Ra vo vodách – aRa

226Ra sa zo vzorky termálnej vody získalo zrážacou metódou, pri 
ktorej vznikla zrazenina Ba(Ra)SO4, ktorá sa po spracovaní merala 
alfa spektrometrom. Vzorky boli upravené do tenkej a homogénnej 
vrstvy, aby boli čo najmenšie straty energie na pomerne krátkej drá-
he alfa častice v hmotnom prostredí a čo najnižšia samoadsorpcia. 
Na meranie alfa žiarenia sa použilo detekčné zariadenie obsahujúce 
scintilačnú  sondu s obnaženou  fotokatódou a svetlotesný menič 
vzoriek. Na spracovanie signálu sa použil Analyzátor MC2256 a na 
kalibráciu sa použil štandardný roztok 226Ra.

Stanovenie hmotnostnej koncentrácie Unat vo vodách – hU
Unat (zmes 

234U,  235U a 238U) sa zo vzorky termálnej vody sepa-
roval na širokoporéznom silikagéli. Po elúcii kyselinou octovou 
reagovali uranylové ióny s činidlom arzenazo III za vzniku fialo-
voružového komplexu, ktorého absorbancia 
sa merala spektrofotometricky zariadením 
Spekol 11. Na kalibráciu sa použil štandard-
ný roztok U.

Výsledky a diskusia 
V tab. 7. – 10. sú uvedené výsledky meraní 

alfa aktivity termálnych vôd odobratých vo 
vybraných prameňoch niekoľkých  sloven-
ských kúpeľov. 
Z experimentálnych  výsledkov  vyplý-

va,  že  v porovnaní  s predpismi pre pitnú 
a minerálnu vodu bol v termálnych vodách 
kúpeľov  Piešťany,  Trenčianske  Teplice 
a Santovka – termálny prameň prekročený 
limit  pre  celkovú objemovú  alfa  aktivitu. 
Experimentálne zistené hodnoty objemovej 
aktivity 222Rn, 226Ra a hmotnostnej koncen-
trácie Unat  boli  pod  uvedenými  limitmi. 
Hodnoty  celkovej  alfa  aktivity,  hodnoty 
objemovej aktivity 222Rn, 226Ra a hmotnostnej 
koncentrácie Unat  namerané  v termálnych 
vodách  kúpeľov  Levice-Margita  Ilona, 
Santovka-pitný prameň, Dunajská Streda, 
Veľký Meder, Topoľníky a Gabčíkovo spĺňali 
limity pre pitnú a minerálnu vodu. 

Záver
V termálnych vodách vybraných kúpeľ-

ných objektov Západoslovenského kraja sa 
sledovala  celková  objemová  alfa  aktivita, 
objemová aktivita 222Rn, 226Ra a hmotnostná 
koncentrácia Unat podľa platných STN nori-
em. V termálnych vodách kúpeľov Piešťany, 
Trenčianske Teplice a Santovka – termálny 
prameň bola prekročená  celková objemo-
vá  alfa  aktivita  v porovnaní  so  smernými 
a najvyššie  prípustnými  hodnotami  pre 
minerálne a pitné vody (Zákon č. 355/2007 
Zb. z.), ostatné sledované parametre vyho-
vovali požadovaným limitom. V uvedených 
termálnych prameňoch by bolo potrebné 
zvážiť a prehodnotiť denný pitný režim paci-
entov. Hodnoty alfa rádioaktivity v ostatných 
sledovaných termálnych prameňoch spĺňali 
smerné a najvyššie prípustné hodnoty. 
Na základe získaných výsledkov možno 

len  odhadnúť  relatívne  riziko  z ožiarenia 

Druh dodávanej vody
Celková obje-
mová aktivita 
alfa [Bq.l-1]

Objemová 
aktivita 222Rn 
[Bq.l-1]

Hmotn.konc.Unat 
[mg.l-1]

Objemová 
aktivita 226Ra 
[Bq.l-1]

Prírodná minerálna voda 1,0 100 12,1 - 13,2 1,9

Pramenitá voda, pitná voda 
dodávaná do verejných 
vodovodov

0,2 50 3,9 - 4,3 0,6

Tab. 1. Smerné hodnoty alfa aktivity a 222Rn a najvyššie prípustné hodnoty 226Ra a Unat 
dané Zákonom SR č. 355/2007 Zb. z. 

Stanovovaný ukazovateľ Citlivosť* Presnosť**

Celková objemová alfa aktivita  0,04 Bq.l-1 30 %

Objemová aktivita 222Rn 5,00 Bq.l-1 10 %

Hmotnostná koncentrácia Unat 0,002 mg.l-1 15 %

Tab. 2. Minimálne kritériá pre metódy stanovenia rádiologických 
ukazovateľov pre vodu

*  citlivosť  je  vyjadrená ako najmenšia detegovateľná  aktivita  alebo najmenšia 
stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 99%
**  presnosť  sa vyjadruje pre  celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity  a 
hmotnostné koncentrácie rovné alebo prekračujúce odvodenú zásahovú úroveň 
ako kombinovaná štandardná neistota merania

Názov vrtu Charakteristika
Celkový 
obsah solí 
[g.l-1]

Teplota
[0 C]

pH
Obsah H2S 
[mg.l-1]

Vrt V1 využívaný, hĺbka 2000 m 1,18 68 6 7,0

VrtV4-a využívaný, hĺbka 2000 m 1,20 68 6 7,5

Vrt V7 záložný, hĺbka 2000 m 1,16 65 7 8,0

Vrt V8 využívaný, hĺbka 2000 m 1,17 67 6 7,5

Vrt V9 záložný, hĺbka 2000 m 1,25 64 7 8,5

Trajan studňa, využ., hĺbka 8-12 m 1,24 63 6 6,0

Tab. 3. Základné vlastnosti vzoriek termálnych vôd – Kúpele Piešťany

Názov vrtu Použitie
Celkový 
obsah solí 
[g.l-1]

Teplota
[0 C]

pH
Obsah H2S 
[mg.l-1]

SB3 Pitný prameň 2,4430 39,0 6 3,5 - 4,0

SB5 Sedacie vane 2,4282 38,4 7 3,5 - 4,0

P1 Sedací a kúpací bazén + para 2,3986 38,9 7 3,5 - 4,0

TT2 Sedacie a vaňové kúpele 2,4498 39,4 6 3,5 - 4,0

V2 Kúpací bazén 2,4773 38 - 40 7 3,5 - 4,0

V3 Kúpací bazén 2,3774 38 - 40 6 3,5 - 4,0

Tab. 4. Základné vlastnosti vzoriek termálnych vôd – Kúpele Trenčianske Teplice

Názov vrtu Použitie
Celkový 
obsah solí 
[g.l-1]

Teplota
[0 C]

pH
Obsah H2S 
[mg.l-1]

HBV1 Sedací a kúpací bazén 0,7620 24,0 7-8 -

HBV2 Sedací a kúpací bazén 0,7705 26,0 7-8 0,16

Termálny prameň Sedací a kúpací bazén 3,6758 27,0 8-9 3,60

Minerálny prameň Pitný prameň 2,4764 27,0 8 -

Tab. 5. Základné vlastnosti vzoriek termálnych vôd – Kúpele Levice-Margita Ilona (HBV1 
a HBV2) a Kúpele Santovka

Názov vrtu Použitie
Celkový ob-
sah solí [g.l-1]

Teplota
[0 C]

pH

Dunajská Streda Kúpací bazén 0,9055 57 7

Topoľníky Kúpací bazén 1,3131 74 6 - 7

Veľký Meder vrt č. 1 Sedací a kúpací bazén + para 0,5873 52 6

Veľký Meder vrt č. 2 Sedací a kúpací bazén + para 0,7757 70 7

Gabčíkovo 0,7108 55 6 - 7

Tab. 6. Základné vlastnosti vzoriek termálnych vôd - Kúpele na južnom Slovensku
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Vzorka
av ± neistota 

[Bq.l-1]
aE ± neistota
[Bq.l-1]

aLSC ± neistota 

[Bq.l-1]
aRa ± neistota
[Bq.l-1]

hU [mg.l
-1]

V1 5,36 ± 0,33 23,60 ± 2,69 59,30 ± 2,60 3,22 ± 0,39 0,002 ± 0,001

V4-a 4,75 ± 0,40 59,77 ± 6,24 54,22 ± 2,50 3,18 ± 0,38 0,002 ± 0.001

V7 8,51 ± 0,35 32,36 ± 3,51 35,71 ± 1,80 2,87 ± 0,29 < 0,002

V87 8,20 ± 0,62 51,40 ± 5,56 59,53 ± 2,60 3,13 ± 0,37 0,002 ± 0,001

V9 8,78 ± 0,68 43,08 ± 4,69 33,33 ± 1,70 2,21 ± 0,25 < 0,002

Trajan 9,49 ± 0,48 77,42 ± 7,81 45,11 ± 2,10 2,84 ± 0,26 < 0,002

Tab. 7. Celková objemová alfa aktivita av, objemová aktivita 222Rn aE resp. aLSC, objemová 
aktivita 226Ra aRa a hmotnostná koncentrácia Unat v sledovaných vrtoch termálnej vody 
kúpeľov Piešťany

Vzorka
av ± neistota 

[Bq.l-1]
aE ± neistota
[Bq.l-1]

aLSC ± neistota 

[Bq.l-1]
aRa ± neistota
[Bq.l-1]

hU [mg.l
-1]

SB3 3,53 ± 0,22 10,40 ± 1,00 12,60 ± 1,10 1,20 ± 0,01 0,003 ± 0,002

SB5 1,84 ± 0,07 6,70 ± 0,60 9,30 ± 1,10 1,23 ± 0,01 0,004 ± 0.002

P1 2,90 ± 0,09 9,40 ± 0,70 13,20 ± 1,20 1,24 ± 0,01 0,003 ± 0.002

TT2 3,93 ± 0,18 3,00 ± 0,30 3,10 ± 0,80 1,26 ± 0,01 0,005 ± 0,002

V2 3,38 ± 0,16 - - 1,31 ± 0,01 < 0,002

V3 3,52 ± 0,10 - - 1,31 ± 0,01 0,003 ± 0.002

Tab. 8. Celková objemová alfa aktivita av, objemová aktivita 222Rn aE resp. aLSC, objemová 
aktivita 226Ra aRa a hmotnostná koncentrácia Unat v sledovaných vrtoch termálnej vody 
kúpeľov Trenčianske Teplice

Vzorka
av ± neistota 

[Bq.l-1]
aE ± neistota
[Bq.l-1]

aLSC ± neistota 

[Bq.l-1]
aRa ± neistota
[Bq.l-1]

hU [mg.l
-1]

HBV1 0,08 ± 0,02 10,90 ± 1,00 10,20 ±1,00 < 0,011 < 0,002

HBV2 0,14 ± 0,01 6,40 ± 0,50 7,80 ± 1,00 0,015 ± 0,001 < 0,002

Termálny 1,99 ± 0,23 - 1,30 ± 0,80 0,513 ± 0,001 0,007 ± 0,001

Pitný 0,50 ± 0,09 - - 0,225 ± 0,001 0,004 ± 0,001

Tab. 9. Celková objemová alfa aktivita av, objemová aktivita 222Rn aE resp. aLSC, objemová 
aktivita 226Ra aRa a hmotnostná koncentrácia Unat v sledovaných vrtoch termálnej vody 
kúpeľov Levice-Margita Ilona (HBV1 a HBV2) a Santovka

Vzorka av ± neistota [Bq.l
-1] aE ± neistota [Bq.l

-1]

Dunajská Streda 0,62 ± 0,09 11,10 ± 1,20

Topoľniky 0,82 ± 0,11 5,40 ± 0,60

Veľký Meder vrt č.1 0,37 ± 0,05 16,30 ± 1,80

Veľký Meder vrt č.2 0,40 ± 0,06 6,40 ± 0,70

Gabčíkovo 0,54 ± 0,08 9,10 ± 1,00

Tab. 10. Celková objemová alfa aktivita av a objemová aktivita 
222Rn aE v sledovaných vrtoch termálnej vody kúpeľov na južnom 
Slovensku

spôsobené  jednotlivými zdrojmi  termálnej 
vody. Na zhodnotenie  radiačnej  záťaže  sú 
potrebné ďalšie  analýzy  rádioaktivity  ter-
málnej vody, ale aj aktivity radónu v ovzduší 
kúpeľov,  vo vrstve  vzduchu nad bazénmi 
a v liečivom bahne. Pri posudzovaní rádio-
aktivity vôd  je potrebné brať do úvahy aj 
hydrografické  (rýchlosť  prúdu,  prietok, 
množstvo odčerpanej vody, tektonické zme-
ny podložia,  statigrafiu)  a meteorologické 
podmienky  (barometrický  tlak,  teplotu, 
slnečný svit, zrážky), ktoré spôsobujú kolí-
sanie hodnôt, hlavne u radónu. 
Vzhľadom na dosiaľ zistené hodnoty alfa 

aktivity skúmaných termálnych vôd, spôsob 
ich využívania, dobu expozície a cesty trans-
portu rádionuklidov možno predpokladať, že 
efektívne dávky alfa žiarenia sú veľmi nízke 
a priaznivé liečebné účinky významne pre-
vyšujú riziko expozície človeka ožiarením. 
Kritickou skupinou ľudí môže byť napr. per-
sonál kúpeľov a kúpalísk, ktorý je dlhodobo 
vystavený najmä zvýšeným dávkam radónu 
v ovzduší krytých bazénov.
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Natural α-radioactivity of some Slovak thermal waters 
(Főldesová M.; Dubníčková M.; Lutišanová G.)
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This paper describes natural alpha radioactivity of chosen 
Slovak spa´s thermal waters: Piešťany, Trenčianske Teplice, 
Levice-Margita Ilona, Santovka, Dunajská Streda, Topoľníky, 
Veľký Meder and Gabčíkovo. Total volume alpha activity, volume 
activity of 222Rn and 226Ra and weight concentration of Unat were 
estimated by physiochemical methods. Since there is no Slovak 
legislation for radioactivity of thermal waters so far, the results 
could be only compared with the Slovak republic government sta-

tute N. 355/2007 Zb. z. which defines derived intervention levels 
for drinking and mineral waters, not thermal waters. 

Total volume alpha activity of spa´s thermal waters Piešťany, 
Trenčianske Teplice and Santovka- thermal spring was higher 
compared to the mineral water limits, volume activity of 222Rn 
and 226Ra and weight concentration of Unat were under required 
levels. Total volume alpha activity and alpha radioactivity of 
studied radionuclides of spa´s thermal waters - Levice-Margita 
Ilona, Santovka – drinking spring, Dunajská Streda, Topoľníky, 
Veľký Meder and Gabčíkovo were lower compared to the mineral 
water limits.

Long-term experiences support that positive therapeutic impacts 
of thermal waters highly compensate dangers of possible external 
irradiation. Concerning internal irradiation it is recommended 
to revise daily drinking routine of patients and assign optimal 
water intake. 

28. – 29. 5. 2008 XXIII. Setkání vodohospodářů s XIII. konfe-
rencí Voda a pozemkové úpravy, včetně varhanního 
koncertu v chrámu Sv. Barbory. Info: Jan Lázňovský - 
j.laznovsky@quick.cz - 322 319 765, 737 752 522 
nebo Ing. Petr Lázňovský - petr.laznovsky@
mze.cz, 327 536 026, 602 448,  
http://www.vodakh.cz
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Hospodaření s dešťovými vodami 
ve městech a obcích
V úterý 11. března 2008 se v Kongresovém centru na brněnském 

výstavišti konal  již  třetí  ročník  semináře zabývajícího se aktuál-
ním tématem hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných 
oblastech. Na jeho přípravě i průběhu se velkým způsobem podílela 
odborná skupina Odvodnění urbanizovaných území při Asociaci 
čistírenských expertů ČR.
Za účasti 170 delegátů z různých oblastí městského odvodnění 

(majitelé, správci, provozovatelé, projekční, konzultační a dodava-
telské firmy,  zástupci  akademické půdy a profesních organizací) 
bylo prezentováno  šestnáct  příspěvků. Součástí  semináře  byla 
i výstava technologií pro hospodaření s dešťovou vodou.
Vzrůstající zájem o seminář ukazuje, že v odborné veřejnosti stále 

sílí přesvědčení, že z hlediska dalšího vývoje městského odvodnění 
je nezbytné řídit se principy přírodě blízkých způsobů hospodaření 
s dešťovými vodami  (HDV). Současný právní  rámec a nastavení 
ekonomického prostředí zatím HDV nepodporují zcela systematic-
ky, avšak dobrou zprávou je, že státní správa již začíná tento trend 
vnímat a začleňovat ho do právních předpisů a strategických doku-
mentů plánování. To se ukazuje na Plánu hlavních povodí ČR (PHP 
ČR), který požaduje zpracování koncepce nakládání s dešťovými 
vodami v urbanizovaných územích do konce  roku 2008. Přitom 
jasně definuje okrajové podmínky této koncepce ve smyslu požadav-
ků na snižování množství srážkových vod odváděných kanalizací, 
zlepšení podmínek pro vsakování do půdního prostředí či zavedení 
povinnosti odděleného řešení srážkových a odpadních vod. 
Po úvodní přednášce, kde garant konference pojmenoval důvody 

pro pořádání semináře a uvedl do souvislostí HDV s principy trvale 
udržitelného rozvoje, prezentovali zástupci AČE ČR „Podklad pro 
koncepci nakládání s dešťovými vodami“, který byl zpracován právě 
na základě požadavků PHP ČR pro Ministerstvo zemědělství ČR. Na 
nově urbanizovaných plochách podporuje Podklad filosofii přenést 
závazek hospodařit  s dešťovou vodou na původce problému,  tj. 
na vlastníka, z jehož pozemku dochází k odtoku srážkových vod. 
Ve stávající zástavbě je pak podporován záměr vytvořit podmínky 
a motivaci k HDV s tím, že kdo chce stávající stav zlepšit (tj. inves-
tovat), musí se mu to vyplatit (např. úlevami na stočném).
V dalším průběhu  semináře byly prezentovány zkušenosti  ze 

zahraničí, a to zejména z Německa a Skotska, nicméně byly uvede-
ny i koncepční aplikace HDV v České republice z  města Hranice 
a pražské části Čakovice. Přednášející se také zabývali způsobem 
návrhu  jednotlivých  stavebně-technických prvků HDV s tím,  že 
byla zdůrazňována nutnost rozlišovat odtékající srážkové vody dle 
stupně jejich znečištění. Na příkladu stanovení koeficientu filtrace 
bylo též poukázáno na nutnost zabývat se kvalitou dat použitých 
pro návrh HDV prvků.
Pro  širší  zavedení principů hospodaření  s dešťovou vodou  je 

důležitým předpokladem změna myšlení a dostatečná informova-
nost v oblasti odvodnění, a to na úrovni rozhodovací i spotřebitel-
ské. A právě k tomuto velkou měrou přispěl i seminář Hospodaření 
s dešťovými vodami ve městech a obcích, za což patří organizáto-
rům, přednášejícím i všem účastníkům díky.

Sborník ze semináře je možno si objednat na:
ARDEC s.r.o.
Údolní 58
602 00 Brno
tel./fax: 543 245 032
info@ardec.cz
www.ardec.cz

David Stránský
mluvčí OS OUÚ při AČE ČR

Povodí Labe, státní podnik, jako zpracovatel Plánu oblasti 
povodí Horního a středního Labe koncem loňského roku zpra-
coval a vydal další z řady informačních zpráv o postupu prací 
směřujících k sestavení plánu oblasti.

Konkrétně se jedná o následující materiály:
• Zpráva III. Významné problémy nakládání s vodami – Zá-

kladní informace;
• Zpráva IV. Souhrnná zpráva o výsledcích přípravných prací 

– Základní informace;
• Zpráva V. Souhrnná zpráva o výsledcích přípravných prací.

Tiskoviny jsou na vyžádání k dispozici v Informačním místě 
pro Plán oblasti povodí Horního 
a středního Labe na adrese: Povodí 
Labe, státní podnik, Víta Nejed-
lého 951, 500 03 Hradec Králové, 
nebo v digitální podobě ke stažení 
na www.pla.cz (sekce plánování 
v oblasti vod).
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Asociace profesionálních potápěčů ČR
Anenská 812
530 02 Pardubice

Vážení obchodní partneři,
obracíme se na Vás,  jako na významné objednatele 

potápěčských prací. 
Na základě našich informací podniká v oblasti pra-

covního potápění několik firem bez dodržování platné 
legislativy. Tyto firmy a OSVČ provádějí potápěčské 
práce bez odborné a zdravotní způsobilosti ve smyslu 
NV 591/2006 Sb., bez platných živnostenských a spe-
ciálních oprávnění pro provádění prací pod vodou, bez 
dostatečného personálního a materiálního zabezpečení. 
Tímto jednáním nejenže ohrožují své zdraví a životy, ale 
při nedodržování platné  legislativy vytvářejí nerovné 
podmínky v hospodářské soutěži.
Asociace profesionálních potápěčů ČR potvrzuje, že 

všichni její členové dodržují platnou legislativu při pro-
vádění potápěčských prací a potápěči pracující v subjek-
tech sdružených v Asociaci profesionálních potápěčů 
ČR jsou odborně a zdravotně způsobilí ve smyslu NV 
591/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, 

rádi Vám poskytneme další informace.

S pozdravem 
Jaroslav Knotek

předseda Asociace profesionálních potápěčů ČR
info@appcr.cz , www.appcr.cz

§
•  zákon č. 309/2006 Sb., o BOZP 

•  zákon č. 548/1991 Sb., o pracovně 
lékařské péči 

•  zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví o zařazení prací do 
rizikových kategorií 

•  NV 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 
- XVIII. Potápěčské práce

•  NV č. 361/2007 Sb., o podmínkách 
ochrany zdraví při práci

•  vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky o zařazení prací 
do kategorií.

•  vyhláška č. 344/1991 Sb., ve znění 
Vyhlášky č. 223/1995 Sb., Řádu plavební 
bezpečnosti. 

•  vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění 
vyhlášky č.192/2005 Sb. a normou ČSN 
EN ISO 156 18 -1 (050720) - Svářeči 
potápěči pro hyperbarické svařování za 
mokra - Zkoušky svářečů potápěčů pod 
vodou + Osvědčení o zkoušce svářeče 
- potápěče

•  vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., potápěčské 
práce v podzemí - báňský záchranář 
– potápěč
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2. Mokřady Liběchovky a Pšovky
Mokřady v údolích potoků Liběchovky a Pšovky jsou unikátní 

ukázkou vápnitých maloplošných mokřadů různého  typu – pra-
meniště, vodní toky, mokřadní olšiny, rákosiny, slatiniště, ostřicové 
a vlhké louky, tůně a uměle vytvořené rybníky. Celá oblast patří 
k významných rezervoárům podzemní vody v Čechách.

Území splňuje svou unikátností několik kritérií Ramsarské 
úmluvy (kritérium 1a – je obýváno souborem vzácných, ohrožených 
a kriticky ohrožených druhů; kritérium 2a – má zvláštní význam pro 
udržení genetické a ekologické rozmanitosti; kritérium 2b – jedná se 
o reprezentativní příklad přirozeného mokřadu v dané biogeogra-
fické oblasti), a proto bylo v r. 1998 zapsáno na Seznam mokřadů 
mezinárodního významu. 
Celková rozloha Mokřadů Liběchovky a Pšovky je 361 ha, přičemž 

převážná většina území je součástí CHKO Kokořínsko. Nejcennější 
mokřady leží v PR Kokořínský důl, PP Prameny Pšovky, PR Mokřady 
horní Liběchovky a NPR Polabská černava. 
Mokřady  v  nivě  Pšovky  jsou ponechané několik  desítek  let 

přirozenému vývoji a můžeme zde najít rozsáhlé porosty vodních 
a mokřadních společenstev 
s  výskytem  ohrožených 
druhů,  jako  je např.  rdest 
alpský,  prustka  obecná, 
kapradiník bažinný, vach-
ta  trojlistá nebo potočnice 
lékařská. 
Z hlediska výskytu měk-

kýšů a pavouků jsou Mok-
řady Liběchovky a Pšovky 
nejhodnotnějším územím 
podobného  typu  v České 
republice. Nalezneme zde 
početné populace několika 
reliktních druhů měkkýšů 
jako je oblovka velká, vrkoč 
bažinný, vrkoč útlý a údol-
níček  rýhovaný  a mnoho 
vzácných druhů pavouků, 

např.  snovačka, Allomengea vidua, 
Caratinella wideri atd. Z vzácnějších 
druhů obojživelníků se zde setkáme 
s mlokem skvrnitým, skokanem štíh-
lým a čolkem horským. Z ptáků se 
zde vyskytuje chřástal vodní, skorec 
vodní a ledňáček říční. Ze savců je 
zajímavý výskyt rejsce černého. 
V celé oblasti probíhá  intenzivní 

botanický i zoologický výzkum.
Okolím mokřadů v údolí Pšovky 

prochází naučná stezka. Některé rybníky a tůně jsou využívány ke 
sportovnímu rybolovu.

Autorem fotografií je RNDr. Luboš Beran ze Správy CHKO 
Kokořínsko.

Mgr. Libuše Vlasáková
Tajemnice Českého ramsarského výboru

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse_Vlasakova@env.cz

Protipovodňová konference
s podtitulem  „Koncepce a realizace opatření ochrany před 

povodněmi v ČR a na Jižní Moravě“  proběhla  dne  4.  března 
2008 v aule stavební fakulty VUT v Brně. Konferenci organizačně 
připravila  společnost REGIONPARTNER,  záštitu nad konferencí 
převzali ministr zemědělství Petr Gandalovič, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Milan Venclík a poslanec Parlamentu České 
republiky Václav Mencl.
Konference byla určena pro  zástupce obcí, měst,  krajů, mik-

roregionů  a  také  organizací  zaměřených na návrhy  a  realizace 
infrastruktury protipovodňové ochrany. Několik desítek účastnic 
a účastníků konference mohlo získat  informace nejenom o aktu-

álním trendu politiky protipovodňové ochrany v České republice 
a v Jihomoravském kraji. Zájemci  si mohli  rovněž poslechnout 
zkušenosti  z přípravy  konkrétních projektů protipovodňových 
opatření ve volné krajině i v zastavěných územích. Vedle hlasové 
prezentace byly příspěvky distribuovány účastníkům konference 
také v digitální podobě na CD nosičích.
Zajímavým zpestřením konference byla  exkurze do  laboratoří 

vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb VUT v Brně, 
kterou pro účastníky konference připravil doc. Jaroslav Veselý.

Ing. Vladimír Mana
e-mail: vladimir@belbo.cz

Prstnatec májový blatecký Lokalita Harasov

Mokřad Hlučovský mlýn Vodní nádrž Lhotka
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Odpady ve vodním 
hospodářství
Seminář se konal dne 14. 11. 2007 na ČVTVHS Praha 1, Novot-

ného lávka č. 5 a zazněly na něm následující příspěvky:
1) Ing. Václav Mergl, VAS Brno: Vodárenské kaly (kaly z úpraven 
vod);

2) Ing.  Jan Vávra, Mgr.  Jan Kyzlink,  BVaK,  a.s.:  Vliv  drcených 
kuchyňských odpadů na provoz stokových sítí;

3) Ing. Dagmar Sirotková, VÚV T.G.M.v.v.i. Biologicky rozložitelné 
odpady;

4) Ing. Jan Jindra, Vodovody a kanalizace, Jižní Čechy a.s. Č. Budě-
jovice: Kalové hospodářství úpravny vody Plav;

5) Mgr. Petr Řehák, PVS, a.s.: Drtiče kuchyňských odpadů z hlediska 
současné legislativy;

6) Ing.  Jiří  Sedláček,  RAVOS,  s.r.o.:  Zkušenosti  provozovatele 
s příjmem a likvidací odpadních vod a odpadů (kalů ze septiků 
a žump) na biologické čistírně odpadních vod.
Nerudovská otázka – jak co nejvhodněji nakládat se stále se zvy-

šujícím a narůstajícím objemem odpadů všeho druhu - je čím dál 
více aktuálnější a složitější problém, a to nejen z pohledu značného 
počtu nejrůznějších právních předpisů  spadajících hlavně pod 
gesci MŽP a MZe.
Odpovědně řešit celý cyklus nakládání s narůstajícími objemy 

jednotlivých odpadů vznikajících při plnění vlastních prvotních 
povinností z hlediska zásobení pitnou vodou a odvádění a čištění 
odpadních vod je nejen pro uživatele vodovodů a kanalizací, ale 
zejména pro jejich provozovatele úkolem stále náročnějším. Cílem 
semináře byla snaha pořadatele seznámit přítomné zájemce jednak 
s některými problémy vznikajícími zejména provozovatelům VaK 
při nakládání s odpady, konkrétně s odpady biologicky rozložitelný-
mi, kam EU zařadila kaly tak zvaného celého vodního cyklu, tedy 
kaly z úpraven vod, kaly z čistíren odpadních vod a kaly ze septiků 
a žump, a současně poněkud objasnit situaci v narůstající „džungli“ 
stále se novelizujících předpisů. V daném případě jde o předpisy 
odpadového hospodářství s vazbou na zákony o vodovodech a kana-
lizacích a zákon o vodách (vodní zákon) a problémy, které vyplývají 
nebo mohou vyplynout z případných střetů a nejasností některých 
jednotlivých předpisů.
Seminář  zahájila přednáškou o odpadové  legislativě  s vazbou 

na vodní hospodářství  Ing. Dagmar Sirotková z VÚV T.G.M. v.v.i. 
z Centra pro hospodaření s odpady. Ve své přednášce se věnovala 
hlavně změnám, ke kterým došlo v průběhu roku 2007 jak v zákoně 
o odpadech č. 185/2001 Sb., tak v příslušných prováděcích předpi-
sech k tomuto zákonu včetně seznámení s novým návrhem vyhlášky 
o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, mezi něž patří i kaly 
z úpraven vod i kaly z ČOV.
Přednáška Ing. Václava Mergla z VAS Brno a.s. uvedla přítomné 

do problematiky kalového hospodářství ve vodárenských provo-
zech. Na  zajímavou  a výborně připravenou přednášku navázal 
neméně zajímavě Ing. Jan Jindra z jihočeského VaK ve svém příspěv-
ku o výstavbě a počátcích provozu nového kalového hospodářství 
v úpravně vody Plav, spolu s upozorněním na některé problémy, 
které nastaly po uvedení do provozu. Ing. Jan Vávra se spoluauto-
rem Mgr.  Janem Kyzlinkem z brněnských vodovodů a kanalizací 

přítomné nejdříve stručně seznámili s charakteristikou kanalizační 
sítě a ČOV Brno v Modřicích a pokračovali popisem monitoringu 
kanalizační  sítě. Při monitorování  jde o sledování kvalitativních 
ukazatelů vypouštěných odpadních vod od producentů a přivá-
děných do ČOV Brno-Modřice. V poslední  části přednášky pak 
autoři popsali svůj „pokus“ (citace autorů) o srovnání a posouzení 
látkového zatížení a funkci ČOV Brno-Modřice na základě údajů ze 
studie VÚV TGM, prezentované ve dnech 18. – 20. 9. 2007 v Brně, 
při použití kuchyňských drtičů. Mgr. Petr Řehák z PVS a.s. ve svém 
příspěvku doplnil problematiku použití kuchyňských drtičů z legis-
lativního pohledu a zároveň vyjádřil stanovisko SOVAK. 
Seminář uzavírala přednáška  Ing.  Jiřího Sedláčka o zkušenos-

tech provozovatele s příjmem a likvidací odpadních vod a odpadů 
(kalů ze septiků a žump) na biologické čistírně odpadních vod, se 
zajímavými, vtipnými a užitečnými poznatky.
Autoři příspěvků upozornili  fundovanou formou na konkrétní 

problémy s odpady ve „svém“ vodohospodářském provozu, ať se 
to týkalo modernizace kalové koncovky v úpravně vody Plav, nebo 
následného ovlivnění provozu velké čistírny odpadních vod včetně 
kanalizací v Brně v důsledku případného povolení instalace drtičů 
kuchyňských odpadů,  či  na problémy vznikající  při  nakládání 
a likvidaci kalů ze septiků a žump zejména v menších čistírnách 
odpadních vod. 
Z bohaté diskuse v průběhu i závěrem semináře vyplynulo, že 

nadále převládá v odborné veřejnosti  značná nespokojenost při 
řešení mnoha určitých konkrétních problémů v nakládání s odpady 
podle  současně platných právních předpisů.  Jde zejména o pro-
blémy, které mají vazbu na předpisy dotýkající se oborů vodního 
hospodářství a odpadů. V případě předpisů pak jde zejména o ty, 
které  jsou  zpracovávány  ve  spolupráci  nebo  v dohodě  resortů 
životného prostředí,  zemědělství  a zdravotnictví  a které  je  třeba 
v dané spolupráci též společně řešit a vysvětlovat. Množí se přípa-
dy, kdy každý resort má požadavky a vysvětlení k témuž problém 
i zcela protichůdné. Zároveň se nadále značně negativně projevuje 
dosavadní  absence vyhlášky o BRO. V kontextu  s náplní  tohoto 
semináře jde zejména o:
•  problematiku nakládání s kaly z malých ČOV (cca s velikostí do 
2000 až 3000 EO);

•  problematiku nakládání s kaly ze septiků a žump;
• problematiku nakládání s kuchyňskými odpady (jako část pro-
blému je třeba uvést např. diskutované řešení ve spojení s drtiči 
kuchyňského odpadu);

•  problematiku nakládání (včetně třídění a sběru) s biologicky roz-
ložitelným zejména komunálním odpadem a navazující realizací 
materiálového využívání BRO včetně výstavby bioplynových 
stanic se vstupy bioodpadů, kam patří i kaly z ČOV;

•  otázku odbytu kompostů, a to i do výhledu, neboť kompostování 
je jedna z variant materiálového využití kalů z ČOV i kontamino-
vaných tak, že je nelze přímo využít v zemědělství podle platných 
předpisů.
Společná stanoviska a jasná vyjádření zmíněných resortů k vybra-

ným jednotlivým konkrétním otázkám z výše uvedených problema-
tik by mohla přispět k určitému zlepšení současné situace.

Ing. Marie Michalová, VÚV T.G.M., v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

E-mail: marie_michalova@vuv.cz

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, napříště budete nacházet přílohu VODAŘ nikoliv všitou v prostředku Vodních hospodářství č. 4, 
8 a 12, nýbrž bude součástí „bílých stran“ na konci čísel. Důvodem je jednak skutečnost, že VTEI začalo vycházet v dvouměsíční 
periodě a dále jsme chtěli, aby Vodař  číslováním svých stránek navazoval na paginaci Vodního hospodářství. To usnadní autorům 
i čtenářům v orientaci při hledání článků z VODAŘe. Věříme, že tuto změnu přijmete s porozuměním. 
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Stručný úvod do římského 
vodního práva a jeho 
zásad
Klíčová slova
římské právo – vodní právo – věc hmotná – věc nehmotná – věc 
vyloučená ze soukromoprávního obchodu – věc bez pána („res 
nullius“) – veřejná řeka – vodní zákon (In Latin: ius Romanum – ius 
aquae – res corporalis – res incorporalis – res extra commercium 
– res nullius – flumen publicum – lex aquae)

Souhrn
Článek se věnuje římskému vodnímu právu, které mělo nema-

lý vliv na vývoj českého vodního práva – především v 19. a na 
počátku 20. století. I v současnosti jsou některé myšlenky vyplý-
vající ze zásad římské právní teorie stále živé. Jako příklad lze 
uvést důvodovou zprávu k parlamentnímu tisku 688/0 (vládnímu 
návrhu novely zákona o vodách) a následnou diskuzi k pojmu věci 
bez pána („res nullius“). V druhé části článku je stručně popsána 
historie římského práva a jeho kodifikace za císaře Justiniána. Pro 
objasnění celkového pojetí římského vodního práva je ve zkratce 
ve třetí části popsán základní právní pojem, tj. pojem „věc“. Veřej-

né řeky byly zařazovány mezi věci vyloučené ze soukromoprávní-
ho obchodu, konkrétně pak mezi věci patřící římskému národu. 
Ve čtvrté části článku se uvádí (včetně překladů) ukázky některých 
textů ze sbírky „Digesta“. Článek končí zamyšlením nad aktuálností 
některých zásad římského vodního práva, které by mohly být i 
v současnosti využity při tvorbě českého vodního práva.

u

I. Úvod
Římské vodní právo mělo značný vliv na vývoj vodního práva 

v Českých zemích. Do našeho práva bylo převzato pojetí veřejnosti 
tekoucích vod, a to již do první české kodifikace obsažené ve Vladi-
slavském zřízení z roku 1500. Stanovilo se, že splavné řeky, stejně 
jako silnice, jsou obecným statkem. Uvedená zásada římského práva 
byla obsažena i v tzv. Obnovených zřízeních zemských Ferdinan-
da II. z 10. května 1627. 
V roce 1811 byl vydán Rakouský všeobecný občanský zákoník, ve 

kterém se nacházela i vodoprávní ustanovení. Všechny splavné toky 
byly označeny jako veřejný statek určený k užívání všemi (občany 
– státními příslušníky) – jako „res publicae, quae in communi usu 
sunt“  (výslovnost:  „rés públicé kvé  in komúní úzú sunt“)  („věci 
veřejné, které jsou v obecném užívání“). V roce 1869 vyšel Říšský 
vodní zákon č. 93/1869 ř. z. [16], [9], [10] a [11], který sloužil jen 
jako zákon rámcový. Přejal řadu principů římského vodního práva. 
Následně byl (na jeho základě) vydán český zákon zemský č. 71/1870 
čes. z. z., „o tom, kterak lze vody užívati, ji svozovati a jí se brániti“ 

Návrh zavedení kontroly 
prostorů nátoků do potrubí 
spodních výpustí přehrad 
Povodí Ohře do systému 
TBD

Spodní výpusti přehrad jsou nezbytnou součástí vodního díla. 
Stav jednotlivých zařízení spodních výpustí přímo ovlivňuje pro-
vozní  spolehlivost  a bezpečnost vodních děl. Nevyhovující  stav 
jednoho dílčího zařízení spodních výpustí může negativně ovlivnit 
provozní spolehlivost celého systému spodní výpusti a v limitním 
případě způsobit i jeho havárii se všemi důsledky pro vodní dílo 
a jím ovlivněné okolí. 
Nezbytnou součástí provozního systému každé spodní výpusti je 

také vtok do výpusti a jeho zařízení. Obdobně jako ostatní zařízení 
tohoto systému (uzávěry, potrubí) i vtok a jeho zařízení vyžadují, 
v souvislosti  s udržením plně provozuschopného  stavu  spodní 
výpusti, periodickou kontrolu tak, aby byla zajištěna jejich spoleh-
livá a bezpečná funkce, umožňující v co nejvyšší míře zachování 
využitelné kapacity spodní výpusti, při převádění požadovaných 
průtoků při všech hladinách v nádrži.
V  souvislosti  s  potřebou  zajištění  dlouhodobé  spolehlivosti 

a bezpečné funkce spodních výpustí pověřil státní podnik Povodí 
Ohře společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., řešením úkolu „Návrh 
zavedení kontroly prostorů nátoků do potrubí  spodních výpustí 
přehrad Povodí Ohře do systému TBD“.
Cílem úkolu bylo stanovit optimální četnost a obsah provádění 

kontrol vtoků do  spodních výpustí  a jejich zařízení, na vodních 
dílech I. až III. kategorie ve správě státního podniku Povodí Ohře, 
při plnění Programu technicko-bezpečnostního dohledu nad vodní-
mi díly, v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 471/2001 
Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly.
Návrh četnosti kontrol vtoků do spodních výpustí a jejich zařízení 

je v tomto úkolu  řešen s ohledem na možnost ohrožení správné 
funkce vtoků do spodních výpustí a jejich zařízení vlivem: 
•  postupné degradace materiálu jejich konstrukcí;
•  zanášení prostorů vtoků a česlí či vtokových košů splaveným mate-
riálem, tj. především sunutými splaveninami a plaveninami.
V souvislosti s postupnou degradací především ocelových kon-

strukcí prostorů vtoků do spodních výpustí a jejich zařízení, byla 

na počátku řešení úkolu ze zkušeností stanovena minimální četnost 
kontrol jedenkrát za pět let.
Četnost kontrol s ohledem na charakteristiku splaveného materiá-

lu byla vzhledem k časovému omezení zpracování úkolu stanovena 
pouze na základě nejdůležitějších faktorů, tj.:
•  rychlosti a množství proudící vody; 
•  geometrických vlastnostech prostoru, ve kterém se voda pohy-
buje; 

• mnohostranných údajích o charakteru a hydrologii území povodí 
příslušného vodního díla. 
Pro možnost zjištění jednoznačnějšího vlivu uvažovaných nej-

důležitějších faktorů, především rychlosti a množství vody a geo-
metrických rozměrech, které se v různé míře uplatňují v prostoru 
celého průběhu dráhy vody, resp. splavovaného materiálu, byl tento 
prostor dráhy vody dále rozdělen do čtyř dílčích částí – prostoru 
povodí, prostoru vodoteče, prostoru nádrže a prostoru vtoku.
Na základě uvedených nejdůležitějších faktorů a rozdělení pro-

storu dráhy vody byla pro průtoky Q100, Qa a průtok odpovídající 
kapacitě spodních výpustí daného vodního díla Qsv získána řada 
údajů a hodnot. Údaje a hodnoty byly graficky a tabulkově utřídě-
ny, porovnány a klasifikovány stupnicí 1 až 5 současně pro všech 
daných 20 vodních děl I. až III. kategorie. 
Rozborem váhy klasifikovaných údajů  a hodnot vlivu  jednot-

livých  faktorů, byl následně utvořen  jednotný empirický model 
pro výpočet teoretické četnosti kontrol prostorů nátoků do potrubí 
spodních výpustí všech uvažovaných vodních děl.
Mezi teoretickými předpoklady pro stanovení četnosti kontrol, 

zjištěnými pomocí empirického modelu a výsledky kontrol, prová-
děných na řadě vodních děl v období před i po historické povodni 
v roce 2002 potápěčským průzkumem, je velmi dobrá shoda. Je tedy 
možné zvolenou teoretickou metodu řešení četnosti kontrol, s ohle-
dem na zanášení prostorů vtoků do spodních výpustí splaveninami, 
s vysokou pravděpodobností považovat za správnou.
Konečný návrh četnosti provádění kontrol prostoru vtoků do 

spodních výpustí byl ve srovnání s výsledky empirického modelu 
ještě u několika vodních děl s ohledem na kategorii vodního díla 
upraven směrem k vyšší četnosti. 
Četnost kontrol prostorů vtoků do spodních výpustí navržená ve 

zpracovaném úkolu „Návrh zavedení kontroly nátoků do spodních 
výpustí do systému TBD“, byla pracovníky Povodí Ohře, s. p., přijata 
a jejich provádění bude zahrnuto do příslušných Programů TBD.

Ing. Jiří Krejčí
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

E-mail: krejci@vdtbd.cz
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[8], [14] a [15], moravský zákon zemský č. 65/1870 mor. z. z. [14], 
a též slezský zákon zemský č. 51/1870 slez. z. z. [14], „o používání 
i provádění vod a obraně proti nim“. Český zemský zákon, který 
obsahoval řadu ustanovení vycházejících přímo z římského vod-
ního práva, platil v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až do vydání 
zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství [17]. Proto lze říci, že 
pojednávaná problematika není jen historickou „rekvizitou“, která 
by vůbec neovlivnila vývoj vodního práva v České republice. 

II. Kodifikace římského práva
Pramenem pro studium římského vodního práva jsou především 

dokumenty, které vznikly v rámci tzv. kodifikace římského práva 
v období vlády císaře Justiniána.
Basileus (βασιλεύς) (tj. řecky král) Justinián (latinsky imperátor 

– císař), vládl od roku 527 do roku 565. Proslavil se především tím, 
že nechal zpracovat tzv. „tria volumina“ (výslovnost: „tria volúmi-
na“) (tři svazky (zákonů)). Jednalo se o:
I.  „Digesta seu Pandectae“ [21] (čti“ „digesta seu pandekté“) (ter-
mín Digesta je odvozen od latinského slovesa digero (supinum 
digestum) (tj. pořádat, srovnávat, upravit), seu znamená v latině 
neboli, čili, termín Pandectae pochází z řeckého „pan dechesthai“ 
(παν δέχεσθαι) (vše obsahovat));

III.  „Institutiones  seu Elementa”  [23]  (výslovnost:  „institúciónés 
seu elementa“)  (v češtině  se běžně používá název  „Instituce“) 
(šlo o „učebnici práva“ – výklad základních právních pojmů je 
podán stručně a přehledně);

III.  „Codex  Iustinianus  repetitae praelectionis“  [22]  (výslovnost: 
„kodex  jústiniánus  repetíté prélékciónis“)  (Justiniánův Kodex 
opakovaně probraný) (celkem dvanáct knih, texty mají převážně 
znění latinské, někdy i řecké). 
Sbírka Digesta [21] je neobvyklého rozsahu – obsahuje 50 knih 

(i když se jedná o menší „knihy“ než v současnosti). Pro potřeby 
zpracování tohoto článku byl vytvořen (na základě převzetí podkla-
dů z příslušných internetových stránek) soubor ve Wordu, který má 
přibližně 4 000 normových stran; celkový počet jednotlivých práv-
ních sentencí činí 21 083. V celé sbírce se nachází 814 835 slov. 
Vodnímu právu je ve sbírce [21] věnována poměrně velká pozor-

nost. Například pojem „flumen“  (výslovnost:  „flúmen“)  (řeka)  se 
vyskytuje celkem 206×, pojem „rivus“ (výslovnost: „rívus“) (potok) 
62×, pojem „ripa“  (výslovnost:  „rípa“)  (říční břeh) 35× a pojem 
„lacus“ (výslovnost: „lakus“) (jezero) 20×. Pojem „mare“ (výslovnost: 
„mare“) (moře) je ve sbírce obsažen 80× a pojem „litus“ (výslovnost: 
„lítus“) (mořský břeh) 26×. (Uvedená statistika byla zjištěna na zákla-
dě převedení celé sbírky do souboru ve formátu Excel a za pomoci 
(pro daný účel zpracovaného) výpočetního programu.)
Justinián se obrátil na Triboniána a profesory Theofila a Dorothea 

s požadavkem na vypracování nové učebnice práva. Tu císař 21. pro-
since roku 533 vyhlásil zákonem – dostala název „Institutiones seu 
Elementa [23] (výslovnost: „institúciónés seu elementa) (v češtině se 
běžně používá název „Instituce“), jako zákon vstoupila v účinnost týž 
den co sbírka Digesta [21], tedy 30. prosince roku 533. Instituce [23] 
se člení na čtyři knihy – první kniha pojednává o osobách, druhá 
a třetí o věcech, čtvrtá kniha shrnuje základy soudního řízení. Výklad 
základních právních pojmů je podán stručně a přehledně. 
Justiniánova  „tria volumina“  [5],  [21],  [22]  a [23]  –  tři  svazky 

(zákonů) měly mít všeobecnou platnost (žádné jiné prameny práva 
nesměly být používány); staly se základním materiálem pro vyučo-
vání na právnických školách a pronikly do soudních a správních 
orgánů. V západní Evropě byla situace složitější. Když se v polovině 
6. století Justiniánovi podařilo dobýt ostrogótstké království v Itálii, 
byly tyto tři svazky zákonů roku 554 uvedeny v platnost tzv. prag-
matickou sankcí. S příchodem Langobardů se však objevily  jiné 
systémy – právo se dostalo na značně nižší úroveň. O Kodexu [22] 
a Institucích [23] určité povědomí zůstalo – sbírka Digesta [21] se 
však ztratila. 
Ke konci 11. století byla sbírka 50 „knih“ znovu objevena. Hned 

poté  se  Justiniánovy  zákoníky  začaly  studovat na právnických 
školách v Itálii, zvláště na boloňské univerzitě, a staly se základem 
přijetí římského práva ve středověku a jeho dalšího šíření. Později 
docházelo i v Evropě na sever a západ od Alp k intenzivní recepci 
římského práva – nejinak tomu bylo v českých zemích. 

III. Pojem věci v římském právu
Pro pochopení římského vodního práva je zapotřebí mít i určité 

povědomí o římském pojmu věc –  „res“  (výslovnost:  „rés“). Věc 

se  chápala  jako prostorově omezená část  světa,  která může být 
samostatným předmětem, nikoli subjektem práv [1],  [2],  [4],  [5], 
[12] a [13].
Samostatným předmětem práv je pouze těleso, které tvoří jednot-

ný celek. Za takový se pokládá jak věc jednoduchá (kámen atd.), tak 
věc složitá, která se skládá z více spojených těles (např. stavba).
Těleso, které tvoří  jednotný celek nelze pokládat za věc, když 

není způsobilé být předmětem právních poměrů (nemůže být lidmi 
vůbec ovládáno (např. slunce) nebo má v podstatě způsobilost být 
pouze subjektem práv (jako např. člověk svobodný – tělo živého 
svobodného člověka se nepokládá za věc)). Otrok mohl být podle 
římského práva pouze předmětem práv – byl věcí v právním smyslu 
[1], [3] a [5].
Římští právníci členili věci „res“ (výslovnost: „rés“) (věc, věci) 

na:
I. hmotné „res corporales“ (výslovnost: „rés korporálés“);
II. nehmotné „res incorporales“ (výslovnost: „rés inkorporálés“) (věc-
mi nehmotnými byla majetková práva vyjma právo vlastnické);

III.  vyloučené ze  soukromoprávního obchodu  (Poznámka:  z hle-
diska právního bylo důležité dělení věcí na věci zahrnované do 
soukromoprávního obchodu „res in commercio“ (výslovnost: „rés 
in komerció“) a věci vyloučené ze soukromoprávního obchodu 
„res  extra  commercium“  (výslovnost:  „rés  extrá komercium“) 
(věci  zahrnované do  soukromoprávního obchodu mohly být 
předmětem vlastnictví a jiných soukromých práv)).
Věci  vyloučené  ze  soukromoprávního obchodu nemohly být 

předmětem vlastnictví a jiných soukromých práv. Věcmi v tomto 
smyslu byly:
a) věci  vyloučené  ze  soukromoprávního obchodu z důvodů ná-
boženských  „res divini  iuris“  (výslovnost:  „rés dívíní  júris“), 
a to:
1.  chrámy a předměty náboženského charakteru  „res  sacrae“ 

(výslovnost: „rés sakré“) (věci bohoslužebné);
2.  náhrobky a příslušné pozemky „res religiosae“ (výslovnost: 

„rés religiózé“);
3.  hradby a věže „res sanctae“ (výslovnost: „rés sankté“) (věci 

pod záštitou bohů – nedotknutelné a neporušitelné).
b) věci patřící celému (římskému) národu „res publicae“ (výslov-
nost: „rés públicé), („věci veřejné“ – nepřímo patřící římskému 
státu), jednalo se především o: 
1.  veřejné řeky „flumina publica“ (výslovnost: „flúmina públi-

ka“) (tj. stále tekoucí řeky – patřící římskému lidu) a
2.  další veřejné věci v obecném užívání (jednalo se o věci, patřící 

římskému státu nebo nějaké obci  a sloužící ve veřejnému 
zájmu) (např. cesty a náměstí).

c) věci všem společné „res omnium communes“ (výslovnost: „rés 
omnium komúnés“)  (věci  „všem společné“)  (s  touto kategorií 
věcí vyňatých ze soukromoprávního obchodu se setkáváme až 
v justiniánském právu)  –  jedná  se o vzduch a moře  (případně 
i mořský břeh).
Dále  se  dělily  na movité  „mobiles“  (výslovnost:  „móbilés“) 

a nemovité „immobiles“ (výslovnost: „immóbilés“). Za movité věci 
se pokládali v římském právu otroci a zvířata (pohybující se vlastní 
silou). Za nemovité se pokládaly pozemky. Věci spojené s půdou, 
zejména předměty vyčnívající nad ní  „superficies“  (výslovnost: 
„superficiés“) – jako stromy, budovy atd. – ty se pokládaly za součást 
pozemku a nebyly věcmi v právním smyslu. Pozemky, na kterých 
se nacházely budovy, byly pozemky domovními „praedia urbana“ 
(výslovnost: „prédia urbána“) na rozdíl od pozemků zemědělských 
„praedia rusticana“ (výslovnost: „prédia rústikána“). 
Rovněž  existovalo dělení na věci  zuživatelné  a nezuživatelné 

„res, quae usu consumuntur –  res quae usu non consumuntur“ 
(výslovnost: „rés, kvé úzú kónzúmuntur – rés kvé úzú nón kón-
zúmuntur“) Věcmi zuživatelnými byly např. obilí, víno, olej. Věcmi 
nezuživatelnými např. skříň či pozemek. Věci se rovněž dělily na 
věci, určené individuálně a na věci určené druhově či zastupitelné 
(někdy  též věci nezastupitelné a zastupitelné). Nejčastější  zastu-
pitelnou věcí byly peníze. Používalo se i členění na věci dělitelné 
a nedělitelné. Kritériem byla fyzikální vlastnost věci. Pokud se při 
rozdělení neztrácí hodnota, jedná se o věci dělitelné (např. peníze). 
Pokud se jednalo o věci nedělitelné – tam platilo (pokud se jednalo 
o spoluvlastnictví více osob), že se jednotlivým spoluvlastníkům 
připisovala část věci „pars rei“ (výslovnost: „pars reí“). Věci se též 
dělily věci na mancipační „res mancipi“ (výslovnost: „rés mancipí“) 
a nemancipační „res nec mancipi“ (výslovnost: „rés nek mancipí“). 
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Rozdíl mezi věcmi mancipačními a nemancipačními však byl za 
Justiniána odstraněn.
Římské právo používalo pojem tzv. příslušenství. Příslušenstvím 

„instrumentum“ (výslovnost: „ínstrúmentum“) byly věci, které sice 
nebyly pouhými součástmi věci a měly povahu zvláštních předmětů 
práv, ale pokládaly se za příslušné k jiné věci, k jejímuž účelu slouží 
podle  svého charakteru  (např.  jsou příslušenstvím domu klíče, 
zámek atd.). Tyto věci jsou příslušenstvím jen ve spojení s hlavní 
věcí  [3],  [5]  a [12]. Za plody  „fructus“  (výslovnost:  „frúktús“)  se 
pokládaly hospodářské užitky  z věci. V právnickém smyslu  šlo 
nejen o plodiny (např. polní plody, ovoce, mláďata zvířat, atd.), ale 
také o neorganické suroviny (např. kámen, písek, atd.). 

IV. Ukázky z textů římského vodního práva
V následujícím přehledu uvádíme některé  význačné právní 

výroky, které  se vztahují k vodoprávní problematice,  a to  z díla, 
které v roce 533 publikoval císař  Justinián pod názvem „Digesta 
seu Pandectae“ [21]. Český překlad k dispozici není; existují pře-
klady německé (v knižní podobě a obtížně dostupné) a – pokud je 
autorovi tohoto článku známo  – neúplné (na Internetu) překlady 
anglické. Po přečtení některých ukázek bude moci čtenář ocenit 
to,  že v mnohém měli  římští právníci vytříbené právní myšlení 
– to vyplývalo z jejich aplikace právní teorie, která jednoznačným 
způsobem definovala pojem „res“ (věc).
„Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis. 

Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, 
retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cui-
libet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas 
illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque 
in his natae eorundem sunt.“ – „Veřejné užívání břehů, obdobně 
jako  řek,  je dáno na základě  „práva národů“. Proto každý může 
lodí přistávat bez omezení (svobodně) u břehů, vázat provazy ke 
stromům, které zde rostou, sušit rybářské sítě, které  jsou z moře 
sváženy, a také skládat jakýkoliv náklad na břehu. Vlastnictví břehů 
však náleží těm, kterým patří pozemky; rovněž stromy, které rostou 
na březích patří těmto (vlastníkům).“
„Cum usum fructum horti haberem, flumen hortum occupavit, 

deinde  ab  eo  recessit:  ius quoque usus  fructus  restitutum esse 
Labeoni videtur, quia id solum perpetuo eiusdem iuris mansisset. 
Ita id verum puto, si flumen inundatione hortum occupavit: nam si 
alveo mutato inde manare coeperit, amitti usum fructum existimo, 
cum is locus alvei publicus esse coeperit, neque in pristinum statum 
restitui posse.“ – „V případě, že mám právo užívat pozemek zahrady, 
a nastane skutečnost, že řeka ho zaplaví – a voda poté ustoupí – pak 
Labeo má ten názor, že „ususfructus” (právo věc užívat a brát z ní 
plody bez porušení její podstaty) se navrací, protože půda zůstává 
po celou tuto dobu ve stejném právním stavu. Myslím si, že toto je 
pravdou jenom tehdy, když řeka zaplaví zahradu (pozemek). Když 
ale dojde k tomu, že koryto svůj směr změní, pak právo „usufructus” 
přestává platit – pozemek tohoto koryta se stane veřejným statkem, 
a to proto, že nemůže být uveden do původního stavu.
„Quod si quis  in mare vel  in  litore aedificet,  licet  in  suo non 

aedificet,  iure  tamen gentium suum  facit:  si quis  igitur velit  ibi 
aedificantem prohibere, nullo  iure prohibet, neque opus novum 
nuntiare nisi ex una causa potest, si forte damni infecti velit sibi 
caveri.“ – „Když kdokoliv něco v moři nebo na mořském pobřeží 
postaví, ačkoliv to není jeho pozemek, pak na základě „práva náro-
dů” se toto stane jeho majetkem. I kdyby tomu někdo chtěl zabránit, 
tak to nelze, stejně jako při nové stavbě (na stejném místě), protože 
k tomu nemá oprávnění. Zákaz lze provést jen tehdy, pokud by šlo 
o ohrožení jeho práv.
„Fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum pub-

licarum et  litorum.  In his  igitur publice  licet  cuilibet  aedificare 
et destruere, dum  tamen hoc  sine  incommodo cuiusquam fiat.“ 
– „Užívání řek je záležitostí veřejnou, podobně je tomu u veřejných 
cest a mořského břehu. Na těchto místech je všem povoleno (na 
základě veřejného práva) stavět i bourat, ale pouze v případě, že to 
nezpůsobí někomu jinému újmu. 
„Si flumen navigabile  sit,  non oportere praetorem concedere 

ductionem ex  eo fieri  labeo  ait,  quae flumen minus navigabile 
efficiat.  idemque est  et  si per hoc aliud flumen fiat navigabile.“ 
– „Labeo tvrdí, že jestliže je řeka splavná, pak nemůže prétor udělit 
právo odebírat vodu v takovém množství, které by způsobilo, že 
by se řeka stala méně splavnou. Toto platí i v případě, že by se na 
základě toho stala (naopak) jiná řeka splavnou.  

„Celsus filius, si in ripa fluminis, quae secundum agrum meum 
sit, arbor nata sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum 
est, usus autem eius publicus intellegitur. et ideo cum exsiccatus 
esset  alveus, proximorum fit, quia  iam populus eo non utitur.  “ 
– „Celsus (mladší) tvrdí, že pokud roste na břehu řeky strom (hned 
vedle pole, které je v mém vlastnictví), pak strom je můj, protože 
samotný pozemek je můj, bez ohledu na to, že užívání je veřejné. 
Když vyschne koryto řeky, pak se koryto stane majetkem těch, kteří 
s ním sousedí, a to z toho důvodu, že lid (národ římský) už řeku 
nemůže užívat.“
„Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque 

in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si 
deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit.“ – „Moře může 
užívat veškeré lidstvo. Obdobně je tomu u vzduchu. Klády, které 
se plaví v moři patří tomu, kdo je tam vhodil. Není však dovoleno, 
aby  tím došlo ke zhoršování budoucího možného užívání moře 
nebo pobřeží.“
„Respondit  in  litore  iure  gentium aedificare  licere, nisi usus 

publicus impediretur.“ – „Je povoleno stavět na mořském břehu, 
a to na základě  „práva národů“; nesmí však dojít  ke zhoršování 
jeho veřejného užívání.“
„De fluminibus. Ne quid  in flumine publico  ripave  eius fiat, 

quo peius navigetur. “ – „O řekách. Nesmí dojít k tomu, aby došlo 
k jakékoliv změně na řece nebo říčním břehu, která by způsobila 
zhoršení podmínek plavby na této řece.“
„Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flu-

men esse Cassius definit, quod perenne sit: haec sententia Cassii, 
quam et Celsus probat, videtur esse probabilis.“ – „Některé řeky jsou 
veřejné (jsou majetkem římského lidu), jiné nikoliv. Cassius stanovil 
definici, že řeky s trvalým tokem vody jsou veřejné. Tato definice 
byla schválena Celsem – je možné říci, že je oprávněná.“
„Si fossa manu facta sit, per quam fluit publicum flumen, nihilo 

minus publica fit: et ideo si quid ibi fiat, in flumine publico factum 
videtur.“ – „Pokud byl kanál uměle (rukama) vytvořen a protéká jím 
veřejná řeka, pak je tento kanál rovněž veřejný (je majetkem římské-
ho národa) – cokoliv je zde vybudováno je rovněž veřejné.“
„Aliter atque si flumen aliquam terram inundaverit, non alveum 

sibi fecerit: tunc enim non fit publicum, quod aqua opertum est.“ 
– „Pokud dojde k povodni a území je zaplaveno vodou (a přitom 
nedojde k vytvoření koryta  řeky), pak  toto území pokryté vodou 
se nestává veřejným majetkem  (zůstává  i nadále majetkem sou-
kromým).“
 „Non autem omne, quod in flumine publico ripave fit, coercet 

praetor, sed si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. ergo 
hoc  interdictum  ad  ea  tantum flumina publica  pertinet,  quae 
sunt navigabilia, ad cetera non pertinet. sed labeo scribit non esse 
iniquum etiam si quid in eo flumine, quod navigabile non sit, fiat, 
ut exarescat vel aquae cursus impediatur, utile interdictum com-
petere.“ – „Ne vše co se vybuduje ve veřejné řece by měl prétorův 
příkaz zakazovat – pouze by se to mělo týkat toho, co by zhoršilo 
plavbu a možnost přistávání lodí. Tento příkaz se použije pouze pro 
veřejné splavné řeky. Ale Labeo říká, že cokoliv, co způsobí (i v řece, 
která není splavná) vysýchání či zhoršení toku řeky, by mělo být 
omezeno na základě tzv. užitečného příkazu.“
„Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: ne quid 

in mari inve litore quo portus, statio iterve navigio deterius fiat.“ 
– „Labeo říká, že pokud je cokoliv konáno na moři, pak je nutné 
aplikovat následující příkaz: „Nic nesmí být učiněno na moři nebo 
pobřeží,  aby  tím došlo k zhoršení možnosti přistávání  s loděmi 
a ohrožení plavby“.“
„Sed et si  in flumine publico, non tamen navigabili fiat,  idem 

putat.“ – „Stejný přístup je nutné uplatňovat i u každé veřejné řeky, 
a to nejen u řeky splavné.“
„Flumina publica quae fluunt ripaeque eorum publicae sunt.“ 

– „Řeky, které tekou (stále) jsou řekami veřejnými; jejich břehy jsou 
rovněž veřejné.“
„Ripa ea putatur esse, quae plenissimum flumen continet.“ – „Bře-

hem se chápe ta část, která pojme řeku při velkém množství vody 
(při vysokém vodním stavu – než dojde k přelití).“
„Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa fluminis publici domus 

habeat, pontem privati iuris facere potest. Respondit non posse.“ 
–  „Je možné si položit otázku, zda někdo, kdo má na protějších 
březích domy, může postavit přes řeku most, a to na základě práva 
soukromého. Odpověď zní, že nikoliv.“
„Ait praetor: in flumine publico inve ripa eius facere aut in id 
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flumen ripamve eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore 
aestate fluxit,  veto.”  –  „Prétor  říká:  „Zakazuji,  aby bylo  cokoliv 
vybudováno ve veřejné řece nebo na jejích březích; rovněž nelze 
cokoliv vhazovat do vody nebo umísťovat na březích, pokud by 
došlo ke změně toku řeky proti stavu, který byl předtím (v minulém 
roce)“.“
„Pertinet autem ad flumina publica, sive navigabilia sunt sive non 

sunt.“ – „Tento příkaz se použije, a to i bez ohledu na to, zda se jedná 
o splavné veřejné řeky či o nesplavné veřejné řeky.“
„Lacus est, quod perpetuam habet aquam.“ – „Jezero je to, co má 

stálou vodu.“
„Stagnum est, quod temporalem contineat aquam ibidem stag-

nantem, quae quidem aqua plerumque hieme cogitur.“ – „Nádrž 
(rybník) je to, co vodu obsahuje dočasně, a to vodu stojatou – vět-
šinou se naplňuje v zimě (v období dešťů kdy  je více vody – ve 
středozemní klimatické oblasti).“
„Fossa est receptaculum aquae manu facta.“ – „Příkop (kanál) je 

to, co jímá vodu, a je rukama (ručně) vybudován.“
„Possunt autem etiam haec esse publica.“ – „Jezero, nádrž a kanál 

mohou být rovněž veřejnými (věcmi).“

V. Římské vodní právo a jeho vliv na vytváření české-
ho vodního práva
Za  velmi  aktuální  ustanovení  z výše  uvedeného  výběru  lze 

považovat  výrok:  „Publicum flumen esse Cassius definit,  quod 
perenne sit.“ (výslovnost: „públikum flúmen esse kassius définit, 
kvod perenne  sit“)  („Cassius  stanovil definici,  že  řeky  s trvalým 
tokem vody jsou veřejné.“). Obdobně: „Flumina publica quae fluunt 
ripaeque eorum publicae sunt.“ (výslovnost: „flúmina públika kvé 
fluunt rípékve eórum públicé sunt“) („Řeky, které tečou (stále) jsou 
řekami veřejnými; jejich břehy jsou rovněž veřejné.“)
Vodní  tok  je definován v § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodním zákonu), ve znění 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 
Sb.,  zákona  č.  20/2004  Sb.,  zákona  č.  413/2005  Sb.,  zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., 
[19] následovně:
„Vodní  toky  jsou  povrchové  vody  tekoucí  vlastním  spádem 

v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich 
uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech 
a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zem-
ským povrchem nebo zakrytými úseky.“
Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona 

č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., 
[18] měl však jinou definici:
„Vodní toky (poznámka pod čarou se odvolává na tehdy platný 

článek 8 ústavy ČSSR – ústavní zákon č. 100/1960 Sb.) jsou vody 
trvale tekoucí po zemském povrchu mezi břehy buď v korytě při-
rozeném (popřípadě upraveném), jako bystřiny, potoky, řeky, nebo 
v korytě umělém, jako průplavy, vodní kanály, nádrže apod., nebo 
vody nacházející  se ve  slepých  ramenech vodních  toků, včetně 
jejich koryt.“ 
Při porovnání definice obsažené v platném zákonu č. 254/2001 

Sb.  a definice  zákona č.  138/1973 Sb.  se  zněním Dig.  43.12.1.3 
(Ulpianus 68 ad ed.) lze konstatovat, že původní definice ve dnes 
již zrušeném zákonu byla výstižnější a jednoznačnější. Tento pří-
klad byl zvolen pouze jako potvrzení toho, že římské vodní právo 
je možné i dnes využít tam, kde právní názory nejsou zcela jed-
notné. Jako další příklad lze uvést odbornou diskusi (ve své době 

velmi aktuální) mezi autorem článku [24] a autorem článku [25] 
a [26]. Důvodová zpráva k parlamentnímu tisku 688/0 obsahovala 
komentář [7] a [20]:
„Povrchovými vodami jsou ve smyslu definice zejména vody ve 

vodních tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle vzdutých, vody 
odtékající po zemském povrchu v podobě dešťových srážek atd. Za 
povrchové vody se nepovažují vody, které byly z vod povrchových 
odebrány. Odebrané vody jsou mimo dosah působnosti tohoto záko-
na. Povrchové ani podzemní vody nejsou pro svou neovladatelnost 
předmětem vlastnických ani dalších soukromých práv s vlastnictvím 
spojených a jsou v tomto smyslu věcí bez pána (res nullius).“
Právě použití  termínu  „res nullius“  (čti  „rés  núllíus“)  vedlo 

k odborné diskusi, která nebyla až do dnešních dní jednoznačně 
rozhodnuta. Prof. Kindl  se pak dané problematice  ještě věnoval 
v publikaci [6]. Tento příklad byl rovněž uveden jako doklad toho, 
že římské právo nám může být i v současnosti podnětem k diskusím 
– a následně pak inspirací pro úvahy a koncepce, které by mohly 
posloužit při novelizaci českého vodního práva.
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Vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových 
a podzemních
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Brief introduction into Roman water law and its principles 
(Kult, A.)

Key words
Roman law – water law – physical object – non-physical object – an 
object that is outside of commerce – an object without owner („res 
nullius“) – public river – The Water Act (In Latin: ius Romanum – ius 
aquae – res corporalis – res incorporalis – res extra commercium 
– res nullius – flumen publicum – lex aquae)

The article deals with the description of the Roman water law 
which has no small influence on the development of the Czech 
water law – especially in the 19th century and in the beginning 
of 20th century. Some ideas resulting from principles of the 
Roman juridical theory are still vital today. For example we can 
introduce the Parliamentary Document No 688/0 (Governmental 
Proposal of Amendment to the Water Act) and the subsequent 
discussion about the term „object without owner“) („res nulli-
us“). In the second part of the article the history of Roman law 
and its codification at the time of Justinian is being described. 
To illustrate the general conception of the Roman water law, 
the basic legal term „object“ is briefly described. Public rivers 
were classified among objects outside of commerce, specifically, 
as objects which belong to the Roman nation. In the fourth part 
of the article of some texts (including translations) of the colle-
ction “Digesta” are presented. The article ends with a reflection 
on the topicality of some principles of the Roman water laws, 
which could be used even now for contributing to the creation 
of Czech water law.

třeba vyřešit v novele vodního zákona. Hlavní pozornost jednání 
se zaměřila na nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací  a o citlivých oblastech.  Ing. Veronika  Jáglová z MŽP 
ve své přednášce podala podrobný rozbor změn v platném naří-
zení vlády č. 229/2007 Sb., oproti nařízení vlády č. 61/2003 Sb.. 
Ing.  Ivan Nesměrák  z Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T.G. Masaryka, veřejné výzkumné  instituce  (dále  „VÚV T.G.M., 
v.v.i.“), v Praze se ve svém vystoupení podrobně zabýval postupy 
vodoprávních úřadů při stanovení limitů znečištění ve vypouš-
těných odpadních vodách do vod povrchových kombinovaným 
způsobem.  Ing. Václav Šťastný  z VÚV T.G.M.,  v.v.i.,  upozornil 
na problematiku postupu vodoprávních orgánů při  povolování 

výstavby a provozu čistíren odpadních vod, u nichž 
je předpoklad splnění požadavků nejlepší dostupné 
technologie,  ve  smyslu  požadavků  legislativních 
předpisů Evropské unie, jak je uvedeno v metodic-
kém pokynu, vydaném odborem ochrany vod Minis-
terstva životního prostředí. Přednáška Ing. Jaroslava 
Beneše  ze  s.p.  Povodí Vltavy  v Praze  se  zaměřila 
na návaznost limitů vypouštěných odpadních vod, 
stanovených vodoprávními úřady, na plány oblastí 
povodí, programy opatření a cíle dosáhnout dobrého 
stavu vodních útvarů do r. 2015.

RNDr. Svatopluk Křivánek, VÚV TGM, v.v.i.
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Přírodní způsoby čištění znečištěných 
povrchových a odpadních vod

Autory jsou prof. Ing. Jan Šálek, CSc. a prof. Ing. Václav Tla-
pák, CSc. Publikaci vydalo Informační centrum ČKAIT Praha 
v ediční řadě C: technická knižnice autorizovaného inženýra 
a technika. Publikace vydaná v roce 2006 má 36 kapitol na 
283 stranách a podává množství odborných informací o pří-
rodních způsobech čištění odpadních vod různého původu ve 
formě propracovaných textů, tabulek, grafů, fotografií, nákre-
sů, mimořádného množství odkazů na související literaturu 
dokumentující výsledky výzkumných prací a realizovaných 
staveb. Zpracované dílo je určeno investorům, projektantům, 
provozovatelům, odborné veřejnosti a studentům středních 
odborných i vysokých škol.

Čištění odpadních vod zůstává principiálně stále otevřenou 
problematikou při ochraně našeho společného přírodního 
bohatství, pestré krajiny a životního prostředí vůbec. Proces 
čištění je většinou spojen se spotřebou energie, proto jakékoliv 
alternativní způsoby ČOV uplatňující minimalizaci nároků 
na energii jsou mimořádně žádoucí. Metody popsané v této 
publikaci tento požadavek naplňují. Čisticí procesy přírodních 
způsobů čištění odpadních vod (PZČOV) jsou procesy, určené 
převážně jako druhý stupeň biologického čištění odpadních vod 
malých producentů do 600 EO. Mezi ně lze zařadit nejmenší 
producenty tj. osamělé domy, skupiny domů, hotely, penziony, 
restaurační a rekreační zařízení, sportovní centra, malé obce 
atd. Jako nevhodné pro účely PZČOV nutno označit odpadní 
vody s vysokým obsahem organického znečištění, extrémně 
kyselé a zásadité důlní a průmyslové vody, odpadní vody 
obsahující toxické látky, deriváty ropy, tenzidy, pesticidy, radi-
oaktivní látky atd.

Jako nevýhody PZČOV uvádějí autoři náročnost na plochu, 
nízkou účinnost pro eliminaci amoniakálního dusíku, nejsou 
vyřešeny odpovídající mechanizmy na odstraňování kalu, 
přebytečné biomasy, neznalost problematiky u investorů, 
projektantů a nekvalitní obsluha zařízení. K tomu přistupuje 
ještě sezónnost provozu, nižší účinnost v zimě a problémy 
zpracování biomasy např. kompostováním.

V úvodních kapitolách je pojednáno o historickém vývoji 
PZČOV jejich výhody - nevýhody a začlenění do přírodního 
prostředí. Jsou tu údaje o množství produkovaných odpadních 
vod, kalů i množství srážkových vod.

Následující kapitoly (6-8) se zabývají mechanickým čištěním, 
čisticími procesy jakož i vegetací v procesech čištění. S tím sou-
visí navrhování půdních filtrů, vhodné materiály, hydraulika 
a potřebné průzkumové práce.

Nejpodstatnější část publikace představují kapitoly 13-16 
věnované vegetačním kořenovým čistírnám (VKČ) s hori-
zontálním i vertikálním prouděním a jejich možné intenzifikaci. 
Současný stav VKČ vyúsťuje do tzv. druhé generace se změnami 
ve vybavení a technologii. Koncepce druhé generace VKČ spočí-
vá ve dvou- a třístupňovém uspořádání v kombinaci s jinými pří-
rodními způsoby čištění. Jsou změněny konstrukce a technologie 
a především jsou použity nové druhy strusek, granulovaných 
popílků a zeolitů. Nové konstrukční uspořádání obsahuje změny 
v rozvodech vody, impulsní plnění nebo prázdnění filtračních 
polí, čímž je retardováno jeho zakolmatování. Dále se optimali-
zuje kyslíkový režim různými způsoby aerace.

Následující část publikace v kapitolách 17 až 21 se zabývá 
stabilizačními, aerobními, anaerobními, dočišťovacími a bio-
logickými nádržemi druhé generace. Jsou tu biologické 
nádrže s periodickým provzdušováním a jejich kombinace 
se závlahami.

Kapitoly 23 až 26 jsou věnovány závlahám odpadními voda-
mi, a to jak z hlediska jejich vhodnosti, hygienických směrnic, 
závlahových režimů a závlahového množství. Jedná se o závla-
hy komunálními městskými, průmyslovými a zemědělskými 
vodami, i využitím kejdy aplikací do půdy.

Významná je kapitola 27, která pojednává o odpadech z hru-
bého předčištění, kalem z primární sedimentace, stabilizací 
kalu, jeho odvodňování a využívání v zemědělství. Následu-
jící kapitola 28 je věnovaná měření a regulačním zařízením, 
počínaje měrnými žlaby, přes vodoměrná stavidla až k měření 
průtoků v potrubí průřezovými, rychlostními a indukčními 
vodoměry.

O přípravě a vlastní výstavbě je kapitola č. 32, kde jsou popsá-
ny obecně platné technologické postupy při zemních pracech. 

Provozování VKČ je v návaznosti na Manipulační a Provozní 
řád popsáno v kapitole č. 29, kde je taxativně uvedeno jaké 
činnosti se řídí Manipulačním řádem, jaká je jeho skladba, 
obsah. a dle jakých podkladů je zpracován.

Závěrečné kapitoly shrnují postupy při výběru přírodních 
postupů čištění odpadních vod a ekonomiku efektivnosti 
staveb. Mezi přednosti přírodních způsobů čištění odpadních 
vod je nutno jmenovat – využívání samočisticích procesů, 
příznivé začlenění do celého životního prostředí, jednoduchá 
technologie, nízké investiční i provozní náklady, minimální 
spotřeba energie, možnost dočasného přetížení i krátkodo-
bého přerušení provozu, poměrně dobrý čisticí efekt i pro 
nízko zatížené odpadní vody. K nesporným přednostem patří 
i možnost použití vyčištěných vod k závlahám, regulaci odtoku 
a možnost vytváření vodních a mokřadních biotopů.

Publikace jednoznačně dokumentuje pozitivní přínos v pro-
blematice čištění odpadních vod přírodními způsoby čištění 
nad jejími nevýhodami.

Ing. Bohumil Kujal
Česká společnost vodohospodářská ČSSI

e-mail: milda2@volny.cz






