




Výjimky a obcházení

Před léty jsem se bavil s kamarádem, dlouholetým emigran-
tem, o rozdílech v naturelech národů. Rozdíl mezi námi a lidmi 
z anglosaské a germánské oblasti znázorňoval na tom, jak lidé 
přistupují k novým zákonům, které se jich dotýkají. Říkal, že 
když je třeba vydán nový zákon o silniční dopravě „u nich“, 
tak si ho většina lidí koupí a doma si ho přečte, aby věděla, jak 
se má chovat na silnici. Kdežto „tady“ si ho nekoupí nikdo, ale 
všichni se sejdou v hospodě, kde na základě přežvejkaných 
informací z médií a „jedna paní povídala“ vymýšlí, jak zákon 
vočůrat, tedy najít výjimku nebo způsob, jak ho obejít. To je 
asi staletou adaptací Čechů na skutečnost, že jsme byli spíše 
kmány než pány.

Tento přístup se užívá i ve veřejném životě. Např. jsou roz-
děleny kompetence mezi vládu, ministerstva a parlament podle 
určitého, řekl bych docela rozumného, klíče. Jestliže však politik 
nemá dostatečnou váhu v tom orgánu, který rozhoduje o věci, 
o níž má dojem, že se zásadně týká jeho zájmů a možná i voličů, 
tak se snaží rozhodování přenést tam, kde jsou jeho kamarádi, 
kteří spolu mluví, v převaze.

V poslední době to předvádí pan Zahradník, když se snaží, 
aby o způsobu hospodaření v NP Šumava rozhodovala výjimeč-
ně vláda a nikoliv MŽP. Nebo naopak socdem prosazuje, aby 
se energetická politika výjimečně projednávala v parlamentu 
a nikoliv ve vládě. Nebo… Marno pokračovat. Jen se vždycky 
usmívám, když čtu ta krásná obalová slova, proč zrovna teďka 
je třeba tu výjimku udělat.

Teď trocha z našeho ranku. Komunistický vodní zákon byl 
velice moderní, ale také byl znehodnocen institutem výjimek, 
které byly tak časté, že spíše byla výjimkou fabrika či čistírna, 
která výjimku neměla. 

Nemravné podle mého bylo, když se postiženým po kata-
strofických povodní vyplácely velké peníze za škody, protože 
nebyli pojištěni. Prý je to výjimečná humanitární pomoc. Jak 
k tomu přijdou ale ti, kteří byli pojištěni a kteří dostali v podstatě 
stejně jako ti nepojištění? A jak k tomu přijdou ti, kteří pojištěni 
nebyli, ale byli postiženi „jen“ místní živelní katastrofou, která 
se ani nevejde do zpravodajství? Proč jim také neposkytnout 
humanitární pomoc? Nebylo by při tomto přístupu politiků 
k lidské zodpovědnosti, či spíše nezodpovědnosti, lepší zrušit 
pojišťovny?

Nemravnost pokračuje i nyní: na místech totálně zdevasto-
vaných minulými povodněmi, jednoznačně ležících v aktiv-
ních záplavových zónách, se znova staví. Přestože to zákon 
neumožňuje. Jak to tedy zaonačit, aby nebyl porušen zákon? 
Jednoduše! Sice se v aktivních záplavových zónách stavět nemá, 
ale aktivními záplavovými zónami není to, k čemu často stačí 
pozorovací schopnosti a selský rozum, ale to, co je na papíře. 
A tak kraje, obce, firmy se bránily a brání zuby nehty tomu, aby 
u nich byly příslušné zóny i formálně vytyčeny. Vždyť tím by 
přece byl u nich omezen rozvoj! Jak by k tomu druho- a třetiřa-
doví místní politici a podnikatelé přišli, že ano? Vždyť ruka ruku 
myje! Že je někdo roztrpčen? Co je nám do něho, když je to jen 
taková malá osůbka bez vlivu a konexí. To se potvrdilo i během 
návštěvy pana Bursíka v Nových Heřmínovech. Na emotivní 
povzdech jednoho z občanů Heřmínov, proč mají být obětovány 
za to, že v níže položeném Krnově na místech zdevastovaných 
minulou povodní se vesele staví (nedávno tam byl např. posta-
ven Kaufland), nikdo neuměl odpovědět.

Zase musím citovat mého Švejka, který na to, že byl rozstřílen 
vlak s červeným křížem, moudře odpověděl: Vono se plno věcí 
nesmí, ale může se, když se to správně odůvodní.

Ing. Václav Stránský
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Granulácia aktivovaného 
kalu v laboratórnom USB 
reaktore
Petra Pagáčová, Miloslav Drtil, Katarína Galbová

Kľúčové slová
denitrifikácia – anoxická granulácia – granulovaná biomasa – USB 
reaktor 

Súhrn 
V práci bola sledovaná tvorba anoxickej granulovanej biomasy 

v laboratórnom USB (Upflow Sludge Blanket) reaktore s objemom 
3,6 l. Cieľom výskumu bolo overiť možnosti post-denitrifikácie 
zvyškových koncentrácií NO3-N vo vyčistenej odpadovej vode 
(denitrifikácia 10-20 mg.l-1 NO3-N) a určiť maximálne hydraulické 
a látkové zaťaženia reaktora s vygranulovanou biomasou. Ako 
externý organický denitrifikačný substrát boli testované G-fáza 
a metanol. Pomer organického substrátu CHSK : NO3-N bol 6. Ako 
vhodný organický substrát pre tento typ reaktora sa ukázal len 
metanol. Napriek tomu, adaptácia biomasy na tento substrát trvala 
viac ako 1 týždeň. Kultivácia anoxickej granulovanej biomasy bola 
dosiahnutá pri hydraulickom zaťažení vyššom ako 0,35 m3.m-2.h-1. 
Veľkosť granúl bola menšia v porovnaní s výsledkami popísanými 
v literatúre (granule do 1 mm), ale sedimentačné vlastnosti boli 
vynikajúce a vyhovujúce denitrifikácii v USB reaktore. Kalové 
indexy granúl boli v rozmedzí 35–50 ml.g-1 a sedimentačné rých-
losti boli až 11 m.h-1. Maximálne hydraulické a látkové zaťaženie 
v USB reaktore bolo 0,95 m3.m-2.h-1 a 6,6 kg CHSK m-3.d-1. Pri vyš-
ších zaťaženiach dochádzalo k vyplaveniu biomasy.

1. Úvod
Prísne požiadavky na kvalitu vyčistenej vody sa stávajú dôvodom 

pre uplatňovanie nových technológií čistenia odpadových vôd, 
resp. modifikáciu technológií používaných pri iných procesoch. 
Príkladom takéhoto prístupu je aj táto práca, ktorá sa zaoberá mož-
nosťami využitia USB (upflow sludge bed) reaktorov s vysokými 
koncentráciami granulovanej biomasy pri denitrifikácii dusičnanov 
(NO3-N) z odpadových vôd. Testovaná bola zaradená denitrifikácia 
v USB reaktore (po aktivačnej a dosadzovacej nádrži) ako možnosť 
dočistenia odpadových vôd s relatívne nízkymi koncentráciami 
NO3-N (10 - 20 mg.l-1). Príklad technologickej linky je na obr. 1. 

V prípade, že je potrebné zvýšiť účinnosť denitrifikácie na ČOV, 
v podstate sú 3 možnosti riešenia takejto situácie:
• buď zväčšiť denitrifikačný objem v aktivácii
• alebo zvýšiť účinnosť denitrifikácie pridávaním externého orga-

nického substrátu 
• alebo zaradiť do technologickej linky post-denitrifikačný reaktor.

Tretia možnosť má opodstatnenie, keď existujúci objem aktivácie 
už nestačí, resp. by nestačil po začatí dávkovania organického deni-
trifikačného substrátu (dávkovanie je spojené so zvýšením zaťaženia 
biologického stupňa a následne aj so zvýšením koncentrácie bio-
masy Xc. Zvýšiť Xc sa dá len vtedy, ak máme dostatočnú kapacitu 
aeračného systému a najmä dosadzovacej nádrže. V opačnom prípa-
de sa musí zvýšiť odber prebytočného kalu, t.j. znížiť vek kalu a toto 
môže negatívne ovplyvniť nitrifikačnú kapacitu aktivácie. Z tohto 

rozboru technologických súvislostí je zrejmé, že post-denitrifikačný 
reaktor môže byť v určitých prípadoch zaujímavou alternatívou.

Ak by sme pre takýto prípad použili reaktor, ktorý môžeme veľmi 
vysoko zaťažiť, tak ušetríme objem a investičné náklady. USB reak-
tor ako post-denitrifikačný reaktor má svoju logiku [1], pretože:
• v jednom reaktore je reakčný aj separačný (dosadzovací) objem
• granulovaná alebo dobre sedimentujúca biomasa umožní v reak-

tore udržať vysoké koncentrácie 
• vzhľadom na vysoké zaťaženie môže byť reakčný objem výrazne 

menší
• ďalšia úspora objemu sa dosiahne tým, že v reaktore nemusí byť 

inertný nosič biomasy 
• voda odtekajúca z reaktora obsahuje minimálne koncentrácie 

nerozpustených látok (NL), takže môže byť priamo vypúšťaná 
do odtoku z ČOV. Takisto ale môže byť recirkulovaná späť do 
aktivácie (obr. 1; čiarkovaná modifikácia; prípadné zvýšené kon-
centrácie NL alebo CHSK by sa v aktivácii a dosadzovacej nádrži 
odstránili); tak sa síce zvýši hydraulické zaťaženie dosadzovacej 
nádrže, ale nebude ovplyvnené jej látkové povrchové zaťaženie 
(kgNL.m-2.h-1)

• do post-denitrifikačného reaktora sa nemusí čerpať celý prietok 
odpadovej vody, ale len potrebný podiel. Ak napr. po aktivácii je 
koncentrácia NO3-N 15 mg.l-1 a potrebujeme dosiahnuť 10 mg.l-1 
NO3-N, potom do USB reaktora stačí čerpať 1/3 prietoku. Ak v tom-
to prúde dosiahneme v USB reaktore úplnú denitrifikáciu (NO3-N 
= 0 mg.l-1), pokles na 10 mg l-1 NO3-N bude zabezpečený. 
Zároveň sa v tomto usporiadaní predpokladá, že po aktivácii sú 

vo vode prítomné nutrienty v dostatočnej koncentrácii – bežne je 
v biologicky vyčistenej vode koncentrácia NH4-N a Pcelk na úrovni 
0,5–1 mg.l-1. S týmto sa uvažovalo aj v experimente (NH4-N a PO4-P 
boli do syntetickej laboratórnej odpadovej vody pridávané na kon-
centráciu 1 mg l-1). 

Technologické usporiadanie so zaradeným USB reaktorom podľa 
obr. 1. je len jednou z možností. USB reaktor pri zachovaní svojich 
výhod môže byť inštalovaný aj ako reaktor, v ktorom sa bude 
• denitrifikovať celý prietok odpadovej vody 
• alebo bude použitý ako predradený reaktor v prípade odpadových 

vôd, ktoré obsahujú NO3-N už na prítoku (napr. priemyselné 
odpadové vody s obsahom NO3-N).
Základnou podmienkou využitia USB reaktora pre denitrifikáciu je 

vykultivovať dobre sedimentujúcu, v najlepšom prípade granulovanú 
biomasu. USB reaktor bol pôvodne navrhnutý ako anaeróbny reaktor 
UASB (upflow anaerobic sludge blanket reactor), ktorý sa úspešne 
aplikuje už desiatky rokov pri anaeróbnom čistení odpadových vôd 
[2, 3], pričom sa využíva prirodzená vlastnosť anaeróbnej biomasy 
vytvárať objemné granule (bežne s priemerom 2-3 mm). Dodatočne 
bolo potvrdené, že podobnú schopnosť vytvárať objemné a dobre 
sedimentujúce granule má aj denitrifikujúca biomasa [4 – 14]. 
Pôvodné práce spojené s anoxickou granuláciou v USB reaktoroch 
boli realizované najmä kvôli prípadnému využitiu pri úprave vody 
(zníženie koncentrácie NO3-N v pitnej vode [4 - 8]). Ako externý sub-
strát sa používali najmä etanol, octan, glukóza. Zároveň sa ukázalo 
ako potrebné tieto reaktory pomaly miešať na zabránenie flotácie 
biomasy [6, 7]. Uplatnenie týchto „úpravárenských“ reaktorov 
v prevádzkovom rozsahu ale bolo minimálne. Takisto obmedzené 
bolo doteraz aj využitie USB reaktorov s granulovanou anoxickou 
biomasou na účely čistenia odpadových vôd. 

Výsledky o anoxickej granulácii a parametroch granúl sa venovali 
najmä:
• vplyvu inokula (vločkovitý aktivovaný kal, anaeróbny, resp. an-

oxický granulovaný kal) [9, 10]
• vplyvu organického substrátu (etanol [1, 6 – 8], glukóza [7, 9, 11], 

formaldehyd [12], škrob a peptón [13], octan a laktát [11], výluh 
zo skládok odpadu [14]), pričom niektoré substráty spôsobovali 
pri vysokých zaťaženiach flotáciu a penenie (napr. glukóza) [11]

• tvrdosti vody, hlavne obsahu Ca (vyššia tvrdosť vody podporovala 
granuláciu) [8–9]

• pomeru organického substrátu ku NO3-N (CHSK : NO3-N od 3,5 
až do 12), pričom nízke pomery pod 5 spôsobovali rozpad granúl 
[13] 

• vplyvu prevádzky USB reaktorov v kombinovaných anaeróbno 
– anoxických podmienkach [10]

• disimilačnej produkcii NH4-N z NO3-N v podmienkach USB [13]
• vplyvu koncentrácie NO3-N v surovej odpadovej vode (od  

20 mg.l-1 do 2000 mg l-1; vyššie koncentrácie podporovali rast 
Obr. 1. Technologická schéma možného usporiadania ČOV so 
zaradeným USB reaktorom.
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granúl s väčším objemom) a vplyvu koncentrácie biomasy v reak-
tore (od 20 do 51 g.l-1) [9–14]

• látkovému a hydraulickému zaťaženiu (od 7,5 až do 22 kg  
CHSK.m-3.d-1; 0,44 až do 4,2 kg N.m-3.d-1) [9-14]

• spôsobu prevádzky, kde najmä vysoké hydraulické zaťaženia 
(dosahované napr. aj pulzačným prítokom, resp. recyklom vyčis-
tenej vody) jednoznačne podporovali granuláciu. V pulzačných 
USB reaktoroch boli dosiahnuté s glukózou extrémne vysoké 
zaťaženia (až 67,5 kg CHSK.m-3.d-1, resp. 11,2 kgN.m-3.d-1) [9]. 
Cieľom tohto experimentu bolo overiť vlastnosti USB reaktora 

v zaradenej modifikácii, pri nízkych koncentráciách NO3-N (na 
úrovni 10–20 mg.l-1) a s externými substrátmi metanolom a G-fázou, 
ktoré sú v súčasnosti v podmienkach SR považované za perspektív-
ne externé substráty pre denitrifikáciu. 

2. Experimentálna časť 
Laboratórny USB reaktor mal tvar valca s celkovým objemom 

3,6 l (reakčný objem 3,22 l) a vnútorným priemerom 10 cm (obr. 2). 
Ako inokulum bol použitý aktivovaný kal z mestskej ČOV s nit-
rifikáciou-denitrifikáciou. Modelová odpadová voda obsahovala 
dusičnany (KNO3), fosfor (KH2PO4), amoniakálny dusík (NH4Cl) 
a zdroj organického uhlíka. Reaktor bol pomaly miešaný (8 ot.min-1), 
nevyhrievaný (15–20 °C). 

Analytické stanovenia sa vykonávali v rozmiešanej a filtrovanej 
surovej aj vyčistenej odpadovej vode podľa STN. V kalovej zmesi 
(rozmiešaná vzorka biomasy po vybraní z USB reaktora) boli mera-
né: koncentrácia biomasy (Xc), kalové indexy (KI), sedimentačné 
rýchlosti (uv), špecifické denitrifikačné rýchlosti.

3. Výsledky a diskusia

Denitrifikácia s G-fázou 
Externý organický substrát G-fáza bol pridávaný v pomere CHSK : 

NO3-N = 6. Experiment bol zrealizovaný opakovane. V jednotlivých 
pokusoch boli KI inokula 130–320 ml g-1, Xc inokula 0,42–4,9 g.l-1 
a počiatočné Bv bolo v rozmedzí 0,4–1,3 kg.CHSK.m-3.d-1. Vždy po 
niekoľkých hodinách po spustení čerpania do reaktora vrstva biomasy 
vyflotovala a bola vyplavená do odtoku. USB reaktor sa pri použití 
G-fázy ako externého substrátu ukázal ako nevhodný. Glycerín ako 
hlavná zložka G-fázy je síce biologicky rozložiteľný, ale v podmi-
enkach USB reaktora sa nasorbuje/nalepí na biomasu a spôsobí 
flotáciu a únik biomasy do odtoku. 

 Denitrifikácia s metanolom
Externý organický substrát metanol bol pridávaný tak, aby pomer 

CHSK : NO3-N bol 6 (tento pomer bol experimentálne určený 
a korešponduje s údajmi z literatúry). Cieľom experimentu bolo 
udržať biomasu v reaktore, dosiahnuť úplnú denitrifikáciu a zistiť 
optimálne látkové a hydraulické zaťaženia reaktora, aby nedošlo 
k vyplaveniu biomasy. Parametre inokula boli: KI = 172 ml.g-1, vek 
kalu = 15 dní, Xc = 3,1 g.l-1 a strata žíhaním SŽ = 85 %. 

Reaktor bol postupne viac a viac hydraulicky a látkovo zaťažo-
vaný. Každé zvýšenie prítoku, t.j. aj zaťaženia bolo zrealizované, 
keď sa v odtoku dosiahli koncentrácie (NO3-N + NO2-N) ≤ 1 mg.l-1 
a zároveň NL ≤ 40 mg.l-1 (obdobne ako v prácach [3–5]).

Na konci každej etapy s daným látkovým a hydraulickým 
zaťažením sa vyhodnotila bilancia biomasy (koncentrácia, mor-
fológia, sedimentačné vlastnosti) a denitrifikačná aktivita biomasy 
(endogénne rNO3-N,X,endo a celkové rNO3-N,X,total špecifické rýchlosti 

denitrifikácie). pH vo vyčistenej odpadovej vode bolo pre procesy 
optimálne (7,5–8,2) a nebolo potrebné dávkovať neutralizačné 
činidlo.

Po spustení reaktora biomasa neflotovala, počiatočný pokles Xc 
bol pozvoľný (obr. 3). Až po cca 1 týždni bola biomasa (pôvodne 
neadaptovaná na metanol) schopná využívať metanol ako substrát 
a úplne denitrifikovať (rozdiel medzi rNO3-N,X,endo a rNO3-N,X,total bol 
výrazný). Táto doba adaptácie môže byť na ČOV problém, ak by sa 
uvažovalo s prerušovanou prevádzkou reaktora podľa aktuálnych 
koncentrácií NO3-N v odtoku.

Maximálna rýchlosť denitrifikácie rNO3-N,X,total s metanolom  
(mg NO3-N.g-1.h-1) sa merala jednorázovými kinetickými tes-
tami. Po vynásobení rNO3-N,X,total s aktuálnou Xc v reaktore sa 
vypočítala maximálna denitrifikačná kapacita biomasy v reaktore  
(mg NO3-N.h-1). Ak tieto hodnoty porovnáme v tých dňoch, keď 
boli vzájomne namerané Xc, denitrifikačné rýchlosti a prítoky, tak 
dostaneme tabuľku 1. Je zrejmé, že až do 52. dňa bolo percento 
využitia maximálnej denitrifikačnej kapacity biomasy v reaktore 
na úrovni 36 až 78 %. Pri vyšších zaťaženiach (látkové zaťaženie 
Bv na obr. 4) sa toto percento výrazne zvýšilo (až na úroveň, keď 
maximálna denitrifikačná aktivita bola v podstate rovnaká ako aktu-
álne zaťaženie reaktora). Za týchto podmienok už bolo množstvo 
neaktívnej biomasy v reaktore minimálne. 

Špecifikom USB reaktora je, že maximálne Bv musí rešpektovať 
aktuálne sedimentačné vlastnosti biomasy a hydraulické zaťaženie γ 
rozhoduje o zaťažení reaktora rovnako ako Bv. Preto aj keď percentá 
využitia maximálnej kapacity vychádzali nižšie, nebolo v dané dni 
možné len tak zvýšiť prítok do reaktora, lebo by vyplavilo bioma-
su (jednak z dôvodu hydraulického preťaženia, jednak z dôvodu 
nadmernej produkcie bioplynu N2 spôsobujúceho možnú flotáciu 
biomasy z lôžka).

Priebežné zvyšovanie γ a Bv (obr. 4, 5) malo za následok postupné 
vyplavovanie pôvodnej vločkovitej biomasy z inokula a vytvorenie 
nových rovnováh medzi Bv, y a Xc v reaktore. Z obr. 3 je zrejmé, 
že množstvo biomasy v reaktore prvých 40 dní postupne klesalo 
(rozklad a odtok biomasy prevyšoval nad rastom). Tak ako sa 
vyplavovala pôvodná biomasa, rástla nová lepšie sedimentujúca 
a aktívnejšia a ustaľovali sa nové rovnováhy. V období od 40. dňa 
do 60. dňa bol zaregistrovaný nárast množstva a zásoby biomasy 

Deň

Maximálna 
denitrifikačná 

kapacita
(mg.NO3-N.h-1)

Aktuálne zaťaženie 
USB reaktora

(mg.NO3-N.h-1)

Percento využitia 
maximálnej 
kapacity (%)

10. 41 15 36
18. 39 26 67
24. 36 28 78
38. 61 34 56
45. 80 41 51
52. 128 48 38
71. 95 88 92
80. 95 92 96
90. 170 149 88

Tab. 1. Maximálna denitrifikačná kapacita USB reaktora a ak-
tuálne zaťaženie USB reaktora s NO3-N 

Obr. 2. Schéma USB reaktora s kalovým lôžkom a separátorom 
G-L-S. 1 – prítok odpadovej vody, 2 – kalové lôžko, 3 – separátor 
G-L-S, 4 – odtok vyčistenej vody, 5 – bioplyn (N2 + CO2).

Obr. 3. Priebeh Xc v reaktore (množstvo biomasy v reaktore 
vztiahnuté na reakčný objem) a koncentrácií NL v odtoku počas 
celého experimentu.
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v reaktore (rast biomasy prevyšoval nad 
odtokom a rozkladom). V období od 60. 
do 80. dňa, napriek tomu že Bv stúplo 
z 3,5 na 5,5 kg.m-3.d-1, množstvo biomasy 
v reaktore sa významne nezvyšovalo (rast 
sa rovnal odtoku a rozkladu). Vytvorila sa 
rovnovážna koncentrácia biomasy na úrovni  
3,6-3,8 g.l-1. Od 80. dňa sa koncentrácia 
biomasy opäť začala zvyšovať z 3,8 až na  
6,0 g.l-1. V 98. deň bol zvýšený prítok až na  
9 l.h-1 (γ = 1,15 m3.m-2.h-1, Bv = 8 kg  
CHSK.m-3.d-1), čo spôsobilo preťaženie 
reaktora s danou granulovanou biomasou 
a jej prudké vyplavenie (NL = 220 mg.l-1). 
Ako bezpečné hodnoty zaťaženia, pri kto-
rých daný USB reaktor úplne denitrifikoval 
a zároveň nevyplavoval biomasu, sa ukázali 
hodnoty γ = 0,95 m3.m-2.h-1, Bv = 6,6 kg CHSK.m-3.d-1. Tieto hod-
noty sú veľmi vysoké a perspektívne pre prípadné ďalšie využitie 
tohto reaktora.

Ak porovnáme hodnoty Bv a Xc, je logické, že špecifické zaťaženie 
biomasy Bx na obr. 4 má uvedený priebeh. Je potrebné upozorniť 
na hodnoty zaťaženia granulovanej biomasy na konci experimentu: 
Bx na úrovni 1,2–1,4 kg CHSK.kg-1.h-1 sú veľmi vysoké, pričom 
denitrifikácia bola úplná. 

Odtok biomasy z reaktora (obr. 3.) bol až na jeden prípad na 
úrovni 10 až 40 mg.l-1 NL (neberieme do úvahy 98. deň, keď došlo 
k vyplaveniu biomasy). Počas experimentu nebol odoberaný pre-
bytočný kal (odber biomasy v bilancii reaktora bol nulový). Rovno-
váha množstva biomasy v reaktore sa vytvárala spontánne. Z tab. 2 
vyplýva, že počas počiatočného nábehu spojeného s vyplavovaním 
a rozkladom inokula boli veky kalu na úrovni 3–5 dní. Po cca 38 
dňoch prevádzky sa veky kalu zvýšili na 7–14 dní (v reaktore už 
bola akumulovaná lepšie sedimentujúca biomasa s kompaktnými 
vločkami a granulami). V období 60. až 94. dňa napriek prítomnosti 
výborne sedimentujúcej granulovanej biomasy klesli veky kalu na 
úroveň 5–7,5 dňa. Je to spôsobené vysokým prietokom, ktorý aj pri 
nízkych koncentráciách NL v odtoku (obr. 3) spôsobuje odtok zna-
čnej časti novej biomasy. Veky kalu na úrovni 5–7 dní znamenajú, že 

v reaktore sa vytvorí spontánna rovnováha MLSS a rast biomasy sa 
vyrovná odtoku a rozkladu aj bez jej odberu. (Tento stav v štandard-
nej stredne a nízko zaťaženej aktivácii z bežných ČOV nepoznáme 
– tam je odber prebytočného kalu nutnosťou).

Sedimentačné vlastnosti biomasy dokumentuje obr. 6. Prvých 
10 dní dochádzalo k vyplaveniu vločiek biomasy z inokula. Ďal-
ším postupným vyplavovaním pôvodnej biomasy a zvýšeným γ sa 
objemné a pomaly sedimentujúce vločky začali zmenšovať a začala 
rásť biomasa s malými, ale kompaktnými vločkami, resp. malými 
granulami (rádovo menej ako 1 mm), ktoré ale veľmi dobre sedi-
mentovali. Hodnoty KI sa ustálili na 30-45 ml.g-1. Obdobne rástli 
aj rýchlosti voľnej sedimentácie biomasy uv (zónové rýchlosti sedi-
mentácie) (obr. 6), ktoré vzrástli zo 4 m.h-1 až na 11,5 m.h-1. 

K zaujímavému efektu došlo v období cca. od 70–80. dňa, keď 
malé vločky a granule viditeľne zväčšili svoj objem v celom reaktore 
(na úroveň cca 1 mm). Granule neboli síce tak veľké ako v prácach 
[3–5] (komentované sú až niekoľko mm priemery), ale napriek tomu 
boli kompaktné a vynikajúco sedimentovali a bolo s nimi možné 
bez problémov využívať výhody USB reaktora.

4. Záver
• USB reaktor sa ukázal pri použití G-fázy ako externého denitri-

fikačného substrátu ako nevhodný. Glycerín ako hlavná zložka 
G-fázy je síce biologicky rozložiteľná a využiteľná pre denitrifi-
kačnú reakciu, ale nasorbuje/nalepí sa na biomasu a spôsobuje 
jej flotáciu a únik do odtoku.

• Metanol bol vhodným substrátom pre denitrifikáciu v USB 
reaktore. Problémom pri použití externého denitrifikačného 
substrátu je ale adaptácia biomasy. Z experimentu vyplynulo, 
že na nábeh úplnej denitrifikácie v USB reaktore s metanolom je 
potrebný minimálne 1 týždeň.

• Špecifikom USB reaktora je, že maximálne látkové zaťaženie Bv 
musí rešpektovať sedimentačné vlastnosti biomasy a o zaťažení 
reaktora rozhoduje nielen látkové, ale aj hydraulické zaťaženie γ.

• Zo sledovania sedimentačných vlastností biomasy v USB vyply-
nulo, že najskôr dochádzalo k vyplaveniu najľahších vločiek 
z inokula (aktivovaného kalu). Ďalším postupným vyplavova-
ním pôvodného inokula a zvýšeným hydraulickým zaťažením 
sa objemné vločky začali zmenšovať a postupne rástla biomasa 

Obr. 4. Priebeh objemových zaťažení Bv a špecifických zaťažení 
Bx počas celého experimentu.

Obr. 5. Priebeh povrchových hydraulických zaťažení γ počas 
celého experimentu.

Deň
Vek biomasy* 

(d)
Poznámka – porovnanie s obr. 3 – koncentrácia biomasy Xc v reaktore

18. 3,4 2,1 g.l-1; rast << rozklad a vyplavovanie (odtok biomasy); pokles Xc
24. 3,6 1,9 g.l-1; rast < rozklad a pomalšie vyplavovanie; mierny pokles Xc
28. 3,1 1,8 g.l-1; rast < rozklad a pomalšie vyplavovanie; minimálny pokles Xc
38. 4,8 1,75 g.l-1; rast < rozklad a vyplavovanie; minimálny pokles Xc
45. 13,8 2,5 g.l-1; rast > rozklad a vyplavovanie; nárast Xc
52. 9,7 2,9 g.l-1; rast > rozklad a vyplavovanie; nárast Xc
59. 7,3 3,6 g.l-1; rast > rozklad a vyplavovanie; nárast Xc
71. 5,0 3,7 g.l-1; rast ≈ rozklad a vyplavovanie; minimálny nárast Xc
80. 5,0 3,8 g.l-1; rast ≈ rozklad a vyplavovanie; minimálny nárast Xc
87. 5,7 4,5 g.l-1; rast > rozklad a vyplavovanie; nárast Xc
94. 7,5 6,0 g.l-1; rast >> rozklad a vyplavovanie; nárast Xc
98. 0,6 0,36 g.l-1; vyplavenie celého reaktora; výrazný pokles Xc

Tab. 2. Vypočítaný vek kalu pre jednotlivé etapy prevádzky USB reaktora 

*vek kalu vypočítaný ako podiel množstva biomasy v USB reaktore (g) a množstva biomasy v odtoku 
z reaktora v daný deň (g.d-1)

Obr. 6. Priebeh KI a rýchlostí voľnej sedimentácie uv počas celého 
experimentu.
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s malými kompaktnými vločkami, resp. granulami (rádovo 
do 1 mm), ktoré veľmi dobre sedimentovali. Kalové indexy KI 
sa z počiatočnej hodnoty 170 ml.g-1 ustálili na hodnotách cca  
30–45 ml.g-1 a rýchlosti voľnej sedimentácie biomasy uv vzrástli 
zo 4 m.h-1 na 10-12 m.h-1. Takáto biomasa umožní bez problémov 
využívať výhody USB reaktora

• v danom USB reaktore pri koncentráciách NO3-N do 20 mg.l-1 
sa podarilo dosiahnuť maximálne látkové zaťaženie Bv = 6,6 kg 
CHSK.m-3.d-1, Bx = 1,2–1,4 kg CHSK.kg-1.d-1 a maximálne hydrau-
lické zaťaženie γ na úrovni 0,95 m3.m-2.h-1. Pri vyššom zaťažení 
došlo k vyplaveniu biomasy.
V ďalších experimentoch s denitrifikačným USB reaktorom bude 

pozornosť venovaná sledovaniu adaptácie biomasy a jej granulácie 
pri rôznych druhoch inokula a možnostiam, resp. obmedzeniam čo 
najrýchlejšieho nábehu reaktora. 
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Granulation of activated sludge in laboratory USB reactor 
(Pagáčová, P.; Drtil, M.; Galbová, K.)
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In this work, the creation of anoxic granulated biomass has been 
monitored in a laboratory USB (Upflow Sludge Blanket) reactor 
with a volume of 3.6 litres. The objective of this research was to 
verify the possibilities of post-denitrification of residual NO3-N 
concentrations in treated wastewater (denitrification of 10 - 20 mg.l-1 
NO3-N) and determine the maximum hydraulic and mass loading of 
the granulated biomass reactor. G-phase from methyl ester producti-
on and methanol were both tested as external organic denitrification 
substrates. The ratio of the organic substrate COD to NO3-N was 
6. Only methanol was proven as a suitable organic substrate for 
this kind of reactor. In spite of this, the biomass adaptation to the 
substrate took over a week. The cultivation of anoxic granulated 
biomass was reached at a hydraulic loading of over 0.35 m.h-1. The 
size of granules was smaller when compared with results found 
and described in literary reports (granules up to 1 mm); however, 
sedimentation properties were excellent and denitrification was 
deemed suitable for the USB reactor. Sludge volume indexes of 
granules ranged from 35 - 50 ml.g-1 and sedimentation rates reached 
11 m.h-1. Maximum hydraulic and mass loading in the USB reactor 
was 0.95 m3.m-2.h-1 and 6.6 kg COD m-3.d-1. At higher loading levels, 
a wash-up of the biomass occurred.
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Využití fotokatalytických 
účinků TiO2 nanovrstev 
k inhibici mikroorganismů
Dinara Yerezhepova, Jana Říhová Ambrožová,  
Eva Bezděková, Josef Krýsa, Jiří Zita, Martin Zlámal

Klíčová slova
fotokatalytické reakce – vrstvy TiO2 – sol-gel metoda – inhibice 
bakterií – Escherichia coli – Enterococcus faecalis

Souhrn
V současné době jsou fotokatalytické reakce využívající TiO2 

v popředí značného zájmu a jeví se jako nadějná metoda, která 
se dá použít k rozkladu organických látek. Významné jsou i dez-
infekční účinky metody, které lze využít v boji proti mikroorga-
nismům vyskytujícím se ve vodách, ve vzduchu a na površích. Je 
zde popsána inaktivace buněk bakterií Escherichia coli a Entero-
cocccus faecalis s použitím nanovrstev s TiO2 a vrstev dopovaných 
stříbrem nanesením práškové suspenze P25 (Degussa). Měřením 
bylo zjištěno, že podíl TiO2 je velmi důležitým parametrem, např. 
dopováním vrstev stříbrem nedošlo ke zvýšení rychlosti inakti-
vace, pravděpodobně kvůli efektu stínění částic stříbra (rychlost 
inaktivace byla 3 až 5krát nižší). Z výsledků provedených měření 
vyplývá, že fotokatalytická inaktivace je efektivnější u gramnega-
tivních bakterií Escherichia coli než u grampozitivních bakterií 
Enterococcus faecalis. Otestovány byly dva typy vrstev (TiO2 

P25 a TiO2 sol-gel) a bylo zjištěno, že s TiO2 P25 je dosahováno 
větší inaktivace bakterií než s vrstvami připravovanými metodou 
sol-gel. Nanovrstvy z TiO2, nanesené např. na stěny bazénů (na 
povrch dlaždic), lze využít jako jeden z technologických postupů, 
zamezujících negativní pomnožování bakterií a tvorbu biofilmů. 
Tím lze zlepšovat hygienické požadavky, které jsou kladeny na 
provozování koupališť a bazénů ve znění zákona č. 135/2004 Sb. 

u

Úvod
V letech 2004 až 2006 biologické pracoviště Ústavu technologie 

vody a prostředí VŠCHT řešilo spolu s kolektivem VÚOS, a.s. 
Rybitví a BÚ AVČR Brno problematiku ekologicky šetrné inhibice 
množení patogenních bakteriích v systémech elektráren s chladi-
cími vodami (FT-TA/034). Podstatou projektu bylo zjištění inhibič-
ních popř. stimulačních účinků ftalocyaninových preparátů na 
růst bakterií a dále pak i řas, vyskytujících se ve vodách. Při řešení 
projektu se uvažovalo o možném využití ftalocyaninů v roztocích 
anebo ve vrstvách smáčených vodou anebo vystavených působení 
sluneční radiace. Biologické pracoviště muselo vyvinout vhodné 
testovací metody se zkušebními mikroorganismy a pro zjištěné 
výsledky působení jednotlivých ftalocyaninů navrhnout vhodnou 
interpretaci výsledků [1]. Práce byla jednou z aplikačních metod 
využití mikroorganismů jako testovacích organismů pro navrhované 
preparáty ekologicky šetrné k prostředí. 

Další z prací, ve které se mikroorganismy na našich pracovištích 
využívají ke zjištění účinnosti povrchově upravených materiálů, 
je projekt 1M4531477201 programu „Výzkumná Centra PP2-DP01“ 
(1M) Národní podpory výzkumu MŠMT ČR, řešený v letech 2005 
až 2009 (Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství 
– NANOPIN). Biologické pracoviště Ústavu technologie vody 
a prostředí se zaměřuje na testovaní nanovrstev TiO2, které dodává 
stěžejní pracoviště Ústavu anorganické technologie [2]. Metodika 
testování, vyvinutá pro účely zkoušek s ftalocyaniny, je použita i pro 
potřeby testování nanopovrchových materiálů. Naším cílem je nově 
vytvářené nanovrstvy TiO2 testovat za účelem inhibice zkušebních 
mikroorganismů. Pro účel testování byly vybrány kmeny bakterií 
Escherichia coli a Enterococcus faecalis. Pracovištěm Ústavu anor-
ganické technologie byla sestrojena testovací aparatura.

Charakteristika nanovrstev
Nanovrstvy jsou tvořeny soustavou střídajících se velmi tenkých 

vrstev s různými vlastnostmi. Nanomateriálové vrstvy mohou být 
složeny z anorganických oxidů a dopantů, mohou být krystalické 

nebo amorfní. Použitím směsi alkoxidů různých prvků nebo směsi 
alkoxidů a anorganických solí lze získat vrstvy s dopanty, které jsou 
v matrici tvořené např. oxidem křemičitým nebo titaničitým rozptý-
leny ve formě částic velikosti v řádu jednotek až desítek nanometrů. 
Nanovrstvy vykazují různé vlastnosti, např. optické (spektrální 
propustnost, reflexe), chemické (ochranné vrstvy proti korozi), resp. 
povrchové (hydrofobní, hydrofilní), mechanické (pevnost, tvrdost) 
a další vlastnosti plnící různé funkce. V současnosti jsou zejména 
zkoumány fotokatalytické vlastnosti a možnost jejich využití.

Nejvíce pozornosti bylo dosud věnováno fotokatalytickému jevu 
na povrchu oxidu titaničitého (TiO2). TiO2 je jedním z nejčastěji 
používaných polovodičů pro heterogenní fotokatalýzu a patří 
k materiálům používaným v běžném životě. V nefotoaktivní ruti-
lové formě je používán jako bílý pigment v nátěrových hmotách, 
kosmetickém průmyslu a farmacii.

Fotokatalyticky aktivní anatasová forma TiO2 se chová jako foto-
katalyzátor, který při dopadu slunečního světla pomáhá rozkládat 
organické nečistoty na oxid uhličitý, vodu a případně jednoduché 
anorganické soli. Používá se ve formě suspenzí nebo tenkých vrstev 
a nachází své uplatnění při přípravě samočisticích a antibakteriál-
ních ochranných vrstev a také při čištění a dezinfekci odpadních 
vod a vzduchu. Z toho důvodu se aplikací TiO2 nanovrstev v sou-
časné době zabývá řada laboratoří jak v ČR [3, 4, 5, 6, 7] tak i ve 
světě [6, 7]. TiO2 nanovrstev, nanesených např. na povrchy dlaždic, 
stěny bazénů, podlahy v nemocnicích apod., lze využít k zamezení 
nežádoucího pomnožování virů, bakterií a mikromycet. 

Fotokatalýza je metoda, při které dojde k absorpci fotonu o dosta-
tečné energii v částici polovodiče a tvorbě nositelů náboje děr 
a elektronů. Díry pak  reagují molekulami vody za vzniku OH radi-
kálů, majících silný oxidační účinek. OH radikály jsou pak schopny 
porušit buněčnou stěnu mikroorganismů a tak iniciovat jejich zánik. 
Hlavní výhoda fotokatalýzy na TiO2 pak spočívá v tom, že není nut-
no přidávat žádné chemikálie, rychlost inaktivace mikroorganismů 
se s dobou příliš nemění a je možno využít sluneční energii.

Obecně nejrozšířenější metodou přípravy tenkých imobilizo-
vaných vrstev TiO2 katalyzátoru je sol-gel metoda. Jako prekurzor 
titanu se volí  tetraisopropoxytitanát (97%, Sigma-Aldrich Chemie). 
Nejprve se připraví sol. K tetraisopropoxytitanátu se za intenzivního 
míchaní z byrety přikapává ethanol, do další kádinky se připraví 
roztok ethyl-acetoacetátu s ethanolem a okyselí se kyselinou dusič-
nou. Za stálého míchání se pak k roztoku alkoxidu přikapává roztok 
ethyl-acetoacetátu. Připraveným solem se nanese vrstva na substrát 
(např. metodou dip-coating), po vysušení je vrstva TiO2 následně 
vypálena při 430 °C [6].

Cílem dopování je zvýšení celkové vodivosti polovodičového 
materiálu a zlepšení jeho fotokatalytických vlastností. Dopování 
polovodičů N-typu může být provedeno substitucí nebo fotodepo-
zicí. K dopování TiO2, se používají kovy nebo kovové ionty, jako 
jsou Cu, Fe, Ag, Cr, Pt, Pd, Mn, Rh, Ir, Os a Au. Při obou způsobech 
dochází k posunu elektronové hladiny blíže k vodivostnímu pásu 
polovodiče [7].

Při dopování substitucí jsou dopující částice inkorporovány 
do TiO2 materiálu již během jeho přípravy. Tyto částice musí být 
tepelně stálé, aby při zahřívání materiálu nedocházelo ke změnám 
polohy vytvořených donorových hladin. Zvýšení efektivity fotoche-
mické reakce fotodepozicí představuje modifikaci povrchu polovo-
dičové částice vhodným ušlechtilým kovem. Proces fotodepozice 
v sobě zahrnuje redukci kovového iontu na povrchu, způsobenou 
elektrony z vodivostního pásu. Anodickým procesem je v tomto 
případě oxidace vody dírami z valenčního pásu. K posunu donorové 
hladiny TiO2 může dojít také redukcí zahřátím nad 500 °C v prostře-
dí vodíku, argonu, směsi CO a CO2 nebo vakua. V tomto případě se 
však nejedná o klasické dopování způsobené kovovým iontem, ale 
redukce vede ke ztrátě stechiometrie struktury TiO2 katalyzátoru, 
tj. ke vzniku částice se stechiometrií (TiO2-x), a může být obnovena 
znovuzahřátím materiálu v přítomnosti kyslíku.

Materiál a metody
Aparatura s příslušenstvím pro testování účinnosti nanopovrchů 

v roztocích je na obr. 1. Byly testovány skleněné substráty s různým 
typem nanesených TiO2 vrstev. Jednalo se jednak o částicové vrst-
vy připravené sedimentací z vodné suspense prášku P25 (Evonik 
Degussa) a dále vrstvy připravené metodou sol-gel. K testování 
účinnosti nanovrstev byly použity bakteriální kmeny Escherichia 
coli (CCM 3594, gramnegativní bakterie, indikátor fekálního zne-
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čištění) a Enterococcus faecalis (CCM 4224, grampozitivní bakterie, 
indikátor aktuálního znečištění). Tyto kmeny byly do laboratoře 
objednány z České sbírky mikroorganismů v Brně v podobě žela-
tinových disků, ze kterých musely být bakterie vždy před testem 
oživeny. Oživení kmene Escherichia coli (3594) a Enterococcus 
faecalis (4224) CCM z disku spočívá v rozpuštění jednoho disku 
v 9 ml sterilního fyziologického roztoku (9 mg NaCl v litru destilo-
vané vody) a pomnožením v termostatu při teplotě 37 °C po dobu 
24 hod. Tím je připravena bakteriální suspenze (zásobní roztok) pro 
test, obsahující přibližně 106 jedinců. Snahou dalších kroků ředění 
je dosažení optimálního počtu bakterií na kultivační misce tak, 
aby byl jejich počet vhodný pro stanovení KTJ. Dle vyzkoušeného 
ředění ze zkušebních pokusů se inokulují kyvety objemem 0,5 ml 
ze zásobního roztoku do 50 ml fyziologického roztoku, odtud po 
promíchání 0,5 ml do kyvet a začne se testovat. Jako zdroj UV záření 
byly použity zářivky Sylvania Lynx CFS BL350 s maximem při 355 
nm. Intenzita UV záření dopadajícího na povrch vrstev TiO2 byla 
1,05 mW·cm-2. Teplota během ozařování byla udržována pomocí 
termostatu na teplotě 20–22 °C.

Výsledky
Aby se posoudily inhibiční vlastnosti nanovrstvy TiO2 na Esche-

richia coli (popř. Enterococcus faecalis), bylo nutné nejdříve posou-
dit vliv samotného UV záření. Bylo zjištěno, že UV zářivky způso-
bují inaktivaci bakterií i bez přítomnosti TiO2. Proto bylo nutno při 
každém experimentu s vrstvou TiO2 provést 
i experiment bez vrstvy. Sklíčka s TiO2 nano-
vrstvami, připravená z titaničitého prášku 
P25, byla testována nejprve na bakterii 
Escherichia coli. Jednotlivé vrstvy se lišily 
množstvím naneseného TiO2 (v rozmezí 0,1 
až 1 mg/cm2). Částicové vrstvy TiO2 vykazují 
fotoaktivitu, (prokázáno pro fotokatalytické 
odbourávání azobarviva Acid Oranž 7)

Inhibice růstu se výrazně projevila již 
po třiceti minutách od začátku testů, např. 
v případě testu s vrstvou o hmotnosti 
0,59 mg došlo k úplné inhibici bakterií po 
čtyřech hodinách, u následujících testů byly 
bakterie eliminovány již po třech hodinách. 
Působení nanovrstev TiO2 P25 na bakterie 
Escherichia coli prokázalo vysokou účinnost, 
tato metoda je vhodná např. pro odstranění 
bakterií Escherichia coli z vod využívaných 
v lázeňských či rekreačních zařízeních. 
Inhibiční vlastnosti nanovrstvy TiO2 P25 
byly pro srovnání otestovány na dalším 
modelovém organismu, bakterii Entero-
coccus faecalis. Metodika testů byla stejná 
jako u předchozích testů. Očkovaný objem 
vzorku na kultivační misku byl 0,2 ml, doba 

testu 240 min (při delší době testu by způsobilo úhyn již samotné 
UV záření). Z výsledků testu vyplynulo, že použití vrstvy TiO2 
nezpůsobuje tak výraznou inhibici jako u předchozích testů na 
bakterii Escherichia coli.

Bakterie Escherichia coli byla dále podrobena působení sklíček 
s nanovrstvami TiO2 připravených metodou sol-gel, postup byl 
totožný jako u testů s nanovrstvou z titaničitého prášku P25. Testy 
se lišily použitými sklíčky (TiO2, TiO2 + SiO2, TiO2 + Ag, STP(TiO2, 
SiO2) + Mn, STP(TiO2, SiO2) + Sn), které kromě TiO2 obsahovaly 
i další prvky. Použitím těchto dopovaných nanovrstev TiO2 se tes-
tovala možnost zvýšení účinnosti inhibičního působení. Průběh 
úbytku bakterií Escherichia coli byl u všech testů téměř shodný 
s inhibicí bakterií vlivem působení UV-záření, samotné nanovrst-
vy připravené metodou sol-gel neměly žádné inhibiční vlastnosti. 
Ani dopované sol-gel nanovrstvy nezpůsobily zvýšení účinku 
inhibice. V kyvetách s testovanými sklíčky zřejmě nedocházelo 
k dostatečnému vzniku oxidačních činidel, radikálů •OH a •O2

-. 
Důvodem mohla být snížená intenzita UV záření (pro nanovrstvy 
TiO2 z titaničitého prášku P25 dostačující), nebo nízké množství 
TiO2 na sklíčku.

Další doplňkový test se týkal požití TiO2 naneseného na povrch 
tkanin. Pro vrstvu TiO2 z  prášku P25 sloužila jako substrát hrubší 
tkanina. Vrstvy TiO2 na tkaninách jsou stejně jako u testů na sklíč-
kách fotoaktivní, proto byly jejich účinky na bakterie testovány na 
denním světle a ve tmě. Byly nasazeny dvě baterie testů, jedna byla 
exponována působení denního světla a druhá baterie byla umístěna 
do tmavého boxu. Testované tkaniny byly ve čtyřech variantách, po 
vystřižení patřičné velikosti se vložily do kádinek (500 ml) s 50 ml 
fyziologického roztoku, kde probíhal kontakt s bakteriemi druhu 
Enterococcus faecalis po dobu 6 hod. Způsob a postup naočkování 
byl totožný jako u testů se sklíčky. Byla prokázána inhibice růstu 
nasazených organismů. 

Příklady z testování vrstev uvádí následující přehled provede-
ných zkoušek.

Příklad testování vrstvy z TiO2, (P25, Degussa)
Na inaktivaci buněk pomocí TiO2 vrstev byly otestovány bakterie 

Escherichia coli a Enterococcus faecalis. V tabulce 1. jsou uvedeny 
hodnoty inaktivace buněk v závislosti na množství fotokatalyzátoru 
za vlivu UV záření (λ<385, texp = 210 min). Inaktivace bakterií byla 
vypočítána dle rovnice (1), která sleduje kinetiku prvního řádu. N 
je počet bakteriálních kolonií, Nt představuje počet bakteriálních 
kolonií v určitém čase t, N0 představuje počet bakteriálních kolonií 
na začátku testu, k je rychlostní konstanta inaktivace.

 (1)

Doba ozařování má pozitivní vliv na inaktivaci buněk, což 
můžeme spojit s kontinuální generací •OH radikálů během ozařo-
vaní [9]. Po 100 minutách a při množství TiO2

 1 mg·cm-2 docházelo 

Obr. 1. Aparatura pro testování inhibičního působení nanovrstev 
TiO2: 1. spínací zařízení, 2. průtočné čerpadlo, 3. chladící lázeň, 
4. magnetické míchadlo, 5. UV-lampy, 6. kyvety (4 kyvety + 1 
kádinka 50 ml), 7. skleněné trubičky v kyvetách – chlazení.

Koncentrace 
TiO2, P25 
[mg·cm-2]

Escherichia coli Enterococcus faecalis

Počáteční 
koncentrace, 

[KTJ·ml -1]

Inaktivace buněk
[%]

Počáteční 
koncentrace, 

[KTJ·ml -1]

Inaktivace buněk
[%]

1 2.4·103 100 (po 100 min) 1,9·103 100 (po 150 min)
0,5 2,8·103 94,2 2,3·103 88
0,2 2,5·103 95,5 2,7·103 61,8
0,1 1,1·103 83 2,6·103 31

UV, bez TiO2 2,2·103 49 2,5·103 33
Tma, bez TiO2 1,7·103 přírůstek buněk na 5 2,5·103 13

Tab. 1. Výsledky inaktivace buněk v závislosti na množství fotokatalyzátoru na čase 
(210 min) 

Koncentrace  
TiO2, P25
[mg cm-2]

Escherichia coli Enterococcus faecalis

Počáteční rychlost 
inaktivace

ri [KTJ·ml-1·min-1], 
[-]

Inaktivační 
koeficient

Rin [KTJ·min-1]

Počáteční rychlost 
inaktivace

ri [KTJ·ml-1·min-1], 
[-]

Inaktivační 
koeficient

Rin [KTJ·min-1]

1 0,0086 546 0,0069 96
0,5 0,0052 366 0,0032 62
0,2 0,0048 189 0,0026 78
0,1 0,0045 148 0,0014 59

Tab. 2. Počáteční rychlost inaktivace a inaktivační koeficienty pro různé koncentrace 
TiO2
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ke 100% inaktivaci buněk E. coli. Stejného 
efektu bylo dosaženo i u E. faecalis, ale až po 
150 minutách. Při nižších množstvích TiO2 
nedocházelo ke 100% inaktivaci, inaktivace 
buněk byla vždy vyšší než 50 %. Inaktivace 
buněk byla pozorována i v nepřítomnosti 
TiO2, což může být způsobena vlivem UV 
záření. Toto UV záření je schopno vytvářet 
reaktivní kyslíkové radikály, jenž způsobují 
oxidační aktivitu, která vede k degradaci 
buněk [10]. Citlivost bakterií Escherichia 
coli a Enterococcus faecalis a vliv různých 
koncentrací fotokatalyzátoru prezentuje 
obr. 2. a 3.

V  tabulce 2. jsou uvedeny počáteční 
rychlosti inaktivace a inaktivační koeficienty 
pro různé koncentrace TiO2. Rychlost inakti-
vace byla vypočítána s použitím rovnice (2), 
ve které V představuje objem testovaného 
roztoku bakterií a A je ozařovaná plocha. 
Kinetiku reakce lze vyjádřit pomocí rovnice 
(3). Zde ri představuje počáteční rychlost 
inaktivace, k je rychlostní konstanta, ci je 
počáteční koncentrace bakterií (KTJ/ml) a n 
je řád reakce.

 (2)

 (3)

Obr. 4. znázorňuje závislost počáteční 
rychlosti inaktivace na různých koncentra-
cích TiO2. Z těchto uvedených dat je patrné, 
že inaktivační koeficient je vyšší u Esche-
richia coli.

Příklad testování TiO2 vrstvy (sol-gel)
V další práci byly pro zjištění inaktivace 

buněk použity vrstvy připravené metodou 
sol-gel, a to tří- a pětivrstevné vzorky. Inak-
tivace buněk je prezentována v tabulce 3. Testování těchto vrstev 
ukazuje stejný trend jako v případě vrstev TiO2 (P25), inaktivace 
E.coli je rychlejší a vyšší než inaktivace Enterococcus faecalis (viz 
obr. 5. a 6.). Vrstvy TiO2 s 5 vrstvami (250 nm) způsobují již po 90 
min téměř 100% inaktivaci buněk E. coli. Koncentrace životaschop-
ných buněk se v přítomnosti TiO2 vrstev a UV záření snižuje [8]. 

Výsledky uvedené v tabulce 4. ukazují, že inaktivace Escherichia 
coli je dvakrát vyšší než inaktivace Enterococcus faecalis. 

Jak bylo prezentováno v tabulce 2. a 4. a následně na obr. 3. a 7., 
počáteční inaktivace pro Escherichia coli a Enterococcus faecalis se 
zvyšuje s rostoucí koncentrací TiO2. Ve všech případech však byla 
pozorována vyšší inaktivace u Escherichia coli než u Enterococcus 
faecalis. To můžeme vysvětlit tím, že grampozitivní a gramnega-
tivní bakterie mají různý mechanismus fotokatalytické inaktivace.  
Grampozitivní bakterie mají tlustou vrstvu peptidoglykanu, která 
je součástí buněčné stěny, zatímco gramnegativní bakterie mají 

jen tenkou vrstvu peptidoglykanu. Zničení buněčné membrány je 
měřeno jako ztráta draselného iontu, proteinů a RNA z bakteriální 
buňky a nebo jako zvýšení vnitrobuněčného obsahu iontu vápníku. 
Volné radikály mohou následně reagovat s buněčnou nukleovou 
kyselinou tak, že reaktivní radikály jsou adsorbovány přes peptido-
glykanovou vrstvu grampozitivních bakterií bez fatálního zničení, 
zatímco u gramnegativních bakterie může docházet k opačnému 
efektu, tedy ke zničení buněk [9].

Závěry
Celosvětový trend zlepšování životních podmínek, včetně půso-

bení antropogenních vlivů na životní prostředí, směřuje k hledání 
nových technologií, které by tento problém vyřešily a zároveň tak 
minimalizovaly negativní vliv na ekosystém. Jednou z revolučních 
technologií je používání nanovrstev z TiO2. Inhibiční účinky nano-
vrstev mohou mít v budoucnosti široké uplatnění v odstraňování 

škodlivých látek a mikroorganismů z pro-
středí v podstatě ekologickým způsobem. 
Nanovrstvy z TiO2, nanesené např. na stěny 
bazénů (na povrch dlaždic), lze využít jako 
jeden z technologických postupů, zame-
zujících negativní pomnožování bakterií 
a tvorbu biofilmů, a tím pádem i zlepšovat 
hygienické požadavky, které jsou kladeny 
na provozování koupališť a bazénů ve znění 
zákona č. 135/2004 Sb. Inhibičními účinky 
nanovrstev TiO2 lze nahradit používání něk-
terých technologií, založených na přídavcích 
chemikálií, např. sloučenin chloru (chlorace 
bazénů apod.), a tím i méně zatěžovat život-
ní prostředí.

Z výsledků provedených měření vyplývá, 
že fotokatalytická inaktivace je efektivnější 
u gramnegativních bakterií Escherichia coli, 
než u grampozitivních bakterií Enterococcus 
faecalis. Otestovány byly dva typy vrstev 
(TiO2 P25 a TiO2 sol-gel) a bylo zjištěno, že 

Obr. 2. Vliv různých koncentrací fotokata-
lyzátoru na inaktivaci E.coli v závislosti 
na čase ozařování: (●) – 1 mg·cm-2; (■) 
– 0,5 mg·cm-2; (▲) – 0,2 mg·cm-2 ; (○) -0,1 
mg·cm-2 ; (□) – UV (bez TiO2); (∆) – tma (bez 
TiO2)

Obr. 3. Vliv různých koncentrací fotoka-
talyzátoru na inaktivaci E.faecalis v zá-
vislosti na čase ozařování : (●) – 1 mg·cm-2; 
(■) – 0,5 mg·cm-2; (▲) – 0,2 mg·cm-2 ; (○) 
-0,1 mg·cm-2 ; (□) – UV (bez TiO2); (∆) –tma 
(bez TiO2)

Obr. 4. Závislost počáteční rychlostí inaktivace na různých koncentracích TiO2.

Různé vrstvy TiO2 

(sol-gel) [nm]

Escherichia coli Enterococcus faecalis

Počáteční rychlost 
inaktivace

r i [KTJ·ml-1·min-1], 
[-]

Inaktivační 
koeficient

Rin [KTJ·min-1]

Počáteční rychlost 
inaktivace

r i [KTJ·ml-1·min-1], 
[-]

Inaktivační 
koeficient

Rin [KTJ·min-1]

5 vrstev (250 nm) 0,0063 423 0,0037 103
3 vrstvy (150 nm) 0,0045 102 0,0033 41

Tab. 4. Počáteční rychlostí inaktivace a inaktivační koeficienty pro různé vrstvy TiO2.

Různé vrstvy 
TiO2 

(sol-gel) [nm]

Escherichia coli Enterococcus  faecalis
Počáteční 

koncentrace, 
[KTJ·ml -1]

Inaktivace buněk 
[%]

Počáteční 
koncentrace, 

[KTJ·ml -1]

Inaktivace buněk 
[%]

5 vrstev 3,8·103 99,8 (po 90 min) 3,3·103 81
3 vrstvy 4,4·103 58 1,6·103 73

UV, bez TiO2 3,7·103 40 2,4·103 40
Tma, bez TiO2 4·103 18,7 2,2·103 16

Tab. 3. Výsledky inaktivace buněk v závislosti na množství fotokatalyzátoru (sol-gel) na 
čase (210 min)
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s TiO2 P25 je dosahováno větší inaktivace bakterií než s vrstvami 
připravovanými metodou sol-gel.

Práce byla vypracována ve spolupráci s Výzkumným centrem 
pro nanopovrchové inženýrství v rámci řešeného projektu MŠMT 
1M0577.
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Currently, photocatalytic reactions using TiO2 have attracted 
extensive interest as a promising procedure to decompose organic 
compounds and for microbial disinfection. The inactivation of Es-
cherichia coli using pure and doped (Ag) TiO2 layers prepared by 
the sedimentation for the P25 (Degussa) suspension is described. 
The results show that amount of deposited TiO2 is a crucial param-
eter. Doping with Ag did not result in an increase in inactivation 
rate probably due to the shielding effect of deposited Ag particles. 
It was found that the inactivation rate of the Escherichia coli in-
creases with the amount of deposited TiO2 catalyst. In the case of 
doped TiO2 layers the effect of TiO2 amount is not so pronounced 
and also the inactivation rate is about 3-5 times lower. The pos-
sible explanation is in the fact that silver is in the layer in the 
metallic form, which means that the amount of light absorbed by 
doped layer is lower due to the shielding caused by Ag particles.



271vh 8/2008

Odpad z výroby bionafty 
ako organický zdroj 
uhlíka pre denitrifikáciu 
na mestskej ČOV 
Igor Bodík, Andrea Blšťáková, Stanislav Sedláček,  
Miroslav Kollár, Jozef Vozár

Kľúčové slová
bionafta – glycerol – odstraňovanie dusíka – denitrifikácia – externý 
organický uhlík 

Súhrn
ČOV Vrútky nedosahuje dostatočnú účinnosť odstraňovania 

dusíka predovšetkým v dôsledku nedostku organického uhlíka 
na vstupe do aktivácie (BSK5:N = 1,7:1). Laboratórne výsledky 
a výpočty poukázali na to, že na zvýšenie účinnosti denitrifikácie 
a zníženie odtokových koncentrácií Ncelk pod 10 mg/l je potrebné 
dávkovanie externého substrátu (odpad z výroby bionafty – g-
fáza – s vysokým obsahom glycerolu). Dávkovanie g-fázy počas 
trojmesačnej skúšobnej prevádzky potvrdilo zvýšenie účinnosti 
denitrifikácie o 2,0-5,0 mgNO3-N.l-1 na 100 l g-fázy.

u

Úvod
Heterotrofná denitrifikácia je účinný proces, v ktorom heterotrof-

né baktérie redukujú dusičnanový a dusitanový dusík na plynný 
dusík, ktorý je následne uvoľňovaný do atmosféry. Heterotrofy sú 
mikroorganizmy, ktoré potrebujú organické substráty na získanie 
uhlíka na ich rast a vývin. Energiu získavajú z rôznych organických 
zložiek. Na mnohých ČOV môže byť ľahko rozložitelný organický 
materiál nachádzajúci sa v odpadových vodách limitujúcim fak-
torom pre úspešné odstraňovanie dusíka. Kuba a kol. [1] uvádza, 
že ak prítok s pomerom CHSK/N je nižší ako 3.4 gCHSK.g-1

N, externý 
zdroj CHSK by mal byť pridaný na odstránenie zvyškov dusičnanov. 
Nedostatok CHSK pre denitrifikáciu môže byť nahradený aj prídav-
kom koncentrovaných odpadových vôd, organických odpadov alebo 
organických zlúčenín. 

V laboratórnych podmienkach bolo testovaných niekoľko exter-
ných organických substrátov pre účinnosť denitrifikácie ako naprík-
lad: odpady organických kyselín z výroby nylonu, glycerol, bioplyn, 
octan a hydrolyzát získané z biologicky hydrolyzovaného kalu, che-
mické odpady, odtoky z destilácie vína, výluhy z potravinárskych 
odpadov, etanol a metanol, nižšie mastné kyseliny z vyhnívacej 
nádrže, hydrolyzovaná melasa, mliečne zložky a iné [2-10]. 

Čistiarne odpadových vôd, ktoré používajú alternatívny zdroj 
uhlíka, už existujú. Napríklad, octanom obohatené priemyselné 
odpady sú používané ako alternatívny zdroj uhlíka počas denitrifi-
kácie na Evry (Francúzsko) ČOV. Na ČOV Pontarlier (Francúzsko), 
používajúcej trus z ošípaných, procesová voda (CHSK/N = 32) sa 
využíva na zvýšenie pomeru CHSK/N z 3,7 na 7,1 poskutujúc tak 
vhodné odstraňovanie dusíka [11]. 

Louzeiro a kol. [12] skúmal potenciál denitrifikácie reálneho SBR 
s a bez použitia metanolu ako externého zdroja uhlíka. S prídav-
kom metanolu rýchlosť denitrifikácie rástla 
so zvyšujúcou sa koncentráciou metanolu. 
Následné vyčerpanie metanolu malo za 
následok pomalšiu denitrifikačnú rýchlosť. 
Hallin a Pell [13] skúmali vplyv externých 
zdrojov uhlíka na metabolické vlastnosti 
denitrifikačných baktérii v jednoduchých 
kalových systémoch s predradenou denitri-
fikáciou. Adaptácia na metanol bola pomalá 
a schopnosť denitrifikovať s octanom klesala 
postupne. Krátko-reťazcové mastné kyseliny 
boli menej obľúbené denitrifikačnými bak-
tériami v kale adaptovanom na metanol než 
tie, ktoré boli v referenčnom kale, zatiaľ čo 
schopnosť denitrifikovať metanol a etanol 

bola vyššia. Denitrifikačná schopnosť s etanolom a octanom v kale 
adaptovanom na etanol vzrástla rapídne. 

V súčasnosti, vedecká komunita sa zaoberá „novým“ druhom 
priemyselného odpadu – odpad z výroby bionafty alebo glycerolo-
vá frakcia (g-fáza), ktorá je potenciálne vhodným substrátom pre 
denitrifikáciu, hoci informácie o g-fáze nie sú dostupné v literatúre. 
G-fáza vzniká ako odpadový produkt pri výrobe metylesterov vyš-
ších mastných kyselín alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou 
prírodných triacylglycerolov metanolom. Ekolist [14] v roku 2007 
publikoval, že produkcia bionafty v Európskej únii za rok 2007 
bola približne 7,15 milionov ton, t.j. potenciálne množstvo g-fázy, 
ktoré bude potrebné vhodnou formou spracovať, predstavuje asi 
1,2 milióna ton.

Na súčasnom trhu je cena g-fázy veľmi lukratívna v porovnaní 
s cenami ostatných substrátov, a preto je jej cena priaznivá na vyu-
žitie g-fázy pre denitrifikáciu. Využitie g-fázy je smerované najmä 
do oblasti produkcie čistých organických látok, resp. na priame spa-
ľovanie, a uplatnenie nachádza aj pri výrobe bioplynu v anaeróbnej 
fermentácii, pri ktorej sa g-fáza javí ako energeticky veľmi výhodne 
využiteľný substrát [15]. Jednou z oblastí, kde by bolo možné využiť 
organický potenciál g-fázy, je oblasť denitrifikácie s využitím g-fázy 
ako externého zdroja organického uhlíka.

Cieľom tejto práce bolo skúmať vplyv g-fázy na biologické čistenie 
odpadových vôd. Tento článok prezentuje výsledky experimentov 
testovania g-fázy ako organického zdroja uhlíka na odstraňovanie 
dusičnanov v denitrifikácii. Výskum g-fázy bol najprv zameraný 
na využitie g-fázy ako externého zdroja uhlíka pre denitrifikáciu 
v laboratórnych podmienkach a následne po získaní pozitívnych 
výsledkov z laboratórneho výskumu bola g-fáza aplikovaná v de-
nitrifikácii na mestskej ČOV Vrútky (66 000 EO).

Materiály a metódy
Charakterizácia g-fázy

G-fáza je tmavá hnedo-zelená hmota. Zloženie g-fázy nie je stabilné 
a závisí od niekoľkých faktorov, hlavne od kyslosti vstupného oleja. 
G-fáza obsahuje asi 56 až 60 % glycerolu, 14 až 16 % alkálií najmä 
vo forme alkalických mydiel a hydroxidov, 18 až 20 % metylesterov, 
10 až 12 % metanolu, 2 až 3 % vody a ďalšie zložky. V tab. 1 sú pre-
zentované základné namerané charakteristiky g-fázy.

Popis laboratórneho zariadenia
Laboratórny výskum modelovania prevádzky ČOV bol realizo-

vaný na semikontinuálnom modelovom zariadení typu SBR, ktoré 
pracovalo ako nitrifikačno-denitrifikačný stupeň v období takmer 
štyroch mesiacov od 20. 2. 2007 do 13. 6. 2007. Základné parametre 
aktivácie v laboratórnom modeli boli nasledovné: doba zdržania 
1,875 dňa, objemové zaťaženie 0,333 kgCHSK/m3.d a zaťaženie kalu 
0,194 kgCHSK/kgkalu.d. 

Model pozostával z 2-litrovej nádrže umiestnenej na miešacom 
zariadení. Nádrž obsahovala 500 ml aktivovaného kalu z mestskej 
ČOV Bratislava Devínska Nová Ves. Substrát sa dopĺňal päťkrát 
denne po 100 ml, pričom sa vždy dávkoval prvých 30 minút na 
začiatku každej denitrifikačnej periódy. Na konci poslednej piatej 
periódy bolo v modeli 1000 ml (500 ml kalu a 500 ml substrátu).

Na obr. 1 je zobrazený časový harmonogram 24-hodinového 
procesu čistenia s denitrifikačným stupňon s dĺžkou 1 hodiny 
a s nitrifikačným stupňom 3,5 hodin. Vstup so substrátom S1 bol 
tzv. základný substrát, ktorý obsahoval metanol, glukózu, octan 
sodný a nutrienty. Vstup so substrátom S2 bol základný substrát 
obohatený g-fázou. Oxické prostredie počas nitrifikácie bolo zabez-
pečované prevzdušňovacím zariadením. V čase obsluhy zariadenia 

Obrázok 1. Časový harmonogram 24-hodinového procesu čistenia s denitrifikačnou 
periodou 1 hodina a nitrifikačnou periodou 3,5 hodin. S – substrát (S1 alebo S2), D 
– denitrifikačný stupeň, N – nitrifikačný stupeň, SE – sedimentácia
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bol vypnutý aerátor aj miešadlo, prebiehala fáza sedimentácie. Po 
usadení kalu sa odtiahlo 500 ml odsadenej vody, ktorá bola ďalej 
analyzovaná. Vek kalu bol udržiavaný na hodnote 20 dní. 

Vzorkovanie a analýzy počas laboratórnych 
experimentov

Vzorky odtoku (vyčistená voda) a aktivovaného kalu boli odo-
berané pravidelne ráno v rovnakom čase a stanovované dva alebo 
trikrát za týždeň. Počas experimentov boli monitorované základné 
parametre – pH, CHSK, BSK5, NH4-N, NO2-N, NO3-N ako aj para-
metre aktivovaného kalu. Vzorky prítoku boli merané jedenkrát 
za týždeň. Všetky tieto parametre boli analyzované použítím štan-
dardných metód [16]. 

ČOV Martin – Vrútky
Čistiareň odpadových vôd Martin – Vrútky pozostáva z primárnej 

sedimentačnej nádrže, dvoch čistiacich liniek (každá linka sa skladá 
z dvoch paralélnych aktivačných nádrží) a štyroch sedimentačných 
nádrží. Každá aktivačná nádrž pozostáva z anaeróbnej nádrže, de-
nitrifikačnej nádrže a nitrifikačnej nádrže. Počas experimentu na 
ČOV Martin – Vrútky (1. august – 15. október 2007) bola použitá 
jedna čistiaca linka a v prvej polovici experimentu bola použitá 
len polovica čistiacej linky (jedna aktivačná nádrž). Na obr. 2 je 
znázornená technologická schéma jednej linky biologického stupňa 
ČOV Martin – Vrútky. 

Pre potreby technologickej prípravy prevádzkového pokusu na 
ČOV Vrútky sme uvažovali o nasledovných parametroch: aktuálne 
zaťaženie asi 35000 EO, priemerný bezdažďový prietok Q24 na ČOV 
približne 25 000 m3.d-1, priemerná koncentrácia BSK5 a Ncelk vstupu-
júcich do biologického stupňa bola 45 mg.l-1 a 26 mg.l-1. Technolo-
gická linka ČOV nie je schopná zabezpečiť úspešné odstraňovanie 
NO3-N v denitrifikacií. Jedným z dôvodov je prítok s nízkym pome-
rom BSK5/N (1,7:1) vstupujúcim na biologický stupeň ČOV. Prítok 
s deficitom organického uhlíka limituje celkový biologický proces 
denitrifikácie. Nízky pomer BSK5/N je pravdepodobne ovplyvnený 
aj veľmi dlhým kanalizačným potrubím (z centra mesta Martin 
na ČOV Vrútky je 5–9 km), kde sa pravdepodobne odstránilo časť 
organického znečistenia). Ďalším negatívnym faktorom je vysoký 
podiel balastných vôd, ktorý predstavuje asi 50 % z celkového 
množstva odpadových vôd.

Cieľom tejto práce bolo využitie laboratórnych skúseností a vý-
sledkov z testovania g-fázy v denitrifikácii ako podklad pre úspešnú 
denitrifikáciu na reálnej ČOV. Na základe laboratórnych výsledkov 
(uvedené nižšie) bolo potrebných 5–10 mg CHSK na denitrifikáciu 
1 mg NO3-N. Podľa laboratórnych výsledkov je na dosiahnutie Ncelk 

pod 10 mg.l-1 na odtoku z aktivačnej nádrže potrebné dávkovať g-
fázu v množstve 500 kgCHSK .d-1.

Vzorkovanie a analýzy počas prevádzky ČOV  
Martin – Vrútky

Dňa 1. 8. 2007 bolo na ČOV Vrútky dovezené a nainštalované za-
riadenie (spoločnosť Hach-Lange, Slovensko) na kontinuálne meranie 
hodnôt koncentrácie NO3-N (Nitrate Plus SC), CHSK(WAS SC), 
rozpustený kyslík (LDO SC), NH4-N (Amtax) a PO4-P (Phosphax). 
Umiestenie niektorých zariadení na ČOV Martin – Vrútky je zobra-
zené na obr. 2. Od 1. 8. 2007 do 13. 10. 2007 boli zaznamenávané 
jednotlivé parametre kontinuálnym procesovým kontrolórom. 

Výsledky a diskusia

Laboratórny experiment
Prvotné laboratórne kinetické testy s g-fázou v oxických pod-

mienkach poskytli dôležitú informáciu o tom, že aktivovaný kal je 
schopný odstraňovať g-fázu v oxickom prostredí dostatočne rýchlo 
a zároveň žiadnym spôsobom negatívne neovplyvňuje priebeh 
nitrifikácie. Tieto výsledky viedli následne 
k testom denitrifikačným, ktoré potvrdili 
možnosť využitia g-fázy ako veľmi perspek-
tívneho zdroja uhlíka pre dlhodobú denitrifi-
káciu. Tieto prvotné výsledky nám potvrdili, 
že g-fáza je bez problémov aktivovaným 
kalom akceptovaná v oboch prostrediach 
a nevykazuje žiadny inhibičný vplyv ani pri 
vyšších koncentráciach.

Technologické parametre aktivácie v la-
boratórnom modeli boli podľa možností na-
stavené tak, aby bola denitrifikácia neúčinná 

a čo najviac sa priblížovala podmienkam na reálnej nedostatočne 
denitrifikujúcej ČOV. Po zavedení g-fázy ako externého substrátu 
by sa mal podľa všetkého proces odstraňovania NO3-N výrazne 
zefektívniť. Rozmedzia hodnôt, v ktorých sa pohybovali jednotlivé 
ukazovatele znečistenia na vstupe a výstupe vo všetkých etapách, 
sú uvedené v tab. 2. Vstup predstavuje pridávaný substrát a výstup 
vyčistenú vodu po 24-hodinovom cykle. 

V prvej a tretej etape (bez g-fázy) sa priemerné hodnoty súčtu kon-
centrácii dusitanového a dusičnanového dusíka (NOX-N) na odtoku 
z modelu pohybovali okolo 25,03 mg.l-1 v prvej etape a 31,3 mg.
l-1 v tretej etape. V druhej a štvrtej etape (s g-fázou v substráte) 
priemerné hodnoty koncentrácii súčtu NOX-N boli 9,5 a 10,9 mg.l-1, 
v tomto poradí. V druhej a štvrtej etape prebiehala denitrifikácia 
s viac ako 60% účinnosťou odstraňovania NOX-N v porovnaní s pr-
vou a treťou etapou, kedy v substráte nebola prítomná g-fáza. 

Prevádzkový experiment na ČOV Martin – Vrútky 
Obdobie pred dávkovaním g-fázy

Po nainštalovaní on-line zariadení na ČOV Martin – Vrútky bola 
ČOV prevádzkovaná ako za bežných prevádzkových podmienok. 
V období od 1. 8. 2007 do 24. 8. 2007 bola sonda na meranie du-
sičnanov umiestnená na konci denitrifikačnej zóny aktivácie (viď 
obr. 2) a zaznamenávala priebeh dusičnanov v danom mieste ak-
tivácie. Priemerná hodnota koncentrácie NO3-N bola v uvedenom 
období na úrovní koncentrácie 11,9 mg NO3-N.l-1 a bola pomerne 
rozkolísaná a nestabilná, koncentrácie NO3-N bežne prekračovali 
hodnoty 15 mg/l (obr. 3).

Z grafu (obr. 3) je zrejmé, že v uvedenom období nastali štyri 
prudké zmeny koncentrácie NO3-N, kedy koncentrácie poklesli 
v priebehu niekoľkých hodín na veľmi nízke až nulové hodnoty 
a následne prudko vzrástli na pôvodné hodnoty. V prípade, že 
zanedbáme krátkodobé poklesy, priemerná koncentrácia NO3-N 
v danom období bola na úrovni 13,7 mg.l-1. Z tohto pohľadu je ťažko 
hodnotiť, o aký zásah do technológie išlo, pravdepodobne však išlo 
o prítok koncentrovaných vôd, resp. prítok nejakého inhibítora, 
ktorý výrazne ovplyvnil proces nitrifikácie. Tieto prudké poklesy 
sa udiali vo víkendových, resp. blízko víkendových dní (piatok až 
pondelok). Z uvedeného vyplýva, že počas tohto obdobia pritiekla 
do čistiarne odpadová voda, ktorá výrazne ovplyvňovala biologický 
proces čistenia (veľmi dôležitá informácia pre prevádzku ČOV, bez 
on-line zariadenia ťažko zistiteľná).
Prvé obdobie dávkovania g-fázy

Dňa 27. 8. 2007 sa začala dávkovať g-fáza v množstve 200 lg-fázy.d
-1 

do denitrifikačnej nádrže (dávkovacie miesto č. 1, viď obr. 2). Išlo 
o dávkovanie iba pre 1/4 objemu aktivácie – pre jeden kontaktor, 
priamo do denitrifikačnej nádrže. Uvažovaná dávka mala za cieľ 
intenzifikovať priebeh denitrifikácie a znížiť koncentráciu dusič-
nanového dusíka asi o 5 mg.l-1. Cieľom bolo dosiahnúť odtokové 
parametre Ncelk z ČOV pod limit 10 mg.l-1. Z toho dôvodu, aby sme 
sledovali priamy vplyv g-fázy na proces denitrifikácie, bola sonda 
Nitratax Plus SC umiestnená na konci denitrifikačnej fázy, t. j. 
v polohe, kde by mala byť aj v prípade riadiaceho procesu. To, či 
aktuálne dávka nie je neúmerne vysoká a nespôsobí nárast CHSK 
v aktivácii, sme sledovali sondou UVAS SC umiestnenou v nitri-
fikačnej nádrži. Mimoriadne pozitívne na dávkovaní g-fázy bolo, 
že odozva na znížení dusičnanov bola takmer okamžitá – viď obr. 
4. Kým pred dávkovaním g-fázy bola priemerná hodnota NO3-N = 
13,7 mg.l-1 (bez „troch píkov v nízkych koncentráciách“), po dáv-
kovaní g-fázy v dňoch 24. 8 – 6. 9. 2007 bola priemerná nameraná 
koncentrácia NO3-N asi 6,5 mg.l-1. Je potrebné poznamenať, že 
v dňoch 5–8. 9. 2007 bol intenzívny dážď a preto bolo dávkovanie 
6. 9. 2006 o 12,00 hod zastavené. Je pravdepodobné, že intenzívny 
dážď spôsobil aj pokles koncentrácie dusičnanov. Odhliadnuc od 

Obrázok 2. Technologická schéma biologického stupňa ČOV Martin – Vrútky
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nariedenia odpadovej vody dažďom je pokles 
dusičnanov v celom sledovanom období 
evidentný. V daždivom aj v bezdaždivom 
období sa koncentrácie dusičnanov pohy-
bovali na úrovni 6–10 mg.l-1, čo predstavuje 
teoreticky očakávaný rozdiel 5 mgNO3-N.l-1 
na dávku g-fázy 100 l oproti obdobiu bez 
dávkovania.

V období medzi 24. augustom a 6. septem-
brom 2007 sa na povrchu denitrifikačnej zóny 
vytvárali „mastné fľaky“ plávajúceho kalu, 
ktoré indikovali nedostatočné rozmiešanie 
g-fázy v celom objeme/výške vodného stĺpca 
aktivácie. Zdalo sa, že časť g-fázy sa dostáva 
„skratovými“ prúdmi cez denitrifikáciu a je 
oxidovaná kyslíkom v nitrifikačnej zóne (spô-
sobenie kolísania kyslíka), čo je pre potreby 
denitrifikácie nevhodné. Práve z tohto pohľa-
du sa javilo výhodnejšie presunúť dávkovanie 
do miesta č. 2 (Obr. 2), kde boli vhodnejšie 
podmienky pre rozmiešanie substrátu. 
Druhé obdobie dávkovania g-fázy 

Druhé obdobie dávkovania substrátu sa 
uskutočnilo (13.9. – 24. 9. 2007) v množstve 
500 lg-fázy.d

-1 do dávkovacieho miesta č. 2 
(Obr. 2), vstup do aktivačnej nádrže. Denitri-
fikácia prebiehala v dvoch zo štyroch liniek 
ČOV. Takisto sa potvrdilo, že vplyv dávky 
substrátu na pokles dusičnanov je zrejmý 
(obr. 3). Namerané koncentrácie dusičnanov 
mali priemer približne 8 mg.l-1. V porovnaní 
s prvým obdobím sa javí, že účinnosť denit-
rifikácie sa mierne zhoršila (o 2–3 mgNO3-N.l-1 
na 100 l pridaného substrátu). V každom 
prípade však možno konštatovať, že vplyv 
dávkovania g-fázy na zintenzívnenie denit-
rifikácie bol jednoznačný. 

Ani v prvom ani druhom testovacom období sa dávka g-fázy 
neprejavila nárastom koncentrácie CHSK v aktivácii čo potvrdzuje, 
že dávka nebola zbytočne vysoká. Skôr naopak v obdobiach dávko-
vania g-fázy je badať pokles CHSK v týchto obdobiach.
Monitoring celkového denitrifikačného procesu – pozdĺžny 
profil 

S cieľom detailného popisu procesu denitrifikácie v pozdĺžnom 
profile jednej linky sa uskutočnili merania na ČOV v dňoch 10.–13. 
10. 2007. Na obr. 2 sú znázornené odberné miesta na ČOV (A-B-C-D) 
s dávkovaním g-fázy a bez dávkovania g-fázy (A-B-C-D). Na Obr. 4 
sú znázornené namerané hodnoty koncentrácie dusičnanov pre dva 
typické prípady (s dávkovaním g-fázy a bez dávkovania g-fázy). 

Z nameraných hodnôt je zrejmé, že proces denitrifikácie v ko-
ridore na začiatku anaeróbneho reaktora vôbec neprebieha, skôr 
naopak, zvyšuje sa koncentrácia dusičnanov. Vysvetlenie je zrejmé 
z nasledovných úvah:

Vratný aktivovaný kal (mierne prevzdušnený na závitovkovej čer-
pacej stanici) sa dostáva na začiatok aktivácie (technologicky anaerób-
ny stupeň, ktorý je však reálne anoxický), kde sa spája s mechanicky 

predčistenou vodou a dávkou g-fázy. Koncentrácia kyslíka vykazuje 
ešte minimálne, ale merateľné hodnoty (0,05–0,15 mg.l-1). Vzhľadom 
na riedky charakter odpadovej vody (BSK5 = 40–60 mg.l-1) respiračné 
rýchlosti kalu sú veľmi nízke, ale napriek tomu prevládajú v prvých 
metroch (5-15 metrov) mierne oxické podmienky, počas ktorých je 
prednostne oxidované to znečistenie, ktoré je najľahšie rozložiteľné. 
V našom prípade je to pridaná g-fáza, ktorá je odstránená ako prvá, 
avšak za mierne oxických a nie anoxických podmienok. Dominujú-
cim procesom je teda oxidácia organických látok a nie denitrifikácia. 
Nárast koncentrácie dusičnanov v bezkyslíkatých oblastiach je daný 
zvyškovým kyslíkovým pozadím vo vratnom kale, ktoré vytvára síce 
skryté, ale reálne oxické podmienky. Tieto úvahy sú podporené aj 
poklesom koncentrácie amoniaku v týchto oblastiach. V prvých 
metroch anoxického priestoru (bývalé regenerátory) teda prevláda-
jú oxické podmienky, počas ktorých sa spotrebuje všetok dodaný 
externý substrát a oxiduje sa aj amoniakálny dusík. Najväčší nárast 
dusičnanov je pozorovaný medzi bodmi 1–2, čo dokazuje, že tam 
je dostatočná pozaďová koncentrácia kyslíka a je tam aj najvyšší 
pokles amoniaku.

Obrázok 3. Priebeh NO3-N koncentrácii počas obdobia 1.8. až 24.9. 2007

Obrázok 4. Priebeh koncentrácie dusičnanového dusíka
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IQ-LabLink – spojení dvou světů, online a laboratoře

WTW, s.r.o., Klánovická 40, Praha 9 - Hloubětín, 198 00 * Tel: 286 85 0331 * Fax: 286 85 0330 * Internet: www.wtwcz.com * E-mail: info@wtwcz.com 

Zejména při biologickém čištění odpadních vod je přesné a 
kontinuální stanovení obsahu kyslíku základním předpokladem 
pro optimální a bezporuchový provoz čistírny.   Stupeň účinnosti 
a náklady na energii biologického čištění, jak v nitrifikačním, tak 
i denitrifikačním stupni, jsou zásadně odvislé od kvality 
provzdušňování, tzn. v regulaci množství kyslíku v závislosti na 
zatížení čistírny.    

Aktivita mikroorganismů v nitrifikaci stoupá se zvyšující se 
koncentrací O2 . Při asi 2 mg/l se však dosáhne hranice, přes 
kterou další zvyšování obsahu kyslíku neznamená žádné další 
zásadní urychlení procesu. Takové neefektivní vzduchování 
však sebou přináší zvýšenou spotřebu drahé energie (viz obr.1). 
Řízeným provzdušňováním se dá ušetřit velké množství energie, 
která tvoří významnou nákladovou položku při bilologickém 
čištění. 

Zbytkový kyslík má naproti tomu negativní vliv na průběh 
denitrifikace.  Proto v denitrifikaci usilujeme o minimální 
koncentraci O2 . V nitrifikaci je naopak naším cílem taková 
koncentrace kyslíku, která přesně pokryje spotřebu biologie. 
Jen použití přesného a spolehlivého měřicího systému zajistí 
efektivní a tím i energii spořící regulaci a řízení tohoto procesu. 

Měřicí systém 2020 XT – modulární řešení pro dnešek i zítřek.
Plánujete měřicí systém s více sondami, nebo eventuelně jeho 
postupné rozšíření? Pro tyto požadavky je systém 2020 XT to 
správné řešení. Je absolutně modulární a se stoupajícím 
požadavky na další měření může dále "růst". Jeho flexibilita činí 
tento systém atraktivním pro malé, střední, ale i velké BČOV.

K tomuto systému je připojitelných až 20 libovolných digitálních 
sond. Mezi technické novinky tohoto systému patří nově např. 
funkce elektronického klíče, USB  port a datové propojení světa 
online a laboratoře nazvané IQ-LabLink. 

Od měření parametrů zákalu, pH, vodivosti a teploty na výtoku, 
přes řízení, resp. regulaci nitrifikace/ denitrifikace pomocí 
měření parametrů O2, NH4, NO3 až po kompletní analytiku 
čistírny, se s pomocí jediného systému dají realizovat všechny 
myslitelné aplikace s mimořádně nízkými investičními náklady a 
při nejhospodárnějším provozu. Pokud má zákazník nějaké 
otázky a pochybnosti, doporučujeme se zeptat přímo u WTW a 
eventuelně využít i možnosti vyžádat si až 2 měsíční testovací 
zapůjčení měřicího systému přímo v provozu zájemce.  

Měření rozpuštěného kyslíku a řízení procesu BČOV

Příklad využití:  přizpůsobení matrice u sondy VARiON® Plus

Multiparametrická ISE sonda VARiON®Plus měří současně 
obsah amoniakálního a dusičnanového dusíku.  Měření 
amoniakálního dusíku je dynamicky kompenzováno  nezávislým 
měřením draslíku. Protože každá odpadní voda má své 
specifické složení/ matrici, provádí se čas od času tzv. 
přizpůsobení matrice  za účelem jejího jemného nastavení. 
Přesné hodnoty matrice se stanoví na fotometru a poté se 
zadají pomocí měřicího IQ Sensor Net systému sondě. Takové 
zadávání se dosud muselo dělat ručně. 

Spokojení zákazníci referují - BČOV do 20.000 EO:

… na konci aktivační kaskády, tedy mezi aktivací a dosazovací 
nádrží, se pomocí WTW VARiON® Plus sondy kontinuálně 

měří obsah amoniakálního a dusičnanového dusíku. 
Provzdušňování aktivačních nádrží se pak reguluje podle, na 
odtoku z aktivace zjištěných, hodnot NH4+: 

· při poklesu hodnoty NH4+ pod 1,5 mg/l se provzdušňování 
vypne

· při vzestupu koncentrace NH4+ zpět nad 2 mg/l se 
vzduchování obnoví

Šetří se energie, protože se provzdušňuje pouze tak dlouho, jak 
je skutečně potřeba. Provozní náklady vlastního měření jsou po 
ročním roce provozu minimální, navíc na používané  sondy 
VARiON® Plus i na optickou kyslíkovou sondu FDO poskytuje 
výrobce záruku 2 roky.

Rychlost odbourávání Spotřeba energie

Rychlost odbourávání 
plynule roste

Rychlost odbourávání se 
téměř nemění

0 1,0 2,0 3,0  rozp. kyslík (mg/l)
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1/2 Smax
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Závislost odbourávání NH4-N na koncentraci rozpuštěného kyslíku (Obr.1)

Spotřeba energie
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Z uvedeného vyplýva, že v prípade dávkovania g-fázy do miesta 
č. 2 sa kyslíkom z vratného kalu zoxiduje g-fáza hneď v prvých met-
roch aktivácie. Tým sa síce spotrebuje kyslík a vzniknú už čiastočne 
anoxické podmienky, avšak zoxidovaná g-fáza už nie je k dispozícii 
pre potreby denitrifikácie a denitrifikácia beží len v endogénnom 
– neefektívnom režime. 

Závery
Tento článok prezentuje výsledky experimentov testovania g-fázy 

ako organického zdroja uhlíka pre odstraňovanie dusičnanov v de-
nitrifikácii na ČOV Martin – Vrútky. Experiment bol zameraný na 
využitie g-fázy ako externého zdroja pre denitrifikáciu v laboratór-
nych podmienkach a následne, po získaní pozitívnych výsledkov 
z laboratórneho výskumu, bola g-fáza aplikovaná v denitrifikácii 
na ČOV Martin – Vrútky.

Na základe údajov a výsledkov získaných z laboratórnych expe-
rimentov možno vyvodiť nasledovné:
•	 Prvotné kinetické a denitrifikačné testy potvrdili, že g-fáza je bez 

problémov aktivovaným kalom akceptovaná v oboch prostrediach 
a nevykazuje žiadny inhibičný vplyv ani pri vyšších koncentrá-
ciach. 

•	 Technologické parametre aktivácie v laboratórnom modeli boli 
nastavené tak, aby bola denitrifikácia neúčinná (nemala dostatok 
substrátu) a čo najviac sa priblížila podmienkam na reálnej ČOV. 
Následne bola použitá g-fáza ako dodatočný externý substrát. 
Kým bez g-fázy sa koncentrácia NOX-N na odtoku z modelu po-
hybovala okolo 25,0 v prvej etape a 31,3 mg.l-1 v tretej etape. Po 
pridaní g-fázy do pôvodného substrátu hodnota NOX-N klesla 
priemerne na 9,5 mg.l-1 v druhej etape a na 10,9 mg.l-1 v štvrtej 
etape. V druhej a štvrtej etape prebiehala denitrifikácia s viac 
ako 60% účinnosťou odstraňovania NOX-N v porovnaní s prvou 
a treťou etapou, kedy v substráte nebola prítomná g-fáza. 
V priebehu mesiacov august – október 2007 boli uskutočnené 

testy dávkovania g-fázy na zvýšenie účinnosti denitrifikácie s nasle-
dujúcimi výsledkami:
•	 dávkovanie g-fázy do dávkovacieho miesta č. 1 spôsobilo výrazné 

zvýšenie účinnosti denitrifikácie o cca 5 mgNO3-N. l-1 pri dávke 100 
litrov g-fázy. 

•	 dávkovanie substrátu do dávkovacieho miesta č. 2 spôsobilo tak-
isto pokles dusičnanov v meranom profile, avšak s nižšou efek-
tivitou – asi 2,0 mgNO3-N. l-1 na 100 litrov pridaného substrátu.
Z hľadiska vhodnosti technologického použitia g-fázy ide o mi-

moriadne vhodný substrát vo všetkých chemických, resp. bioche-
mických parametroch.

Poďakovanie: autori vyjadrujú svoju vďaku zamestnancom ČOV 
Martin – Vrútky, diplomantovi Bc. Michalovi Rybárovi, firme Hach-
Lange, Bratislava za dodanie meracích zariadení počas experi-
mentov na ČOV Martin – Vrútky a Slovenskej grantovej agentúre 
(č. 1/0145/08) za finančnú podporu. 
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The WWTP Martin – Vrútky, Slovakia had insufficient nitrogen 
removal via denitrification. Denitrification was insufficient due to an 
influent with a low BOD5/N ratio (1,7:1) entering into the activated 
sludge tank. Laboratory experiments and calculations showed that, 
to reach Ntotal concentration below 10 mg.l-1 in effluent, a biodiesel 
waste (glycerol phase – g-phase; as external organic carbon source) 
was necessary. 3-months g-phase dosing into the denitrification tank 
increased denitrification efficiency by 2,0 – 5,0 mgNO3-N.l-1 per 
100 l of g-phase dose into the denitrification tank. 
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Úprava extraktu 
při stanovení C10–C40 
plynovou chromatografií
Jan Koller, Jan Bindzar, Lenka Marečková

Klíčová slova
stanovení uhlovodíků C10–C40 – plynová chromatografie – sorpce 
polárních látek – zahušťování extraktů

Souhrn
Pro stanovení uhlovodíků C10–C40 byla použita plynová chro-

matografie. Nástřik extraktu 1 µl on-column, kolona SUPELCO 
HC-5, nosný plyn helium, teplotní program 60–320 °C, doba jed-
né analýzy 18 minut. Testovali jsme tři sorbenty, používané pro 
odstranění polárních látek z extraktu. Adsorpční kapacita silika-
gelu byla 13,2 mg/g, Florisilu 5,6 mg/g a oxidu hlinitého 1,3 mg/g. 
Zahušťování extraktu plynným dusíkem je vhodné pouze do 
stupně zahuštění 5–8 ×, při vyšším stupni zahuštění hrozí změna 
složení extaktu a ztráty stanovovaných uhlovodíků. 

Úvod
Protokol z Montrealu zakazuje používání látek poškozujících 

ozonovou vrstvu. Jelikož mezi tyto látky patří i freony, osvědčené 
a frekventované stanovení nepolárních extrahovatelných látek 
(NEL) infračervenou spektrometrií se proto potýká s limity danými 
nutností používat náhradní rozpouštědla, která jsou buď velice 
nákladná nebo nepříjemná při běžném používání. Ministerstvo 
životního prostředí již stanovení NEL nepovažuje za perspektivní 
a stejně jako v dalších státech EU doporučuje jako alternativní 
metodu stanovení sumy uhlovodíků C10–C40 plynovou chromato-
grafií, popsané normou ČSN EN ISO 9377 -2 Jakost vod – Stanovení 
uhlovodíků C10 až C40 – část 2: Metoda plynové chromatografie 
po extrakci rozpouštědlem. Tato norma byla vydána v roce 2001 
a novelizována v květnu 2007.

Podle původní verze normy jsou NELGC definovány jako suma 
koncentrací sloučenin extrahovatelných uhlovodíkovým rozpouš-
tědlem při bodu varu ležícím v rozsahu od 36o C do 69o C, které se 
neadsorbují na Florisilu, které lze stanovit plynovou chromatografií 
a jejichž retenční časy leží mezi retenčními časy n-dekanu (C10 H 22) 
a n-tetrakontanu (C40H82). Novela umožňuje použít jako extrakční 
činidlo nejen hexan, ale i heptan a jako sorbent pro odstranění 
polárních látek z extraktu Florisil nebo silikagel. Norma uvádí 
jako příklad doporučený postup analýzy, extrakci vzorku, postup 
zahuštění extraktu, vhodnou kolonu a ochrannou předkolonu, způ-
sob dávkování extraktu, který potlačuje diskriminaci výševroucích 
uhlovodíků. Podle uvedeného postupu je doba analýzy delší než 
40 minut a to je jedna z hlavních nevýhod, neboť v mnoha labo-
ratořích se běžně analyzují desítky vzorků. Mez stanovitelnosti je 
udána hodnotou 0,1 mg/l.

Extrakt nesmí obsahovat polární extrahovatelné látky, neboť 
hrozí jejich nevratné zachycení v separační koloně a tím může dojít 
k jejímu poškození a znehodnocení. Dostatečná dávka účinného 
sorbentu je proto nezbytná. V příspěvku uvádíme naše zkušenosti 
s použitím tří sorbentů (Florisil, silikagel a oxid hlinitý) pro odstra-
nění polárních látek z extraktu.

Zatímco stanovení nízkovroucích uhlovodíků nepředstavuje 
problém, u vyšších frakcí hrozí jejich diskriminace. Proto se 
doporučuje volit takové způsoby dávkování extraktu do kolony, 
které diskriminaci potlačují. Jedním z těchto způsobů je nástřik 
malého objemu extraktu, obvykle 1 µl, on-column. To ale vyžaduje 
dostatečnou koncentraci analytu v extraktu a proto se provádí jeho 
zakoncentrování. Norma, kde se uvažuje objem extrakčního činidla 
50 ml, uvádí dvoustupňový systém zahuštění, nejprve na vakuové 
odparce a pak na konečný objem cca 1 ml (50násobné zahuštění) 
mírným proudem dusíku. Většina laboratoří ale volí jednodušší 
postup a provádí extrakci s menším objemem rozpouštědla, obvykle 
20 ml. Tím je dosaženo vyšší koncentrace uhlovodíků v extraktu a je 
možné buď přímé měření nebo jednostupňové zahuštění extraktu 
dusíkem. Druhý problém, který posuzujeme v našem příspěvku, je 
možná změna složení extraktu při jeho zahušťování.

Výsledky a diskuze
Stanovení sumy uhlovodíků C10–C40 jsme prováděli postupem 

GC-NEL, který na svých webových stránkách a v informačních 
materiálech doporučuje firma Shimadzu. Při tomto postupu se doba 
analýzy zkracuje na méně než 18 minut a i s vychlazením přístroje 
je interval mezi dvěma nástřiky kratší než 25 minut, což při použití 
autosampleru a nepřetržitém provozu umožňuje analýzu více než 
50 vzorků denně, což kapacitně uspokojí většinu laboratoří.

Analýzy byly prováděny na plynovém chromatografu Shimadzu 
GC-2010 za následujících podmínek: autosampler AOC-20i pro 
12 vialek – nástřik on-column 1 µl, injektáž je přímá pomocí injek-
toru OCI/PTV-2010 při teplotě 60 °C. Tento typ injektoru je speci-
álně optimalizován pro analýzy vzorků s širokým rozsahem bodů 
varu (nedochází k diskriminaci výševroucích složek) a je vybaven 
patentovanou elektronickou regulací AFC-H pracující do tlaku 970 
kPa, která umožňuje programovat průtok nosného plynu v rozsahu 
0–1200 ml/min a pracovat v režimu konstantní lineární rychlosti. 
Jako nosný plyn je použito helium, průtok helia kolonou 7,52 ml/
min, lineární rychlost 60 cm/sec. Tlak nosného plynu je nastaven 
na 17,4 kPa. Předkolona RESTEC Siltek Guard Column, délka: 5 
m, vnitřní průměr: 0,53 mm, deaktivovaný tavený křemen. Kolona 
SUPELCO HT-5, která je vhodná zejména pro analýzy uhlovodíků 
C5–C120. Jedná se o nepolární kolonu potaženou hliníkovým povla-
kem, tloušťka filmu stacionární fáze 0,1 µm (5% fenyl polysiloxane 
carborane), délka kolony 12 m, vnitřní průměr 0,53 mm, vhodná 
pro teplotu do 480 °C. Průtok vodíku do detektoru 40 ml/min, prů-
tok vzduchu 400 ml/min a make-up helia do detektoru 30 ml/min. 
Detektor FID je vyhříván na teplotu 380 °C. Vlastní analýza vzorku 
trvá 17 min 40 sec. Po analýze následuje 350 sec ochlazení chro-
matografu na nástřikovou teplotu 60 °C (viz obrázek 1). GC systém 
je řízen pomocí originálního 32bitového programového vybavení 
SHIMADZU GC solution, které umožňuje jak ovládání GC, tak 
komplexní zpracování dat včetně tvorby protokolů.

Sorpce polárních látek
Pokusy s účinností adsorpce polárních látek na třech typech 

sorbentů, při kterých jsme měřili rovnovážné koncentrace řepko-
vého oleje v rozpouštědle v závislosti na dávce sorbentu, nemohly 
být měřeny metodou GC a proto byla použita alternativní metoda 
stanovení infračervenou spektrometrií na přístroji NICOLET Impact 
410, jako rozpouštědlo jsme použili CCl4 

Počáteční koncentrace polárních extrahovatelných látek (PEL) 
v rozpouštědle byla 229 mg/l, což je horní hranice absorbance, které 
lze ještě měřit bez ředění extraktu. K 10 ml roztoku v uzavřené lah-
vičce jsme přidali sorbent o zvolené hmotnosti a intenzivně ručně 
třepali po dobu 1 minuty. Poté jsme obsah lahvičky přefiltrovali přes 
nálevku se skleněnou vatou a bezvodým síranem sodným do vialky 
a změřili výslednou koncentraci, kterou uvádíme v následující 
tabulce 1 a obrázku 2. Pokud se týká zvolené doby míchání, z dříve 
provedených pokusů vyplynulo, že ustavení adsorpční rovnováhy 

Obr. 1. Teplotní program

hmotnost (g) Al2O3 (mg/l) Florisil (mg/l) silikagel (mg/l)

0 229 229 229

0.05 205 200 143

0.1 195 173 97

0.15 188 156 47

0.2 181 127 29

0.4 137 86 12

0.6 115 42 7.1

0.8 76 11 2.2

1 44 0.7 0.3

Tabulka 1. Rovnovážné koncentrace PEL po adsorpci
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v systému organické rozpouštědlo – polární látky – sorbent je při 
zvoleném způsobu separace třepáním a následnou filtrací velmi 
rychlé. Rovnováha se ustaví po době třepání, která je kratší než 
1 minuta, neboť zbytkové koncentrace byly obdobné v rámci přes-
nosti měření pro doby třepání 1, 2, 5, 15 a 30 minut.

Specifikace použitých sorbentů
oxid hlinitý dle Brockmanna pro chromatografii, zrnitost neudána
Florisil PR GRADE – zrnitost 150–250 µm, Chromservis Praha
silikagel 60 – zrnitost 63–200 µm, MERCK

V počáteční lineární fázi rovnovážné křivky lze předpokládat, že 
vzhledem k vysoké koncentraci PEL a malému množství přidaného 
sorbentu je jeho povrch zcela obsazen adsorbovanými látkami. Proto 
lze z této části křivky odhadnout maximální adsorpční kapacitu, 
kterou uvádíme v tabulce 2. Současně jsou uvedeny i hodnoty, 
zjištěné stejnou metodikou pro adsorpci kyseliny olejové (OA).

Jak je vidět z obrázku 2, nejúčinnější sorbent je silikagel. Avšak 
celková dávka pro zachycení vysoké koncentrace PEL z 10 ml 
extraktu je cca 1 g a je zhruba stejná jak pro Florisil, tak pro silikagel. 
Pro oxid hlinitý lze z grafu na obr. 2 odhadnout potřebnou dávku 
na 1,5–2 g. Je třeba konstatovat, že takto vysoké koncentrace PEL se 
vyskytují jen výjimečně a jsou typické pro vody z potravinářského 
průmyslu a restauračních zařízení. Obvyklý obsah PEL v běžných 
vzorcích, kontaminovaných uhlovodíky, je řádově menší.

Dalším aspektem, který je nutno při sorpci PEL uvažovat, jsou 
nezanedbatelné ztráty extraktu dané nasákavostí sorbentu. To může 
být aktuální, pokud analyzujeme vzorky s vyšším obsahem tenzidů, 
kdy je často produktem extrakce stabilní emulze a při jejím rozkladu 
dochází ke ztrátám rozpouštědla a výsledný objem extraktu je malý, 
a přesto musíme vzhledem k charakteru vzorku použít poměrně 
velké dávky sorbentu.

V následující tabulce 3. jsou uvedeny výsledky měření, kdy 
jsme zjišťovali objem rozpouštědla, vázaný na sorbentu. K 10 ml 
CCl4 nebo hexanu jsme přidali 2 g sorbentu, 
promíchali, přefiltrovali přes nálevku se 
skleněnou vatou a malým množstvím bez-
vodého síranu sodného a změřili celkový 
objem zbylého rozpouštědla. 

Z výsledků je zřejmé, že v tomto případě 
nejvyšší objem rozpouštědla na sebe váže 
silikagel a to nezanedbatelné množství 
2,25 ml/g tetrachloru, v případě hexanu, 
jehož hustota je menší, je to ještě více a sice 
2,45 ml/g. Zdá se, že množství vázaného roz-
pouštědla souvisí se zrnitostí sorbentů.

Zahušťování extraktů
Zahušťování hexanových extraktů proudem dusíku, zavedeným 

nad povrch rozpouštědla, je možné provádět buď v kalibrovaných 
zábrusových zkumavkách s kónickou spodní částí, kdy se stupeň 
zahuštění určuje podle změny objemu extraktu, nebo ve vhodných 
uzavíratelných nádobkách (např. vialkách) a stupeň zahuštění 
se určuje ze tří hmotností – suché prázdné nádobky, nádobky 
s původním extraktem a extraktem po zahuštění. Druhý způsob 
je o něco pracnější, ale přesnější, zejména pokud se uvažuje vyšší 
stupeň zahuštění. U dobře separovatelných vzorků, kdy nevzniká 
emulze, se získá z počátečních 20 ml extrakčního činidla po odvod-
nění extraktu a sorpci PEL cca 15 ml. Jelikož pro naplnění vialky 
s vloženou skleněnou vložkou stačí 200 µl, je teoreticky možné 
zahustit extrakt 75 ×. Jak bude ukázáno dále, takto vysoké stupně 
zahuštění nelze použít vzhledem k vysokým ztrátám analytu, ke 
kterým dochází při zahušťování. 

Ze dvou nejčastěji používaných extrakčních činidel, hexanu 
a heptanu, je reálné použít pro zahuštění jen hexan, jehož bod varu 
je 69 °C. Heptan má bod varu 98 °C a odpařování probíhá mnohem 
pomaleji, takže i při poměrně intenzivním přívodu dusíku trvá 
zahuštění 10 × několik hodin.

Nejšetrnější způsob zahuštění je odpar z volné hladiny v kádince, 
umístěné v digestoři, bez použití dusíku. Výsledky získané odpařo-
váním hexanu, CCl4 a roztoků uhlovodíků HC-2 a HC-68 v hexanu 
za dobu 17,5 hodiny (přes noc – 1050 minut) jsou uvedeny v tabul-
ce 4 a znázorněny na obrázku 3. 

Pro odpařování jsme do kádinky o objemu 100 ml a průměru 
45 mm nalili 25 ml, resp. 20 ml, rozpouštědla nebo roztoku uhlovo-
díků o koncentraci 0,5 mg/ml a nechali volně stát přes noc v diges-
toři při zapnutém odsávání. Jak je z výsledků zřejmé, odpařování 
probíhá konstantní rychlostí a pokud se nemění teplota v digestoři, 
je závislé pouze na povrchu rozpouštědla.

látka Al2O3 (mg/g) Florisil (mg/g) silikagel (mg/g)

RO 1,3 5,6 13,2

OA - 8,9 14,7

Tabulka 2. Maximální adsorpční kapacita

sorbent oxid hlinitý Florisil silikagel

CCl4 (ml) 7,6 6,3 5,5

hexan (ml) 7,0 5,8 5,1

CCl4 (ml/g) 1,2 1,85 2,25

hexan (ml/g) 1,5 2,1 2,45

Tabulka 3. Vazba rozpouštědla na sorbentu

Obr. 2. Adsorpce PEL

Obr. 3. Volný odpar

látka M t=0 (g) M t=17,5 h (g) zahuštění odpařeno (g) rychlost odparu (g/hod)

hexan 15.74 5.4 2.9 10.34 0.59

hexan 16.05 5.98 2.7 10.07 0.58

CCl4 38.92 23.9 1.6 15.02 0.86

hexan 12.83 3.03 4.2 9.8 0.56

HC-2 12.74 3.04 4.2 9.7 0.55

HC-68 12.77 3.42 3.7 9.35 0.53

CCl4 30.91 16.86 1.8 14.05 0.80

Tabulka 4. Volný odpar

roztok odpar zahuštění doba odparu (min) C0 (mg/ml) CT (mg/ml) ztráta (%)

hexan volný 4,2 1050 0 0 -

hexan N2 27 42 0 0 -

HC-2 volný 4,2 1050 0,56 0,58 -

HC-68 volný 3,7 1050 0,54 0,53 2

HC-2 N2 14 37 0,56 0,41 23

HC-68 N2 7,7 37 0,54 0,47 13

HC-2 N2 8,4 46 0,56 0,53 5,4

HC-68 N2 17,9 49 0,54 0,42 22

HC-2 N2 36 55 0,56 0,19 66

HC-68 N2 38 62 0,54 0,26 52

Tabulka 5. Zahuštění roztoků
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Protože jsme již dříve pozorovali, že zejmé-
na při vyšších stupních zahušťování dochází 
ke ztrátám analytu, volili jsme tento kont-
rolní postup: Použili jsme dvě uhlovodíkové 
směsi, HC-2 a HC-68. Podle retenčního času 
lze odhadnout, že směs HC-2 obsahuje lehčí 
uhlovodíky C12–C16, HC-68 střední až těžké 
uhlovodíky C22–C44 (viz chromatogramy na 
obr. 4.-5. Základní koncentrace, odpovídající 
optimu pro chromatografickou analýzu, byla 
0,5 mg/ml. Po zahuštění do potřebného stup-
ně jsme doplnili získaný objem na původní 
objem, provedli chromatografickou analýzu 
a porovnali s hodnotou zjištěnou analýzou 
původního roztoku. Pokud nedochází ke 
ztrátám, měly by se obě hodnoty shodovat, 
v opačném případě bude hodnota po zahuš-
tění nižší o ztráty vzniklé při zahušťování. 
Zahuštěná čistá rozpouštědla jsme analy-
zovali samozřejmě zakoncentrovaná, aby se 
projevila eventuálně vzniklá kontaminace.

Ačkoliv je digestoř umístěna v běžné 
laboratoři, přesto se při odparu CCl4 v diges-
toři projevila dosti významná kontaminace 
těkavými uhlovodíky z ovzduší, na úrovni 
absorbance 0,08–0,15. U zahuštěného hexa-
nu byla ale kontaminace neměřitelná. 

Při běžném postupu zahušťování zavedením proudu plynného 
dusíku nad hladinu roztoku rozhoduje o rychlosti odparu, respektive 
úbytku kapaliny, opět povrch rozpouštědla a dále intenzita přívodu 
plynu a vzdálenost mezi koncem kovové trubičky a hladinou. Pro 
zahušťování jsme použili skleněné vialky s rovným dnem (což dovo-
luje jejich pohodlné vážení) o objemu 20 ml, šířce 20 mm a výšce 
70 mm. Objem odpařovaných roztoků v tomto případě byl 10 ml. 
Průběh odparu je znázorněn na obrázku 6., výsledky analýz a zjiš-
těné ztráty jsou uvedeny v tabulce 5. Odpar roztoků HC při šetrném 
přívodu dusíku trval 37 minut a bylo dosaženo zahuštění 14 (HC-2) 
a 7,7 (HC-68). Rychlost odparu v tomto případě byla 11,6 g/h (HC-2) 
a 11,3 g/h (HC-68) a ve srovnání s volným odparem byla zhruba 20 × 
vyšší. Jak je vidět, vyšší stupeň zahuštění nastává v závěrečné fázi 
odparu, kdy se dramaticky zmenšuje konečný objem extraktu. Samo-
zřejmě by se dala rychlost úbytku kapaliny ještě zvýšit intenzivněj-
ším přívodem dusíku, ale v takovém případě se na úbytku kapaliny 
vzhledem k turbulenci hladiny evidentně uplatňuje zejména vznik 
a únos mikroskopických kapek rozpouštědla, což již nemá nic spo-
lečného se zahušťováním. Zdá se, že doba zahušťování 40–60 minut 
a rychlost odparu 10 g/hod je maximem, při které jsou při zahuštění 
do stupně 5 ještě přijatelné ztráty analytu, při vyšších rychlostech 
a stupních zahuštění ztráty významně rostou a to nejen u lehčích, 
ale i u výševroucích uhlovodíků. Je zřejmé, že se při zahušťování 
nejprve uplatňuje odpar, ale jak se zvyšuje koncentrace uhlovodíků 
v zahušťovaném roztoku, začíná převládat únos mikroskopických 
kapek, čímž se výrazně zvyšují ztráty analytu.

Závěr
Při zpracování extraktů pro stanovení sumy uhlovodíků C10–C40 

před vlastní GC analýzou jsou rozhodující dvě operace – odstranění 
polárních extrahovatelných látek adsorpcí na vhodném sorbentu 
a v případě nízké koncentrace uhlovodíků i zahuštění extraktu. 

Z posuzovaných sorbentů byla zjištěna nejvyšší sorpční kapacita 
pro silikagel (13–15 mg/g), Florisil má kapacitu zhruba poloviční (6 až 
9 mg/g). Vzhledem k velmi malé kapacitě oxidu hlinitého (1,3 mg/g) 
není vhodné tento sorbent používat. Doporučené množství sorbentu 
pro odstranění polárních látek z 10 ml extraktu je 1 g. 

Při zahušťování extraktů přívodem plynného dusíku nad hladinu 
extraktu je maximální možný stupeň zahuštění extraktu 5–8 ×. 
Při vyšším zahuštění se významně zvyšují ztráty zjišťovaných 
uhlovodíků.

Poděkování: Poznatky byly získány v rámci výzkumného záměru 
MŠMT ČR č. MSM 6046137308 

Literatura
[1]  ČSN EN ISO 9377-2, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: 

Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem, 2001 

Obr. 4. Chromatogram HC-2

Obr. 5. Chromatogram HC-68

Obr. 6. Průběh odparu

[2]  Manuál k plynovému chromatografu GC 2010, Shimadzu, 2005
[3]  Baier H.- U.: Determination of Oil in Water Part II. Application Note, www.

shimadzu.de, 2005 
[4]  Koller J., Kadlčková L., Marek J.: Stanovení NEL plynovou chromatografií. 

Chemagazín 3, XVI (2006)

doc. Ing. Jan Koller, CSc.
Ing. Jan Bindzar, PhD.
Ing. Lenka Marečková

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav technologie vody a prostředí

Technická 5
166 28 Praha 6

e-mail: kollex@seznam.cz

Preparation of extract for analysis of hydrocarbons 
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Gas chromatography was used for the analysis of hydrocar-
bons C10–C40. On-column inject 1 µl, column SUPELCO HC-5, 
carrier gas helium, temperature program 60–320 °C, time of 
analysis 18 minute. The three adsorbents for separation of polar 
compounds were tested. The adsorption capacity of silica-gel was 
13,2 mg/g, Florisil 5,6 mg/g and aluminium oxide 1,3 mg/g. The 
evaporation of extract by gas nitrogen is suitable only is degree 
of concentration is 5–8 ×. The change of extract and the loss of 
hydrocarbons occur if the degree of concentration is higher.
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Významné výstupy z jednání  
„vodních ředitelů“ ve Slovinsku

Ve dnech 16.–17. června letošního roku se uskutečnila pravidelná 
porada „vodních ředitelů“ (vedoucích pracovníků státní správy pro 
oblast vody z jednotlivých členských a přidružených států EU za 
účasti pracovníků Evropské komise) ve Slovinsku – tedy poprvé za 
předsednictví „nového“ členského státu. Je třeba velmi pochválit 
naprosto bezchybnou organizaci celého setkání, které probíhalo ve 
vládním centru pro předsednictví v Brdo. Organizaci přitom jistě 
komplikovala přeprava všech účastníků z Lublaně do Bledu, kde byli 
ubytováni a odtud do místa jednání. Zástupci předsedající země vel-
mi ocenili pomoc a spolupráci Evropské komise a rovněž podporu ze 
strany předchozích předsedajících států – zejména Finska a Itálie.

Rozsáhlý program jednání se soustředil především na problema-
tiku výjimek při naplňování požadavků Rámcové směrnice vodní 
politiky, dále na téma adaptačních opatření na omezení následků 
změny klimatu a na odsouhlasení záměrů pro období tří dalších 
předsednictví – kam spadá také Česká republika. Pozoruhodná 
byla také informace Evropské komise o tom, že je projednáváno 18 
nedodržení „acquis communautaire“, což při 27 členských zemích 
není dobrá vizitka pro stav splňování legislativy. 

Z jednání lze uvést několik nejdůležitějších výstupů:

Problematika výjimek a odkladů dosahování 
požadavků Rámcové směrnice vodní politiky 
(dále RSP) 

Toto téma přineslo opět bouřlivou diskusi. Řada zemí (např. 
Německo, Nizozemí aj.) nepovažují nedostatek finančních prostřed-
ků za důvod odkladů nebo neplnění, což naopak vnímají jako vážný 
problém jiné „staré“ členské země (Dánsko, Švédsko). V obecně 
odsouhlaseném textu závěrů byly nakonec přijaty následující zása-
dy: Okamžitá nedosažitelnost cílů může být důvodem k posunu 
realizace, jestliže důvody budou jasně vysvětleny. Mezi ně patří 
především nedostupnost příslušných alternativních finančních 
mechanismů. Nemůže však dojít k úplnému zastavení realizace. 
Musí být taktéž osvětleny případné negativní důsledky nečinnos-
ti, bude-li prodloužen termín realizace a musí být jednoznačně 
stanoveny kroky k odstranění nedosažitelnosti cíle. Nečinnost 
některého z účastníků procesu realizace neznamená automaticky 
nečinnost dalších účastníků ze stejného sektoru. V případech, kdy 
je nutné termín plnění požadavků prodloužit, musí být transpa-
rentně popsány důvody (včetně použitých kritérií pro rozhodnutí 
o odkladu a nesouladu). Nutné je i vysvětlení, že není alternativní 
finanční mechanismus krytí nákladů a je třeba i uvést, jaké budou 
eventuální negativní důsledky, pokud se dosažení cíle odsune a jaké 
aktivity budou následovat tak, aby již další odklad nebyl zapotřebí. 
Jestliže budou požadavky „změkčeny“ (a tedy porušeny), musí 
být uveden popis hlavních důvodů a opět vyloženy vyhodnocené 
negativní dopady. Shoda byla dosažena v tom, že je třeba sjednotit 
výklad (obsah) termínu „neúměrných nákladů“ z RSP jako příčina 
nedosažení požadavků směrnice. 

Klimatická změna a voda 
Byl připraven dokument, který obsahuje soubor přístupů k hod-

nocení hydrologických extrémů, které nepříznivě ovlivní vodní 
ekosystémy, využívání vodních zdrojů a dopadnou významně do 
socio-ekonomické sféry. Zároveň jsou uvedeny principy „adaptací“ 
pro uplatňování v procesu plánování (ve všech třech etapách). 
Nejdiskutovanější byl bod 19 uvedeného dokumentu: „Posílení 
účinného využívání vody je rozhodujícím adaptačním opatřením, 
řízení vodních zdrojů musí být zásadně na základě požadavků 
a o vytváření nových zásob vody lze uvažovat, jakmile se prokáže, že 
projektované úsporné kroky nejsou dostačující.“ To platí pro všechny 
sektory a uživatele, zejména v regionech Evropy s nedostatkem 
vody a v oblastech, kde změna klimatu přinese omezenou dostup-
nost vody. Uvedená dikce je bezesporu signálem pro vytváření 
nových zásob vody v případě průkazné nedostatečnosti stávajících 
zdrojů. Evropská komise připravuje tzv. „Bílý dokument“ o adap-
tačních opatřeních, který bude dokončen v r. 2008.

Povodně, nedostatek vody a sucho
Velmi dobře se vyvíjí rozpracování podmínek pro zavedení 

„povodňové směrnice“, zejména s ohledem na zařazení opatření 

do plánů povodí (pozn. autora: tak konečně došlo na integraci pro-
tipovodňových opatření do plánů povodí, což jsme v ČR prosadili 
již při přípravě plánování díky historickým zkušenostem, přičemž 
je třeba brát v potaz nezbytnou komplexitu těchto plánů na bázi 
hydrologických povodí).

Naopak materiál o nedostatku vody a suchu, který zpracovala 
Evropská environmentální agentura, byl předmětem kritiky pro 
využití tzv. indikátorů sucha – statistické údaje nejsou pro posou-
zení dopadů a rozsahu sucha relevantním podkladem, jedná se 
o velmi rozmanité podmínky v jednotlivých regionech a je třeba 
hledat specifické posouzení a řešení je třeba dokončit v průběhu 
předsednictví Francie (2. pololetí 2008).

Koncepce aktivit předsedajících států EU  
v oblasti voda

Nejbližší 2 roky se stávají velmi podstatné pro implementaci RSV 
a při finalizaci legislativy pro moře. Pokud se totiž má dosáhnout 
dobrého stavu vod, musejí všechny státy velmi úzce a koordinovaně 
spolupracovat. Nejbližších 18 měsíců, tedy v období 3 prezident-
ství – Francie (2. pololetí 2008), České republiky (1. pololetí 2009) 
a Švédska (2. pololetí 2009) je rovněž třeba zajistit implementování 
několika nových směrnic. 

Z uvedeného důvodu Francie iniciovala koordinovanou spo-
lečnou náplň těchto 3 funkčních období. Na poradě byl přijat 
návrh společného postupu, jehož stěžejními body jsou následující 
témata:
• Implementace Rámcové směrnice vodní politiky
• Implementace směrnice na ochranu moří
• Implementace směrnice k povodním
• Adaptace na změnu klimatu v oblasti vodní politiky
• Zemědělská problematika průřezově vztažená k problematice 

vody
• Zaměření „Společné implementační strategie“ (CIS – Com-

mon Implementation Strategy) k dosažení požadovaných cílů 
v r. 2009. 
Proto zmíněné 3 předsedající státy budou organizovat akce, které 

umožní plnění uvedených náročných úkolů. Klíčová témata pro 
prezidentství ČR jsou následující:
• Spolupráce s EK na zajištění účasti na V. světovém fóru o vodě 

(Turecko, Istanbul, březen 2009)
• Postup v zavádění povodňové směrnice (Brno, květen 2009). 

Setkání vodních ředitelů (Brno, květen 2009)
• Zasedání expertní skupiny k problematice podzemních vod 

(Praha, duben)
• Konference o procesu plánování v povodích – integrace, postup 

a projednávání s veřejností (Brusel)
• V Praze rovněž proběhne konference o Integrovaném poznání 

životního prostředí v Evropě (březen 2009)
S ohledem na gesci Ministerstva životního prostředí za imple-

mentaci evropské legislativy v oblasti vody v ČR zabezpečují orga-
nizačně uvedené akce pracovníci tohoto resortu a ředitelka Odboru 
ochrany vod Ing. Veronika Jáglová již prezentovala termíny i místa 
uvedených akcí.

Uvedený přístup provázanosti tří po sobě jdoucích prezidentství 
EU výrazně posílí kontinuitu aktivit a v podstatě kopíruje osvědčený 
způsob procesování legislativy v ES a přípravu jednání Rady na bázi 
„trojky“ – tj. současné předsednictví spolu s předchozím a budou-
cím. Není vyloučeno, že právě během našeho předsednictví se také 
ujme určité nové uspořádání schůzek vodních ředitelů, kdy kromě 
společného jednání se uskuteční dílčí projednání specifických 
témat ve skupinách nejvíce zainteresovaných států a výstupy pak 
budou prodiskutovány společně. To samozřejmě zvyšuje nároky na 
organizační zabezpečení, byť tlumočení netřeba a jediným jednacím 
jazykem je angličtina.

Příprava technických podmínek pro setkání vodních ředitelů 
v ČR v Brně již byla zahájena a věřím, že jak organizace a průběh 
setkání, tak obsah programu a jeho výstupy budou úspěšné.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR
e-mail: puncochar@mze.cz
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Jak jsme slíbili v předchozích článcích 
a také na titulní stránce časopisu č. 7, 
přinášíme informace o novinkách. Firma 
Teledyne Isco rozšířila sortiment průtoko-
měrů a TECHNOAQUA, s.r.o. jako výhradní 
zastoupení Vám je nyní může nabídnout. 
S napětím jsme očekávali certifikaci pro 
evropský trh. Všechny nové průtokoměry 
využívají pulzní Doppler. Ano, opět Doppler, 
ale nyní trochu jinak. 

Novinky, které Vám chceme představit, 
jsou průtokoměry pro odpadní a povrcho-
vé vody. Je to Isco H-ADFM, průtokoměr 
pro permanentní instalaci v širších tocích. 
Dále Isco HotTap ADFM, průtokoměr pro 
měření v zaplněném potrubí a Isco ADFM 
Pro20, pro měření průtoku v odpadní vodě, 
včetně velmi přesného měření při vysokých 
hladinách a rychlostech.

Isco ADFM HotTap
Máte starý indukční průtokoměr na vel-

kém potrubí nebo potřebujete měřit průtok 
v novém zaplněném potrubí? Máte kom-
plikované hydraulické podmínky? Pro Isco 
HotTap to není žádný problém. Měřící sonda 
systému HotTap je osazena čtyřmi senzory 
pro měření rychlosti pulzním Dopplerem. 
Vždy dva senzory proti proudu a dva sen-
zory po proudu. Navíc dva a dva pod jiným 
úhlem. Výsledky měření se vyznačují vyso-
kou přesností (2 %). Navíc bez potřeby jaké-
koliv kalibrace. Tento měřící systém může 
být instalován 
v potrubí z jaké-
hokoliv materi-
álu a instalace 
je velmi snadná 
přes navrtávku 
a kulový ventil. 
Instalovat měře-
ní je možné za 
plného provozu 
bez jakékoliv od-
stávky nebo bypassu. Navíc montáž trvá 
včetně nastavení necelé dvě hodiny. Tyto 
možnosti ocení zejména uživatel, který se 
rozhodne svůj starý nefunkční indukční 
průtokoměr nahradit novým měřením. 
Další velkou předností Isco HotTap je to, že 
nepotřebuje dlouhé přímé úseky, tak jako to 
je nutné u ostatních konvenčních měření pro 
zaplněné potrubí. Jelikož se jedná o skutečné 
in-situ vyhodnocení rychlostního profilu, 
je přístroj velmi tolerantní k hydraulickým 
podmínkám. Nemá problém s měřením 
například poblíž čerpadel nebo spojení ve 
tvaru T. Finanční náklady na přístroj jsou 
nižší než u ostatních průtokoměrů.

Velice důležitý je také vyhodnocovací 
software. Všechny přístroje Teledyne Isco 
používají software Flowlink. Je to cenný 
nástroj nejen pro stahování a archivaci dat, 
ale také pro jejich další zpracování a analý-
zu. Průtokoměry ADFM ukládají nejen údaje 
o rychlosti, hladině, průtoku a teplotě, ale 

SUPER NOVINKY V SORTIMENTU PRŮTOKOMĚRŮ JSOU TADY!
také celou řadu diagnostických dat. Použitím 
těchto diagnostických dat můžete například 
zjistit, že je některý ze senzorů zanesen. 
Zejména při instalaci v zaplněných potru-
bích můžete vyhodnocením diagnostických 
křivek snadno eliminovat servisní zásahy. 

Na obrázku vidíme způsob instalace a sys-
tém měření v zaplněných potrubích. Senzo-
ry do toku vysílají množství pulzů, z nichž 
každý je vyhodnocen. Tím získáváme   infor-
mace o rychlosti proudění. Velmi zajímavé je 
potom vidět gra-
fické znázornění 
získaných dat. 
Jednotlivé rych-
losti představují 
různé odstíny 
modré barvy. Při 
pouhém pohle-
du i laického oka 
je jasně vidět, 
jakým způsobem 
se pohybuje jádro 
r y c h l o s t n í h o 
pole. 

Isco ADFM Pro20
Další novinka v našem sortimentu je 

Isco ADFM Pro20. Průtokoměr s pulzním 
Dopplerem pro přesné měření průtoku i při 
vysokých hladinách a velkých rychlostech. 
Sonda tohoto přístroje je opět osazena 
čtyřmi rychlostními senzory a jedním ultra-
zvukovým snímačem hladiny. Stejně jako 
u předchozího modelu vždy dva senzory 
měří protiproudně a dva senzory poproudně 
a vždy dva a dva pod jiným úhlem. Rozdílné 
úhly zajišťují co nejpřesnější snímání rych-
lostí. Senzory vysílají do toku pulzní signál, 
jehož jednotlivé části vracejí do senzoru 
akustické echo, z něhož je vyhodnocována 
rychlost v určitých bodech. Uživatel zadává 
pouze minimální výšku hladiny, maximální 
rychlost a rozměr kanálu. Z těchto údajů 
software sám rozhodne, kolik údajů o rych-
losti bude potřebovat, a tudíž kolik akus-
tických pulzů vyšle do toku. Díky použité 
technologii zvládne Isco ADFM Pro20 velice 
přesně změřit průtoky i ve skutečně velkých 
kanálech. V zahraničí je tento průtokoměr 
používán i na přehradní propusti a podobné 
aplikace. Kvality tohoto měření jsou patrné 
především při větších rozměrech kanálu, 
navíc spojených s nepravidelným rych-
lostním polem. Jsou to například nátoky na 

ČOV, kde je zaústěna jiná stoka a tudíž hyd-
raulické podmínky pro jiné měření nejsou 
ideální. Nebo naopak odtok, kdy jsou na 
hlavní kanál napojeny jednotlivé linky, pří-
pady, kdy jsou v kanálech výškové rozdíly, 
rozdíly ve vydatnosti odtoku z jednotlivých 
linek atd. Na takovýchto aplikacích pak 
můžeme dobře vidět, že i jedna sonda může 
být schopná obsáhnout celý tok. Nejlépe to 
lze demonstrovat na výše zmíněném softwa-
rovém vyhodnocení v programu Flowlink 
5.1, kde můžeme do grafu umístit vertikální 
osu a pouhým pohybem touto osou vidíme 
změny rychlostního pole v čase. 

Opět i u Isco ADFM Pro20 můžeme použít 
diagnostická data pro vyhodnocení stavu 
senzoru. Zejména pokud je senzor instalován 
v silně znečištěné vodě, kde není možné pou-
hým okem identifikovat případné zanesení, 
jsou možnosti diagnostiky velmi přínosné. 
Podle křivek můžete poznat i případné uvol-
nění senzoru z instalačního plechu. 

Isco H-ADFM
Poslední novinkou v našich průtokomě-

rech je Isco H-ADFM. Měří horizontálně 
rychlostní profil napříč kanálem. Kanál 
může být široký až 19,5 m a hluboký až 9 m. 
Systém měření je podobný jako u předcho-
zích modelů, pulzní Doppler. Pouze s tím 
rozdílem, že senzorová hlavice je osazena 
dvěma velkými snímači, které používají 
signál 1200 kHz, a měřením hladiny. Průto-
koměr dosahuje přesnosti 2–5 %.

Vysoká měřící přesnost je hlavní devizou 
všech tří systémů. Přesnost měření při 
větších průtocích je velice důležitá, jelikož 
zejména odtoky z ČOV jsou zpoplatněné 
a i malý procentuální rozdíl může znamenat 
dosti vysoké finanční náklady.

Ještě je potřeba zmínit vyhodnocovací 
jednotky. V nabídce jsou dva typy. Skří-
ňová jednotka pro stálé instalace a potom 
vyhodnocovací jednotka v kanystru, pro 
přenosný monitoring nebo náročné pod-
mínky. Jednotka pro permanentní instalaci 
má obvyklé vlastnosti pro přenos dat do 
řídicího systému a podobně. Oproti tomu 
kanystr vyniká především robustností, která 
může i překvapit.

Uvedené přístroje doplnily náš tradiční 
sortiment průtokoměrů. Podrobné informace 
o všech nových produktech naleznete na 
našich webových stránkách www.techno-
aqua.cz  nebo na stránkách www.isco.com.

ZVEME VÁS K  NÁVŠTĚVĚ STÁNKU 
NA VELETRHU AQUA TRENČÍN 2008, 
VE DNECH 23. – 25. 9. 2008, PAVILON č. 1, 
1. POSCHODÍ, STÁNEK č. 29

  
Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.

Michaela Povýšilová
K Mejtu 416, 142 00 Praha 4 – Písnice

tel./fax: 244 460 474, 724 971 161
mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz
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Navštivte nás na MSV 2008 na Brněnském výstavišti v pavilonu C, II. galerie, stánek 215 
ve dnech 15.-19. září 2008

w w w . p r a g o l a b . e u

série iCE 3000
atomové absorpční spektrometry ICP emisní spektrometry

Refreshingly different AAS Dramatically different ICP

série iCAP 6000Životní prostředí

Potravinářství a zemědělství

Klinické laboratoře a farmaceutika

Kovy a další materiály

Geologie a petrochemie



�

Výstava EXPO ´58  
a Výzkumný ústav vodohospodářský 
V roce 1958 proběhla v Bruselu světová výstava EXPO ´58. Českoslo-

vensko se kromě všeobecně známých a úspěšných exponátů  z oblasti 
předmětů moderního životního stylu, užitého umění i kulturních projektů 
zúčastnilo i řadou neméně úspěšných exponátů z oblasti techniky. A poza-
du nezůstalo ani vodní hospodářství, kde Výzkumný ústav vodohospodářský 
představil maketu Vltavské kaskády jako příklad využití vodní energie. 
Kaskáda byla znázorněna modrou umělohmotnou stuhou zavěšenou 

nad hlavami diváků se zjednodušeným zobrazením jednotlivých přehrad. 
Detailně byla zachycena přehrada Orlík, jejíž model s přepadajícím prou-
dem vody zahrnoval i šikmé lodní výtahy, sklápějící se segment na koruně 
hráze a miniaturní funkční turbínu uvnitř elektrárny. Před pavilonem pak 
stálo skutečné oběžné kolo Kaplanovy turbíny o výkonu 94 MW určené 
pro vodní dílo Orlík. 
Při hodnocení vystavených exponátů z oblasti vodního hospodářství 

získalo Československo ze tří celkem udělených velkých cen dvě, a to za 

model Vltavské kaskády i Kaplanovu turbínu, což zařadilo ČSR do čela 
hodnocených států v této technické oblasti.
Národní archiv ČR chce připomenout tuto významnou kulturní, tech-

nickou i politickou událost a připravuje na podzim roku 2008 výstavní 
projekt s názvem „Příběh československé účasti na Světové výstavě 
v Bruselu, 1958“ a podtitulem „EXPO ´58 Brusel“. 
Cílem výstavy je vytvoření uceleného příběhu československé účasti 

na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958, a to od počátečních příprav 
přes  realizaci  až  po  konečné  výsledky.  Celý  příběh  bude  představen 
v komparaci  s dobovou  atmosférou  uvnitř  Československa  a dán  do 
souvislostí s vnitropolitickým a hospodářským vývojem v zemi.
Většina  exponátů  bude  vybrána  z archivních  souborů  Národního 

archivu, ale  i státních oblastních archivů a také  z majetku  tehdejších 
vystavovatelů (např. Prazdroj, Petrof, Meopta aj.). 

Výstava proběhne ve Výstavní síni (a v přilehlých prostorách) Ná
rodního archivu ČR (Archivní 4, Praha 4Chodovec), bude zahájena 
27. září a potrvá do 20. listopadu 2008. Zveme Vás k prohlídce tohoto 
zajímavého projektu.

Redakce VÚV

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ SPRÁVCŮM 
POVODÍ, VODOPRÁVNÍM ÚŘADŮM 
A ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A ZÁKON č. 25/2008 Sb.

Arnošt Kult

Klíčová slova
vodní zákon, integrovaný registr znečišťování, informační systém veřejné 
správy, vodní bilance, správce povodí

Souhrn
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl změněn zákonem 
č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Ministerstvo 
zemědělství spravuje informační systém veřejné správy pro evidenci 
odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních 
vod. Vlastní odbornou činnost vykonávají jednotliví správci povodí. Po 
roce 2009 tak bude zkomplikována značná část odborných činností 
určených k podpoře veřejné správy v oblasti vodního hospodářství 
a ochrany vod. Tato situace by mohla být odvrácena pouze v případě 
zrušení § 13 a 14 zákona č. 25/2008 Sb. (popř. schválení zcela jiné 
formulace předmětných ustanovení, ve které by byla jednoznačně 
vymezena odborná úloha správců povodí, vodoprávních úřadů a České 
inspekce životního prostředí). Při psaní tohoto článku byla využita řada 
zkušeností předaných pracovníky Povodí Vltavy, s. p.

Úvod 
Tento článek byl napsán po prostudování některých ustanovení zákona 

č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životní-
ho prostředí a o změně některých zákonů [7], především pak s ohledem 
na jeho třetí část (změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [4]). Rovněž 
byla využita řada předaných zkušeností pracovníků Povodí Vltavy, s. p., 
a Výzkumného  ústavu  vodohospodářského  T.  G. Masaryka,  veřejné 
výzkumné instituce (VÚV T.G.M.).

Zákon č. 25/2008 Sb.
V § 1 zákona č. 25/2008 Sb. [7] je stanoveno:
„Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evrop-

ských společenství integrovaný registr znečišťování životního prostředí 
(dále jen „integrovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně přístupného 
informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy 
jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni 
Evropských společenství.“
Tímto přímo použitelným předpisem je nařízení Evropského parlamentu 

a Rady  (ES)  č. 166/2006  ze dne 18. ledna 2006,  kterým se  zřizuje 
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění 
směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES [18]. K uvedené skutečnosti 
je vhodné doplnit to, že nařízení je „evropským zákonem“. Je závazné 
ve všech svých částech, a to v okamžiku nabytí platnosti ve všech stá-
tech Evropské unie. Žádný členský stát nesmí bránit aplikaci takového 
evropského  legislativního  aktu,  přičemž  se  nevyžaduje  transformace 
(implementace) do právního (národního) řádu příslušné členské země. 
Z toho vyplývá, že i zákon č. 25/2008 [7] pouze „upravuje v návaznosti 
na přímo použitelný předpis Evropských společenství integrovaný registr 
znečišťování životního prostředí“.  Bylo  by možné  též  říci,  že  nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 je vždy platné a české 
(národní) právo může  jen „doplňovat“ platný text nebo přílohy, nikoliv 
jednotlivé  články  nebo  přílohy měnit  či  rušit.  Zároveň  není  přípustné 
vydat takový právní předpis, který by do sebe beze zbytku zahrnul napří-
klad celou přílohu nařízení Evropského parlamentu a Rady a doplnil  ji 
o další „národní“ dodatky (položky). Je možné vydat pouze dodatek, a to 
samostatně (s uvedením návaznosti na příslušné nařízení Evropského 
parlamentu a Rady). 
V § 3 odst. 1 zákona č. 25/2008 [7] je stanoveno, že provozovatel 

uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 166/2006 
[18] ohlašuje příslušnému ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících 
látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství a úniky 
znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot. 
V § 3 odst. 2 je však navíc následující ustanovení:
„Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická 

osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionár-
ních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je 
prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, nebo činnost s nižší kapacitou, 
než je uvedena v této příloze, ohlašuje úniky a přenosy znečišťujících 
látek podle odstavce 1 a vede evidenci údajů pro ohlašování způsobem 
uvedeným v čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006.“
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Toto ustanovení jde zcela nad rámec nařízení Evropského parlamentu 
a Rady  (ES)  č. 166/2006  [18];  v žádném případě není po  členských 
státech  vyžadováno  zasílání  údajů  od  jiných  provozoven,  než  jsou  ty, 
které předmětné nařízení vymezuje. Při čtení uvedených ustanovení je 
zjevné, že formulace (souhrnná – odstavce 1 a 2) by mohla být provedena 
jednodušším a přehlednějším způsobem – například následovně:

„Každý, kdo provozuje provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více 
stacionárních technických jednotek v jedné lokalitě, ohlašuje úniky 
a přenosy znečišťujících látek podle odstavce 1 a vede evidenci údajů 
pro ohlašování způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.“
Pak by bylo pravděpodobně více zřejmé to, že uvedené ustanovení je 

odlišné od požadavků komunitárního práva. S ohledem na běžný způsob 
implementace  v jiných  v členských  státech  jde  o poněkud  neobvyklé 
řešení.

Rozdíl mezi zákonem č. 25/2008 Sb. a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 [18] bylo 

povinně  zveřejněno  s ohledem  na  Evropský  registr  úniků  a přenosů 
znečišťujících  látek  (Pollutant  release and transfer  registers – PRTR). 
V žádném případě uvedené nařízení nezasahuje do národních databází 
a registrů. Proto  jsou do PRTR ohlašovány pouze informace o význač-
ných (celoevropsky závažných) provozovnách, které současně vymezují 
jak příloha I, tak příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006 [18]. Jde pouze o omezený počet provozoven se stanove-
nými činnostmi a jejich prahovými (minimálními) kapacitami, a zároveň 
o provozovny splňující hodnoty prahových hodnot pro únik do ovzduší, 
vody a půdy. Zákon č. 25/2008 Sb. [7] a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. 
[11] jdou zcela nad rámec ustanovení nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006 [18]. Rovněž je možné zaznamenat i zjevný 
nesoulad s řadou ustanovení preambule uvedeného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady. V bodě 5 preambule je zmíněn Protokol EHK OSN 
o registru znečišťujících látek, podepsaný 21. května 2003. Dále pak je 
v bodě 6 pojednáno o Evropském registru znečišťujících látek (European 
Pollutant Emission Register – EPER). V bodě 20 je stanoveno, že PRTR 
si klade za cíl informovat veřejnost o podstatných emisích znečišťujících 
látek, způsobených zejména činnostmi uvedenými ve směrnici 96/61/ES 
[16]. To znamená, že na základě tohoto nařízení by veřejnost měla být 
informována především o emisích ze zařízení uvedených v příloze I 
uvedené směrnice. Tím je stanoven i vlastní účel nařízení, je jím pouze 
a jen  zřízení  informačního  systému  zahrnujícího  údaje  o podstatných 
emisích znečišťujících látek. Při návrhu znění české právní úpravy je však 
zřejmé, že šlo v daném případě spíše o cílevědomý (bohužel i nevyváženě 
aplikovaný) pokus o zřízení spíše českého (národního) (zcela unifikova-
ného a nesložkového) registru znečišťování, než o EU vyžadované právní 
zabezpečení sběru údajů pro evropský registr PRTR.

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb.
Pro objasnění širších souvislostí je zapotřebí zmínit i některá zrušená 

ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů  (zákon  o integrované  prevenci),  ve  znění  pozdějších  předpisů 
[6]. V § 23 (před zrušením tohoto paragrafu zákonem č. 25/2008 Sb.) 
bylo následující ustanovení:

„Pokud uživatel registrované látky splní ohlašovací povinnost podle 
§ 22 tohoto zákona, není povinen hlásit stejné údaje zahrnuté do ohla-
šovací povinnosti dalším správním úřadům podle zvláštních právních 
předpisů.“
Je zřejmé,  že se údaje, které vyžadoval  zákon č. 76/2002 Sb.  [6] 

a (v současnosti  zrušené) prováděcí nařízení  vlády  č. 368/2003 Sb., 
o integrovaném  registru  znečišťování  [9],  lišily  od  platných  požadav-
ků  v oblasti  vodního  hospodářství  a ochrany  vod.  Například  vyhláška 
č. 431/2001 Sb.,  o obsahu  vodní  bilance,  způsobu  jejího  sestavení 
a o údajích pro vodní bilanci [12] požaduje (i tehdy požadovala) naprosto 
jiný typ údajů, než požadovaly zákon č. 76/2002 Sb. [6] a nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb. [9]. Přísně vzato by uživatel neměl dvakrát nahlásit jen 
zcela totožné údaje. Pokud jde např. o znečištění, tam byly nařízením vlády 
č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování [9], požadovány 
k ohlášení naprosto jiné chemické látky než u vyhlášky č. 431/2001 Sb. 
[12]. Rovněž jejich vyjádření bylo různé (mg/l – t/rok). Při porovnání odpoví-
dajících příloh obou právních předpisů lze konstatovat, že nešlo o více než 
o cca 5 % údajů (převážně administrativního charakteru – a to ještě pouze 
u formuláře „vypouštěné odpadní vody“). Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. 
[9] mělo v § 4 následující ustanovení:

„Uživatel registrované látky ohlašuje současně s údaji do integrované-
ho registru znečišťování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení i další údaje 
z evidence v oblasti životního prostředí, které je jinak povinen ohlašovat 
podle zvláštních právních předpisů.“

Tím bylo stanoveno, že údaje byly zasílány naopak dvakrát – nařízení 
vlády č. 368/2003 Sb. [9] se tak dostalo částečně do rozporu s usta-
novením § 23 (paragrafu zrušeného zákonem č. 25/2008 Sb.) zákona 
č. 76/2002 Sb. [6]. Nikdo si toho v té době zřejmě „nevšiml“. Paragraf 
23 stanovil, že uživatel registrované látky není povinen hlásit stejné údaje 
zahrnuté do ohlašovací povinnosti dalším správním úřadům podle zvlášt-
ních právních předpisů. Protože jsou údaje požadované pro integrovaný 
registr znečišťování (IRZ) zcela jiné (než u oblasti vodního hospodářství 
a ochrany vod), pak toto ustanovení nemělo na zákon č. 254/2001 Sb. 
[4] v podstatě žádný přímý dopad. Naopak uvedený § 4 nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb. [9] přikazoval „duplicitně“ zasílat (i když jen u subjek-
tů určených zákonem zákon č. 76/2002 Sb. [6]) stejné údaje do IRZ. 
V daném případě pak nešlo přímo o údaje potřebné pro vlastní databázi 
IRZ, ale o další informace a hodnoty zasílané do tzv. Centrální ohlašovny 
(http://www.centralniohlasovna.cz/co-web/web).
Novela  nařízení  vlády  č.  368/2003 Sb.  [9],  tj.  nařízení  vlády  

č. 304/2005 Sb. [10] v konečném znění upravila § 4 následovně:
„Uživatel registrované látky ohlašuje prostřednictvím automatizované-

ho ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na 
elektronické adrese podle § 3 odst. 2 i další údaje z evidence v oblasti 
životního prostředí, které je jinak povinen ohlašovat podle zvláštních 
právních předpisů.“
Proto například část znečišťovatelů nezasílala (poslední realizované 

hlášení bylo za rok 2007) správcům povodí potřebné údaje pro vodní 
bilanci přímo, ale prostřednictvím Centrální ohlašovny. To bylo zjevně 
u údajů za rok 2006 i 2007 v rozporu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4], kde je určeno, že:

„Pro potřeby vodní bilance jsou odběratelé povrchových nebo pod-
zemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje 
přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále 
ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní 
nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 
500 m3 v kalendářním měsíci, povinni jednou ročně ohlašovat přísluš-
ným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštěních.“
Vždy platí,  že nižší  právní  předpis  (nařízení  vlády)  nemůže převážit 

nad ustanoveními zákona – i přes tuto skutečnost k tomu docházelo. 
Souhrnem lze říci, že určitá část činnosti tzv. Centrální ohlašovny byla 
v období před účinností zákona č. 25/2008 Sb. [7] v rozporu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. [4].

Ustanovení zákona č. 25/2008 Sb., která mění 
zákon č. 254/2001 Sb.
V části  třetí  (změně  vodního  zákona)  zákona  č.  25/2008 Sb.  [7]  je 

v § 13 ustanovení, které doplňuje stávající § 126 zákona č. 254/2001 Sb. 
[4] o odstavec 6, který zní:
„(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným 

subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 
a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 
podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí a o změně některých zákonů.“
V § 14  (přechodná ustanovení)  zákona č. 25/2008 Sb.  [7]  je sta-

noveno:
„1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 

odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle 
zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a inte-
grovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřed-
nictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 
odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrova-
ného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 
poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 
se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 
odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují 
povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašo-



�

vacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při 
ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle 
dosavadních právních předpisů.“
Mohla by být vznesena námitka, že uvedená skutečnost není nikterak 

na závadu. Je však zapotřebí (bude to i doloženo v následujícím časovém 
schématu) podotknout to, že některé údaje v období 2009–2010 budou 
zasílány jak podle dosavadních právních předpisů (prováděcí předpisy 
k zákonu č. 254/2001 Sb. [4]), tak podle zákona č. 25/2008 Sb. [7]. 
V uvedeném dvouletí bude velmi obtížné provést vzájemné databázové 
propojení. Problémový bude i rok 2011, kdy bude (bez zkušeností) pro-
vádět ohlášení největší počet subjektů, a to zcela poprvé. 
Uvedený  §  14  bod  1  až  3  lze  přehledněji  znázornit  následujícím 

časovým schématem:
2007  Údaje byly nejen za rok 2007, ale též v předešlých letech zasílá-

ny prostřednictvím tzv. Centrální ohlašovny. V roce 2005 se změnil způsob 
a forma  plnění  vybraných  ohlašovacích  povinností  v oblasti  životního 
prostředí. Od 1. 1. 2005 zavedlo Ministerstvo životního prostředí cent-
ralizovaný systém ohlašování prostřednictvím Centrální ohlašovny MŽP, 
která byla zřízena na základě § 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. 
Jde  o (informační)  systém,  ve  kterém  jsou  k dispozici  digitalizované 
soubory  (většinou pomocí skeneru – pouze obrázky, nikoliv data), ke 
kterým mají podle příslušnosti přístup jak ohlašovatelé, tak ověřovate-
lé ve formě tzv. uživatelských účtů. Centrální ohlašovna je určena pro 
ohlašovatele do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
(IRZ). Ohlašovatelé, kterým vznikla v daném roce povinnost hlásit do 
IRZ, ohlašovali  i další vybrané údaje z oblasti životního prostředí přes 
Centrální ohlašovnu. Ostatní ohlašovatelé zasílali (za rok 2007 i předešlá 
léta) veškeré údaje i nadále pouze na základě zákona č. 254/2001 Sb. 
[4] a příslušných prováděcích předpisů.

2008  Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 se bude postupo-
vat podle dosavadních právních předpisů, tj. podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4], vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti 
měření množství a jakosti vody [13] (ohlašovací povinnost je zakotvena 
v § 9,  kde  je  stanoven  rozsah,  způsob  a četnost  předávání  výsledků 
měření správcům povodí), § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. [4], 
vyhlášky č. 431/2001 Sb.  [12]  (v § 10  je stanoven rozsah ohlašova-
ných údajů a v § 11  způsob ohlašování  údajů), § 38 odst. 3  zákona 
č. 254/2001 Sb. [4], § 88 odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb. [4], 
vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod 
do vod  povrchových,  ve  znění  vyhlášky  č.  110/2005 Sb.  [14],  §  93 
odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [4].

2009 Pouze  část  subjektů  plnících  ohlašovací  povinnosti  (jde 
o provozovatele  povinné  plnit  ohlašovací  povinnost  podle  nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 [18]) bude ohlašovat 
povinné údaje za rok 2009 podle zákona č. 25/2008 Sb. [7] a nařízení 
vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek 
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do  integrova-
ného  registru  znečišťování  životního  prostředí  [11].  Ostatní  subjekty 
budou  hlásit  údaje  podle  vyhlášky  č.  20/2002 Sb.  [13],  vyhlášky 
č. 431/2001 Sb. [12], § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. [4], § 88 
odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb. [4], vyhlášky č. 293/2002 Sb. 
[14], § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [4]. Půjde 
o ohlašování  správcům  povodí  (včetně  poskytování  údajů  pověřeným 
odborným subjektům – viz § 9 odst. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb. [13]), 
vodoprávním úřadům a České inspekci životního prostředí. Otázkou je, 
zda vybírání a vymáhání poplatku budou ve všech případech (podle § 88, 
93 a 94 zákona č. 254/2001 Sb. [4]) vykonávat příslušné celní úřady. 
U některých zdrojů znečištění či odběrů podzemních vod (půjde pouze 
o odběry určité skupiny znečišťovatelů – skupiny podléhající vymezení 
stanovenému v příloze I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006 [18]) budou zasílány pouze údaje podle přílohy III tohoto 
nařízení (doplněné případnou specifikací – pokud by k ní došlo novelizací 
– obsaženou v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb. [11]).

2010 Počet  subjektů  plnících  ohlašovací  povinnosti  za  rok  
2010 (v r. 2009 šlo pouze o subjekty, které současně vymezovaly příloha 
I i příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 
[18] – tj. musely být splněny podmínky stanovené jak v příloze I – činnosti 
a jejich prahové (minimální) kapacity, tak v příloze II – prahové hodnoty 
pro  únik  do  ovzduší,  vody  a půdy)  se  rozšíří  o subjekty,  které  budou 
vymezeny činností (příloha I) a současně jejich úniky do ovzduší, vody 
a půdy budou pod prahovými hodnotami přílohy II (půjde v podstatě o celý 
průmysl,  energetiku,  těžbu,  intenzivní  živočišnou  výrobu  a komunální 
ČOV nad 100 000 EO).

2011  Ostatní  povinné  subjekty  plnící  ohlašovací  povinnosti  (jde 
i o ty,  co  nebyly  prozatím  zapojeny  do  integrovaného  systému  plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí) budou ohlašovat 
povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Sou-
hrnně lze říci, že při zpracování údajů na počátku roku 2012 už nebude 

k dispozici soubor údajů o zdroji znečištění či odběru vody, na který by 
se plně vztahovaly § 10 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [4], vyhláška 
č. 20/2002 Sb. [13], § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. [4], vyhláška 
č. 431/2001 Sb. [4], § 88 odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb. [4], 
vyhláška č. 293/2002 Sb. [14], § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4]. Správcům povodí (včetně poskytování pověřeným 
odborným subjektům – viz § 9 odst. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb. [13]), 
vodoprávním  úřadům  a České  inspekci  životního  prostředí  nebudou 
poskytována přímo žádná data. Tato data si budou muset získávat pro-
střednictvím příslušných webových stránek, půjde  (v digitální podobě) 
pouze o údaje  vymezené  v příloze  III  nařízení  Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006 [18] a upřesněné v příloze č. 3 k nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb. [11] – nikoliv o veškerá data, která ke svým odborným 
činnostem v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod nezbytně potře-
bují.  Ta budou k dispozici  pouze prostřednictvím Centrální  ohlašovny. 
Otázkou je, zda by se podařilo do té doby navrhnout zcela bezchybný 
informační systém veřejné správy (bylo by nutné rovněž změnit veškeré 
příslušné  prováděcí  předpisy  jak  k zákonu  č.  254/2001 Sb.  [4],  tak 
i nařízení vlády č. 145/2008 Sb. [11]). Navíc pak bude potřebné zajistit 
chod věcné a formální kontroly předávaných údajů. K tomu bude vhodné 
(právně, a to přímo v nařízení vlády č. 145/2008 Sb. [11]) zcela jinak 
vymezit (posílit) nezastupitelnou úlohu jednotlivých správců povodí.
Pokud by zůstala stávající právní úprava v nynější podobě, pak lze očeká-

vat, že po roce 2011 dojde k faktické neúčinnosti řady ustanovení zákona 
č. 254/2001 Sb. [4]. Vedení a aktualizace evidence odběrů povrchových 
a podzemních vod a vypouštění odpadních a důlních vod se značně zkom-
plikuje. Podle praktických zkušeností, které byly získány při konzultacích 
s pracovníky Povodí Vltavy, s. p., je doložitelné, že bude snížena úroveň 
kontroly správnosti předávaných údajů (jak ji správci povodí již po dlouhá 
léta provádějí). S ohledem na méně kvalitní a mnohdy nekompletní a chyb-
né informace lze předpokládat to, že nebude možné mnohdy zabezpečit 
(zcela bezchybně) činnosti související se zjišťováním a hodnocením stavu 
povrchových a podzemních vod, rovněž i ty, které slouží k výkonu veřejné 
správy podle  zákona č. 254/2001 Sb.  [4]. Ohroženo bude  i plánování 
v oblasti vod (provádí se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických 
rajonů podzemních vod). V této souvislosti  je důležité zejména zhodno-
cení ovlivnění množství a jakosti povrchových a podzemních vod lidskou 
činností (následně i stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů). 

Nesoulad zákona č. 25/2008 Sb. se zákonem  
č. 2/1969 Sb. 
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů [1], stanoví 
v § 15 odst. 1:

„Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro 
zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní 
hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany 
vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, a pro 
potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství, s výjimkou území národních parků.“
V § 19 odst. 2 je stanoveno:
„ Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy 

pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochra-
nu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší …“
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí je (každé 

ve své kompetenci) ústředním vodoprávním úřadem v souladu s § 108 
zákona č. 254/2001 Sb. [4]. Na základě kompetencí vymezených jak 
zákonem č. 2/1969 Sb. [1], tak zákonem č. 254/2001 Sb. [4] spravuje 
Ministerstvo zemědělství informační systém veřejné správy podle § 22 
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. [4]; je zodpovědné za evidenci odběrů 
povrchových  a podzemních  vod,  vypouštění  odpadních  a důlních  vod. 
Při  této činnosti  se plně  řídí ustanoveními  zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů [3]. S ohledem na uvedené skutečnosti 
však po roce 2011 fakticky přebere veškerou evidenci v oblasti vodního 
hospodářství Ministerstvo životního prostředí. Dojde k nesouladu s pří-
slušnými ustanoveními jak zákona č. 2/1969 Sb.[1], tak § 108 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4]. Tím bude ohrožena řada činností koordinovaných 
Ministerstvem  zemědělství  a prováděných  správci  povodí  –  například 
těch, které souvisejí se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových 
a podzemních  vod,  vedením  vodní  bilance,  plánováním  v oblasti  vod, 
ochrannou vodních  zdrojů, stanovením minimálních  zůstatkových prů-
toků ve vodních tocích. Ohroženy budou i další (nejmenované) činnosti 
prováděné v rámci institutu správy povodí. 

Vedení vodní bilance po roce 2008 s ohledem 
na zákon č. 25/2008 Sb.
Pro názornost byla vybrána pouze jedna věcná oblast, kde lze předpo-

kládat po roce 2008 velmi značné obtíže, a to institut vedení tzv. vodní 
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bilance, který je definován v § 22 zákona č. 254/2001 Sb. [4]. Podrobně 
by bylo možné pojednat i ostatní oblasti předávaných informací a podkla-
dů, které jsou vymezeny zákonem č. 254/2001 Sb. [4]. Zdálo se nám, že 
věcná oblast vodní bilance je pro účely provedení právní, administrativní 
a věcné analýzy nejvhodnější; navíc jde o „historicky“ osvědčený nástroj, 
který sloužil a slouží zcela zásadním způsobem ve vodním hospodářství 
a ochraně vod při řadě rozhodování v daném odvětví. Prováděcím právním 
předpisem pro vodní bilanci je vyhláška č. 431/2001 Sb. [12].
Vodní bilance se člení na hydrologickou a vodohospodářskou bilanci. 

Hydrologická  bilance  porovnává  přírůstky  a úbytky  vody  a změny  vod-
ních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. 
Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 
a podzemní  vody a vypouštění odpadních  vod s využitelnou kapacitou 
vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického 
stavu. Vodní bilance se sestavuje v povodích povrchových vod a v hyd-
rogeologických rajonech podzemních vod pro oblasti povodí, popřípadě 
pro konkrétní lokality a obsahuje výstupy, které jsou nezbytné pro roz-
hodování vodoprávních úřadů. Jde zejména o stanovení množství vody 
využitelné k odběru nebo stanovení přípustného znečištění odpadních 
vod vypouštěných do vod povrchových v konkrétní lokalitě. Výstupy jsou 
též využívány při souhrnném hodnocení stavu povrchových a podzemních 
vod a plánování v oblasti vod.
Souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky podle § 1 

odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [12] zajišťuje Ministerstvo zemědělství 
společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím VÚV T.G.M. 
Hydrologickou bilanci sestavuje každoročně Český hydrometeorologický 
ústav  (ČHMÚ).  Výstupy  z této  bilance  jsou  podkladem pro  sestavení 
tzv.  vodohospodářské  bilance.  Je  především  zapotřebí  zdůraznit  tu 
skutečnost,  že  správci  povodí  předávají  v každém  roce  ČHMÚ  údaje 
uvedené  v § 22 odst.  2  zákona  č. 254/2001 Sb.  [4]  (viz  § 13 a 14 
zákona č. 25/2008 Sb. [7]) o odběrech, vypouštění, akumulacích vody 
a údaje  o významných  převodech  vody  (do  31.  března  následujícího 
kalendářního roku). Bez těchto údajů není možné hydrologickou bilanci 
sestavit. Naopak ČHMÚ předává výstupy hydrologické bilance nezbytné 
k sestavení vodohospodářské bilance správcům povodí (do 30. dubna 
následujícího kalendářního roku). Dále pak ČHMÚ předává VÚV T.G.M. 
nezbytné podklady a výstupy z hydrologické bilance k sestavení souhrnné 
vodní bilance pro hlavní povodí České republiky.
Vodohospodářská  bilance  hodnotí množství  a jakost  povrchových 

a podzemních vod a zároveň kvantifikuje dopady lidské činnosti na tyto 
zdroje v uvažovaném místě a čase; hodnotí množství povrchových vod, 
jakost povrchových vod, množství podzemních vod, jakost podzemních 
vod. Sestavení vodohospodářské bilance (v dané oblasti povodí) zajišťují 
příslušní  správci  povodí.  Podkladem pro  sestavení  vodohospodářské 
bilance  jsou  ohlašované  údaje  pro  vodní  bilanci  podle  §  22  odst.  2 
zákona č. 254/2001 Sb. [4], výstupy hydrologické bilance, údaje správců 
povodí  z účelových  pozorovacích  sítí  povrchových  vod,  údaje  získané 
z účelových pozorovacích sítí podzemních vod získané podle § 21 odst. 
4 zákona č. 254/2001 Sb. [4] a platná povolení k nakládání s vodami. 
Rozsah ohlašovaných údajů podle § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. 
[4] je definován v příloze č. 1 až 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [12]. Jde 
o zcela jiné údaje, než jsou ty, které jsou vymezeny v přílohách nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 [18] a v nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb. [11].
V následujícím textu je popsán možný „časový scénář“ 2007–2011. 

Do určité míry tento scénář „opakuje“ některé myšlenky uvedené v před-
cházející podkapitole „Ustanovení zákona č. 25/2008 Sb., která mění 
zákon č. 254/2001 Sb.“. Pro přehlednost ho uvádíme pro oblast vodní 
bilance zcela samostatně, a to jen jako „doklad“ o možných problémech, 
které pravděpodobně nastanou i v jiných oblastech (z důvodu stručnosti 
předkládané analýzy je všechny nepopisujeme, a to především s ohledem 
na neúměrný rozsah takového textu).

2007  Při ohlašování povinných údajů za rok 2007 již řada údajů od 
tzv. povinných subjektů byla získávána prostřednictvím Centrální ohlašovny. 
Na základě negativních zkušeností Povodí Vltavy, s. p., je možné hodnotit 
ohlašovací systém tak, že práce se velmi zkomplikovala. Navíc institut IRZ 
je vázán na termín 31. března, nikoliv na požadovaný termín 31. ledna 
(nutný  pro dodržení  všech  lhůt  potřebných pro  zpracování  hydrologické 
a vodohospodářské bilance). Dále  pak nepřehledné uspořádání  celého 
systému znemožňuje rychlé vyhledávání příslušných subjektů. Přitom šlo 
prozatím jen o část právnických a fyzických osob, na které se v roce 2007 
vztahovalo tehdy platné nařízení vlády č. 368/2003 Sb. [9], o integrovaném 
registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. [10].

2008  Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 se bude postupo-
vat podle dosavadních právních předpisů, tj. podle § 22 odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb.  [4] a vyhlášky č. 431/2001 Sb.  [12]. Při  zpracování 
hydrologické bilance  (do 30. dubna 2009)  za  rok 2008 snad nedojde 
k žádným dalším, nepředvídaným (viz Centrální ohlašovna) problémům. 
Rovněž tak při zpracování hydrologické bilance (do 30. září 2009).

2009 Při ohlašování povinných údajů za rok 2009 dojde k tomu, že 

některé údaje budou stále zasílány v souladu s § 10, § 11 a přílohami 1 
až 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [12]. Určitá část subjektů plnících ohlašo-
vací povinnosti (půjde o provozovatele povinné plnit ohlašovací povinnost 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 [18]) bude 
ohlašovat povinné údaje (avšak pouze ty, které  jsou vymezeny zákonem 
č. 25/2008 Sb. [7] a nařízením vlády č. 145/2008 Sb. [11]) prostřednictvím 
webových stránek (Centrální ohlašovna, nebo IRZ) Ministerstva životního 
prostředí. Tím bude chybět určitá část údajů přímo zasílaných odběrateli 
povrchových nebo podzemních vod, jakož i těmi, kteří využívají přírodní léčivé 
zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými 
nerosty, a dále těmi, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních 
vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 
m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci (tzv. povinnými subjekty). Údaje bude 
časově nereálné věcně zkontrolovat příslušnými správci povodí (na základě 
znalosti údajů z minulého roku). Vodní bilance za rok 2009 bude sestavena 
později, mnohdy za pomoci odborného došetření (údaje budou následně 
nově opraveny) a nových výpočtů či odhadů. Bude nepřesnější a v nesouladu 
s údaji uloženými na stránkách Centrální ohlašovny. Problémem bude pře-
devším vyplnění statistického výkazu VH 8a-01 – Ročního výkazu o vodních 
tocích a dodávkách povrchové vody zasílaného správci povodí (do 31. března) 
a zpracovávaného na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů [2].

2010 Počet  subjektů  plnících  ohlašovací  povinnosti  podle  zákona 
č. 25/2008 Sb. [7] se rozšíří o subjekty, které budou vymezeny činností 
(příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 [18]) 
a současně jejichž úniky do ovzduší, vody a půdy budou pod prahovými 
hodnotami přílohy II. Půjde v podstatě o celý průmysl, energetiku, těžbu 
a intenzivní  živočišnou  výrobu.  Rovněž  půjde  i o komunální  ČOV  nad 
100 000 EO. Situace se s ohledem na větší počet těchto subjektů ještě 
zhorší. Bude nutné zvýšit počet pracovníků, kteří budou uvedené činnosti 
u správců povodí zajišťovat.

2011  Povinné  subjekty  plnící  ohlašovací  povinnosti  je  budou plnit 
pouze podle zákona č. 25/2008 Sb. [7]. Souhrnně lze říci, že na počátku 
roku 2012 (při případném pokusu o získání údajů potřebných k sestavení 
vodní bilance) nebudou správcům povodí poskytována žádná data přímým 
zasíláním dotazníků  podle § 22  odst. 2  zákona  č.  254/2001 Sb.  [4] 
a vyhlášky  č.  431/2001 Sb.  [12].  Situace  bude  značně  nepřehledná, 
je velmi obtížné odhadnout míru „zhroucení“ celého po léta fungujícího 
systému. Statistický výkaz VH 8a-01 bude možné pravděpodobně vyplnit 
až  v polovině  roku  2011.  Z toho  vyplývá,  že  Zpráva  o stavu  vodního 
hospodářství  České  republiky  za  rok 2011 bude  předložena  do  vlády 
pravděpodobně o 2–3 měsíce později.
Z výše uvedených důvodů bude nutné celou vyhlášku č. 431/2001 Sb. 

[12] změnit. Sestavování vodní bilance se stane časově náročnější, bude 
nezbytné stanovit jiné termíny předávání údajů mezi jednotlivými institucemi. 
Očekávat  lze  i velmi komplikované provádění  (spíše neprovádění)  věcné 
a formální kontroly správnosti předávaných údajů od povinných subjektů.

Závěr
Po roce 2009 bude zkomplikována značná část odborných činností 

určených  k podpoře  veřejné  správy  v oblasti  vodního  hospodářství 
a ochrany vod. Tato situace by mohla být odvrácena pouze v případě zru-
šení § 13 a 14 zákona č. 25/2008 Sb. [7] a § 126 odst. 6 obsaženého 
ve stávajícím  platném  znění  zákona  č.  254/2001 Sb.  [4]  (popřípadě 
schválení  zcela  jiné  formulace  předmětných  ustanovení,  ve  které  by 
byla  jednoznačně  vymezena  odborná  a administrativní  úloha  správců 
povodí, vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí, popř. 
i pověřených odborných subjektů). Jinak bude časově (uvádíme jen jako 
jeden z mnoha možných budoucích problémů) posunuto každoroční zpra-
covávání vodní bilance – tím dojde k ohrožení řady činností prováděných 
správci povodí a souvisejících se zjišťováním a hodnocením stavu povr-
chových a podzemních vod, plánováním v oblasti vod, ochranou vodních 
zdrojů, stanovením minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích 
a k ohrožení  celé  řady dalších  činností  vyplývajících  z institutu  správy 
povodí. Také nebude možné v příslušných  lhůtách sestavit statistický 
výkaz VH 8a-01 – Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové 
vody, zasílaný a zpracovávaný na základě zákona č. 89/1995 Sb. [2]. 
Rovněž Ministerstvo  životního  prostředí  nebude mít  včas  k dispozici 
příslušné údaje požadované Evropskou unií (viz § 108 odst. 3 písm. v) 
zákona č. 254/2001 Sb. [4]). Všechny možné problémy, které vyplynou 
z uvedené legislativní změny způsobené zákonem č. 25/2008 Sb. [7] 
(s ohledem na rozsah textu) nebyly podrobně analyzovány. Půjde například 
o další závažné problémy související s ustanoveními § 10 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4], § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. [4], § 88 
odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb. [4], vyhlášky č. 293/2002 Sb. 
[14] a § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [4].

Seznam použitých podkladů
[1]  Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
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The transmission of data to river basin administrators, water 
authorities and the Czech Environment Inspection and the Act 
No. 25/2008 Coll. (Kult, A.)

The article is based on a number of transmitted experience of the 
Vltava River Basin, s. e., employees. The Act No. 254/2001 Coll., on 
water and on amendment to some acts (Water Act) as amended by sub
sequent provisions, was amended by the Act No. 25/2008 Coll., on the 
integrated pollution register of environment and on the integrated system 
of compliance with reporting obligation in the area of environment and 
on amendment to some laws. The Ministry of Agriculture maintains 
a public administration information system for recording abstractions 
of surface water and groundwater and discharge of waste water and 
mine water. This professional activity is carried out by individual river 
basin administrators. Since the year 2009, the situation will be ag
gravated by a considerable amount of professional activities designed 
to promote public administration in the field of water management and 
water protection. This situation could be averted only by the repeal 
of Section 13 and 14 of the Act No. 25/2008 Coll. (possibly by the 
approval of completely different wording of the provision, which would 
clearly define the professional role of river basin administrators, water 
authorities and the Czech Environment Inspection).

KVALITA VODY V ANTROPOGENNĚ 
ZATÍŽENÉM TOKU LUŽICKÉ NISY
1. část – mikrobiologické ukazatele

Dana Baudišová, Ladislav Havel, Andrea Benáková
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Souhrn
Článek informuje o výsledcích výzkumu mikrobiologických ukazatelů 

v extrémně antropogenně zatíženém toku Lužické Nisy. Bylo zjištěno velké 
mikrobiální znečištění, které několikanásobně překračuje imisní standardy 
přípustného znečištění toků uvedené v NV č. 229/2007 Sb. a je způsobe
né především blízkostí aglomerací Jablonce n. N. a Liberce.

Bylo provedeno srovnání s daleko méně antropogenně ovlivněným 
tokem horní Jizery.

1  Úvod
Mikrobiální znečištění toků se v civilizovaných zemích vyskytuje přede-

vším v souvislosti s odtoky z čistíren odpadních vod a dále je významné 

v místech s nedokonalým nebo žádným čištěním odpadních vod. Zvýše-
ná fekální kontaminace je tak v první řadě závislá na hustotě osídlení 
oblasti a adekvátním čištění odpadních vod. Přestože se v posledních 
letech investovaly do výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod nemalé 
prostředky, stále jsou v ČR ještě území, která mají v této oblasti značné 
rezervy, napojení obyvatelstva na kanalizaci je nedostatečné, přestože je 
hustota osídlení vysoká. Tato skutečnost se pak negativně projevuje na 
jakosti vody v příslušných tocích a imisní standardy přípustného znečiš-
tění toků dané nařízením vlády č. 229/2007 Sb. jsou několikanásobně 
překračovány. Jedním z extrémně antropogenně ovlivněných území v Čes-
ké republice je povodí Lužické Nisy. Lužická Nisa je levostranný přítok 
Odry, do které se vlévá v Polsku u Gubinu. Nisa pramení na severním 
úbočí Černostudničního hřebenu a během několika kilometrů vtéká do 
velkých městských aglomerací Jablonec nad Nisou a Liberec. Na našem 
území má Lužická Nisa délku 55,25 km (celková plocha povodí je 360,48 
km2)  a za   Hrádkem  nad Nisou  opouští  tento  tok  Českou  republiku. 
Hlavní přítoky  jsou Lučanský potok  (Lučanská Nisa), Bílá Nisa, Luční 
potok a Černá Nisa.
Předmětem  tohoto příspěvku  je prezentace  výsledků  výzkumu mik-

robiologických ukazatelů  (které  jsou doplněny  o stanovení  základních 
chemických ukazatelů) v extrémně antropogenně zatíženém toku Lužické 
Nisy. Jako referenční území byl vybrán výrazně méně antropogenně ovliv-
něný horní tok Jizery (Jizera po soutok s tokem Kamenice; ID útvaru je 
11130000), který má stejnou charakteristiku jako vodní útvar Lužická 
Nisa po soutok s Bílým potokem (ID 20758000) (Fuksa aj., 2005).
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Český hydrometeorologický ústav měl dříve na Lužické Nise měrné 
profily Proseč nad Nisou (ř. km 39,8) a dosud má Hrádek nad Nisou (ř. km 
1,9). Hrádek nad Nisou je zároveň hraniční profil (třístátí ČR, Německo, 
Polsko). Před deseti lety dosahovala průměrná hodnota termotolerant-
ních koliformních bakterií v obou studovaných profilech desetinásobku 
přípustné hodnoty podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. V referenční 
oblasti  horní  Jizery  byl  profil ČHMÚ Horní Sytová  (ř.  km 121,8),  kde 
v letech 1998 až 1999 průměrná hodnota termotolerantních koliformních 
bakterií splňovala požadavky přípustného znečištění povrchových vod. 
I v případě základních chemických ukazatelů (BSK

5
, CHSK, celkový fosfor 

a amoniakální dusík) bylo zjištěno větší znečištění v Lužické Nise než 
v horní Jizeře. V profilu Horní Sytová (vzhledem k našim profilům je tento 
profil umístěn mezi profily Jablonec nad Jizerou a Benešov) vyhovovaly 
všechny vybrané ukazatele přípustnému znečištění, v profilu Proseč nad 
Nisou nevyhovovaly hodnoty amoniakálního dusíku a celkového fosforu 
a v profilu Hrádek nad Nisou navíc nevyhovovaly hodnoty BSK

5
 (Rieder 

aj., 2000).

2  Materiál a metody  
Bylo provedeno dvouleté sledování obou výše uvedených toků, vzorky 

pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a živin byly odebírány čtyřikrát 
ročně (celkem n = 8) ve čtvrtletních intervalech (únor, květen, červenec/
srpen, říjen/listopad), ve čtyřech profilech Jizery a v pěti profilech Lužic-
ké Nisy. Žádný odběr neproběhl za extrémních 
hydrologických podmínek. Přítoky byly sledovány 
dvakrát  ročně  –  v jarním  a podzimním  období 
a byly v nich stanoveny pouze mikrobiologické 
ukazatele (indikátory fekálního znečištění). 
Z mikrobiologických ukazatelů byly kultivačně 

stanoveny koliformní bakterie, termotolerantní 
(fekální) koliformní bakterie, E. coli a intestinální 
enterokoky metodami  podle  platných  norem 
TNV  75  7835,  TNV  75  7837  a ČSN  EN  ISO 
7899-2 a celkové počty bakterií (fluorescenční 
mikroskopie  –  barvení  DAPI).  Z dalších  uka-
zatelů byla stanovena  teplota vody a vodivost 
(přenosný konduktometr HQ 14d od fy Hach), 
a dále biologická spotřeba kyslíku (BSK

5
), che-

mická spotřeba kyslíku (CHSK
Cr
), celkový fosfor 

a amonné ionty (NH
4
+).

Studované profily jsou uvedeny v tabulkách 
1  a 2  (tučně  jsou  vyznačeny  názvy  uvedené 
v grafech a tabulkách).

3  Výsledky stanovení mikrobiolo
gických a základních chemických 
ukazatelů 
Statistické zpracování výsledků mikrobiologických analýz  (kultivační 

testy)  je  uvedeno  v tabulce 3  (aritmetický  průměr, medián,  variační 
koeficient),  grafické  znázornění  aritmetického  průměru  (jeho  logarit-
mické hodnoty) v  profilech toku Lužické Nisy a horní Jizery je uvedeno 
na obr. 1.  Na obr. 2  jsou  uvedeny  celkové  počty  bakterií  stanovené 
fluorescenční mikroskopií (DAPI). Výsledky stanovení mikrobiologických 
ukazatelů jednoznačně ukazují na silné komunální znečištění v profilech 
Lučanské Nisy (s výjimkou profilu Lučany) ve srovnání s horním tokem 
Jizery. V některých případech (z tabulky je to poznatelné díky velkému 
rozdílu mezi  aritmetickým  průměrem a mediánem)  byly  zaznamenány 
velké rozdíly mezi jednotlivými výsledky. Ačkoliv žádný odběr neproběhl 
za extrémních hydrologických podmínek, bylo to způsobeno především 
významnými změnami průtoků (nejzřetelněji u profilů Jizery od Jablonce 
nad Jizerou níže a u přítoků Lužické Nisy – Černá a Bílá Nisa) a projevilo 
se  to  především  u ukazatele  koliformní  bakterie.  Význam nárazových 
lokálních srážek a s tím související problematika odlehčovacích vod hraje 
právě v tomto regionu výraznou roli. Pro informaci o rozptylu výsledků je 
uveden i variační koeficient (relativní směrodatná odchylka). Jeho hodnota 
však může být kromě vlastního  rozptylu výsledků ovlivněna „nízkými“ 
čísly  především  u čistých  profilů  (Nisa-Lučany,  Jizera-Kořenov  apod.). 
Výsledky stanovení celkového počtu bakterií mikroskopicky v profilech 
Lužické Nisy na rozdíl od indikátorů fekálního znečištění nevykazovaly 
podle očekávání významné rozdíly. V další práci se zaměříme na stano-
vení různých fylogenetických skupin bakteriálních společenstev (metody 
fluorescenční in situ hybridizace) v těchto vzorcích.
Výsledky  stanovení  základních  chemických  ukazatelů  jsou  graficky 

znázorněny na obrázcích 3 a 4. I v případě chemických ukazatelů jsou 
hodnoty vyšší v Lužické Nise než v Jizeře. Charakteristická hodnota (C 90) 
nebyla spočítána vzhledem k nižšímu počtu odběrů, než je vyžadováno. 
Nicméně z výsledků vyplývá, že v profilech Lužické Nisy – Lučany a Paseky 
– všechny ukazatele vyhovovaly požadavkům přípustného znečištění podle 
nařízení vlády č. 229/2007 Sb., v profilu Paseky se na hranici přípustné-
ho znečištění pohybovala hodnota amonných iontů (resp. amoniakálního 

Souřadnice GPS (odečteny z mapy na serveru 
www.seznam.cz, zaokrouhleno na minuty)

Lučany nad Nisou  50044´ N;   15013´  E
Jablonec nad Nisou-Paseky  50044´ N;   15011´  E
Proseč nad Nisou 50043´ N;   15008´  E
Liberec, nad ČOV  50046´ N;   15002´ E
Liberec-Machnín  50047´ N;   14059´ E
Přítoky 
Lučanský potok 50044´ N;  15013´ E
Bílá Nisa 50045´ N;  15009´ E
Černá Nisa  50047´ N;  15003´ E

Souřadnice GPS (odečteny z mapy na serveru 
www.seznam.cz, zaokrouhleno na minuty)

Kořenov 50046´ N;  15022´ E
Jablonec nad Jizerou-pod   50040´ N;  15027´ E
Benešov u Semil 50036´ N;  15023´ E
Semilypod ČOV  50037´ N;  15018´ E
Přítoky 
Mumlava 50046´ N;  15023´ E
Jizerka 50037´ N;  15028´ E
Oleška  50035´ N;  15020´ E

Tabulka 1. Studované profily v toku Lužická Nisa a hlavních přítocích

Tabulka 2. Studované profily v horním toku Jizery a hlavních přítocích

KOLI FKOLI ESCO ENT

a. průměr/ 
medián

var. k.
a. průměr/
medián

var. k.
a. průměr/
medián

var. k.
a. průměr/
medián

var. k.

Lučany 2,2/1,2 145 % 0,57/0,45 105 % 0,3/0,13 128 % 0,9/0,15 148 %
Paseky 588/275 93 % 137/95 86 % 90/68 81 % 19/8 135 %
Proseč 336/230 89 % 124/54 115 % 79/34 123 % 14/14 61 %
Nad ČOV 1663/1400 53 % 522/400 72 % 324/285 60 % 77/55 83 %
Machnín 2379/1750 119 % 625/385 87 % 376/265 77 % 77/70 86 %
Lučanský p. 1100/950 52 % 232/197 62 % 115/105 46 % 39/12 141 %
Bílá Nisa 802/290 161 % 131/70 94 % 78/40 133 % 8,6/7 105 %
Černá Nisa  300/120 135 % 86/20 165 % 56/18 164 % 31,6/1,2 209 %

Kořenov 12/11,3 97 % 1,3/0,75 157 %  0,3/0,25 94 % 0,8/0,8 127 %
Jablonec n. J. 731/150 181 % 13,7/12,3 59 % 6,8/6,4 66 % 2,9/2,4 62 %
Benešov 496/100 139 % 12,9/9 107 % 5,9/6 75 % 3,2/2,8 59 %
Semily 459/160 178 % 48/14 155 % 30,6/6 166 % 9/1,6 141 %
Mumlava 110/80 103 % 66,8/33 130 % 23,8/10 83 % 17,8/4 138 %
Jizerka 1010/130 177 % 112,6/40 149 % 65/20 139 % 21,4/7,7 121 %
Oleška  229,6/120 118 % 36,8/20 130 % 29,5/14 138 % 17,9/3,6 164 %

Tabulka 3.  Výsledky stanovení (a. průměr = aritmetický průměr, medián a var. k. = variační koefi-
cient) mikrobiologických ukazatelů (v ktj/ml); koliformní bakterie = KOLI, fekální (termotolerantní) 
koliformní bakterie = FKOLI, E. coli = ESCO a enterokoky = ENT

Obr. 1.  Grafické znázornění mikrobiologických ukazatelů v Nise (první 
soubor) a horní  Jizeře  (druhý soubor) – uvedeny  jsou dekadické  loga-
ritmy  aritmetického  průměru  (v ktj/ml);  koliformní  bakterie  =  KOLI, 
fekální  (termotolerantní)  koliformní  bakterie =  FKOLI, E. coli  = ESCO 
a enterokoky = ENT

Obr. 2. Celkové počty bakterií v jednotlivých profilech Nisy – uvedeny jsou 
dekadické logaritmy celkového počtu bakterií v 1 ml 
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Liberec). Horní  tok Jizery  je znečištěn podle očekávání výrazně méně 
a hodnoty ukazatelů (s výjimkou koliformních bakterií v níže položených 
profilech) víceméně vyhovují limitům přípustného znečištění. U koliform-
ních  bakterií  jsou  vyšší  průměrné  hodnoty  způsobeny  velkými  výkyvy 
danými hydrologickými podmínkami, přestože žádný odběr neproběhl za 
extrémních hydrologických podmínek. Tato situace je u mikrobiologických 
ukazatelů běžná (Baudišová a Leontovyčová, 2005). Význam nárazových 
lokálních srážek a s tím související problematika odlehčovacích vod navíc 
hraje právě v tomto regionu výraznou roli.
Z chemických ukazatelů byly zaznamenány pouze vyšší hodnoty fosforu 

v Benešově  u Semil.  Zvýšené  hodnoty  CHSK
Cr
  v profilech  Jizery  jsou 

vzhledem k současně velmi nízkým hodnotám BSK
5 
zřejmě jiného než 

antropogenního původu.
Srovnáme-li výsledky stanovení termotolerantních koliformních bakterií 

po téměř deseti letech v profilu Proseč nad Nisou, je možno konstatovat, 
že se situace o něco zlepšila. Aritmetický průměr jejich počtu v letech 
1998–99 byl 407,9 ktj/ml (Rieder a kol., 2000), nyní (2006–2007) to 
bylo 124 ktj/ml.

5  Souhrn 
Lužická Nisa  je  silně  antropogenně ovlivněný  tok,  který  je  výrazně 

komunálně znečištěn. Vysoká mikrobiální kontaminace, převyšující pří-
pustné znečištění toků podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., je patrná 
již po několika kilometrech toku v profilu Paseky (v Jablonci nad Nisou). 
V dalších profilech, zejména v aglomeraci Liberec, již hodnoty indikátorů 
fekálního znečištění převyšovaly hodnoty přípustného znečištění toků až 
desetinásobně. Mikrobiologické ukazatele jsou pro detekci komunálního 
znečištění  citlivější  než  chemické.  Z chemických  ukazatelů  byl  zazna-
menán nejhorší výsledek u amonných iontů – zvýšení hodnot na hranici 
přípustného znečištění se objevilo v profilu Proseč (pod Jabloncem nad 
Nisou); naproti tomu výsledky CHSK

Cr
 byly vyhovující dokonce i v silně 

znečištěném profilu Machnín (pod Libercem).
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Water quality in the anthropogenically affected Lužická Nisa 
stream (Baudišová, D., Havel, L., Benáková, A.)

Luzicka Nisa is the strongly affected stream by the anthropogenic 
(mainly by the municipal) pollution. The high level of the microbial 
pollution, significantly dwarfing the values permissible under the Czech 
regulations (according to 229/2007 Collection of laws), is almost 
evident after a first few kilometres of the stream (in the profile of 
Paseky, in the city of Jablonec nad Nisou). In the next profiles, mainly 
in the agglomeration of the city of Liberec, the values of the indicators 
of faecal pollution exceeded the permissible values nearly ten times. 
Microbiological indicators for the detection of the municipal pollution 
are more sensitive than chemical indicators. As the worse results from 
the chemical indicators, ammonia were found; values exceeding the 
permissible limit were detected in the profile of Prosec (downstream 
the city of Jablonec nad Nisou). On the other side, the results of di
chromate value (COD) were suitable even in the most polluted profile 
of Machnin (downstream the city of Liberec).

dusíku) a v profilu Machnín naopak vyhovovaly pouze hodnoty CHSK
Cr
. 

V případě horního toku Jizery byly zvýšené hodnoty celkového fosforu 
zaznamenány v Benešově u Semil.

4  Diskuse výsledků
Lužická Nisa je téměř po celém toku silně regulována (obr. 5). Silné 

komunální znečištění zároveň způsobuje, že tok v zimě téměř nezamrzá. 
Horní tok Jizery je regulován výrazně méně. Určité antropogenní ovlivnění 
je však patrné i zde – řada vzdutí pro pily.
Lužická Nisa  je  již po prvních kilometrech toku silně znečišťována. 

Prvním „znečišťovatelem“ je přítok Lučanský potok. V Lučanech nad Ni-
sou je sice kanalizace vybudována, jsou tam však přetrvávající problémy 
s napojováním obyvatelstva (Kulasová, 2007). Mikrobiální kontaminace 
se dále zhoršuje a v aglomeraci Liberec dosahuje až desetinásobku limitů 
přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Další přítoky 
(Bílá a Černá Nisa) nemají na mikrobiální znečištění Lužické Nisy význam-
ný vliv, jsou totiž kontaminovány méně. Chemické ukazatele jsou méně 
citlivé než ukazatele mikrobiologické, nejhorší výsledek byl zaznamenán 
u amonných iontů – zvýšení hodnot na hranici přípustného znečistění se 
objevilo v profilu Proseč (pod Jabloncem nad Nisou), naproti tomu výsled-
ky CHSK

Cr
 byly vyhovující dokonce i v profilu Machnín (pod aglomerací 

Obr. 3.  Výsledky stanovení biologické a chemické spotřeby kyslíku (BSK
5
 

a CHSK
Cr
) v Nise (první soubor) a horní Jizeře (druhý soubor) – uvedeny 

jsou aritmetické průměry

Obr. 4.  Výsledky stanovení amonných iontů (NH
4
+) a celkového fosforu 

(P) v Nise (první soubor) a horní Jizeře (druhý soubor) – uvedeny jsou 
aritmetické průměry

Obr. 5. Regulovaný tok Lužické Nisy v Liberci (profil Liberec nad ČOV)
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STANOVENÍ PŘIROZENÉHO POZADÍ 
ŘÍČNÍCH SEDIMENTŮ BÍLINY  
PRO KOVY A METALOIDY

Petr Lochovský

Klíčová slova
říční sedimenty, kontaminace říčních sedimentů, těžké kovy, geogenní 
pozadí, přirozené pozadí říčních sedimentů

Souhrn
K hodnocení a klasifikaci recentní zátěže říčních sedimentů kovy 

a metaloidy, zejména pak k realizaci revitalizačních opatření jsou 
nezbytné údaje o jejich přirozených (pozaďových) koncentracích. Jednou 
z možností stanovení těchto koncentrací je analýza hlubších antropo
genně nekontaminovaných sedimentových horizontů v říčních nivách. 
Na dolním toku Bíliny byly na základě analýzy sedimentového materiálu 
z vertikálních půdních profilů říční nivy odvozeny přirozené obsahy kovů 
a metaloidů. Nalezené koncentrace nevykazovaly významnější odchyl
ky od globálního standardu Turekiana a Wedepohla pro jemné říční 
sedimenty. Praktickým důsledkem zjištěných pozaďových koncentrací 
je skutečnost, že stávající kontaminace říčních sedimentů Bíliny je 
prakticky výlučně způsobena antropogenní činností.

Úvod
K hodnocení  ekologického  a chemického  stavu  vodních  útvarů  jsou 

Evropskou unií, popřípadě jejími členskými státy stanovovány tzv. standardy 
environmentální kvality (EQS) pro jednotlivé anorganické a organické látky 
v různých složkách hydrosféry, mezi jiným i sedimenty. Stanovení se provádí 
na  základě  testů  toxicity  k vybraným skupinám organismů. Ve  vodních 
útvarech, které mají splňovat statut dobrého ekologického i chemického 
stavu, nesmí pak být tyto hodnoty překračovány. U synteticky vyrobených 
chemických látek, které se v přírodních podmínkách nenacházejí, je pří-
padná kontaminace hydrosféry logicky vyvolána výlučně antropogenními 
zdroji, u řady látek, zejména kovů, se však vedle zdrojů antropogenního 
původu  setkáváme  i s přirozenými  (pozaďovými)  koncentracemi.  Jejich 
úroveň závisí kromě charakteru geologického podloží  i na  řadě dalších 
faktorů,  jako  je  např.  složení  půdy,  vegetační  a hydrologické  poměry 
v povodí a další. Z hlediska dopadu těchto látek na akvatická společenstva 
a na člověka (toxicita, kancerogenita, mutagenita, endokrinní účinky atd.) 
nehraje ovšem původ těchto látek žádnou roli. Při hodnocení a klasifikaci 
stavu  vodních  ekosystémů a posuzování  splnitelnosti  příslušných EQS 
limitů, zejména pak při řešení revitalizačních opatření, je však třeba při-
hlížet  i k místním či regionálním anomáliím v přirozeném obsahu prvků 
v říčních sedimentech. 
Kromě  ekotoxikologického  hlediska  je možno  kontaminaci  říčních 

sedimentů kovy a metaloidy hodnotit a klasifikovat na základě porovnání 
recentních koncentračních nálezů s geochemickým standardem. Hodnoty 
geochemického standardu pro jednotlivé chemické prvky byly stanoveny 
Turekianem a Wedepohlem [1] na základě rozsáhlých souborů výsledků 
analýz  jemných,  antropogenně  nekontaminovaných  říčních  sedimentů 
velkého počtu vodních toků.
Časem se  však  ukázalo,  že  ve  vodohospodářské  praxi  není možno 

vystačit s těmito globálními standardními hodnotami, zejména v horských 
a podhorských oblastech s přirozeně zvýšeným výskytem kovových prvků 
a metaloidů, a je třeba stanovit hodnoty lokální, popřípadě regionální. 
Jednou z možností stanovení lokálních či regionálních hodnot přiroze-

ného pozadí  říčních sedimentů pro kovy a metaloidy  je analýza přesně 
definovaných vertikálních půdních profilů v nivních oblastech, neboť při 
neporušené stratifikaci je možno na základě určitých indicií (geologických, 
archeologických, popřípadě na základě radiochemického datování) iden-
tifikovat hranici výskytu preindustriálních nivních sedimentů. Na základě 
zkušeností řady autorů se ukazuje, že pro stanovení pozaďových hodnot 
se nejlépe hodí pedogeneticky neporušené půdní horizonty od hloubky 
přibližně 50 cm [2]. Jde přitom o nivní koluvia jen s nízkou mírou hydro-
morfní formace, nebo bez ní. Kolísání hladiny podzemní vody a pedogenní 
procesy mohou samozřejmě vést ke změnám, které  narušují „normální“, 
substrátem podmíněné, vertikální rozložení látek. Při interpretaci údajů 
o přirozeném (geogenním) pozadí  je proto třeba vždy respektovat kom-
plexní význam pojmu. Jsou v něm zahrnuty procesy lithogenní (podmíněné 
složením hornin), chalkogenní (zvětrávání a přeměny minerálů a hornin) až 
po sedimentaci a odnos materiálu. Přitom může docházet i k erozi míst 
s přirozeně zvýšenými koncentracemi kovů, které pak jsou příčinou jejich 
vyšších nálezů v nivních sedimentech. Vedle geogenních složek se na cel-
kovém složení sedimentu podílí i složka pedogenní. Z praktického hlediska 
je proto vhodné pod pojmem „přirozené pozadí sedimentů“ rozumět součet 
geogenní složky (lithogenní + chalkogenní) a složky pedogenní [3].

Přehled stanovení regionálních standardů říčních  
sedimentů pro kovy a metaloidy 
Jedna z prvních prací, ve které jsou k hodnocení recentní zátěže říčních 

sedimentů používány regionální standardy, pochází od německých autorů 
Lichtfusse a Brummera [4]. Jak již bylo zmíněno výše, lze u antropogenně 
kontaminovaných říčních systémů stanovit pozaďové hodnoty na základě 
odběru a analýzy spodních nezatížených sedimentových horizontů  říční 
nivy.  Sledování  sedimentů  v pravidelně  zaplavovaných  oblastech  bylo 
proto v osmdesátých a devadesátých letech minulého století cílem řady 
výzkumných činností [5–12], z posledních let pak práce [13–18].
Cílem těchto prací bylo jednak stanovení lokálních pozaďových hodnot 

pro hodnocení  recentních  říčních sedimentů, dále pak stanovení přiro-
zeného  pozadí  pro  hodnocení  kontaminace  půdy  v nivních  oblastech. 
V důsledku aplikace odlišných postupů chemického rozkladu při zpracování 
odebraného materiálu a odlišné velikosti zpracovávané zrnitostní frakce 
(< 2 mm, < 125 μm, < 63 μm, < 20 μm, < 16μm, < 2 μm) však nelze 
výsledky z jednotlivých říčních oblastí bezprostředně porovnávat. Síla sedi-
mentových vrstev se značně liší podle sledované oblasti: ve středohorské 
oblasti se pohybuje v rozmezí < 1–2,5 m, v nížinných oblastech může síla 
sedimentových vrstev dosahovat 4–7 m. Přirozený obsah prvků v těchto 
sedimentech (nivní jíly) je určen složením výchozího materiálu a minero-
genesními a pedogenetickými procesy [19, 20]. Může přitom docházet 
i k transportu řady prvků v závislosti na vnějších faktorech. Například trans-
port látek ve vertikálním směru, který je ovlivněn vypařováním vody, vede 
ke zvýšení obsahu prvků v horních půdních horizontech. Rovněž acidifikace 
způsobuje mobilizaci kovů ve vertikálním směru. Často odlišný obsah kovů 
je způsoben i různým zastoupením organické hmoty, hydratovaných oxidů 
železa a manganu, silikátů, vápníku a dalších ukazatelů [8].
Förstner  a Müller  [21]  stanovovali  obsahy  těžkých  kovů  v organomi-

nerální frakci sedimentů o velikosti částic < 2 μm a výsledky srovnávali 
s globálním geochemickým standardem [1]. Koncem sedmdesátých let 
zavedl G. Müller [22] klasifikaci zátěže říčních sedimentů kovy na základě 
I
geo
 tříd, kde vztahoval koncentrační nálezy prvku k výše uvedenému stan-

dardu, avšak používal již frakci o velikosti částic < 20 μm. Naproti tomu 
Hintze [23] stanovoval celkový obsah prvků ve vzorcích nivních jílů a posu-
zoval výsledky na základě koeficientů Si/Al, čímž byla určitým způsobem 
zohledněna i velikost částic. Koeficient Si/Al klesá s rostoucím obsahem 
jemných jílů, a naopak roste s rostoucím obsahem písčitého materiálu. 
Podmínkou oprávněnosti porovnávat recentní a preindustriální sedimenty 
je podle autora původ sedimentů z oblasti se shodným obsahem živin.
V rámci průzkumných činností ARGE ELBE v SRN [24] byly stanovovány 

obsahy kovů  v labských nivních sedimentech  ve  frakci o velikosti  částic 
< 63 μm. Svrchní sedimentové horizonty byly antropogenně kontaminovány, 
z obsahu prvků ve spodních antropogenně nezatížených horizontech byly 
pak odvozeny hodnoty přirozeného pozadí. Obdobně postupovali i Stachel 
a Lüschow [25], avšak k analýze používali frakci o velikosti částic < 20 μm. 
Veselý a Gürtlerová [9] stanovili přirozené pozadí říčních sedimentů na střed-
ním úseku Labe analýzou jemných, antropogenně nekontaminovaných, spod-
ních sedimentových horizontů ve vybagrované jámě o hloubce 165 cm.
Na základě výzkumných prací výše uvedených autorů bylo možno shr-

nout obecná kritéria pro výběr lokalit, vhodných ke stanovení pozaďových 
koncentrací  kovů a metaloidů  v říčních sedimentech na  základě odběru 
sedimentových  jader  v říční  nivě.  Jde  zejména o vlastnosti  sedimentu, 
podmínky  sedimentace,  hydrologické poměry,  typ  půdy  a její  využívání, 
vegetaci a přístupnost místa pro realizaci odběru. Jmenovaná kritéria byla 
stručně shrnuta v práci [7].

Vznik a stáří nivních sedimentů
Říční  údolí  jsou  obecně  tvořena  dvěma  geologickými  jednotkami: 

pleistocenními terasami a holocenními sedimenty. Holocenní sedimenty 
jsou pak tvořeny nivními jíly a písky. Vývoj nivního jílu, který je základem 
recentního nivního materiálu, úzce souvisí s osídlením příslušného regionu 
[26]. Odlesnění a obdělávání půdy, které následovaly těsně po osídlení, 
vedly k erozi půdního materiálu, jenž byl transportován do níže položených 
říčních údolí, kde se ukládal. Střední Evropa byla osídlena od doby neolitu, 
ovšem značně odlišnou měrou [27]. Kromě depozice nivních jílů je nutno 
počítat v minulosti i s erozními procesy v důsledku velmi odlišných rych-
lostí proudění vody. Podle [28] přerušily povodně ve 12. století osídlování 
labské nížiny a současně docházelo ke značným odnosům materiálu říčních 
niv ve výši až 2 m. Podle autorů docházelo ke značné změně v morfologii 
niv i později v 16.–18.století (malá doba ledová). Přibližně od 15. století 
až po období zkracování vodních toků od r. 1850 se projevovalo zvýšené 
ukládání nivního materiálu [29].

Diferenciace přirozených a antropogenně  
kontaminovaných sedimentů v sedimentovém jádře
K odlišení přirozených a antropogenně kontaminovaných sedimentů je 

jistě nejracionálnější aplikace některé metody datování. V oblastech s důlní 
a těžební činností by šlo o sedimenty starší 1000 let, v oblastech, kde 



�

tato činnost nebyla provozována, pak sedimenty starší 200 let. Datování 
sedimentů je však nejenom velmi nákladné, ale i problematické, proto jsou 
k rozlišení kontaminovaných a nekontaminovaných sedimentů používána 
i jiná kritéria. Jako začátek antropogenně kontaminované vrstvy sedimen-
tového jádra se volí bod, od kterého dochází ke koncentračnímu nárůstu 
antropogenních prvků za konstantních lithologických podmínek (zrnitost, 
podíl jemných frakcí sedimentu, oxidů železa, organického uhlíku, redox 
potenciálu). Nápomocné mohou být i koncentrační poměry mezi některý-
mi prvky. Například koncentrační poměr Ni/Co > 5 prakticky vždy svědčí 
o antropogenní kontaminaci, stejně jako Zn/Cd < 100. Zvýšené nálezy 
Cr bez srovnatelně vysokých hodnot Ni, Co, Mn a V svědčí většinou o pří-
tomnosti  kožedělného  průmyslu,  za  přítomnosti  srovnatelných  nálezů 
těchto prvků pak o přítomnosti ocelářského či kovozpracujícího průmyslu. 
V literatuře  jsou navrhovány  i další  postupy  pro  odlišení  antropogenně 
zatížené části sedimentového jádra, např. na základě výpočtu koncentrač-
ních poměrů prvků v jemných a hrubších frakcích nebo na základě odlišné 
výtěžnosti při extrakci [30].
V tabulce 1 jsou uvedeny hlavní půdní horizonty ve vertikálních nivních 

sedimentových profilech [3]. 
V sedimentech a půdách s vyššími hodnotami pH > 6, vysokou pufrač-

ní  kapacitou  (karbonátový  pufrační  systém), nízkou  lithologicko-faciální 
diferenciací v profilu a při absenci častého zaplavování vysokými vodami 
bývají obsahy prvků v profilu relativně konstantní. Antropogenní kontami-
nace svrchní vrstvy půdy zde rychle ustupuje s hloubkou, vliv bioturbací 
a transport prvků vsakujícími se vodami se projevují jen ve velmi omezené 
míře. Koncentrační změny prvků v aM horizontu proto kolísají poměrně 
velmi málo. Rovněž v horizontu ovlivněném kolísáním spodní vody (aGo) 
jsou  koncentrační  změny  nevýrazné a pozorovatelné  pouze u Mn a Fe. 
Obsahy prvků v zóně nasycené spodní vodou (aGr) jsou u některých prvků 
snížené (Mn, Sn), nebo naopak zvýšené (Cd, Mo, Se, Co) v porovnání se 
zónou nenasycenou podzemní vodou. U řady prvků s nízkou koncentrační 
diferenciací ve vertikálním profilu lze proto do hodnocení zahrnout i vodou 
nasycenou zónu, u jiných prvků to však možné není [3].
Velmi významným faktorem ovlivňujícím transport kovů ve vertikálním 

směru  je hodnota pH. Při hodnotách pH > 7  jsou přítomné kovy málo 
mobilní,  avšak  při  poklesu  pH  pod  hodnotu  přibližně  6,5  dochází  již 
k pohybu některých kovů z horizontu aM do nižších poloh, a tím k ochuzení 
těchto horizontů, které jsou využívány pro stanovení přirozeného pozadí. 
Tato skutečnost je však pro daný účel tolerovatelná, neboť aM horizonty 
představují základní (pozaďovou) úroveň pro kovy z antropogenních zdrojů, 
které se na ně ukládají.
Dalším  významným  faktorem  ovlivňujícím  distribuci  kovů  je  redox 

potenciál. Ve svrchních horizontech (aM) převažují oxické podmínky (rH 
kolem 29–31 mV), v zóně (aGo) ovlivněné kolísáním spodní vody se redox 
podmínky  střídají,  dochází  zde  zejména  ke  srážení  železa  a manganu. 
V horizontu nasyceném spodní vodou (aGr) převažují podmínky anoxické 
(rH  17–29 mV).  U kovů  dochází  v anoxickém  prostředí  aGr  horizontu 
k následujícím změnám:
nízké obsahy: Mn, Sn,
přibližně stejné obsahy jako v oxidačním prostředí: Fe, Zn, Cr, Hg,
mírně zvýšené obsahy: Cu, Pb, Ni, Ag,
silně zvýšené obsahy: Cd, Co, Se, Mo,
různé chování: As.
Jako příčina pro odlišné obsahy kovů v aGr horizontu se předpokládá:

– zastavení pohybu kovů směrem nahoru v Go horizontu (vysrážení Mn, 
Fe a dalších prvků),

– vazba na organickou hmotu (Cu, Pb, Ni), která je zde přítomna ve vyšších 
koncentracích,

– transport kovů v rozpuštěné formě vsakováním a jejich vysrážení v Go/Gr 
horizontech (Cd, Co).
Antropogenní vliv kontaminace se projevuje nejvíce ve svrchním půdním 

horizontu (aAh). Odtud může být kontaminace transportována i do nižších 
horizontů  jednak  bioturbacemi,  nebo  v oblastech  s vysokými  srážkami 
vsakující se vodou. Zatímco v prvním případě jde o prvkově nespecifický 
transport, v druhém případě je míra transportu směrem dolů ovlivněna 
rozpustností jednotlivých sloučenin. Z uvedeného důvodu musí být svrchní 
vrstva půdy o síle 20–60 cm vyloučena z celkového hodnocení. K prvkům, 
které snadno migrují do větších hloubek, patří zejména zinek [3].

Vodní tok Bíliny, geologická situace povodí
Bílina pramení na svazích Krušných hor nad městem Jirkovem (jihový-

chodní svah Kamenné hůrky). Protéká mezi Českým středohořím a Kruš-
nými horami směrem na východ, mosteckou pánví a ústí zleva do Labe na 

jeho 71. říčním km v Ústí nad Labem. Plocha její-
ho povodí činí 1 071 km2. Na horním toku protéká 
Bílina až do Mostu povrchovými doly v umělém 
koridoru, který byl vybudován při jejich zakládání. 
Původně protékala před Mostem Komořanským 
jezerem, toto koryto však bylo v důsledku důlních 
činností  roku 1835 uměle vysušeno. Prakticky 

celý průtok řeky byl později používán jako technologická voda v chemických 
závodech v Záluží u Litvínova. Vytékající voda byla proto silně znečištěna 
fenoly a dalšími chemickými látkami. V 90. letech 20. století se situace 
výrazně zlepšila, přesto však Bílina patří k nejznečištěnějším vodním tokům 
na území ČR. Průtok vody v Bílině je uměle zvyšován Podkrušnohorským 
přivaděčem vody z řeky Ohře, čímž dochází k určitému naředění stávajícího 
znečištění. Od Mostu teče řeka otevřenou, bezlesou, mírně kopcovitou 
krajinou. Koryto je široké 5 až 10 metrů, z velké části regulované. Řeka 
nemá žádné významnější přítoky. Voda a říční sedimenty Bíliny jsou kromě 
organických látek kontaminovány i řadou těžkých kovů a metaloidů [31], 
obzvláště vysoké jsou zde nálezy ekologicky relevantních prvků, jako jsou 
Cd, Hg, Pb, Zn, Ag a As.
Geologická situace území povodí Bíliny je poměrně komplikovaná. Lze ji 

zhruba rozdělit na dvě oblasti oddělené od sebe krušnohorským zlomem 
– severní se zastoupením převážně starších skalních hornin (metamorfitů 
a magmatitů) a jižní část s výrazným zastoupením mladších sedimentárních 
a vulkanických hornin.
Severozápadní část území povodí je tvořena převážně horninami kruš-

nohorského krystalinika, které jsou zde zastoupeny zejména jednotlivými 
druhy  fylitů, pararul a ortorul. Komplex krušnohorského krystalinika  je 
prorážen variskými granitoidy, zejména různými žulami a magmatity ryoli-
tového složení (teplický ryolit).
Jižní  část  území  povodí  je  tvořena  sedimenty  české  křídové  pánve, 

zastoupené  slínovci,  pískovci  a jílovci.  V podloží  křídových  sedimentů 
tu místy vystupují ortoruly bílinského krystalinika, v okolí Teplic i ryolity. 
Značná část území centrálního povodí Bíliny je tvořena sedimenty neogénu 
severočeské pánve,  jde  zejména o jíly, písky a uhelné sedimenty. Celý 
komplex hornin je prorážen vulkanity Českého středohoří, zastoupena je 
zejména široká škála bazaltických a trachytických hornin, četné zastoupení 
mají i pyroklastika.
Připovrchová vrstva zemské kůry je tvořena převážně sedimenty kvartéru 

– jednotlivými druhy deluviálních sedimentů, fluviálními (písčité štěrky pleis-
tocenních říčních teras, nivní sedimenty) a eolickými sedimenty (váté písky, 
spraše, sprašové hlíny). V povodí Bíliny se vyskytují antropogenní sedimenty 
značného rozsahu, jde zejména o výsypky po těžbě hnědého uhlí.

Metody a postupy

Výběr odběrových lokalit v povodí Bíliny
Na základě kritérií pro odběr sedimentových  jader, historických map 

a podrobného průzkumu terénu pomocí půdní jehly byly vybrány dvě lokality 
říční nivy na dolním toku Bíliny pod obcí Velvěty nad Bílinou a nad obcí 
Stadice. Obě místa byla v minulosti pravidelně zaplavována a nacházejí se 
v dostatečné vzdálenosti od vlastního říčního toku. Mocnost sedimentových 
nánosů zde místy dosahuje až 4 m. Lokalizace odběrových míst, včetně 
leteckých snímků, je zobrazena na obr. 1 a 2.

Odběr sedimentových jader a jejich zpracování 
Vlastní odběr sedimentových  jader byl proveden vrtnou soupravou od 

německé firmy Stitz Gehrden s titanovou hlavou a úpravou provedenou tak, aby 
odebraný sediment nepřišel do styku s ocelovými částmi zařízení (do ocelové 
roury odběráku je vložena podélně rozříznutá trubice z polyakrylátu, spojená 
lepicí páskou). Sedimentová jádra byla odebrána po 1m úsecích až do hloubky 
podloží štěrkového charakteru. V laboratoři byly  trubice se sedimentovým 
materiálem rozpůleny, vzhled materiálu popsán a sediment byl po rozdělení 
jádra na segmenty analyzován. Analyzován byl materiál frakce o velikosti částic 
< 20 μm po rozkladu lučavkou královskou v mikrovlnné peci. Postup zpracování 
sedimentového materiálu je stručně shrnut v následujících bodech:
– odběr sedimentového jádra o průměru 8 cm vrtnou soupravou (po 1m 
úsecích),

– transport do laboratoře, popis sedimentového jádra,
– rozdělení jádra na segmenty podle jednotlivých horizontů, kvalitativní 
zkouška na přítomnost karbonátů a sulfidů přídavkem HCl, stanovení 
půdní reakce na základě vodného výluhu,

– vysušení sedimentu (lyofilizace),
– postupná separace částic o velikosti < 200 μm (za sucha), < 63 μm 
a < 20 μm (za mokra) sítováním, 

– vysušení materiálu sedimentu frakce o velikosti částic < 20 μm (lyofili-
zace), 

– rozklad materiálu sedimentu o velikosti částic < 20 μm lučavkou krá-
lovskou v mikrovlnné peci,

– analýza kovů a metaloidů technikami AAS a ICP,
– grafické  zobrazení  vertikálních  koncentračních  profilů  pro  jednotlivé 
prvky,

Horizont Prostředí Charakteristika
aAh oxické svrchní humózní vrstva, převážně antropogenně kontaminovaná
aM oxické aluviální půdní horizont, vhodný pro stanovení přirozeného pozadí
aGo střídavě oxické a anoxické zóna kolísání podzemní vody
aGr převážně anoxické zóna nasycená podzemní vodou

Tabulka 1. Hlavní půdní horizonty ve vertikálních nivních profilech
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– vymezení antropogenně neovlivněné oblasti sedimentového jádra, odvo-
zení pozaďových hodnot na základě výpočtu koncentračních mediánů.

Výsledky a diskuse
V laboratoři  VÚV  T.G.M.,  v.v.i.,  byla  provedena  kvalitativní  zkouška 

odebraného  sedimentového materiálu  na  přítomnost  karbonátů  (únik 
CO

2
),  popřípadě  sulfidů  (únik H

2
S),  přídavkem koncentrované  kyseliny 

chlorovodíkové.  Poté  byla  na  základě  vodného  výluhu  stanovena  pH 
reakce  sedimentu  jednotlivých  půdních  horizontů.  Výsledky  uvedených 
pozorování jsou shrnuty v tabulce 2. Jak je patrno z tabulky 2, pohybuje 
se pH vodného výluhu  jednotlivých půdních horizontů v rozmezí hodnot 
6,3–7,5 (Velvěty) a 7,1–8,2 (Stadice). Po přídavku koncentrované kyseli-
ny chlorovodíkové k sedimentu bylo možno pozorovat únik CO

2
 ve všech 

horizontech sedimentového jádra odebraného nad obcí Stadice a u dvou 
nejhlubších horizontů sedimentového jádra odebraného pod obcí Velvěty. 
Únik H

2
S pozorován nebyl.

Po vysušení byl odebraný sedimentový materiál rozdělen sítováním na 
frakce o velikosti částic > 200 μm, 20–200 μm a < 20 μm. Procentuální 
zastoupení  jednotlivých  frakcí  v původním  sedimentovém materiálu  je 
znázorněno na obr. 3.
Jak  je patrno z obr. 3,  je ve vertikálním profilu obou sedimentových 

jader  výrazně  zastoupena  jemná  frakce  o velikosti  částic  <  20  μm 
svědčící o pozvolném usazování sedimentových vrstev bez výraznějších 
erozních událostí. Na obr. 4 jsou pak zobrazeny koncentrace organického 
uhlíku (TOC) v materiálu  jednotlivých sedimentových horizontů ve frakci 
o velikosti částic < 200 μm (separace písčitého materiálu). Z obr. 4  je 
zřejmé, že obsah TOC ve spodních polohách odebraných sedimentových 
jader je velmi nízký a zvyšuje se směrem k povrchu. Většina nálezů leží 
pod úrovní 1 % TOC.
Analýzou jednotlivých segmentů sedimentových jader na obsah kovů 

a metaloidů byly získány údaje o kontaminaci příslušných půdních horizontů 
v říční nivě. Na základě podobného koncentračního průběhu u prvků cha-

rakteristických pro antropogenní kontaminaci (Cu, Cd, Pb, Zn) bylo možno 
odhadnout vertikální hranici antropogenní kontaminace. Výsledky analýz 
z kontaminované části sedimentového jádra pak byly vyloučeny z hodnoce-
ní. Pro stanovení hodnoty přirozeného pozadí byl z koncentračních nálezů 
daného prvku v jednotlivých  segmentech sedimentového jádra vypočten 
medián (použití průměrné hodnoty zde není vhodné, neboť není zaručeno 
normální rozdělení naměřených hodnot). Na obr. 5 jsou zobrazeny verti-
kální koncentrační profily některých vybraných antropogenně relevantních 
elementů  v   sedimentových  jádrech  odebraných  u Velvět  a Stadic. Na 
průběhu koncentračních  profilů  je  patrná  výše  zmíněná  antropogenní 
kontaminace svrchních sedimentových horizontů.
V tabulce 3 jsou shrnuty výsledky stanovených pozaďových koncentrací 

říčních sedimentů dolní Bíliny pro vybrané kovy a metaloidy. V porovnání 
s globálním standardem pro říční sedimenty podle Turekiana a Wedepohla 
[1]  nebyly  zjištěny  žádné  významnější  odchylky. Mírně  vyšší  nálezy  lze 
v porovnání s [1] pozorovat pro As, Co, Pb, Se a Zn, naopak mírně nižší hod-
noty byly zjištěny pro Cd, Sb a Sn. Porovnatelnost našich nálezů s globální-
mi standardy může být do jisté míry ovlivněna odlišným způsobem přípravy 
vzorků k analýze. Koncentrace globálních geochemických standardů [1]  
byly stanoveny na základě analýzy celkového obsahu prvků v sedimento-
vém materiálu, zatím-
co  námi  provedené 
analýzy jsou založeny 
na lučavkovém výluhu 
v kombinaci  s mikro-
vlnnou technikou. Na 
základě  řady  porov-
návacích  testů  [6] 
lze však významnější 
rozdíly  ve  výsledcích 
analýz  u běžně  se 
vyskytujících,  ekolo-

Obr. 1.  Lokalizace odběrového místa sedimentového jádra odebraného 
u Velvět nad Bílinou (základní mapa a letecký pohled)

Tabulka 2.  Půdní reakce (pH) a kvalitativní zkouška na přítomnost karbonátů a sulfidů u materiálu 
odebraných sedimentových jader

Velvěty
Hloubka  
  (cm)

Půdní reakce 
(pH)

Únik CO
2 
/ H

2
S  

20–40 6,3 - / -
80–100 6,5 - / -
100–130 6,5 - / -
130–150 * 6,4 - / -
150–180 6,7 - / -
180–200 6,4 - / -
200–240 7,4 + / -
240–260 7,5 + / -

Stadice 
Hloubka  
  (cm)

Půdní reakce  
(pH)

Únik CO
2
/ H

2
S  

20–40 7,9 + / -
60–80 7,9 + / -
80–100 7,8 + / -
100–130 7,9 + / -
130–160 8,1 + / -
160–200 7,4 + / -
200–225 7,2 + / -
240–275 7,1 + / -
320–340 7,3 + / -
345–365 * 8,2 + / -* vliv spodní vody

Obr. 3. Výsledky sítování sedimentu ze sedimen-
tových jader odebraných u obcí Velvěty a Stadice 
v povodí  řeky  Bíliny  (frakce  o  velikosti  částic 
> 200 μm, 20–200 μm a < 20 μm)

Obr. 2.  Lokalizace odběrového místa sedimentového jádra u obce Sta-
dice (základní mapa a letecký pohled)
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gicky relevantních prvků pozorovat pouze u Cr, popřípadě As, Be a V. Ve 
vodohospodářské praxi se rozklad sedimentového materiálu k analýze kovů 
a metaloidů prakticky výlučně provádí na základě zmíněného lučavkového 
rozkladu, koncentrační nálezy prvků v recentních sedimentech jsou tudíž 
z hlediska úpravy vzorků k analýze srovnatelné s hodnotami odvozených 
pozaďových koncentrací. Určitý problém v porovnatelnosti obsahu prvků 
v recentních  a preindustriálních  nivních  sedimentech  však  představuje 
odlišný obsah organického uhlíku, který je u recentních říčních sedimentů 
zastoupen na poněkud vyšší koncentrační úrovni.
Praktickým důsledkem  výše  odvozených  pozaďových  hodnot  říčních 

sedimentů Bíliny je skutečnost, že na kontaminaci recentních sedimentů 
těžkými kovy a metaloidy se přirozené pozadí podílí pouze velmi omezeně, 
a tudíž je stávající kontaminace prakticky výlučně způsobena antropogen-
ními vlivy.
Pro porovnání kontaminace recentních sedimentů Bíliny kovy a metaloidy 

s odvozenými hodnotami přirozeného pozadí byly analyzovány dva vzorky 
recentních říčních sedimentů odebraných z toku Bíliny poblíž míst odběru 
sedimentových jader (Velvěty a Stadice). V tabulce 4 jsou shrnuty výsledky 
těchto analýz, včetně klasifikace zátěže podle geoakumulačního indexu I

geo
 

[22], který vyjadřuje zvýšení obsahu daného prvku v porovnání s přirozeným 
geogenním pozadím I

geo 
= lg

2
C
rec
/1,5 C

BG
 (I

geo
 – geoakumulační index, lg

2
 

– logaritmus o základu 2, C
rec 
– koncentrace v recentním sedimentu, C

BG
 

– koncentrace pozadí). Z tabulky 4 je patrné, že recentní sedimenty Bíliny 
obsahují  v porovnání  s přirozeným pozadím  výrazně  vyšší  koncentrace 

kadmia a rtuti  (až dvacetinásobné zvýšení obsahu), zvýšené nálezy  lze 
pozorovat i u stříbra, arzenu, mědi a zinku.

Závěr
Na dolním toku Bíliny u obcí Velvěty a Stadice byly vybrány vhodné lokality 

pro stanovení regionálního přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro 
kovy a metaloidy na základě odběru sedimentových jader v oblastech říční 
nivy. Na základě historických map, leteckých snímků a zejména důklad-
ného průzkumu terénu pomocí půdní  jehly byly provedeny odběry dvou 
sedimentových jader vrtnou soupravou od firmy Stitz Gehrden o průměru 
jádra 8 cm. Odebraná sedimentová jádra byla v laboratoři rozdělena na 
segmenty, které byly po vysušení  lyofilizací a separaci  frakce < 20 μm 
sítováním analyzovány na obsah jednotlivých prvků technikami AAS a ICP. 
Vyhodnocením koncentračních nálezů jednotlivých prvků ve vertikálních 
půdních profilech říční nivy byly odvozeny hodnoty přirozeného pozadí říčních 
sedimentů. Nalezené pozaďové koncentrace byly porovnány s globálními 

Velvěty
(mg/kg)

Stadice
(mg/kg)

Prům. hodnota
(Stadice, 
Velvěty)

T. W. [1]
(mg/kg)

Ag 0,1 0,1 0,1 0,07
As 18 16 17 13
Be 2,3 3,8 3,0 3,0
Cd 0,12 0,12 0,12 0,3
Co 28 32 30 19
Cr 75 105 90 90
Cu 33 48 40 45
Fe 51 000 53 000 52 000 47 200
Hg 0,08 0,05 0,07 0,4 *
Mn 800 1200 1000 850
Ni 75 80 78 68
Pb 29 18 24 20
Sb 0,7 0,6 0,7 1,5
Sc 14 14 14 13
V 125 120 123 130
Se 1,8 1,7 1,8 0,6
Sn 2,9 3,5 3,2 6,0
Zn 110 150 130 95

Tabulka 3.    Pozaďové  hodnoty  vybraných  kovů  a metaloidů  pro říční 
sedimenty Bíliny odvozené na základě analýzy sedimentových jader ode-
braných u obcí Velvěty a Stadice a jejich průměrná hodnota v porovnání 
s  globálními pozaďovými hodnotami Turekiana a Wedepohla [1]

*Hodnota globálního standardu pro obsah rtuti v sedimentech [1] byla v důsledku 
málo citlivé analytické techniky (před 50 lety) nesprávně stanovena, na základě 
současných literárních údajů se pozaďová koncentrace pro rtuť pohybuje na úrovni 
0,1 mg/kg.

Tabulka 4.   Obsah vybraných kovů a arzenu v recentních sedimentech  řeky Bíliny odebraných 
u obcí Velvěty a Stadice (analyzována frakce o velikosti částic < 20 μm po lučavkovém rozkladu) 
s hodnotami přirozeného pozadí a klasifikací zátěže podle geoakumulačního indexu I

geo
 [22]

VELVĚTY Ag As Be Cd Co Cr Cu Fe Hg

C
rec. 

(mg/kg) 1,0 97 5,2 3,8 88 77 202 46 000 1,75

C
BG 
(mg/kg) 0,1 17 3 0,12 30 90 40 52 000 0,07

I
geo

 3 2 1 5 2 0 3 0 4

Mn Ni Pb Sb Sc V Se Sn Zn

C
rec. 

(mg/kg) 1950 106 76 1,6 6,5 440 3,1 11 900

C
BG 
(mg/kg) 1000 78 24 0,7 14 125 1,8 2,9 130

I
geo

 1 0 1 1 – 2 1 2 3

STADICE Ag As Be Cd Co Cr Cu Fe Hg

C
rec. 

(mg/kg) 2,2 145 7,1 4,6 70 85 245 49 000 1,98

C
BG 
(mg/kg) 0,1 17 3 0,12 30 90 40 52 000 0,07

I
geo

 4 3 2 5 1 0 3 0 5

Mn Ni Pb Sb Sc V Se Sn Zn

C
rec. 

(mg/kg) 2235 101 83 1,8 8,3 530 3,9 12 1100

C
BG 
(mg/kg) 1000 78 24 0,7 14 125 1,8 2,9 130

I
geo

 1 0 1 1 – 2 1 2 3

Obr. 4. Obsah organického uhlíku v sedimentu 
ze sedimentových  jader  odebraných  v říčních 
nivách u obcí Velvěty a Stadice (frakce o velikosti 
částic < 200 μm)

Obr. 5. Koncentrační průběh Cd, Pb a Cu ve vertikálních profilech sedi-
mentových jader odebraných na lokalitách u obcí Velvěty a Stadice na 
dolním toku Bíliny
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standardy pro jemné říční sedimenty podle Turekiana a Wedepohla [1]. 
Z porovnání vyplývá, že na dolním toku Bíliny nebyly zjištěny významnější 
odchylky odvozených pozaďových hodnot a hodnot globálních standardů. 
Pouze mírně vyšší pozaďové hodnoty lze u sedimentů Bíliny pozorovat u As, 
Co, Pb, Se a Zn, naopak mírně nižší byly zjištěny nálezy u Cd, Sb a Sn. 
Praktickým  významem  stanovených  pozaďových  hodnot  sedimentů 

Bíliny  je  skutečnost,  že  na  kontaminaci  recentních  říčních  sedimentů 
kovy a metaloidy se pouze velmi omezeně podílí přirozené pozadí, stá-
vající  kontaminace  je  tudíž  téměř  výlučně  způsobena  antropogenními 
vlivy. Údaje o koncentrační úrovni přirozeného pozadí říčních sedimentů 
jsou užitečné nejen pro hodnocení a klasifikaci jejich zátěže a posouzení 
dosažitelnosti  dobrého  stavu  vodního  toku,  ale  zejména  při  realizaci 
revitalizačních opatření, neboť koncentrační úroveň přirozeného pozadí 
je limitujícím faktorem těchto opatření. S revitalizací vodního toku Bíliny, 
který v současné době patří k nejznečištěnějším vodním tokům v ČR, se 
přitom počítá v nejbližších letech.
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Determination of natural background concentrations of metals and 
metaloids in sediments of the river Bílina (Lochovský, P.)

For the evaluation and the classification of the recent river sediment 
contamination with metals and metaloids, but especially for revita
lisation objectives, values of natural background concentrations are 
necessary. One of the possible ways how to obtain these background 
concentrations is sampling and analysis of deeper deposited, anthro
pogenic uncontaminated, sediment layers in the fluvial alluvium areas. 
In the lower course of the river Bílina the background concentrations 
for metals and metaloids in fluvial sediments were derived on the basis 
of the element concentrations in vertical sediment cores drawn in 
the fluvial alluvium. Established concentrations showed no significant 
deviation from global standards for metals and metaloids in fine fluvial 
sediments by Turekian and Wedepohl. The practical consenquence of 
the established background values is that contamination of Bílina river 
sediments is almost exclusively caused by the anthropogenic activity. 
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Fotometr pro zobrazení 
laboratorních a procesních dat

HACH LANGE uvádí na trh nový fotometr DR 3800sc, který jedi-
nečným způsobem zobrazuje na stejné obrazovce jak laboratorní 
data, tak i data z monitoringu kvality vody. 

DR 3800sc je vysoce výkonný VIS spektrofotometr, který 
nabízí rychlou, jednoduchou, spolehlivou a vysoce přesnou ana-
lýzu s pomocí až 230 předem naprogramovaných metod a 100 
metod naprogramovaných uživatelem. Ve spojení se softwarem 
LINK2SC® je tento přístroj schopen importovat procesní data pro 
účely srovnání s výsledky získanými v laboratoři. To znamená, že 
je u procesních dat možné kontrolovat přesnost a rovněž je možné 
rychle a snadno identifikovat jakékoliv problémy, hodnoty ležící 
mimo stanovený rozsah a anomálie v datech. 

HACH LANGE se řídí přáním zákazníka ve všem, čím se spo-
lečnost zabývá. To znamená, že před vývojem nové třídy spektro-
fotometrů se její vývojoví inženýři nezaměřili pouze na aplikaci 
nejnovějších technologií, ale kontaktovali své zákazníky ze široké 
databáze a položili jim otázku: „Jak by měl vypadat ideální spek-
trofotometr?“ 

Zpětná vazba vyústila v několik hlavních požadavků: 
1. Spektrofotometr musí být schopen zvládnout širokou řadu tes-

tů. 
2. Musí být extrémně spolehlivý a přesný.
3. Musí být flexibilní, avšak rychlý a snadno použitelný. 
4. Musí být vyvinut zkušenými odborníky. 

Široká řada testů
DR3800sc je dodáván předem naprogramovaný s nejširší řadou 

jak okamžitě použitelných testů (kyvetové testy BSK, CHSK), tak 
i parametrů zahrnujících všechny významné testy počínaje čpav-
kem až po zinek, včetně BOD, COD, TOC, živin, kovů, dezinfekč-
ních prostředků a detergentů. To znamená, že jsou minimalizovány 
náklady na podpůrné nástroje nebo smluvní laboratoře a uživatel 
má možnost volit nejefektivnější metodu pro danou aplikaci. Širo-
kého spektra je dosaženo pomocí technologie „pohyblivé mřížky“, 
která umožňuje použití všech vln od 320 do 1100 nm. Široká spektra 
měřících rozsahů, od stopových množství až po vysoké koncentrace, 
jsou k dispozici pro většinu parametrů, částečně díky variabilním 
velikostem kyvet, se kterými je přístroj schopen pracovat. V rámci 
efektivního systému Analytické zajištění jakosti je pro všechny hlav-
ní kyvetové testy k dispozici systém ADDISTA. Každá sada ADDIS-
TA se skládá ze tří částí: standardu a dvou neznámých vzorků. 
Standardní roztok slouží ke kontrole provedení metody a použitého 
materiálu. Používá se pro metodu standardního přídavku a odhaluje 
specifické interference vzorku. Pomocí vzorků pro okružní rozbor je 
kontrolován analytický systém externím programem jištění kvality, 
a to zdarma. Úspěšní účastníci získají certifikát, který potvrzuje, že 
jsou jejich analýzy, postupy a materiály uspokojivé. 

Extrémně spolehlivý 
a přesný

Úzká šířka spektrálního 
pásu (5 nm) daná použi-
tím vysoce kvalitní optiky 
ve spojení s lampou a refe-
renčním paprskem pro 
eliminaci účinků stárnutí 
má za následek extrémně 
vysokou úroveň přesnosti. 
Design přístroje zajišťuje, 
že okolní světlo nenar-
ušuje snímání a měření 
je možné provést i bez 
potřeby víčka, takže je 
možné vzorky testovat 
v otevřeném kyvetovém 
prostoru. Technologie LOCK IN eliminuje interference a zajišťuje 
tak rychlou a snadnou manipulaci při každodenních činnostech.  
Do kyvetového prostoru je možné snadno vkládat kulaté kyvety. 
K dispozici je také měřicí komora, kterou je možné snadno vyčistit, 
a vypouštěcí systém. 

K dispozici jsou certifikované testovací filtry, které jsou použí-
vány pro zajištění vyšší kvality pomocí jednoduchých pokynů 
dostupných v menu.

Kyvetové testy připravené k okamžitému použití odpovídají 
mezinárodním zkušebním metodám a je důležité zamezit jejich 
případnému poškrábání, stejně jako zabránit poškození způso-
benému prachem či otisky 
prstů. HACH LANGE si je 
nicméně vědoma, že takové 
dokonalosti není možné 
vždy dosáhnout, a proto 
je každý vzorek rotován 
a před konečným sdělením 
koncentrace (nebo pro-
pustnosti či absorbance) 
je měření desetkrát zopa-
kováno. Neobvyklé hod-
noty způsobené například 
škrábanci nejsou brány 
v potaz. 

Obr. 1. WWTP laboratorní použití kyvetových testů

Obr. 2. Systém LCA704 ADDISTA 
je dostupný pro všechny kyvetové 
testy

Obr. 3. Kyvetové testy LCK314

Obr. 4. Sada testovacích filtrů DR 3800 sc pro kontrolu kvality

Někdy může omezit přesnost nástroje lidská chyba; z tohoto 
důvodu jsou 13mm kyvety HACH LANGE označeny čárovým 
kódem a rozpoznávány laserem, který je součástí přístroje. Tak je 
identifikována kyveta a dochází k automatické aplikaci kalibrač-
ních údajů. To ve spojení s funkcí automatického nulování vede 
k urychlení a zjednodušení celé zkušební procedury. Dále je díky 
inteligentní fotometrické technologii možné dosahovat dlouhodobě 
opakovatelných výsledků, zatímco jsou na obrazovce zobrazeny sro-
zumitelné pracovní postupy (dostupné na internetu), jejichž úkolem 
je zajistit, aby byly všechny testy prováděny zcela identicky. 
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Obr. 6. Data z kontroléru SC1000 mohou být přenesena pomocí USB do DR 3800sc 

Obr. 7. Barevná dotyková obrazovka

Obr. 8. Lehce čitelný display

Flexibilní a snadno použitelný
Žádný jiný laboratorní fotometr dosud nenabídl příležitost pří-

mo slučovat procesní data s laboratorními daty. Data z procesoru 
SC 1000 sc je možné přenášet prostřednictvím USB do DR 3800 
sc a provádět tak rychlé a snadné porovnávání. Veškeré údaje 
z obrazovky uložené na USB jsou snadno přístupné prostřednic-
tvím počítače. 

Obr. 5. Kontrolér SC 1000 na ČOV

hlášení informují, kdy se hodnota 
pohybuje mimo rozsah měření. 
Spektrální a časové skeny je jed-
noduché interpretovat, protože 
odlišné křivky jsou zobrazeny 
v odlišných barvách a tato schop-
nost je navíc rozšířena o funkci 
zvětšení zobrazení. Pro srovnáva-
cí účely je možné uložit až dvacet 
referenčních skenů. 

DR3800sc disponuje vnitřní 
pamětí pro uložení až 1000 
výsledků a specifických informací o přístroji, jako například servisní 
data, avšak rozhraní USB umožňuje automatický přenos do PC nebo 
do tiskárny. Přenosná USB paměť rovněž umožňuje uživatelům 
snadno přenášet data, metodiky a záložní kopie přístroje.

Mezi další užitečné funkce patří aktualizace softwaru přes inter-
net, heslem chráněný přístup, barevně kódované uživatelské pro-

fily (ideální pro směnný provoz) a volitelná 
funkce připomenutí termínu servisu. 

Vyvinutý zkušenými odborníky
HACH LANGE je jedničkou ve vývoji 

analytických přístrojů a reakčních činidel 
pro testování, monitorování a odběr vzor-
ků vody po tři čtvrtiny století. V reakci na 
dlouholeté působení společnosti mluvčí 
prohlásil, že „HACH LANGE se vždy řídila 
přáním poskytnout zákazníkům lepší služby. 
Díky tomu trvale vyvíjíme nové technologie, 
díky kterým je testování a monitorování 
snazší, rychlejší, přesnější a cenově méně 
nákladné. Naše úsilí o neustálé zlepšování 
má dopad na všechny aspekty společnosti, 
zajišťuje hladký a efektivní chod našich 
obchodních procesů, takže naši zákazníci 
dostávají přesně to, co požadují a v určeném 
termínu. Věříme, že pokud budeme trvale 
naplňovat a překračovat očekávání našich 
zákazníků, po čase se k nám vrátí.“ 

DR3800sc celkově poskytuje pokročilou 
spektrofotometrii s přidanou hodnotou 
rychlého a snadného porovnávání výsledků 
s procesními daty, takže je možné problémy 
zjistit snadno a rychle. 

Další informace o výrobcích HACH LANGE naleznete na adrese 
www.hach-lange.cz

Sarah Blayds
HACH LANGE LTD

HACH LANGE se specializuje na analýzu vody, nabízí řešení pro 
měření odpadních vod, pitné vody a průmyslových vod a řešení pro 
aplikaci v terénu i procesu. HACH LANGE zahrnuje světové značky, 
jako například DR LANGE, HACH, BÜHLER, GLI, LACHAT, POLYME-
TRON, RADIOMETER ANALYTICAL, EVITA a SIGMA.

Pravděpodobnost lidské chyby byla téměř zcela eliminována 
díky pečlivému designu; všechny procesy jsou ovládané přes menu 
a rozpoznávání čárového kódu je prováděno laserovým paprskem. 
DR3800sc může spolupracovat se širokým spektrem pravoúhlých 
a kulatých kyvet, včetně kulatých 13 mm (LCK/LCW), 10 mm, 50 
mm a 25,4 mm (1‘‘). 

Vestavěný TFT dotykový displej s vysokým rozlišením usnad-
ňuje prohlížení dat v jazyce nastaveném uživatelem. Například 
dynamický ukazatel rozsahu metody daného testu jasně ukazuje 
naměřenou hodnotu ve vztahu k rozsahu metody a červená chybová 
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Využití sorbentu GEH 
pro odstraňování arzenu 
a niklu z podzemní vody
Václav Stehlík, Nina Strnadová

Klíčová slova
pitná voda – arzen – nikl – odstraňování – adsorpce

Souhrn
GEH je velmi dobrý materiál pro odstraňování arzenu a niklu 

z podzemních vod. Článek seznamuje s výsledky užití nové tech-
nologie úpravy podzemních vod pro základní a mateřskou školu 
v Horním Vítkově poblíž Chrastavy. Podzemní voda obsahuje 
nejen větší množství železa a manganu, ale i přibližně 50 µg/l 
arzenu  a 40 µg/l niklu. Nová technologie redukovala úroveň Fe 
a Mn pod požadované limity pro pitnou vodu. Koncentrace As a Ni 
klesly pod mez detekce analytickými metodami. I když je jako 
oxidační činidlo používán chlor, přesto chlorované uhlovodíky 
nebyly v upravené vodě detekovány.

u

Úvod
Těžké kovy patří mezi hygienicky i vodohospodářsky významné 

ukazatele. Některé jsou tzv. esenciální, mají určitou biologickou 
funkci, ale ve vyšších koncentracích mohou být toxické. Jiné nemají 
zvláštní biologický význam, ale jsou toxické, karcinogenní nebo 
teratogenní. Proto se stále zpřísňují kritéria vymezující obsah kovů 
v pitných, povrchových i odpadních vodách.

Arzen je dokumentovaný humánní karcinogen, způsobuje rako-
vinu kůže, patří mezi inhibitory biochemických oxidací. Vyhláška 
č. 252/2004 Sb. [1] povoluje nejvyšší mezní hodnotu arzenu v pitné 
vodě 10 µg.l-1. Arzen v pitné vodě, spolu s rtutí (1 µg.l-1), kadmiem 
(5 µg.l-1), antimonem (5 µg.l-1), niklem (20 µg.l-1), olovem (10 µg.l-1) 
a chromem (50 µg.l-1) patří mezi prvky, u kterých by byla ve vodních 
zdrojích ideální nepřítomnost. 

Ve vodě v oxickém prostředí převažuje jako nejstabilnější forma 
výskytu arzenu AsV. V alkalickém prostředí se vyskytují především 
iontové formy HAsO4

2- a AsO4
3-, v neutrálním prostředí pak H2AsO4

- 
a HAsO4

2-. Při poklesu oxidačně-redukčního potenciálu převažuje 
AsIII, zejména H3AsO3. V redukčním prostředí, za přítomnosti sul-
fidů, je dominantní formou výskytu As2S3.

Nikl patří k vybraným zvlášť nebezpečným látkám, jak bylo výše 
uvedeno. V přírodních vodách se nikl vyskytuje jen ve velmi níz-
kých koncentracích, nejvýše desítkách µg.l-1. Zdrojem kontaminace 
životního prostředí jsou proto zejména odpadní vody z povrchové 
úpravy kovů, a dále odpadní vody z barevné metalurgie, z výroby 
mincí, sklářského a keramického průmyslu. Kromě výskytu jedno-
duchého iontu Ni2+ přicházejí ve vodách v alkalickém prostředí 
v úvahu hydroxokomplexy [NiOH]+ až [Ni(OH)4]

2-, dále karbonato-
komplex [NiCO3(aq)]0 a sulfatokomplex [NiSO4(aq)]0. Rozpustnost 
niklu ve vodách je limitována tvorbou uhli-
čitanu, hydroxy-uhličitanu nebo hydroxidu. 
Do organismu se nikl dostává zejména zaží-
vacím ústrojím a také inhalací. V organismu 
je distribuován krevním oběhem a může se 
hromadit v ledvinách. Většina přijatého nik-
lu je vyloučena výkaly a močí. Akutní otrava 
může zapříčinit poškození zažívacího traktu, 
srdce, cév, ledvin a centrálního nervového 
systému. Nikl má alergizující účinky na 
pokožku a dýchací systém. 

Pro povrchové vody, které jsou využívány, 
nebo u kterých se předpokládá využití jako 
vodárenského zdroje [2,3] je pro kategorie 
A1 uvedena jako směrná a mezní hodnota 
arzenu 10 µg.l-1 a niklu jako mezní hodnota 
20 µg.l-1, pro kategorie A2 je uvedena pouze 
mezní koncentrace arzenu 10 µg.l-1 a nik-
lu 30 µg.l-1 a pro kategorie A3 je směrná 
a i mezní hodnota pro arzen 20 µg.l-1 a mezní 

hodnota pro nikl 30 µg.l-1. V příloze 3 [3] v požadavcích pro užívání 
vody pro vodárenské účely je vymezena pouze koncentrace arzenu 
5 µg.l-1, v obecných požadavcích na užívání povrchových vod je pro 
C90 vymezena koncentrace arzenu 20 µg.l-1 a pro nikl 40 µg.l-1. Arzen 
a nikl patří k vybraným zvlášť nebezpečným látkám ve vodách a je 
u nich vymezeno [3] i vypouštěné prahové množství a požadovaná 
minimální četnost sledování 12 x za rok. Pro arzen je uvedeno denní 
množství 0,5 gramů a roční množství 0,15 kg, pro nikl je uvedeno 
denní množství 5 gramů a roční množství 1,5 kg. 

Vzhledem k tomu, že vodní zdroje povrchových, ale především 
podzemních vod obsahují mnohdy, s ohledem na geologické pod-
loží, zvýšené koncentrace As a Ni, je nutné jejich odstranění z vod 
věnovat významnou pozornost.

Možnosti odstranění těžkých kovů z vod obecně
Odstraňování arzenu a niklu z vod je možné provádět několika 

způsoby, ne všechny jsou však běžně využitelné. Zvolený způsob 
závisí především na počáteční koncentraci As a Ni a na užití 
upravené vody (pitná voda, zaústění vyčištěné vody do kanalizace 
či do recipientu aj.). Je možné použít spolusrážení a adsorpci na 
povrchu hydratovaných oxidů Fe a Al při koagulaci, srážení pomocí 
vápenného mléka či sulfidu, adsorpci na aktivním uhlí či speciál-
ních sorbentech, iontovou výměnu, event. membránové procesy 
(reverzní osmóza, elektrodialýza).

Mezi nejběžněji využívané procesy se řadí použití koagulace [4,5] 
a srážení pomocí sulfidu či vápenného mléka. Sulfidické srážení 
nebude vhodné pro odstraňování As z pitných vod, ale je úspěšně 
používáno při čištění vod odpadních. Procesu koagulace lze využít 
v obou případech. Iontová výměna není vhodná pro vodárenské úče-
ly, provozně je však použitelná při čištění průmyslových vod [6]. 

Uvedené procesy odstraňování arzenu jsou obecně účinnější pro 
AsV než pro AsIII. Z toho důvodu, pro dosažení maximální účinnosti, 
musí pak být do procesu úpravy či čištění vod přidávána různá 
oxidační činidla (H2O2, Fentonovo činidlo, MnO2 aj.) [7]. Zmíněná 
oxidační činidla však negativně působí na materiál membrán při 
použití membránových procesů [8]. 

Významné místo mezi technologiemi používanými především 
pro odstraňování arzenu z podzemních vod patří obecně sorpčním 
procesům. Velká pozornost je v poslední době věnována především 
oxidům FeIII, jak amorfní formě FeOOH, tak krystalické formě geothitu 
(α-FeOOH), lepidokrokitu a limonitu (γ-FeOOH) či hematitu (α-Fe2O3) 
[9]. Výhodou těchto sorbentů je vysoká a srovnatelná účinnost odstra-
nění pro obě oxické formy As. Nevýhodou je pak obtížná separace 
sorbentu (malá velikost částic), ev. vysoký hydraulický odpor při 
použití jako náplně filtru. Výše uvedené vlastnosti hydratovaných 
oxidů a Fe0 se využívají pro odstraňování As a Ni i v systémech in-
situ formou reaktivních bariér [10,11]. Vysoké účinnosti odstranění 
lze docílit za určitých provozních podmínek i při užití sorbentu GEH 
(α-FeOOH), který byl použit i pro řešení způsobu úpravy podzemní 
vody uvedené v tomto článku. Je zřejmé, že sorbent GEH lze tech-
nologicky použít za podmínek, kdy voda neobsahuje Fe, Mn a volný 
chlor a pH vody natékající na filtr plněný tímto sorbentem je menší 
než 7. Velkou výhodou tohoto sorbentu je skutečnost, že As i Ni se ve 
struktuře GEH vážou natolik pevně, že nedochází k jejich vyplavo-
vání při fázi praní – nevzniká prací voda s vysokými koncentracemi 

Obr. 1. Schéma technologické linky úpravy podzemní vody
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řídící mikroprocesorovou jednotkou, která řídí pracovní a prací fázi 
filtru. Filtračním materiálem uvnitř filtru je greensand. 

Voda zbavená železa a manganu natéká do nádrže T1 a z ní je 
čerpána pomocí AT-stanice na filtr s vyměnitelnou patronou obsa-
hující aktivní uhlí. Na filtru dochází jednak k dechloraci, odstra-
nění zbytkového chloru, ale také k adsorpci organických látek a ev. 
snížení hodnoty CHSKMn. Voda z nádrže T1 je též používána pro 
praní filtru DEFERR 75 a dále pro napájení kotlů v místní kotelně. 
Praní filtru DEFERR 75 probíhá vždy v noci. Po dobu praní a opětov-
ném uvedení filtru do provozu je přerušena na 30 minut produkce 
předupravené vody. Dodávka pitné vody však přerušena není.

Vzhledem k tomu, že dominantním požadavkem úpravy vody 
je výše uvedené snížení koncentrace arzenu a niklu, je třeba 
následovně, před využitím sorpčních vlastností materiálu GEH 
upravit, resp. snížit hodnotu pH na cca 6,8 dávkováním zředěné 
kyseliny solné. Po úpravě hodnoty pH voda dále natéká do filtru 
DEARS 110, plněného speciálním sorbentem GEH, na kterém 
dochází k odstraňování As a Ni. Následovně je voda hygienicky 
zabezpečena chlorací pomocí roztoku chlornanu sodného a je 
akumulována v nádrži T2. Pro zvýšení obsahu vápníku a hořčíku 

je v nádrži zavěšen zásobník s drceným 
dolomitem, ze kterého se Ca a Mg do vody 
rozpouští. Dolomitický materiál je pravidel-
ně do zásobníku doplňován. Upravená voda 
z nádrže T2 pomocí AT-stanice je pak čer-
pána na místo spotřeby. Praní filtru DEARS 
110 probíhá 1 x za 14 dní opět v noci, cca 
3 hodiny po praní flitru DEFERR 75. Při 
praní není přerušena dodávka upravené 

As a Ni. Sorbent se však musí po cca 4 – 5 
letech i déle (v závislosti na vstupní koncen-
traci kovů a objemu vyrobené vody) vyměnit 
a uložit na skládku.

Reálné řešení úpravy 
 podzemní vody

Předmětem úpravy vody pro objekt 
Základní a Mateřské školy v Horním Vít-
kově u Chrastavy byla podzemní voda se 
zvýšeným obsahem As (30 – 60 µg.l-1) a Ni 
(10 – 40 µg.l-1). V dané lokalitě se jednalo 
o jediný vodárenský zdroj. Podzemní voda 
vykazuje krom již uvedené zvýšené koncen-
trace As a Ni i vyšší obsah manganu, železa 
a má nízký obsah Ca a Mg. Vydatnost vrtu je 
setrvalá 0,3 l.s-1 a je dostatečně postačující 
pro zmíněný objekt obou škol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní 
zdroj, ve kterém se vyskytují 2 vysoce toxické 
kovy As a Ni, (obsah As je až 6 x vyšší než je 
povoleno vyhláškou č. 252/2004 Sb. a obsah 
Ni cca 2 x vyšší), bylo třeba zvolit vysoce 
účinnou a stabilní technologii úpravy vody. 
Realizace nebyla jednoduchá a vyžadovala 
maximální pozornost při optimalizaci všech 
technologických parametrů a časů.

Základní charakteristika vstupní vody z let 
2005 a 2007, než byla zmíněná technologie realizována, je uvedena 
v tabulce 1. Pro porovnání kvality vody jsou v tabulce 1 uvedeny 
i požadované hodnoty ukazatelů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Popis technologie
Schéma celé technologické linky je zřejmé z obr. 1. Surová 

podzemní voda je čerpána z vrtu nautilou do stripovací věže, kde 
dochází k odvětrání volného oxidu uhličitého, případně radonu 
a dále voda stéká do nádrže pod stripovací věží. Z této nádrže je 
voda pomocí AT-stanice čerpána na mechanický filtr. Po průtoku 
filtrem je do potrubí dávkováno nastavené množství chlornanu 
sodného a uhličitanu sodného (kalcinovaná soda). Chlor je využit 
pro oxidaci Fe2+ (převedení rozpustné formy Fe na nerozpustnou, 
separovatelnou formu hydratovaného oxidu železitého) a dále pro 
první inaktivaci mikrobiálního znečištění podzemní vody. Roztok 
uhličitanu sodného zvyšuje hodnotu pH na cca 7,3, což příznivě 
ovlivňuje oxidační reakce Fe i Mn. Z důvodu přítomnosti manganu 
v podzemní vodě je následně dávkován i manganistan draselný. 
Jeho účelem je převedení rozpustné formy Mn2+ na nerozpustnou 
formu hydratovaného oxidu manganičitého. Voda s nadávkovanými 
chemikáliemi je vedena do tlakového filtru DEFERR 75, kde dochází 
k separaci jak pevné fáze Fe, tak Mn. Filtr DEFERR 75 je osazen 

Tabulka 1. Základní charakteristika podzemní, upravované vody

ukazatel 2. 3. 2005 7. 6. 2007
vyhláška č.252/2004 Sb.
limit typ limitu

mikrobiologické ukazatele
enterekoky (KTJ/100ml) 0 7 0 NMH
Escherichia coli (KTJ/100ml) 0 8 0 NMH
koliformní bakterie (KTJ/100ml) 0 8 0 MH
počty kolonií při 22°C (KTJ/ml) 30 15 200 MH
počty kolonií při 36°C (KTJ/ml) 1 7 20 MH
mikroskopický obraz – abioseston (%) 40 10 10 MH

chemické ukazatele
arsen (µg/l) 31 56 10 NMH
dusičnany(mg/l) < 1 < 1 50 NMH

hořčík (mg/l) 6,8 7
20–30

10
DH
MH

CHSKMn (mg/l) < 0,5 < 0,5 3 MH
chloridy (mg/l) 4,9 6 100 MH
mangan (mg/l) 0,24 0,25 0,05 (0,2) MH
nikl (µg/l) 38 8,9 20 NMH
sírany (mg/l) 31 37 250 MH

vápník (mg/l) 13,7 15
40–80

30
DH
MH

∑ Ca+Mg (mmol/l) 0,62 0,68 2 – 3,5 DH
železo (mg/l) 2,2 3,4 0,2 (0,5) MH
KNK4,5 (mmol/l) 1,1 1,1 neuvedeno
CO2 volný (mg/l) 15,4 17,6 neuvedeno
pH 6,5 6,8 6,5–9,5 MH

ukazatel 15.10.2007 25.1.2008
mikrobiologické ukazatele

enterekoky (KTJ/100ml) 0 0
Escherichia coli (KTJ/100ml) 0 0
koliformní bakterie (KTJ/100ml) 0 0
počty kolonií při 22°C (KTJ/ml) 0 0
počty kolonií při 36°C (KTJ/ml) 0 0
mikroskopický obraz – abioseston (%) 3 3

chemické ukazatele
arsen (µg/l) < 1 < 1
hořčík (mg/l) 4,15 7,62
mangan (mg/l) 0,028 0,016
nikl (µg/l) 7 < 1
vápník (mg/l) 6,6 15,8
∑ Ca+Mg (mmol/l) 0,42 0,70
železo (mg/l) 0,02 0,03
pH 6,5 6,7

Tabulka 2. Kvalita upravené vody (3měsíční provoz)

ukazatel podzemní voda upravená voda
chemické ukazatele

pH 6,9 7,0
KNK4,5 (mmol/l) 1,3 1,3
∑ Ca+Mg (mmol/l) 0,68 0,68
železo (mg/l) 1,51 0,033
mangan (mg/l) 0,218 < 0,001
arsen (µg/l) 25 < 0,7
nikl (µg/l) < 1 < 1
měď (mg/l) < 0,001 < 0,001
olovo (µg/l) 0,008 < 0,001
chloridy (mg/l) 4,3 11,6
sírany (mg/l) 26,8 25,3

Tabulka 3. Kvalita upravené vody (7měsíční provoz)

ukazatel
surová voda 
7. 6. 2007

upravená voda 
25.1.2008

vyhláška č.252/2004 Sb.
limit typ limitu

tetrachlorethen – PCE (µg/l) < 0,5 < 0,5 10 NMH
trihalogenmethany – THM (µg/l) < 2 < 2 100 NMH
trichlorethen – TCE (µg/l) < 2 < 2 10 NMH
trichlormethan - chloroform < 2 < 2 30 MH

Tabulka 4. Koncentrace halogenovaných uhlovodíků v surové a upravené vodě
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vody do místa spotřeby, protože praní filtru je též zajišťováno 
z akumulační nádrže T1.

Jak vyplývá z výše uvedeného popisu a schématu technologie, 
úprava vody, resp. skladba jednotlivých technologických celků není 
jednoduchá a sestává se z několika po sobě logicky navazujících blo-
ků. Cíl byl však splněn. Výsledkem složitější úpravy je upravená voda, 
která v plném rozsahu (s výjimkou Ca+Mg) odpovídá požadavkům 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. V tabulce 2 je uvedena kvalita upravené 
vody okamžitě po spuštění technologie (15. 10. 2007) a po třímě-
síčním provozu, v tabulce 3 je pak uvedeno porovnání chemických 
ukazatelů podzemní a upravené vody po 7 měsících provozu (odběr 
05.05.2008). Nutno poznamenat, že navýšení obsahu vápníku a hoř-
číku filtrací vody drceným dolomitem není významné.

S ohledem na dávkování chloru v počátečním stupni úpravy 
podzemní vody (odželezení vody) by mohla být obava z tvorby 
halogenovaných uhlovodíků (CHSKMn < 0,5 mg/l). Tato obava je 
však bezpředmětná. Všechny koncentrace stanovených chlorova-
ných derivátů uhlovodíků se v upravené vodě nachází pod mezí 
stanovitelnosti – viz tabulka 4. 

Závěr
Sorbent GEH vykazuje vynikající vlastnosti při odstraňování As 

a Ni z podzemních vod. Jsou zde prezentovány konkrétní výsledky 
s více jak půl ročního reálného provozu úpravy podzemní vody 
v objektu Základní a Mateřské školy v Horním Vítkově u Chrastavy. 
Podzemní voda se zvýšeným obsahem Fe a Mn, ale především s obsa-
hem As cca 50 µg/ a Ni cca 40 µg/l je uvedenou technologii upravena 
na vyhovující kvalitu pitné vody. Nejenže jsou významně nízké 
koncentrace Fe a Mn, ale zbytkové koncentrace As a Ni se pohybují 
pod mezí stanovitelnosti analytickými metodami. Přestože je jako 
oxidační činidlo pro oxidaci Fe použit chlornan sodný, v upravené 
vodě nejsou detekovány žádné halogenované uhlovodíky. 
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Removal arsenic and nickel from groundwater by sorbent 
GEH (Strnadová, N.; Stehlík, V.)
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GEH is very good material for removal arsenic and nickel from 
ground water. This article presents results of new technology 
treating ground water for nursery school in Horní Vítkov near 
Chrastava for period longer than eight months. Underground 
water contains not only higher level of iron and manganese, but 
also approximately 50 µg/l of arsenic and 40 µg/l of nickel. The 
new technology reduces higher level of Fe and Mn to a level lower 
than required limits thus producing high quality drinking water. 
Concentration of As and Ni is decreased to values lower than de-
tection limit of analytical methods. Even though chlorine is used 
as oxidation agent, no chlorinated hydrocarbons are detected in 
treated water.

Malá úvaha  
k přípravě velké novely 
vodního zákona
Jaroslava Nietscheová

Klíčová slova
„velká“ novela vodního zákona – odpadní vody – jímka pro akumula-
ci odpadních vod – vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a podzemních – zneškodňování odpadních vod na pozemcích

Souhrn
V rámci připravované „velké“ novely vodního zákona bude 

řešena i otázka jak nakládat s odpadními vodami z malých komu-
nálních zdrojů, především žump. Článek rozebírá i souvislosti 
s ostatními právními předpisy a upozorňuje na technickou, eko-
nomickou a organizační náročnost sledování a likvidace tohoto 
typu odpadních vod, které nepodléhají věcnému usměrňování 
ceny. Jedním z možných řešení v některých případech by bylo 
jejich vyvážení na pozemky, proto by „velká“ novela měla tuto 
možnost legislativně umožnit.

u

Úvod
Naše rychle se rozvíjející společnost zvyšuje své požadavky na 

služby vodního hospodářství. Požaduje, aby bylo vodou bezchybně 
a kvalitně zásobováno více obyvatel, aby pokud možno celé osíd-
lené území bylo chráněno před povodněmi a zároveň požaduje, 
aby se spotřeba vody nijak neprojevila v přírodním prostředí, zejmé-
na nebyly ohroženy vodní a na vodu vázané ekosystémy. Častým 
a důrazným požadavkem je, aby vodní toky s vodními díly vypadaly 
jako civilizací nedotčené části přírody. Z toho vznikají nové požadav-
ky na právní úpravu vztahů k vodám v oblasti užívání vod k ochraně 
před povodněmi a rovněž k ochraně před následky sucha.

Vývoj v oblasti vodního hospodářství je zřetelný i s ohledem na 
patrné změny klimatu, ať si o jejich příčině myslíme cokoliv. Je 
jednoznačné, že počasí je mnohem vrtkavější, než jsme byli zvyklí. 
Často musíme čelit rychlým změnám teplot, silným větrům, příva-
lovým srážkám nebo zase dlouhým obdobím sucha.

To je samozřejmě problém pro vodní hospodářství, které je stále 
nastaveno na myšlenku, že musí mít obyvatelstvo zajištěn „vodní 
luxus“ s možností použití dostatečného množství vody zaručené 
jakosti, výborné kvality a naprosté nezávadnosti kdykoliv „otočí 
kohoutkem“.

„Velká novela“ vodního zákona
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 

připravují už nějakou dobu tak zvanou „velkou novelu“ vodního 
zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů). Příprava probíhá za široké účasti 
veřejnosti a cílem je upravit všechna ustanovení vodního zákona, 
která se nějakým způsobem neosvědčila, protože jsou už překoná-
na vývojem techniky, názorů společnosti, rozsudky soudů nebo 
požadavky předpisů Evropských společenství. 

Jedním z určujících otázek pro všeobecné přijetí určitých postu-
pů je nepochybně otázka finančních nákladů. Nepochybně velmi 
nákladnou záležitostí je obecně zneškodňování odpadních vod.

Jsou-li odpadní vody vznikající při používání obytných, průmys-
lových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb, zařízení 
nebo dopravních prostředků odváděny jednotnou nebo oddílnou 
splaškovou kanalizací čištěny a následně vypouštěny do vod povr-
chových nebo výjimečně do vod podzemních, má vodní zákon 
zpracovány postupy a zažité mechanismy. Takové odpadní vody 
se zneškodňují vypouštěním do vod povrchových nebo, výjimečně, 
do vod podzemních.

Cena takového zneškodňování odpadních vod, jsou-li odváděny 
a čištěny v kanalizaci pro veřejnou potřebu, je cenou věcně usměr-
ňovanou a vypočítává se jako stočné podle příslušných předpisů 
provádějících zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodo-
vodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Malé zdroje znečištění
Určitá nemalá část osídlení je však v obcích a osadách, které 

jsou zdrojem znečištění menším než 2000 ekvivalentních oby-
vatel a v řadě z nich není vybudovaná žádná kanalizace. Každý 
z vlastníků nemovitostí je pak odpovědný za zneškodňování svých 
odpadních vod sám.

Část z nich, pokud mají v dosahu vodní tok nebo jiné povrchové 
vody, zvolí vlastní „domovní“ čistírnu odpadních vod, případně 
biologický septik, s povolením příslušného vodoprávního úřadu, zne-
škodňuje své vyčištěné odpadní vody v těchto povrchových vodách.

Někteří z vlastníků nemovitostí, jde-li o jednotlivé rodinné domy 
nebo stavby pro individuální rekreaci, pokud to s ohledem na 
místní poměry povolí příslušný vodoprávní úřad, vypouštějí své, 
řádně vyčištěné odpadní vody do půdních vrstev a tím nepřímo 
do vod podzemních.

Zbývající poměrně velká skupina vlastníků nemovitostí, která 
má vznikající odpadní vody buď historicky nebo i nově svedeny do 
nepropustných jímek (žump), tak musí řešit svou situaci, protože 
není schopna splnit povinnosti uložené ustanovením § 5 odst. 3 
vodního zákona. Je to např. v souvislosti s tím, že kanalizace dosud 
nebyla vybudována, jde o chráněná území, kde taková výstavba 
nemůže být povolena apod. Je zřejmé, že akumulované odpadní 
vody musí být systematicky „nějak“ zneškodňovány.

Žumpy
V řadě případů je možné tyto odpadní vody následně čistit na 

dostupné čistírně odpadních vod. Jde však o čistě smluvní vztah 
producenta odpadních vod a vlastníka nebo provozovatele vodní 
kanalizace. Platné předpisy, vodní zákon ani zákon o vodovodech 
a kanalizacích neukládají vlastníkům a provozovatelům kanalizací 
pro veřejnou potřebu povinnost takové odpadní vody přebírat. Ne-
jde v tomto případě o povinnost „umožnit připojení“ podle ustano-
vení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Nepochybně 
také proto, že tomu brání technické, respektive provozní problémy. 
Je tedy podstatná otázka, jak s těmito akumulovanými odpadními 
vodami dále naložit.

Vyskytují se názory, že je nelze v rámci platných předpisů zne-
škodňovat jinak než vyvážením na odpovídající čistírnu odpadních 
vod. Příslušné vodoprávní úřady, případně Česká inspekce životní-
ho prostředí v některých případech za vyvážení těchto odpadních 
vod na pozemky ukládají pokuty jako za ohrožování povrchových 
nebo podzemních vod nedovoleným vypouštěním odpadních 
vod ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona. 
Odkazují přitom na zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění pozdějších předpisů a fakt, že použití těchto odpadních 
vod (jako hnojiva) v něm není řešeno.

Jak přistupovat k likvidaci odpadních vod ze žump?
V tomto směru je však nutno vyjít z platného právního stavu. 

Vodní zákon řeší pouze zneškodňování odpadních vod vypouště-
ním do vod povrchových nebo výjimečně do vod podzemních. Dále 
řeší také ochranu povrchových a podzemních vod před zhoršová-
ním jejich jakosti závadnými látkami, tedy i těmi, které by se do 
nich mohly dostat z odpadních vod zneškodňovaných jinak než 
vypouštěním do vod povrchových, případně podzemních. Zákon 
o hnojivech  řeší otázku aplikace různých látek na pozemky za 
účelem zvýšení jejich úrodnosti. S odpadními vodami akumulo-
vanými v nepropustných jímkách nepočítá. Zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů výslovně stanoví, že se nevztahuje na odpadní 
vody [§ 2 odst. 1 písm. a)]. 

Problém zneškodňování odpadních vod však je třeba řešit zejmé-
na v situaci, kdy návrh „velké“ novely vodního zákona v poslední 
pracovní verzi předpokládá, že vlastník nepropustné jímky k aku-
mulaci odpadních vod bude povinen uchovávat po dobu nejméně 
3 let doklady o řádném vyvážení své jímky a na požádání je před-
kládat příslušnému vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci 
životního prostředí pro kontrolu nakládání s nimi, resp. kontrolu 
jejich zneškodňování.

Otázkou je, jaké množství vyvezených odpadních vod bude 
taková osoba povinna doložit. Zřejmě množství odpovídající vyba-
vení nemovitosti, způsobu a době jejího užívání. Je-li nemovitost 
připojena na vodovod, zejména na vodovod pro veřejnou potřebu, 
pak bude zřejmě povinna doložit vyvezení množství odpadních vod 
přibližně odpovídající jejich odběru.

Z praktického hlediska jsou v takovéto situaci, zvláště ve staré 
zástavbě, mnohé problémy, z nichž řada nebude snadno řešitel-
ná. K tomu je třeba přihlédnout k finanční náročnosti odvozu 
odpadních vod na relativně vzdálenou čistírnu odpadních vod 
a k nákladům na jejich čištění, které nejsou věcně usměrňované 
cenou a bývají podstatně vyšší než stočné.

Stojí proto za zvážení, v rámci „velké“ novely vodního zákona, 
stanovit výslovně možnost zneškodňovat odpadní vody akumulo-
vané v nepropustných jímkách na pozemcích za stejných podmínek 
jako kal definovaný v § 32 písm. a) zákona o odpadech za splnění 
povinností uložených  v § 33 téhož zákona. Přitom by patrně muselo 
být uvedeno, že s odpadními vodami z domácností akumulovaný-
mi v nepropustných jímkách se pro případ jejich zneškodňování 
na pozemcích nakládá jako s upraveným kalem podle § 9 zákona 
o hnojivech. Jejich charakter by se tím nezměnil, nestaly by se 
odpadem, ale jejich zneškodňování na pozemcích, k němuž reálně 
běžně dochází, by dostalo řádný zákonný rámec. Mnoha vlastníkům 
rodinných domů, chat a chalup by ubyly zbytečné starosti a povr-
chové ani podzemní vody by nebyly ohroženy.

Závěr
„Velká“ novela vodního zákona by měla výslovně upravit i mož-

nost zneškodňování odpadních vod převážně z domácností aku-
mulovaných v nepropustných jímkách vyvážením na pozemky 
v případech, kdy je jejich dovážení do čistírny odpadních vod 
finančně nebo technicky obtížné.

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Povodí Vltavy, s.p.

Holečkova 8
150 24 Praha 5

e-mail: nietscheova@pvl.cz

A Minor Consideration of the Effects of a “Major” Amend-
ment to the Water Act (Nietscheová, J.)

Key words
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the surface or underground water – disposal of waste water by 
disposing it on the land

The „major“ amendment to the Water Act should also address 
the option of disposal of waste water, mainly from households and 
collected in impermeable tanks, by disposing it on land in the situ-
ations when delivering the waste water to the sewage treatment 
plant is technically or financially difficult.
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Jak pracovat s hodnotami 
pod mezí stanovitelnosti
Ivan Nesměrák

Klíčová slova
hodnoty pod mezí stanovitelnosti – náhradní hodnota – Pearsonovo 
rozdělení III. typu – log-normální rozdělení – aritmetický průměr 
– směrodatná odchylka

Souhrn
V ČR byla intuitivně přijata zásada nahrazovat při měření ja-

kosti vody v tocích hodnoty pod mezí stanovitelnosti polovinou 
této hodnoty a počítat aritmetický průměr pouze v případě, že 
hodnot pod mezí stanovitelnosti je méně než polovina naměřených 
hodnot. Tato zásada a možnost vypočítávat průměr i při 90 % 
hodnot pod mezí stanovitelnosti podle návrhu Směrnice Komise 
byly prověřeny na souborech s Pearsonovým rozdělením III. typu 
a log-normálním rozdělením s různými koeficienty variace. Ana-
lýza ukázala, že systém náhrady hodnot pod mezí stanovitelnosti 
je složitý a že náhrada hodnotou rovnou polovině meze stanovitel-
nosti je přijatelná zhruba do 50 % hodnot pod touto mezí. V tako-
vém případě je odchylka vypočteného průměru nebo směrodatné 
odchylky od správné hodnoty v přijatelných mezích.

1. Úvod
Výsledky měření jakosti vody v tocích vedou v mnoha případech 

také k hodnotám pod mezí stanovitelnosti. V České republice se 
hodnoty pod mezí stanovitelnosti nahrazují polovinou této meze. 
Aritmetický průměr a medián se z takto upraveného souboru 
naměřených hodnot vypočítává pouze tehdy, je-li hodnot pod 
mezí stanovitelnosti maximálně n/2, je-li n sudé nebo (n-1)/2, je-li 
n liché, kde n je počet naměřených hodnot; v opačném případě se 
výpočet uzavírá tím, že průměr se neuvádí a medián je menší než 
mez stanovitelnosti. Podobně se postupuje při výpočtu průměr-
ného nebo středního látkového odnosu vypočítávaného z i-tých 
látkových odnosů, které se počítají jako součin i-té koncentrace 
a i-tého průtoku vody.

Stejná konvence byla dohodnuta v rámci měřícího programu 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe a Sasko česko-německé 
Komise pro hraniční vody [1, 2]. Naproti tomu sasský zemský před-
pis stanovuje pro výpočet aritmetického ročního průměru nahradit 
všechny hodnoty ležící pod mezí stanovitelnosti polovinou této 
meze; o nějakém omezení se nezmiňuje [3].

Výpočet hodnoty s pravděpodobností nepřekročení 90 % (hodno-
ta C90) se řídí poněkud odlišnými pravidly. Výpočet hodnoty C90 se 
provádí podle ČSN 75 7221 tak, že se vychází z hodnot sestavených 
do sestupné řady a pracuje se pouze s k nejvyššími hodnotami; hod-
nota k je při tom funkcí počtu hodnot [4]. To znamená, že hodnotu 
C90 lze vypočítat pouze tehdy, pokud k nejvyšších hodnot leží nad 
mezí stanovitelnosti; v opačném případě se uvádí C90<MS, kde MS 
je mez stanovitelnosti.

Návrh Směrnice Komise ES [5] v článku 5 stanoví, že hodnoty 
pod mezí stanovitelnosti se nahrazují polovinou této meze a z takto 
upravených hodnot lze vypočítat aritmetický průměr. Jestliže je však 
hodnot pod mezí stanovitelnosti 90 %1, nelze aritmetický průměr 
spočítat a uvede se „aritmetický průměr je pod mezí stanovitelnos-
ti“. Tento postup neplatí pro ukazatele, které jsou sumou parametrů, 
metabolitů atd. V těchto případech se hodnoty jednotlivých parame-
trů, metabolitů atd. pod mezí stanovitelnosti nahrazují nulou.

Zajímalo nás v souvislosti s návrhem Směrnice Komise, jaké 
důsledky může mít nahrazení až 90 % hodnot pod mezí stano-
vitelnosti polovinou této meze. Problematikou hodnot pod mezí 
stanovitelnosti jsme se zabývali již počátkem 90. let a konstatovali 
jsme, že náhrada hodnot pod mezí stanovitelnosti polovinou této 
meze není správná [6].

2. Metodika řešení problému
Problém náhrady hodnot pod mezí stanovitelnosti jsme řešili 

pomocí namodelovaných souborů hodnot s různým tvarem rozdě-

1 Rozumíme tomu tak, že aritmetický průměr nelze vypočítat, pokud je hodnot 
pod mezí stanovitelnosti 90 % a více.

lení hodnot. Použili jsme Pearsonovo rozdělení III. typu a logarit-
micko-normální rozdělení 2 a namodelované soubory hodnot jsme 
charakterizovali koeficientem variace.

Zajímalo nás především, jakou hodnotou by měly být nahra-
zeny hodnoty pod mezí stanovitelnosti. Tuto náhradní hodnotu 
jsme zapisovali pomocí součinitele k jako k*MS, kde MS je mez 
stanovitelnosti. Zajímalo nás dále, jak se projeví na výpočtu arit-
metického průměru a směrodatné odchylky náhrada hodnot pod 
mezí stanovitelnosti pro různá procenta počtu hodnot pod mezí 
stanovitelnosti a to při použití náhradní hodnoty rovné k*MS a při 
použití součinitele k=0,5.

Pearsonovo rozdělení III. typu
Pearsonovo rozdělení III. typu se používá pro popis rozdělení 

kladně asymetricky rozdělených hodnot. Frekvenční funkce ϕ(x) 
je definována rovnicí (1) [7]
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kde je 
xpr aritmetický průměr hodnot x.

Pro a>0, d>0 a xo→0 platí v<1 a r3<2 s ohledem na to, že platí 
rovnice (4).

daxx opr ++=
 (4)

Pearsonovo rozdělení III. typu bylo použito pro namodelování 
souborů hodnot s koeficientem variace v<1 a s koeficientem asy-
metrie r3<2.

Logaritmicko-normální rozdělení
Logaritmicko-normální rozdělení se hodí pro namodelování sou-

borů hodnot s větším koeficientem variace v a s vyšším koeficientem 
asymetrie r3. Soubory hodnot s logaritmicko-normálním rozdělením 
byly namodelovány nejdříve jako normálně rozdělené hodnoty loga-
ritmů (podle průměru logaritmů a směrodatné odchylky logaritmů) 
a soubory logaritmů byly pak transformovány na soubory hodnot.

3. Nalezení součinitele k
Namodelovaný soubor hodnot xi s koeficientem variace v byl 

seřazen vzestupně podle velikosti a byl zvolen počet nejmenších 
hodnot h, které byly označeny jako hodnoty pod mezí stanovi-
telnosti. Mez stanovitelnosti byla pak zvolena jako průměr mezi 
h-tým a (h+1)-tým členem vzestupně seřazeného souboru hodnot 
xi. Hodnoty, které byly v namodelovaném souboru označeny jako 
hodnoty pod mezí stanovitelnosti, měly pak být nahrazeny hodno-
tou rovnou k*MS, kde MS je mez detekce. Pro každou z h hodnot xi 
byl vypočten poměr xi/MS a z nich vypočten průměr, který se podle 
rovnice (5) rovná součiniteli k.

 (5)

Jestliže h hodnot, označených jako hodnoty pod mezí stanovitel-
nosti, je nahrazeno hodnotou k*MS, aritmetický průměr souboru 
se nezmění.

Popsaná procedura byla použita pro různé hodnoty h (různá 
procenta hodnot pod mezí stanovitelnosti) a byla hledána závislost 
součinitele k na procentu hodnot pod mezí stanovitelnosti. Tento 

2 Použili jsme také normální rozdělení, ale to není pro soubory hodnot s mnoha 
hodnotami pod mezí detekce zpravidla vhodné.
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postup byl aplikován na další soubory hodnot xi s jiným koeficien-
tem variace v.

Závislosti součinitelů k na procentu hodnot pod mezí stanovi-
telnosti pro 6 různých koeficientů variace v a Pearsonovo rozdělení 
III. typu jsou patrné z grafu 1. Z je zřejmé, že hodnoty součinitelů 
k jsou pro procenta hodnot pod mezí stanovitelnosti menší než cca 
50 % vyšší než 0,5.

Závislosti součinitelů k na procentu hodnot pod mezí stanovi-
telnosti pro 4 různé koeficienty variace v a logaritmicko-normální 
rozdělení jsou patrné z grafu 2. Z něj je zřejmé, že hodnoty součini-
telů k jsou pro koeficienty variace v<1,3 a pro procenta hodnot pod 
mezí stanovitelnosti menší než cca 50 % vyšší než 0,5.

4. Vliv použití hodnoty k=0,5 na velikost průměru
Použití koeficientů k vypočtených pro různá v a pro dvě rozdělení 

koncentrací a uvedených v grafech 1. a 2. zabezpečuje, že vypočte-
ný aritmetický průměr hodnot xi je správný. Pokud použijeme hod-
notu koeficientu k=0,5 budou se hodnoty aritmetického průměru 
lišit od správné hodnoty tím více, čím bude procento hodnot pod 
mezí stanovitelnosti větší.

Výsledek výpočtů je patrný z grafu 3., ve kterém jsou zakresleny 
vypočtené násobky správné hodnoty aritmetického průměru pro 
obě rozdělení 3. Z grafu je patrné, že do zhruba 50% podílu hodnot 
pod mezí stanovitelnosti je rozdíl mezi aritmetickým průměrem 
vypočteným pomocí k=0,5 a správnou hodnotou aritmetického 
průměru ještě přijatelný. Při vyšším procentu a při vyšších hodno-
tách koeficientů variace je rozdíl výrazný.

5. Vliv náhrady hodnot pod MS pomocí koeficientu 
k na velikost směrodatné odchylky

Ačkoliv použití vypočtených koeficientů k zaručuje správný 
výpočet aritmetického průměru, u směrodatné odchylky to již 
neplatí. Vypočtené směrodatné odchylky se od správných hodnot 
liší, jak je patrné z grafu 4.4.

Opět platí, že zhruba do 50% podílu hodnot pod mezí stanovitel-
nosti je rozdíl vypočtené směrodatné odchylky od správné hodnoty 
směrodatné odchylky ještě přijatelný. Pro vyšší procenta podílu 
hodnot pod mezí stanovitelnosti jsou rozdíly významné přesto, že 
se použije vypočtený koeficient k.

6. Vliv náhrady hodnot pod MS pomocí hodnoty 
k=0,5 na velikost směrodatné odchylky

Podobně jako nezaručuje použití k=0,5 (nahrazení hodnoty 
pod mezí stanovitelnosti polovinou této meze) správný výpočet 
aritmetického průměru, tak také použití k=0,5 nezaručuje správ-
ný výpočet směrodatné odchylky koncentrací, jak ukazuje graf 5. 
Z něj je dále patrné, že přijatelnou odchylku vypočtené směrodatné 
odchylky od správné hodnoty směrodatné odchylky dostaneme při 
počtu hodnot pod mezí stanovitelnosti do cca 50 % a při koeficien-
tech variace nad 0,5.

7. Závěr
V podstatě intuitivně zavedené pravidlo v ČR – nahrazovat při 

výpočtu statistických charakteristik koncentrací hodnoty pod mezí 

3 Hodnoty se vcelku dobře vzájemně zařadily; hodnoty příslušné Pearsonovu 
rozdělení mají uveden koeficient variace na 3 desetinná místa a hodnoty pří-
slušné logaritmicko-normálnímu rozdělení mají koeficient variace uveden na 
4 desetinná čísla.

4 Pro 100 % hodnot pod mezí stanovitelnosti je násobek správné směrodatné 
odchylky roven nule.

stanovitelnosti polovinou této meze, pokud počet hodnot pod mezí 
stanovitelnosti nepřekračuje 50 % naměřených hodnot – bylo potvr-
zeno provedenou analýzou jako správné.

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že nahrazovat 
při výpočtu statistických charakteristik koncentrací hodnoty pod 
mezí stanovitelnosti polovinou této meze je pouze přibližným 
pomocným řešením, které však doporučujeme uplatňovat pouze 
tehdy, pokud počet hodnot pod mezí stanovitelnosti nepřekračuje 
50 % naměřených hodnot.
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How to operate with the values below the limit of quanti-
fication (I. Nesměrák)

In the Czech Republic there is the intuitive rule to replace the 
values below the limit of quantification by half of the value of 
the limit of quantification. This replacement is possible in the 
case when number of the values below the limit of quantification 
is smaller then half of the number of measurements. This rule 
and the possibility to calculate the mean value in the case when 
number of the values below the limit of quantification is up to 90 
% of the measurements (by draft of Commission Directive) were 
analysed on the files by Pearson III. type and log-normal distri-
butions. The analyse showed the complexity of the replacement 
system and the acceptability of the replacement by half of the 
value of the limit of quantification in the case when number of 
the values below the limit of quantification is smaller then half 
of the number of measurements.



291vh 8/2008

Graf 1. Závislost koeficientu k na % hodnot pod MS pro různá 
v a Pearsonovo rozdělení III.typu

Graf 2. Závislost koeficientu k na % hodnot pod MS pro různá 
v a log-normální rozdělení

Graf 3. Závislost násobku správné hodnoty průměru na % 
hodnot pod MS pro různá v a Pearsonovo rozdělení III.typu a log-
normální rozdělení a k=0,5

Graf 4. Závislost násobku správné hodnoty směrodatné odchylky 
na % hodnot pod MS pro různá v a Pearsonovo rozdělení III. typu 
a log-normální rozdělení a hodnoty k

Graf 5. Závislost násobku správné hodnoty směrodatné odchylky 
na % hodnot pod MS pro různá v a Pearsonovo rozdělení III. typu 
a log-normální rozdělení a hodnoty k=0,5
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Ako ste sa dostali k oboru?
Už v detstve ma v Bratislave, kde 

som sa narodil, priťahoval Dunaj, jeho 
veľké vody, v tom čase aj ľadochod, 
a samozrejme plavba loďou, do Petržalky 
a Devína. Čo znamená rieka pre mesto 
som pochopil v roku 1939, keď uvedené 
lokality a tiež sútok Dunaja a Moravy, ako 
aj studne bratislavskej vodárne pripadli 
Nemeckej ríši. Náhradou za Dunaj sa mi 
stali potoky tečúce blízko môjho domova, 
ktoré v lete ochladzovali a prevetrávali 
viaceré časti mesta. Boli veľmi čisté, 
nezriedka v ich blízkosti bolo možné za-
zrieť žlto-čierne salamandry. Žiaľ, takmer 
všetky potoky boli postupne odvedené 
do verejnej kanalizácie. V súčasnosti 
je v ohrození aj známy potok Vydrica 
s rybníkmi v známej zóne mesta.

Gymnázium, ktoré som navštevoval 
sa hrdilo úspechmi svojich študentov 
vo vodných športoch. Napríklad môj 
spolužiak P. Schmidt získal olympijské 
zlato v dvojskife v roku 1960 v Ríme. 
Dlho som váhal pri výbere vysokej školy. 
Príčinou bola zmena politického systému 
v roku 1948, preferujúceho technické od-
bory, a ja som bol „latinčinár“. Pomohol 
mi psychotechnický test s nasledovným 
záverom: „Odporúčame inžinierske 
staviteľstvo alebo architektúru“. A tak 
som sa stal v roku 1949 poslucháčom 
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave. 
Po prvých dvoch ročníkoch spoločného 
štúdia som opäť stál pred dvojnásobnou 
voľbou. Moja prvá voľba bola jednoznačná – vodné stavby. Zásluhu 
na tom mal hlavne akad. Š. Bella, ktorý už pri prijímacom pohovore 
ocenil môj záujem o vodu a upozornil ma, že na fakulte je odbor 
vodné stavby. Neskoršie pedagógovia akad. O. Dub a prof. J Kra-
tochvíl spečatili môj záujem o vodu a odporučili mi prázdninovú 
prax v novovzniknutom Výskumnom ústave vodohospodárskom 
v Bratislave, kde som mal možnosť zoznámiť sa s výskumom Dunaja 
v kolektíve Ing. J. Solgaya, CSc.

Druhá voľba bola ťažšia: hydrotechnická alebo melioračno-
zdravotná špecializácia. O zdravotnej špecializácii sme vedeli 
málo a stokovanie, ktoré tam patrilo, nás viac-menej odrádzalo. Po 
mnohých presviedčaniach som súhlasil so zaradením na „malú 
vodu“. Asi sa o to pričinili tri nájadky v Evinom rúchu (víly z gréckej 
mytológie ochraňujúce pramene). Tie nám premietali spolu s ob-
rázkami vodárenských a kanalizačných stavieb počas náboru. Akási 
vnútorná spokojnosť s voľbou nastala až vtedy, keď spolužiakov otec 
skonštatoval: „Dobrý odbor si si zvolil, o prácu nebudeš mať núdzu, 
veď ľudia bez vody a hygienických zariadení nemôžu jestvovať.

Nárast poslucháčov a vznik dvoch vodohospodárskych špecia-
lizácií si vyžiadali zvýšenie počtu pedagogických a výskumných 
pracovníkov. S radosťou som preto prijal ešte počas štúdia v roku 
1953 ponuku prof. P. Višňovského z Katedry zdravotného inži-
nierstva, aby som nastúpil ako asistent s polovičným úväzkom. 
Odvtedy až do roku 2000, keď som odišiel do dôchodku, ostal som 
tejto katedre verný.

Kto bol Vaším vzorom? 
Počas štúdia mi boli vzormi už spomínaní pedagógovia. Neskoršie 

som stretol mnohých vzácnych ľudí – odborníkov, ako napr. prof. 
M. Šerik, DrSc. z VUT Brno a Ing. J.Turi-Nagy z Hydroconsultu 
Bratislava, pre ich priateľský prístup ku kolegom a snahu posunúť 
úroveň odboru dopredu, bližšie k stavu, aký bol vo vyspelých 
štátoch. Získané poznatky si nenechávali pre seba, ale doslova sa 
rozdávali. Zdá sa mi, že dnešnej mladej generácii chýbajú takéto 
vzory a bližší, trvalejší vzťah k svojim učiteľom. A žiaľ, klesá aj 
záujem o vodné stavby a vodohospodárstvo.

Čo zásadné sa stalo v priebehu Vašej profesijnej kariéry?
Stručne povedané, moja profesijná kariéra odrážala vývoj 

a zmeny na katedre a vo vodohospodárskej praxi. Za polstoročné 
pôsobenie na Katedre zdravotného inžinierstva v Bratislave ich bolo 
neúrekom. Ako každý mladý asistent som sa podieľal na výučbe 

doc. Ing. Ľubomír Hyánek, CSc.
Zdravotné inžinierstvo, ochrana vôd, 

pedagogická a výskumná činnosť

takmer všetkých predmetov zabezpečo-
vaných katedrou, čo mi neumožňovalo 
získať špecializáciu. Nakoniec to nebolo 
na škodu, lebo som získal komplexný 
pohľad na zásobovanie vodou a odvá-
dzanie odpadových vôd v urbanistických 
štruktúrach. Veľmi mi v odbornom raste 
pomohol pobyt v Afganistane v roku 
1961, kde som spolu s kolegom Ing. O. 
Oberdorferom projektoval vodovod pre 
mesto Harat.

Vtedajší politický systém vyžadoval 
množstvo „hotových inžinierov“. Naši 
absolventi sa dobre uplatňovali v praxi, 
pretože sa začala výstavba verejných vo-
dovodov a kanalizácií. Slovensko značne 
zaostávalo v počte obyvateľov napoje-
ných na vodovod a stokovú sieť v porov-
naní so stavom v Čechách a na Morave, 
nehovoriac už o európskych krajinách. 
Zo začiatku sa naši absolventi uplatňo-
vali prevažne v projekcii a v štátnych 
organizáciách, neskôr v dodávateľských 
podnikoch a samozrejme vo vtedajších 
VaKoch, kde sa stali prevádzkovateľmi. 
Keďže mnoho zdravotných inžinierov 
odchádzalo do priemyslu a poľnohos-
podárstva, inicioval som v šesťdesiatych 
rokoch vznik nového predmetu „Vodné 
hospodárstvo priemyslových a poľnohos-
podárskych závodov“, ktorý bol takmer 
dvadsaťpäť rokov v študijných osnovách. 
Z tejto oblasti bola aj téma mojej kandi-
dátskej práce zameraná na filtráciu cez 
vrstvu iónomeničov.

Azda kontakt s vodným hospodárstvom priemyslu prebudil vo 
mne záujem o technológiu vody. Ten stále narastal, ako sa zdra-
votné inžinierstvo menilo na interdisciplinárny odbor riešiaci 
úlohy a problémy jednotne z hľadiska kvantity a kvality vody. Do 
učebných osnov sa postupne zaraďovali predmety ako chémia vody, 
hygiena, hydrobiológia, technológia vody, odpadových vôd a kalu, 
urbanizmus a iné. Neustále zhoršovanie čistoty povrchových vôd, 
vodných ekosystémov a ohrozovanie kvality pozemných vôd si 
vynútili zvýšenú ochranu vôd vo vtedajšej  ČSSR. Uvedené skutoč-
nosti podmienili obrat v mojej profesijnej orientácii. Zameral som sa 
len na čistenie odpadových vôd a ochranu vôd pred znečistením. Za 
pomoci kolegov z Brna a Prahy sa mi podarilo zaradiť nový predmet 
„čistota vôd“ do študijných osnov vodohospodárov na Stavebnej fa-
kulte v Bratislave a zaistiť ho učebnicou. Pri tvorbe tohto predmetu 
som využil aj poznatky z mimoškolskej činnosti (výskum, štúdie, 
posudky, účasť v rôznych komisiách, radách, ČsVTS) a neskôr práce 
v Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Aký vývoj očakávate vo svojom odbore v budúcnosti?
Verím, že vývoj sa nezastaví. Zdravotné inžinierstvo využíva 

poznatky technologických a vedných disciplín, ktoré sa neustále 
rozvíjajú. Prioritne sa budú vyvíjať procesy úpravy vody, čistenie 
odpadových vôd a spracovania kalu. Zdravotno-vodohospodár-
ske školy sú dôležitým prvkom infraštruktúry miest a obcí, ktorý 
zabezpečuje zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd. 
Z tohto pohľadu je zrejmé, že v odbore musia nastať nevyhnutné 
zmeny. Spiritus agens je pokračujúca urbanizácia, neutešený stav 
na úseku vodovodov a kanalizácií, najmä v malých sídlach, ale aj 
tlak v EÚ.

Zdravotné inžinierstvo okrem vzťahu k obytnému prostrediu 
musí sa čoraz viac podieľať na ochrane vôd a prírodného prostredia, 
čo je dané väzbou vodný zdroj – urbanistická štruktúra – vodný 
útvar, najčastejšie vodné toky – more.

Vývoj v diskutovanom odbore dobre sleduje Váš časopis „Vodní 
hospodářství“ a najmä vznik prílohy „Čistírenské listy“, ktorý ako 
bývalý člen redakčnej rady pravidelne čítam a inovujem si vedo-
mosti. V zásade vývoj na úseku odpadových vôd smeruje k separácii 
a recyklácii vody a živín, ochrane verejného zdravia a k zabráne-
niu znižovania kvality životného prostredia. Už dnes sa usilujú 
separovať dažďové vody vo verejnej stokovej sieti s ich následnou 
akumuláciou, nitrifikáciou a využitím. Najmä v malých a stredných 
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sídlach sú tendencie dôsledne realizovať uvedené zásady vývoja, 
pričom by mali byť v rovnováhe s technickými, sociálno-kultúrnymi 
a ekonomickými požiadavkami. V podstate tu ide o decentralizáciu 
domovej kanalizácie, využívanie živín a dočistenie vôd v rôznych 
umelých a najmä prírodných systémoch.

Som si vedomý, že som mal spomenúť nielen vývoj odboru, ale 
aj zdravotno-hospodárskych stavieb z pohľadu projekcie, výstavby, 
rekonštrukcie a prevádzky. To by však presahovalo rámec tohto 
príspevku.

Z hľadiska ďalšieho vývoja bol významný počin, keď vznikla AČE 
ČR a neskoršie AČE SR, ktoré združujú rozptýlených odborníkov, 
organizujú spoločné stretnutia, výmenu poznatkov a najmä skúse-
ností na medzinárodnej úrovni.

Čo si myslíte o vzťahoch medzi vodohospodármi a ekológmi?
Vodné hospodárstvo a hlavne ekológia sú disciplíny so širokým 

záberom. Preto otázku zredukujem na vzťah medzi zdravotnými 
inžiniermi a ekológmi.

Za polstoročie pôsobenia na katedre som sa nestretol s vyhrote-
nými vzťahmi. Je to azda preto, že zdravotní inžinieri sa výrazne 
podieľajú na ochrane prostredia v urbanizovanom území. Veď 
zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, ako aj odvádzanie odpa-
dových vôd je nevyhnutnou podmienkou ochrany zdravia a zlep-
šenia hygieny, odvádzanie dažďových vôd ochraňuje komunikácie 
a budovy pred zamokrením a zaplavením a čistenie odpadových 

vôd zmenšuje riziko ohrozenia verejného zdravia a zabezpečuje ich 
vyústenie do vodného toku bez neprípustných vplyvov na životné 
prostredie. Komunikácie, verejné vodovody a kanalizácie spolu 
s ostatnými inžinierskymi sieťami tvoria kostru miest a obcí. Pri 
návrhu a prevádzke uvedených zdravotno-hospodárskych stavieb 
si neuvedomujeme, že hlavným výstupom z nich je pitná, úžitková, 
technologická a odpadová voda, pričom tieto výstupy musia spĺňať 
určité a prísne stanovené hodnoty ukazovateľov kvality, ktoré sta-
novujú aj ekológovia. 

Nakoniec ešte malý dodatok: V územných plánoch, ktoré sa často 
nerešpektujú alebo sú neaktuálne, sa nezohľadňuje vývoj v našom 
odbore, ani to, že ide o náročné a drahé stavby.

Chaotická urbanizácia, zahusťovanie, zväčšovanie nepriepust-
ných plôch (a tým väčší povrchový odtok), podceňovanie podkladov 
a situovanie výstavby do ťažko odvodniteľných lokalít v konečnom 
dôsledku pocíti občan vo zvýšenom stočnom. Jednou z príčin tohto 
stavu je, že sa už menej verejne angažujeme pri tvorbe územných 
plánov. Ide o všeobecný jav, že vodohospodári robia vedomostný 
transfer medzi sebou namiesto toho, aby smeroval k verejnosti. 
Zaväzuje nás k tomu aj Etický kódex EWA, ktorý v jednom bode 
hovorí: „Využívať názory širokej verejnosti a ustavične zvyšovať 
jej vedomosti (samozrejme o vode, vodných stavbách a vodnom 
hospodárstve“.

Virtuálne sa zhováral: doc. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

Automatizace spektrometrických 
stanovení vod a výluhů

Nejnovějším hitem v laboratoři vod je v poslední době automatic-
ký spektrometr AQUAKEM od firmy Thermo Fisher Scientific, který 
je schopen nahradit práci několika laboratorních pracovníků.

Přístroj provádí i taková stanovení, která se u nás běžně měří 
jak pomocí klasické spektrometrie, tak i iontovou chromatografií 
nebo atomovou absorpční spektrometrií apod. Bylo zapotřebí najít 
jen vhodnou vybarvovací metodu použitelnou pro spektrometr 
pracující ve VIS oblasti.

 V dnešní době jsou zpracovány metody pro stanovení: 
Al, Ca, Cu, Fe+2, Cr+6, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn, B, Br-, Cl-, F-, volné 

a celkové CN-, P, Si, CHSKCr, tvrdost, alkalita, N v NO2
-, NO3

-, NH3, 
NH4

+, Kjeldahl, SO4
-2, SO3

-2 , fenoly.  
U některých stanovení jako třeba CHSK (Cr), kyanidy apod., je 

samozřejmě zapotřebí provést předúpravu vzorku. Jedná se však 
o otevřený systém, laboratoř může do přístroje vložit i metodu 
vyvinutou vlastními silami. 

Proti klasickým metodám má však několik podstatných výhod. 
Jedná se o automat se samplerem, který automaticky přejíždí z jed-
noho stanovení na další a další. Na trhu jsou tři varianty přístroje, 
které se liší v kapacitě stanovení vzorků. Tyto počty se pohybují 
v rozmezí 100–600 vzorků za hodinu. Další jeho nespornou výho-
dou je minimální spotřeba vzorku a s tím je spojena i minimální 
spotřeba reagencií a vybarvovacích činidel. Přístroj bere k analýze 
100–250 µl vzorku a tudíž i spotřeba dalších činidel se pohybuje 
v desítkách mikrolitrů. 

Nezanedbatelnou před-
ností je i použití jednorá-
zových plastových kyvet 
a díky tomu nemůže 
dojít ke kontaminaci 
dalších vzorků.

Většina laborato -
ří nezná koncentrace 
jednotlivých polutantů 
ve vzorku, proto je pro 
ně neocenitelná i další 
možnost přístroje, a to 
je dodatečné doředění 
vzorku, který se dostal 
mimo rozsah metody, 
a jeho přesmyk do meto-
dy o vyšších koncentra-
cích. Pokud známe jeho 
vysoké koncentrace, pro-
vede přístroj na náš pod-

nět i naředění vzorku 
před analýzou.

Srdcem přístroje je 
spektrometr s filtry vy-
mezující přesné vlnové 
délky vhodné pro jed-
notlivá stanovení. 

Aquakem je strojem 
budoucnosti, bez kterého se moderní laboratoř dnes již neobejde. 
Vždyť umožňuje snížení nákladů investovaných do pracovníků až 
o 50 % a také  snižuje až o 30 % i finanční prostředky vložené do 
analýzy. 

Více informací najdete na www.pragolab.eu nebo www.thermo.
com.

Magdalena Voldřichová 
PRAGOLAB, spol. s r.o.
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fotooxidaci za působení UV světla s katalytickou oxidací. Technologie 
se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně 
zatíženy obtížně oxidovatelnými, zapáchajícími nebo organickými 
látkami jako jsou H2S sirovodík, NH3 amoniak, (CH3)2S dimethylsul-
fidy, VOC těkavé organické látky, CH3-SH, CH3-CH2-SH merkaptany 
aj. Ve vyčištěném vzduchu se vyskytuje oxid uhličitý (CO2), dusík 
(N), síra (S) a vodní pára (H2O). Jedná se o zařízení, které je provoz-
ně spolehlivé, prostorově nenáročné, téměř bez nároků na obsluhu 
a fungující okamžitě, tj. po stisknutí vypínače vychází z jednotky PCO 
čistý vzduch. Rovněž spotřeba elektrické energie je zanedbatelná, 
u instalované jednotky o výkonu 600 m3/hod. je to 3 kW.

Jednotka PCO čistí nepříjemný zápach z následujících částí:
•	 budova flotační jednoty, 
•	 aktivační nádrže č. 1 a č. 2, 
•	 dosazovací nádrž,
•	 odtokový kanál vyčištěné vody. 

Surový nepříjemný zápach je tvořen převážně sirovodíkem (H2S) 
do max. 100 ppm, amoniakem (NH3) do max. 10 ppm, pachovými 
látkami do 4000 OU/m3.

K PCO jednotce z míst, kde se linul nepříjemný zápach, byly 
přivedeny 2 potrubí větve z PP s ochranným nátěrem proti UV 
záření. Po připojení PCO jednotky ke zdroji el. energie byla jednotka 
připravena ke spuštění do provozu. 

Jednotka PCO byla spuštěna do provozu 5. června 2008. Musíme 
konstatovat, že nepříjemný zápach je ve společnosti NET PLASY 
už minulostí. Po dvouměsíčním provozu nejenom že technologie 
PCO dokonale čistí zápach v areálu společnosti, ale rovněž lidé 
v okolní bytové zástavbě přestali podávat petice na odbor ŽP na 
MÚ v Bystřici pod Hostýnem.

Společnost ASIO, spol. s r.o. má ve své široké škále výrobků 
a zařízení rovněž zařízení na čištění zápachu pracující na principu 
fotokatalytické oxidace (PCO) i ionizace (IAO). S dodávkou samot-
ného zařízení jsou spojeny i komplexní služby, tj. změření obsahu 
škodlivých látek mobilním přístrojem, návrh vhodného zařízení 
s jeho umístěním, návrh 
velikosti zařízení s čet-
ností výměny vzduchu, 
návrh a dimenze optimál-
ního potrubního připojení 
k PCO a IAO jednotkám 
a možnost odzkoušení na 
poloprovozním zařízení. 

PRVNÍ REALIZACE PCO  
V ČESKÉ REPUBLICE!
V současné době nepříjemný zápach představuje závažný pro-

blém všude kolem nás. Můžeme se s ním setkat téměř všude, např. 
na biologických čistírnách odpadních vod, úpravnách vod nebo 
v řadě průmyslových výrob.

Fotokatalytická oxidace (dále PCO) a Ionizace (dále IAO) jsou 
moderní technologie, které jsou schopny dokonale potlačit potenci-
ální nebezpečí vzniku problémů se zápachem. Tyto metody patří do 
fyzikálně-chemických způsobů odstraňování zápachů, tím je možno 
minimalizovat provozní potíže a obejít řadu nevýhod klasických 
biofiltrů spojených s nepostradatelností stabilního biologického 
procesu. Společnost ASIO, spol. s r.o. již mnohokrát tyto fyzikálně-
chemické technologie na čištění zápachu představila a prezentovala 
na různých seminářích, výstavách po České republice a publiko-
vala v několika odborných časopisech. Nesporné provozní výhody 
spojené se 100% funkčností pouze na základě odběru elektrické 
energie byly přijaty s povděkem, ale stále zde panovala nedůvěra, 
která vycházela z chybějících referencí v České republice. Proto 
jsme rádi, že první realizace je na světě. 

Mlékárenská společnost NET PLASY, spol. s r.o., jako výrobce 
sortimentu pomazánkových másel, pařených sýrů, termizovaných 
sýrů a dalších výrobků zaujímá jedno z předních míst mezi tuzem-
skými výrobci. V roce 2001 společnost získala certifikát ISO 9001. 
V posledních letech úspěšně expanduje i na zahraniční trhy. Za své 
výrobky získala celou řadu významných ocenění. Prvořadým cílem 
společnosti jsou kvalitní výrobky a spokojený zákazník. V polovině 
roku 2007 se však vyskytl velmi závažný problém. V okolí celé 
čistírny odpadních vod se šířil nepříjemný zápach, který vedl ke 
stížnostem obyvatel Bystřice pod Hostýnem žijících poblíž mlékárny. 
Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem proto určil této 
společnosti termín do konce měsíce května 2008, kdy musí být vyře-
šena situace s obtěžujícím zápachem. V loňském roce se společnost 
pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit instalací klasických 
biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry byla oslovena fa 
ASIO, spol. s r.o. a zelenou dostala nová technologie, tj. fotokatalytic-
ká oxidace (PCO). Jedná se o první realizaci v České republice.

Technologie PCO čistí nepříjemný zápach jako celek, tj. směs 
organických i anorganických sloučenin. Je to proces, který kombinuje 

Pohled na technologii PCO o výkonu 600 m3/hod.
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Nový způsob oxidace v analýze 
celkového organického uhlíku (TOC)

Je známo, že matrice vzorků způsobují překážky pro rutinní 
měření celkového organického uhlíku (TOC). Velmi často musela 
být interferencím matric vzorků obětována stabilita kalibrační 
křivky. Některé běžné agresivní matrice vyžadují častou údržbu 
včetně týdenních nebo dokonce denních rekalibrací. Přepracováním 
průtokové cesty vzorky a způsobu oxidace vyvinula GE Analytical 
Instruments robustní analyzátor TOC, který udrží kalibrační křivku 
až 6 měsíců i pro nejobtížnější matrice solanek.

Proces použitý v laboratorním analyzátoru Sievers InnovOx je 
oxidace ve vodě v nadkritickém stavu (Supercritical Water Oxida-
tion SCWO). Nový přístup k této oxidační technice mokrou cestou 
využívá teplotu i tlak. Zvýšený tlak v reakční cele dramaticky zvy-
šuje účinnost oxidačního procesu, a proto poskytuje lepší výtěžnost 
u obtížných matric. Na rozdíl od spalovacích technik tento proces 
kompletně odstraňuje z průtokové dráhy 
vzorku mezi dvěma měřeními všechny 
doprovodné produkty. Výsledkem pak je 
vysoká robustnost kalibrace a její dlouho-
dobá stabilita.

Co znamená „nadkritický“?
Kromě tradičně pojímaných tří fází 

(skupenství) hmoty – pevné, kapalné 
a plynné, jsou známy i další fáze. Za nor-
málního tlaku zaujímají stejné hmotnosti 
pevné a kapalné fáze přibližně stejné 
objemy. Ekvivalentní hmotnost plynné 
vody zabírá při atmosférickém tlaku asi 
1600krát větší objem. Avšak uzavřeme-li 
plynotěsně nádobu s vodou a zvýšíme-
li teplotu, je objem pro expanzi plynu 
omezen a tlak v nádobě začne s rostoucím 
množstvím plynné fáze vzrůstat. S rostoucím tlakem vzrůstá teplota, 
při které v uzavřeném prostoru přejde veškerá voda do plynné fáze. 
Se vzrůstající teplotou vody také roste tlak potřebný k udržení vody 
v kapalném stavu. V určitém bodě již není možné žádným zvýšením 
tlaku udržet vodu v kapalném stavu. Nad 374 °C a 225 atm plynná 
i kapalná fáze mizí a vytváří se fáze nazývaná nadkritická voda 
(Supercritical Water – SCW). V nadkritickém stavu voda vykazuje 
některé výhodné charakteristiky společné pro kapalnou i plynnou 
fázi. SCW má hustotu téměř jako kapalina, ale difunduje jako plyn. 
Organické materiály a plyny jsou v SCW vysoce rozpustné a naopak 
anorganické soli se stávají nerozpustnými. Takové podmínky jsou 
ideální pro reakci nadkritické vodní oxidace (SCWO).

Co je SCWO a jak pomáhá při analýze TOC?
Při měření celkového organického uhlíku (TOC) se pro oxidaci 

organického uhlíku ve vzorku na CO2 používá několik technik. 
Vytvořený CO2 pak může být detekován a kvantifikován. Hlavní 
problém, kterému čelí analýza TOC, je zajištění dostatečné účin-
nosti oxidace organického uhlíku. TOC InnovOx používá mokrou 
oxidační techniku. Tento proces využívá řešení s reagencií dodá-
vající kyslík. InnovOx pracuje s 30% roztokem persulfátu sodného. 
Vzorek s okysličovadlem jsou v uzavřeném reaktoru zahřáty nad 
kritický bod a dochází tak k nadkritické vodní oxidaci (SCWO).

Výzkum prováděný v sedmdesátých letech ukázal, že technika 
SCWO má mnoho charakteristik ideálních pro analýzy založené na 
oxidaci vzorku. Početné studie prokázaly, že tento proces dosahuje 
účinnosti oxidace lepší než 99 % již v časech 10 až 30 sekund. 
První patent pro tuto techniku podal v roce 1985 M. Modell. J. Tes-
tor, profesor chemického inženýrství na MIT, publikoval rozsáhlý 
výzkum o SCWO a pokračuje v propagaci vlastností a výhod, které 
tato technologie nabízí.

Jak bylo řečeno výše, voda je v nadkritickém stavu vysoce roz-
pustná pro organické látky a plyny, zatímco organické soli se stávají 
nerozpustnými. To je velmi důležité, protože soli běžně zamoří 
okysličovadlo, což vede k nekompletní konverzi organického uhlíku 
na oxid uhličitý. Nadkritická voda je perfektní prostředí pro účinnou 
oxidaci vzorku.

Ačkoliv tato technika je velmi slibná, muselo být překonáno 
mnoho překážek, než mohla být komerčně využita. Jednou z výzev 

bylo dosažení teploty a tlaku pro získání nadkritické vody. Přístroj 
musí pracovat při extrémních podmínkách a vyrovnat se také 
s jakýmikoliv destruktivními projevy vzorků obsahujících např. 
anorganické soli a kyseliny.

GE Analytical Instruments je první výrobce, který úspěšně 
postavil analyzátor TOC založený na technice SCWO s komerčním 
využitím pro vodné vzorky. Analýza TOC nabyla nových kriterií 
účinnosti, která převyšují soupeřící způsoby oxidace.

Přístrojové vybavení
Činnost laboratorního analyzátoru TOC Sievers InnovOx Labora-

tory (Obr. 1) probíhá ve třech krocích: (1) Manipulace se vzorkem 
a smíchání s reagenciemi, (2) Reakce SCWO a (3) Detekce pomocí 
nedisperzního IR detektoru. Tyto kroky jsou dále diskutovány pro 
analýzu NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon).

1. Manipulace se vzorkem a míchání reagencií
Modul pro manipulaci se vzorkem automatizuje několik funkcí 

včetně transportu vzorku z vialky do míchací komory, možnosti 
ředění, přidávání kyseliny a okysličo-
vadla a transportu směsi do reakčního 
modulu.

 2. Reakce SCWO
Účinnost oxidace organického uhlíku 

persulfátem sodným roste s teplotou. 
Donedávna se používaly teploty do 100 
°C. Vyšší teploty nebylo možné použít 
kvůli technologickým problémům se 
zvládnutím rostoucího tlaku v uzavře-
ném reakčním prostoru. Avšak InnovOx 
používá titanovou oxidační celu, která 
snadno vydrží i značně vysoké tlaky. Pro 
maximalizaci chemické oxidace je vzorek 
s okysličovadlem přemístěn do reakčního 
modulu a zahřát na 375 °C a voda přejde 
do nadkritického stavu. 

3. NDIR Detekce
Po kompletní oxidaci je vzorek přemístěn do separátoru plyn-

kapalina a odloučený oxid uhličitý je poslán do kalibrovaného 
nedisperzního IČ detektoru (NDIR) ke kvantifikaci. NDIR detektor 
použitý v InnovOxu nabízí dynamický lineární rozsah od 0 do 
50000 ppm ve čtyřech optimalizovaných rozsazích (s mezí stano-
vitelnosti cca 100 ppb podle podmínek měření). 

Kalibrace a měření vzorku
V rámci testování efektivity SCWO byla provedena studie v kali-

bračním rozsahu 0,5 až 1000 ppm. Byl připraven standard KHP 
s hodnotou 1000 ppm TOC a byla provedena čtyřbodová kalibrace. 
Měření byla provedena s devíti opakováními s nezapočítáním prv-
ních tří měření. Kalibrační křivka byla ověřována pomocí vzorku 
zásobního roztoku s hodnotou 5 ppm. Měření bylo provedeno 
v kontinuálním modu 157krát. Byla naměřena střední hodnota 
5,03 ppm se standardní odchylkou 0,15 a RSD 3,04 %. Takovýto 
test představuje asi třináct hodin nepřetržitého měření.

Závěr
S využitím základních vlastností nadkritického stavu vody byla 

prokázána výborná spolehlivost a robustnost použité chemické 
oxidace. Kombinace teploty 375 °C a tlaku 225 atm umožnila vysoce 
účinné převedení organického uhlíku na oxid uhličitý

S kontrolovaným odstraňováním doprovodných produktů reakce 
a nečistot i velmi obtížných matric mezi analýzami nabízí InnovOx 
nebývalou integritu celého systému měření TOC. Každá analýza 
začíná s čistou dráhou vzorku od nástřiku až po výstup z detekto-
ru a to zajišťuje přesnost dat, robustnost kalibrace a prodloužené 
periody rutinní údržby přístroje.

Z firemních materiálů přeložil a upravil:
RNDr. Jan Toul 
ANAMET, s.r.o.

Kováků 26, 150 00 Praha 5
tel.: 257 328 175, 

606 737 749
toul@anamet.cz, 
www.anamet.cz

Analyzátor TOC InnovOx s autosamplerem
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Pharo – nová řada spektrofotometrů 
pro analýzu vod

Při rozboru vod byla dříve značná část základních parametrů 
stanovována titračně. Postupem doby byla řada titračních metod 
nahrazena metodami molekulové absorpční spektrofotometrie. 
Každá metoda stanovení jednotlivých základních ukazatelů prošla 
vývojem a nesčetnými modifikacemi. Typickým příkladem je sta-
novení dusičnanů, dusíku nebo CHSK dichromanové.

V souvislosti s vývojem mikroprocesorů a jejich praktickým 
využitím v poslední čtvrtině minulého století a se zvládnutím tech-
nologií výroby optických částí spektrofotometrů nastal mohutný 
rozvoj těchto přístrojů a jejich sériová výroba. Spektrofotometry 
se staly běžně využívanou laboratorní přístrojovou technikou. To 
následně umožnilo výzkum a vývoj fotometrických metod a jejich 
zavedeni do rutinní laboratorní praxe hydroanalytických laborato-
ří. V roce 1988 byl na trh uveden fotometr s integrovanými filtry 
a s vnitřní pamětí, tj. s programovanými daty pro asi 50 základních 
chemických parametrů vod. Prakticky to pro uživatele znamenalo 
jen jednoduchou volbu metody uloženou v paměti přístroje a další 
nastavení (nastavení vlnové délky pomocí rotoru s filtry, optické 
délky – určení typu a velikosti kyvety a parametry vyhodnocení 
vztahující se k této zvolené metodě) bylo provedeno automaticky. 
Analytik provedl stanovení pomocí dodaného testu, který obsahoval 
činidla pro stanovení daného ukazatele a pak vložil do kyvetového 
prostoru slepý vzorek a následně vzorky, jejichž výsledky byly 
odečítány z displeje v předem zvolených jednotkách. Současně 
fotometr uživateli umožňoval zadávání vlastních metod. Takovýto 
přistup byl skutečně revoluční a výrazně přispěl ke zjednodušení 
a zkrácení doby přípravy vzorku i vlastního fotometrického stano-
vení včetně matematického vyhodnocení jednotlivých výsledků. 
Šlo tedy o první systémový fotometr. 

Správně a rychle provedený rozbor vody 
je základní podmínkou pro rozhodování, zda 
voda je či není vhodná k zamýšlenému úče-
lu. Posledních 30 let se v hydroanalytice pro 
stanovení převážně základních chemických 
ukazatelů používají systémové fotometry 
stále častěji, jsou příspěvkem k moderní 
analýze vod, umožnily rozšířit spektrum 
rutinně stanovovaných látek a parametrů 
a urychlují práci laboratoří. Významné je 
i ekonomické hledisko – výrazně menší spo-
třeba chemikálií a s tím související i menší 
zátěž životního prostředí.

Od roku 1991 je na trhu v České repub-
lice analytický systém Spectroquant, který 
slouží jako kompletní vyšetřovací systém pro 
rozbory pitných, odpadních, povrchových 
a technologických vod. Skládá se z fotometrů, 
kompletní řady analytických testů a širokého 
sortimentu pomůcek a zařízení pro přípravu 
vzorku. Zahrnuje také moderní systém kon-
troly kvality analytické práce v laboratoři 
(AQA – Analytical Quality Assurance).

Na konci minulého roku byla odborné 
veřejnosti představena nová typová řada 
spektrofotometrů označena Pharo.

Spektrofotometr Spectroquant® Pharo 100 pracuje v oblasti vlno-
vých délek 320–1100 nm a lze jej používat se všemi testovacími 
soupravami Spectroquant®. Přístroj kombinuje výhody poskytované 
systémovými fotometry s možnostmi spektrofotometru s plynule 
měnitelnou vlnovou délkou v daném rozmezí. Spektrofotometr 
Spectroquant® Pharo 300 UV/VIS má všechny funkce poskytované 
Pharo 100, a to i v rozsahu UV, má plynule měnitelnou vlnovou 
délku 190–1100 nm. Pro přehlednost a jednoduchost jsou technic-
ká data a jednotlivé funkce relevantní zájmu analytika uvedeny 
v následující tabulce.

Jak již bylo uvedeno, jedná se o univerzální spektrofotometry, 
které navíc nabízejí výhody systému Spectroquant®, a to nejen 
hotové testy a jejich snadné a rychlé rozlišení automaticky čtením 
čárových kódů, ale i zajištění analytické kvality (AQA). V obou 
spektrofotometrech Pharo jsou zabudovány funkce AQA pro pod-
poru a zajištění kvality analýz, a to na dvou úrovních:
•  kontrola funkce a optických vlastností samotného přístroje 

(AQA 1),
•  prověření celého systému, tj. přístroje i vlastní práce se vzorkem 

(AQA 2).
Soupravou PhotoCheck® lze ověřit správnost nastavení vlnové 

délky a linearitu měření absorbance fotometru (ověřování měřidel 
pomocí sekundárních standardů podle DIN ISO 9000 a ISO 14 001). 
Slouží ke kontrole filtrů nebo nastavení vlnové délky pro nejčas-
těji používané hodnoty: 445 a 446 nm, 520 a 525 nm a 690 nm. 
Souprava obsahuje standardní roztoky o definované absorbanci 
při těchto vlnových délkách, kontrolní kulaté kyvety k ověření 
správnosti čtečky čárového kódu a certifikát dokládající všechny 
hodnoty a přípustné tolerance. Pro kontrolu v oblasti UV jsou pak 
dodávány certifikované referenční materiály CertiPUR®.

Standardy řady CombiCheck® jsou určeny jak pro kontrolu 

Spectroquant®  
Pharo 100

Spectroquant®  
Pharo 300

Vlnový rozsah 320–1100 nm 190–1100 nm

Zdroj světla
Wolfram halogenová 
žárovka

Xenonová výbojka

Technologie Stabilizovaná jednopaprsková

Režimy měření
Koncentrace, absorbance, transmitance, měření při 
více vlnových délkách, skenování a kinetika v režimu 
absorbance nebo transmitance

Šířka spektrálního pásu 4 nm

Rozlišení vlnové délky 1 nm

Přesnost vlnové délky ±1 nm

Fotometrický rozsah ±3,3 A

Rozlišení absorbance 0,001 A

Přesnost absorbance
0,003 A při < 0,600 A
0,5% odečtu z 0,600 ≤ A ≥ 2,000

Skenování
Skenování při 1 nm krocích ve volitelném vlnovém  
rozsahu

Kyvety
16 mm kulaté, 10 / 20 / 50 mm pravoúhlé s automatickou 
identifikací

Identifikace testu
Automatický čtecí systém čárových kódů u všech 
kyvetových a reagenčních testů Spectroquant®

Displej Grafický displej s podsvícením

Metody a profily 
Naprogramování metod pro všechny kyvetové a reagenční 
testy Spectroquant® , 100 uživatelsky definovaných metod, 
20 profilů pro skenování a kinetiku v režimu absorbance

Aktualizace metod vč. software Přes internet / PC nebo přes USB

Zajištění analytické jakosti 
prostřednictvím přístroje

AQA 1: Ověření přístroje s použitím standardů PhotoCheck 
a CertiPUR® UV/VIS
AQA 2: Ověření systému s použitím CombiCheck a/nebo 
standardů CertiPUR® UV/VIS
AQA 3: Testování interferencí u vzorků pomocí funkce 
MatrixCheck

Komunikační rozhraní 1 USB-A, 1 USB-B, 1 RS 232

Ukládání dat
1000 jednotlivých naměřených hodnot; 4 MB pro 
skenování a kinetiku, tj. cca 100 skenů (300–900 nm)  
a 400 kinetických křivek se 150 jednotlivými hodnotami 

Jazyky
Němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, 
čeština

Třída ochrany IP31 a odvod kapaliny pro případ rozlití obsahu kyvety

Síťový zdroj Zdroj dle specifikace dané země, délka kabelu: 2,5 m

Příslušenství Baterie pro použití mimo dosah sítě /napájení z autobaterie
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fotometru, metody a vlastní práce, tak i k zjištění případných 
vlivů matrice vzorku. Proto každá souprava obsahuje 2 typy mul-
tielementárních standardů – jeden pro kontrolu vlastního rozboru 
(přímé použití namísto vzorku), druhý se používá jako standardní 
přídavek, čímž umožní zjistit případné nežádoucí vlivy matrice vzor-
ku. Soupravy CombiCheck® se vztahují vždy k jednotlivým metodám 
Spectroquant® a obsahují údaje o správném výsledku a toleranci.

Software přístrojů Pharo podporuje výše popsané funkcionality 
typické pro systémový fotometr. Zahrnují však také mnoho dal-
ších prvků, které zjednodušují rutinní práci analytika a přispívají 
k zamezení vzniku chyb. Využití těchto funkcí není omezeno jen 
na naprogramované metody. Je plně na uživateli, zda a které z nich 
využije při svých vlastních metodách.

Za zmínku stojí tzv. funkce MatrixCheck pracující buď v módu 
„spajkování“ nebo ředění. Při „spajkování“se opakuje fotometrické 
stanovení po přidání definovaného množství analytu k testovanému 
vzorku ve formě standardního roztoku. Nominální hodnota stano-
vení se vypočítá z přidaného množství analytu, za předpokladu, 
že zde nedochází k narušení měření vlivem matrice vzorku. Po 
fotometrickém stanovení je naměřená hodnota porovnána s nomi-
nální hodnotou a vypočítá se poměr výtěžnosti. V případě funkce 

MatrixCheck to pro obsluhu znamená jen zadat koncentraci stan-
dardu a jeho přídavek ke vzorku. Po změření je na displeji zobrazen 
výsledek včetně vyhodnocení výtěžnosti. MatrixCheck lze provádět 
jako sérii měření, které se skládá z jednoho až tří stanovení s růz-
nými „spajkovacími“ objemy nebo ředěními. 

Zuzana Cejpková, Ing., CSc.
Merck, spol. s r.o.

Prof. Wanner lauerátem 
ceny Williama Dunbara

Jak jsme již informovali v červnovém čísle Vodního hos-
podářství, byla letos udělena cena Williama Dunbara 
prof. Wannerovi. Je to velká čest pro něj osobně, pro 
jeho alma mater – VŠCHT – a i pro celé české vodní 
hospodářství.

Prestižnost tohoto ocenění je podepřena jeho 
pětatřicetiletou historií: Medaili uděluje od roku 
1973 Evropská asociace pro vodu EWA. Medaile je 
věnována firmou Messe München GmbH a uděluje 
se při příležitosti konání veletrhu IFAT. Cena sestá-
vá ze zlaté medaile, ozdobného diplomu a peněžní 
odměny. Cena je udělována na paměť MUDr. Williama 
Phillipse Dunbara, narozeného v r. 1863 v Minnesotě 
(USA). Během katastrofální epidemie cholery byl v září 1892 
povolán do Evropy, do Hamburku. Dunbar vylepšil detekční 
metodu pro zjišťování původce cholery a dalších nakažlivých 
patogenů. Prováděl pravidelné kontroly říční i pitné vody, neboť 
správně prokázal význam vodní cesty pro šíření cholery. Jeho 

pionýrský výzkum v oblasti sanitace měst z něj učinil autoritu, 
která je dodnes mezinárodně uznávaná. Jeho učebnice „Kompen-
dium otázek o odpadních vodách“, poprvé publikovaná v r. 1917, 
neztratila platnost dones. 

Jak se vlastně vybírá laureát? Kandidáty na ocenění, které 
navrhují národní členské asociace EWA, vyhodnocuje 
Evropský technický a vědecký výbor (ETSC), odborný 
orgán EWA. Z navržených kandidátů se tajným hlaso-
váním volí jeden, kterého poté ETSC navrhne nejvyš-
šímu orgánu EWA, tj. její Radě, k udělení ceny. Rada 
doporučeného kandidáta schválí či neschválí opět 
v tajném hlasování všech zástupců národních členů 

EWA. Tato procedura by měla zajistit maximální 
objektivnost výběru nositele ceny. Jména neúspěš-

ných kandidátů se nezveřejňují. 
Proč byl vybrán pan profesor Wanner? O tom 

vypovídá tisková zpráva EWA k udělení ceny panu pro-
fesorovi, kde se mj. píše, že laureát je autorem více než dvou set 

vědeckých publikací a prezentací. Formuloval teorii metabolické 
selekce mikroorgaminismů v kalech a hlaví principy odstraňování 
nutrietů. Teorie byla jím a jeho spolupracovníky experimentálně 
ověřena. Prof. Wanner také pracoval na tématu populační dynami-
ky mikroorganismů v aktivovaném kalu a jejich identifikace. Pan 
Peter Cook, prezident EWA, ve své řeči k předání ceny zdůraznil, 
že VŠCHT v Praze je vysoce mezinárodně oceňována vědeckou 
veřejností i díky práci prof. Wannera. Škola úzce spolupracuje na 
výzkumných programech např. v Itálii, Rakousku, Maďarsku či 
Austrálii. Pan Cook vyzdvihl i přínos pana profesora Wannera na 
vzniku a fungování AČE ČR, na činnosti IWA, kde společně s panem 
profesorem Grauem iniciovali už v roce 1988 založení Specializo-
vané skupiny pro populační dynamiku aktivovaného kalu. Taktéž 
je třeba připomenout účinkování pana profesora v roli prezidenta 
EWA v letech 2005 až 2007. Děkovnou řeč pana profesora otisku-
jeme jako Slovo na závěr.

Od prvních okamžiků, kdy jsem pana profesora Wannera poznal, 
jsem si říkal: Jak ten člověk všechny ty své aktivity stíhá? Obdivoval 
jsem i jeho hluboké znalosti z oborů s čistírenstvím vůbec nesouvi-
sejících – najmě historie. Navzájem souzníme v naší lásce ke Švej-
kovi. Zkrátka, jak jsem pana profesora poznal, tak vím, že cena je 
v dobrých rukou. Přeji mu ještě hodně let tvořivé práce a pochopení 
a pomoc jeho bližních, především jeho manželky.

- VS - 
Slavnostní ceremonie: Prezident EWA Peter Cook předává 
profesorovi Wannerovi medaila a diplom

Mezinárodní akce IWA v Evropě 
v roce 2009
30. 3. – 1. 4 Berlin, Germany: 5th IWA specialist conference oxi-
dation technologies for water and wastewater treatment. Website:  
www.cutec.de/aop5.php

1. – 3. 4. Trento and Verona, Italy: 5th international specialised 
conference on sustainable viticulture: winery waste and ecological 
impacts management. Website: www.aidic.it/winery/winery.htm

24. -27. 5. Aalborg, Denmark: Microbial population dynamics in 
biological wastewater treatment. Website: www.aspd5.com 

28. – 29. 5. Bari, Italy: 2nd international symposium on water and 
wastewater technologies in ancient civilisations. Website:  www.
federutility.it 

31. 5. - 5. 6. Naxos, Greece: 15th health related water microbiology 
symposium. Website: www.watermicro2009.gr 

3. – 4. 7. Alexandroupolis, Greece: Asset management of medium 
and small wastewater utilities. Website: http://iwasam.env.duth.gr



299vh 8/2008



300 vh 8/2008

Magdeburský seminář  
o ochraně vod 2008

Letošní ročník Magdebur-
ského semináře o ochraně 
vod se uskuteční ve dnech 
7. – 10. října 2008 v Mag-
deburku. Seminář pořádá 
Středisko výzkumu životní-
ho prostředí H. Helmholtze 
(UFZ) a Mezinárodní komise 
pro ochranu Labe (MKOL) 
za podpory dalších českých 
a německých institucí.

V rámci semináře zazní 
takřka 60 příspěvků v těchto 
blocích: 
•	Čtvrtstoletí změn v povodí Labe
•	Rámcová směrnice ES o vodách
•	Klimatické změny v poříční krajině
•	 Správa vodních toků
•	Aplikovaný výzkum jezer 
•	 Jezera po těžbě uhlí. 

Součástí semináře jsou i prezentace posterů a odborné exkur-
ze:
•	 Ekologický velkoprojekt Bitterfeld-Wolfen a jezero Goitzs-

chesee
•	Údolní nádrže v Harcu
•	Křižovatka vodních cest Magdeburk

Podrobné informace k semináři včetně pro-
gramu a možnosti přihlásit se jsou k dis-
pozici na česko-německých inter-
netových stránkách semináře  
www.ufz.de/MGS2008.
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Zpráva o činnosti 
ČVTVHS za období  
květen 2007 – květen 2008

Uplynulý rok v rámci činnosti naší Společnosti je možno charak-
terizovat jako standardní z hlediska odborných aktivit – ať se jedná 
o centrálně pořádané akce či práci odborných skupin, poboček 
i jednotlivých funkcionářů. V průběhu roku se nevyskytla žádná 
zvláštní motivace v podobě extrémní hydrologické události. Jisté 
podněty přišly v souvislosti s tzv. malou novelou vodního zákona 
a zejména s připravovanou velkou novelou. Přesto uplynulé období 
nebylo rozhodně poklidné, a to zejména díky skutečnosti, že ve 
vodním hospodářství se stávají stále více reálné značné finanční 
zdroje nejen pro budování čistíren odpadních vod a stokových 
sítí, ale také pro ochranu před povodněmi. Tento stav logicky vede 
k zvýšenému zájmu zejména podnikatelské sféry – s příslušnými 
průvodními jevy. Příprava konkrétních projektů probíhá v časo-
vě velmi napjatých lhůtách, není čas na přípravu a projednání 
efektivních komplexních řešení. To všechno je a i nadále bude 
nepříjemnou skutečností s průvodním jevem nebezpečí snížení 
odborné úrovně. Jsme nuceni tento stav brát jako realitu – a přitom 
dělat všechno možné, aby kvalita vodohospodářských projektů 
odpovídala současným i budoucím požadavkům. Jen tak budeme 
postupovat v souladu s posláním naší Společnosti.

Co se za poslední rok událo?

Pro výbor Společnosti zvolený v loňském roce bylo vedle základ-
ního programového zaměření významnou směrnicí usnesení 
loňské valné hromady. Pokud se jedná o úkoly v oblasti spolupráce 
s řídicí sférou vodního hospodářství a nám blízkými společnostmi, 
udržujeme je tradičně na dobré úrovni. Dokladem tu může být 
naše aktivní účast na diskusních shromážděních k velké novele 
vodního zákona atd.

Rád bych tu připomněl využití nových možností v kontaktech 
s Global Water Partnership, kde s podporou tohoto mezinárodního 
sdružení jsme uspořádali Dialog o vodě – akci, v níž zřejmě bude 
účelné pokračovat i v dalších letech. Za racionální považujeme 
krok, že GWP bude nadále u nás pod patronací VÚV TGM – po 
dohodě dosavadního zástupce pro ČR doc. Dolejše a ředitele VÚV 
M. Riedla. V rámci kontaktů se Slovenskou VH společností se 
uskutečnilo tradiční setkání – tentokrát ve východních Čechách 
(s naším pořadatelstvím). Tradiční Workshop A. Patery, věnovaný 
extrémním hydrologickým jevům v povodích, se tentokrát uskuteč-
nil v Bratislavě – s naší aktivní účastní při organizaci.

Novelizovali jsme statut Diplomu T. Ježdíka zejména v tom 
smyslu, že návrhy, resp. vhodné typy by měl možnost podávat 
kterýkoliv člen Společnosti. Letos v listopadu je uzávěrka dalšího 
ročníku, a proto vyzývám také vás, účastníky valné hromady, abyste 
nepromeškali možnost vyhledat a přihlásit ty, kdo v poslední době 
vytvořili v oboru něco pozoruhodného. Naši dobří odborníci jsou 
buď příliš skromní nebo pracovně velmi zatížení. Věnujte prosím 
této problematice v průběhu roku patřičnou pozornost. Společně 
bychom pak vybrané pracovníky, popř. kolektivy přiměli k tomu, 

USNESENÍ VALNÉ 
HROMADY ČVTVHS 
KONANÉ DNE 16. 5. 2008 
V PRAZE

Valná hromada:
Schvaluje:
• Zprávu o činnosti společnosti od poslední Valné hromady
• Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2007
• Zprávu revizní komise
• Návrh rozpočtu na rok 2008
• Členské příspěvky a zápisné nových individuálních členů pro 

rok 2008 v dosavadní výši
Bere na vědomí:
• K datu 16. května 2008 je v ČVTVHS registrováno celkem:

- individuálních členů   120
- přidružených (kolektivních) členů  21
  což zahrnuje několik tisíc odborníků – vodohospodářů
- závodních poboček   10

• Zprávu, obsahující požadavky praxe na úroveň absolventů škol, 
zajišťujících vodohospodářské vzdělávání 

Ukládá:
Výboru společnosti:
• Udržovat trvalé kontakty s ministerstvy zemědělství a životního 

prostředí, v rámci nichž se bude podílet na vodohospodářské 
politice ČR.

• Spolupracovat s českým svazem vědeckotechnických společností 
a Global Water Partnership (styk s centrem zajišťuje VÚV), dále 
se Svazem vodního hospodářství ČR, SOVAK ČR, Sdružením 
vodohospodářů ČR, Asociací čistírenských expertů ČR, Asoci-
ací vodárenských expertů ČR a odborovým svazem Dřevo, lesy, 
voda.

• Spolupracovat v odborně společenské činnosti s Českým svazem 
stavebních inženýrů.

• Udržovat trvalé kontakty se Slovenskou vodohospodářskou spo-
lečností.

• Spolupracovat s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM. 
V rámci spolupráce zveřejňovat na www–stránkách ČVTVS 
informace o seminářích o výsledcích výzkumu VÚV TGM.

• Pokračovat v úsilí o zařazování svých vybraných akcí do vzdě-
lávacího kreditního systému ČKAIT a do vzdělávacího systému 
Ministerstva vnitra pro pracovníky pověřených měst a obcí při 
výkonu státní správy v oblastech, souvisejících s vodním hospo-
dářstvím.

• Pokračovat podle obnoveného statutu v soutěži o Diplom akade-
mika Ježdíka za nejlepší odborné práce v oboru vodního hospo-
dářství a vodního stavitelství v období 2007–2008. Pro zvýšení 
zájmu zajišťovat v tomto smyslu dostatečnou informovanost širší 
vodohospodářské veřejnosti.

• Podporovat regionální, popř. místní aktivity členů společnosti 
a z odborného i  společenského hlediska také činnost poboček.

• V rámci osvětové činnosti vytvářet podmínky pro větší účast 
pracovníků státní správy na akcích ČVTVHS. Pro jejich propagaci 
využívat především Internet.

• V rámci celoživotního vzdělávání vodohospodářů se aktivně 
zapojit do pořádání vzdělávacích akcí (postgraduální studium, 
kurzy,…).

• Pokračovat ve vydávání periodika „Vodař“, který je nedílnou 
součástí časopisu Vodní hospodářství, a zajistit jeho průběžné 
zveřejňování  také na Internetové adrese www.csvts.cz/cvtvhs/.

• Podporovat organizačně i finančně pořádání odborných tématic-
kých zájezdů do zahraničí.

• Se závěry rozboru požadavků na absolventy středních a vyso-
kých škol, které zajišťují vodohospodářské vzdělávání, seznámit  
MŠMT, MZe a MŽP.

• V rámci odborných aktivit podílet se na akcích, souvisejících se 
současným i budoucím využíváním vodních zdrojů v ČR, např.
podporovat ochranu vybraných lokalit nádrží jako rezervy proti 
negativním účinkům klimatické změny.

Odborným skupinám:
• Dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných akcí 

a na to, aby tyto akce byly v souladu se zásadami hospodaření 
Společnosti, tj. s rozpočty na jednotlivé roky i s dílčími rozpočty 
jednotlivých akcí.

• Uspořádat jednu odbornou akci na aktuální téma (tj. konferenci, 
seminář, sympozium, workshop, diskusní setkání, kulatý stůl 
apod.) alespoň jednou za dva roky. Stručnou informaci o konání 
akce včetně zhodnocení vždy neprodleně publikovat ve „Vodaři“.

Pobočkám a členům společnosti:
• Uhradit členské příspěvky u přidružených členů do konce roku 

2008, u ostatních forem členství pak do 30. 6. 2008
• Trvale se snažit získávat mladé odborníky pro práci v ČVTVHS.

V Praze dne 16. května 2008
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aby se včas řádně přihlásili do soutěže.
V oblasti vodohospodářského vzdělávání je třeba ocenit práci 

předsedy OS Ing. Podsedníka na dokončení rozborového materiálu 
o problémech různých úrovní studia. Na to bude navazovat zpra-
cování svodného dokumentu, který bude předán ministerstvům 
a na vědomí představitelům studia VH na vysokých a odborných 
školách. Pokud se jedná o kurzy celoživotního vzdělávání, je hlavní 
gesce na školách, náš podíl v této oblasti by nepochybně mohl být 
výraznější. Co považuji v oblasti výchovy a vzdělávání za alar-
mující, že po středních odborných školách mají velké problémy 
s dostatečným počtem studentů i vysoké školy.

V rámci vydávání přílohy časopisu Vodní hospodářství VODAŘ 
má na její dobré úrovni zásluhu hlavně Ing. Bucek. V současné 
době tu po dohodě s redakcí časopisu dochází k jistým formálním 
úpravám, které zřejmě budou přínosem pro autory příspěvků i pro 
Společnost.

Odborné akce
Základem naší odborné činnosti byly a jsou i nadále odborné 

akce, pro něž v uplynulém roce byla charakteristická solidní úro-
veň přípravy a hladký průběh. Dařilo se nám využívat spolupráce 
s vysoce kvalifikovanými referenty, kteří účastníkům akcí přinášeli 
nové poznatky a zkušenosti. Tu bych rád připomněl již zmíněný 
Dialog o vodě – pořádaný s GWP na Medlově. Tu si představujeme 
možnost vytvoření jakési volné tribuny pro všechny, kdo chtějí pozi-
tivně přispívat k řešení vodohospodářských problémů současnosti 
a zejména budoucnosti. Loňskou akci považujeme za vcelku zdařilý 
začátek, i když jsme byli poněkud zklamáni slíbenou participací ze 
sféry ochrany přírody a životního prostředí. Diskuse zřejmě i nadále 
nebudou z hlediska hledání kompromisních řešení jednoduché, 
vodohospodářská tradice u nás však zavazuje hledat způsoby, jak 
zvládat vodohospodářskou problematiku se zaměřením do budouc-
nosti – přes aktuální stav značného nepochopení.

K tomu bych rád připojil iniciativy VÚV TGM, kde dnešní 
vedení má zájem tradiční vlastní odborné akce propojit s našimi 
– i ve společném kalendáři – což je zřejmě racionální. Charakter 
odborných akcí zřejmě ovlivňuje hospodářské výsledky naší Spo-
lečnosti. V druhé polovině loňského roku jsme měli v programu 
akce, u nichž jsme nečekali velkou účast, kdežto v letošním roce 
máme na programu několik konferencí, kde lze očekávat značný 
zájem – i patrný ekonomický efekt. K úspěchům, hlavně po odbor-
né stránce, je možno započíst i odbornou exkurzi na přehrady 
v Rakousku. Šlo již o třetí exkurzi stejného zaměření, zájem však 
byl nadále velký. Je třeba připomenout i velmi úspěšné Vodní toky 
2007, přitahující trvale velký zájem, kde sice jsme jen jako spolupo-

řadatelé, obnovení fóra pro problematiku vodních toků je po létech 
třeba ocenit jako velmi šťastnou myšlenku.

Odborné skupiny
V činnosti odborných skupin proti minulosti nedošlo k podstat-

ným změnám. Z jejich aktivit vyplývá podstatná část odborných 
akcí a zejména účast na řešení aktuálních problémů odvětví. 
Předpokládám, že více informací uvedou v diskusi představitelé 
odborných skupin. Pokud se jedná o pobočky, trochu jsme polevili 
ve snahách seznamovat se s jejich aktivitami i problémy. To bychom 
měli zlepšit, očekáváme však větší zájem i ze strany poboček.

Pokud se jedná o Český přehradní výbor, který je věcně i ekono-
micky propojen s naší Společností, jeho aktivity vcelku odpovídaly 
minulým létům – účast na výročním zasedání ICOLD v Petrohradě, 
výroční zasedání na Slapech atd. V současné době se ve spolupráci 
s Povodím Moravy připravují v pořadí již 31. Přehradní dny – tra-
diční mezinárodní konference a odborné příspěvky pro světový 
přehradní kongres v Brazílii v r. 2009.

Hospodaření a členství
O hospodaření Společnosti bude přednesena zvláštní zpráva. 

Zjistíte z ní, že po řadě let s mírně aktivní uzávěrkou jsme v r. 2007 
byli mírně pasivní – zhruba 6 % z ročního rozpočtu o objemu 
2,5 mil. Kč, což nepovažujeme za jev, kterým bychom se měli hlou-
běji zabývat. Máme jistotu kladného vyznění hospodaření v tomto 
kalendářním roce.

Pokud se jedná o členskou základnu Společnosti, zůstává v pod-
statě na stejné úrovni: 120 individuálních členů, 21 přidružených 
členů a 10 poboček.

Závěr
Nově zvolený výbor v průběhu roku pracoval velmi dobře, s vyso-

kou účastí na jednáních, jichž se soustavně zúčastňovali i členové 
revizní komise, předseda OS S. Křivánek, popř. další.

Na závěr zprávy bych rád poděkoval všem, kdo svými aktivitami 
přispěli k rozvoji činnosti i dobrému zvuku ČVTVHS a současně 
i k řešení aktuálních otázek našeho vodního hospodářství. Jsem 
rád, že je stále dost těch, kteří mají aktivní zájem a potřebu usilovat 
o šíření nových odborných poznatků ve vodním hospodářství, což 
je hlavní zájem naší Společnosti.

Součástí zprávy o činnosti jsou materiály, které jste obdrželi 
v písemné podobě, zejména přehledy odborných akcí 2007 a 2008, 
výkazy hospodaření, popř. další.

prof. Vojtěch Broža, DrSc.

Konference s mezinárodní 
účastí „Hydrologie malého 
povodí 2008“

Ve dnech 23. a 24. 4. 2008 se konala v Praze v Klubu techniků 
na Novotného lávce Konference s mezinárodní účastí „Hydrologie 
malého povodí 2008“. Konference byla organizována Ústavem 
pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. (odborný garant Miroslav Tesař) 
spolu s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společnos-
tí (organizační garant Bohumil Müller) a Českým výborem pro 
Mezinárodní hydrologický program UNESCO (předseda Českého 
výboru Josef Hladný). Vědecký výbor konference tvořili Císlerová 
Milena (FSv ČVUT, Praha), Doležal František (VÚMOP, Praha), 
Hladný Josef (ČHMÚ, Praha), Holko Ladislav (ÚH SAV, Bratislava), 
Krejča Miroslav (VŠTE, České Budějovice), Lichner Ľubomír (ÚH 
SAV, Bratislava), Novák Viliam (ÚH SAV, Bratislava), Štekauerová 
Vlasta (ÚH SAV, Bratislava), Šír Miloslav (ÚH AV ČR, v.v.i., Praha), 
Škvarenina Jaroslav (TU, Zvolen), Šútor Julius (ÚH SAV, Bratislava), 
Tesař Miroslav (ÚH AV ČR, v.v.i., Praha), Vogel Tomáš (FsV ČVUT, 
Praha) a Weger Jan (VÚKOZ, v.v.i., Průhonice).

Historie konference
Konference podobného typu jako byla Hydrologie malého povodí 

2008 mapují dosažený pokrok z poslední doby, a to vždy u aktuální-

ho specifického problému moderní hydrologie a vodního hospodář-
ství. Díky mimořádnému zájmu veřejnosti a vytrvalým požadavkům 
uživatelské sféry na další rozvoj je popisovaná konference již třetí 
v pořadí pořádaná ÚH AVČR, v.v.i., Praha. Zvyšující se návštěvnost 
těchto akcí, rostoucí počet příspěvků, četná osobní sdělení, literární 
odkazy a diskuze jsou jasným důkazem aktuálnosti a potřebnosti 
konference tohoto typu. V roce 2003 byla konference „Hydrologie 
půdy v malém povodí“ pořádána jako jednodenní a účastnilo se jí 
61 účastníků, z toho 18 ze zahraničí. Z důvodu rostoucího zájmu 
o přednesení příspěvku na konferenci bylo nutné následující kon-
ference „Hydrologie malého povodí 2005“ a „Hydrologie malého 
povodí 2008“ pořádat již jako dvoudenní, přičemž v roce 2005 kon-
ferenci navštívilo 67 účastníků, z toho 20 ze zahraničí, a v letošním 
roce 90 účastníků, z toho 21 ze zahraničí. Potěšitelný je zejména 
stálý okruh účastníků představovaný předními českými a sloven-
skými odborníky v oboru hydrologie a vodního hospodářství a dále 
rostoucí účast na konferencích.

Zaměření a výstupy
Tématickými okruhy v letošním roce pořádané konference „Hyd-

rologie malého povodí 2008“ byly:
1. Klimatické a půdní sucho
2. Vztah mezi strukturou půdy a hydrofyzikou půdy, hydrofobie
3. Vodní režim povodí, hydrologické extrémy
4. Vliv vegetačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim
5. Transportní procesy v půdě
6. Hydrologické modelování a nejistoty v něm
7. Nové směry v půdní fyzice
8. Látkové toky v povodí.
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K jednotlivým tématickým okruhům zaznělo na konferenci cel-
kem 34 ústních prezentací, bylo prezentováno 22 posterových sdě-
lení a z konference byl vydán sborník 48 úplných recenzovaných 
vědeckých článků: „Sborník příspěvků z konference s mezinárodní 
účastí Hydrologie malého povodí 2008”, 23.–24.4. 2008, Praha. Edi-
toři: M. Šír, M. Tesař, Ľ. Lichner. Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 
v.v.i., Praha 2008. ISBN 978-80-87117-03-3, 354 stran. Sborník je 
možné na požádání získat v knihovně ÚH AVČR, v.v.i. Všechny 
příspěvky z konference potvrzují široké spektrum aktuálních pro-
blémů spojených s rozvojem hydrologie malých povodí na území 
České a Slovenské republiky. Vedle řady příspěvků, věnovaných 
některým aspektům experimentální hydrologie, se další předložené 
referáty zaměřily na problematiku dopadů změny klimatu na vodní 
režim, nejistoty v hydrologickém modelování, nové paradigma 
hospodaření s vodou v měnících se podmínkách krajiny, složitosti 
vodní bilance, matematické modelování srážkoodtokového vztahu, 
hydropedologické rozbory procesů v půdním prostředí, transport 
látek v malém oběhu vody v krajině, ovlivnění antropogenními 
zásahy jako jsou odvodňování, závlahy a agrotechnické postupy, 
hodnocení povodní a sucha, analýzu vlivů horizontálních srážek 
a znečištěného ovzduší a další.

Široké zaměření konference
V předmluvě sborníku příspěvků z konference “Hydrologie malé-

ho povodí 2008” uvádí předseda Českého výboru pro Mezinárodní 
hydrologický program UNESCO Josef Hladný, že: „Zkoumání odto-
kových a souvisejících procesů na malých povodích se vine jako 
Ariadnina nit bludištěm lidského poznávání pochodů spojených 
s oběhem vody….“ a podává stručný nástin historického vývoje spolu 
s taxativně popsaným současným stavem experimentální hydrologie 
zaměřené na malá povodí jako na mozaiku české krajiny, jejichž spe-
cifický odtokový režim si vyžaduje trvalou a kontinuální pozornost. 

Specifickým rysem této v pořadí již třetí konference je zejména 
její široké spektrum projednávané problematiky, na rozdíl od jiných 
úzce specializovaných konferencí zaměřených na konkrétní oddíl 
zkoumaného jevu či procesu (např. podzemní vody; transportní pro-
cesy v půdě; tvorba odtoku v pramenných oblastech; hydrologické 
procesy v konkrétních vymezených oblastech; simulační modely 
a jejich využití v hydrologii; nejistoty v hydrologickém modelování; 
sledování, vyhodnocování a modelování látkových toků a mnohé 
další). Úzce zaměřeným akcím nelze upřít nesporný význam a jejich 
výhoda spočívá především v detailním popisu zkoumaného jevu, 
který přispívá k řešení dílčích problémů souvisejících s hydrolo-
gickými procesy. Naproti tomu všechny tři pořádané konference 
s námětem malého povodí jsou zaměřeny širokospektrálně a přímo 
vybízejí k multidisciplinárnímu přístupu, který ústí do jiné důležité 
přednosti – řešené problémy a tématické okruhy lze studovat a dis-
kutovat v širších souvislostech, což má za výsledek jejich kvalitnější 
a hlubší pochopení, napomáhající řešení problémů souvisejících 
s pohybem vody při uvažování nejširšího spektra vlivů prostředí na 
hydrologické procesy. Jako příklad v tomto směru může být setkání 
hydrologů, zabývajících se vývojem a implementací srážkoodtoko-

Obr. 1. Předsedové první sekce konference (RNDr. Vlasta Štekau-
erová, CSc. – ředitelka ÚH SAV, Bratislava a Ing. Miroslav Krejča, 
CSc. – rektor VŠTE, České Budějovice) a první přednášející (prof. 
Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.).

Obr. 2. Předsedové další sekce při moderování konference 
(Ing. Viliam Novák, DrSc. – ÚH SAV, Bratislava a Ing. Ladislav 
Kašpárek, CSc.).

Obr. 3. Velkému zájmu se u účastníků konference těšila výstava 
přístrojů pro diagnostiku životního prostředí, kterou spolu 
s přednáškou prezentovala společnost Ekotechnika spol. s r.o.

Obr. 4. Sborník příspěvků 
z konference s mezinárodní 
účastí “Hydrologie malého 
povodí 2008”, 23.–24.4. 
2008, Praha. Editoři: M. Šír, 
M. Tesař, Ľ. Lichner. Ústav 
pro hydrodynamiku AVČR, 
v.v.i., Praha 2008.  
ISBN 978-80-87117-03-3, 
354 stran.

vých modelů s odborníky, kteří se detailně zabývají pohybem vody 
v systému půda – rostlina – atmosféra.

Konferenci „Hydrologie malého povodí 2008“ výstižně charakte-
rizovala slova jednoho z členů vědeckého výboru – Viliama Nováka 
(ÚH SAV, Bratislava), kterými uzavřeme předloženou informaci 
o konferenci spolu s přáním, aby myšlenky, návrhy, výsledky 
a závěry pronesené na jednotlivých sekcích našly brzy své reali-
zátory a pokračovatele: „Konferencia HMP 2008 sa stala tradičnou 
a vybudovala si relatívne stabilný okruh účastníkov, ktorým pomáha 
pri riešení každodenných problémov. Je potrebné, aby sa s takým 
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zameraním zachovala aj pre budúcnosť. Okrem odborného príno-
su plní aj dalšiu potrebnú funkciu – pomáha udržiavať tradičné  
pracovné kontakty medzi českými a slovenskými hydrológmi; je to 
potrebné, pretože voda nepozná hranice a zákonitosti pohybu vody 
v oboch republikách (na rozdiel od zákonov) sú rovnaké“.

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6 – Dejvice
e-mail: tesarihas@iol.cz,

31. PŘEHRADNÍ DNY
Mezinárodní konference s tradicí téměř padesátiletou se uskuteč-

nila ve dnech 10.–12. června 2008 v Brně. Na uspořádání se podílela 
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, resp. Český 
přehradní výbor a Povodí Moravy, s.p.

Program konference zahrnoval jednak
•	 výsledky 22. světového přehradního kongresu (ICOLD) a sympo-

zia o úloze nádrží a přehrad v 21. století (Barcelona 2006),
•	 problematiku provozu, oprav, modernizací a efektivního využí-

vání nádrží a přehrad, popř. dalších vodních děl na tocích:
–  opravy na vodních dílech,
–  TBD a metody sledování vodních děl,
–  opravy ve vztahu k podloží a průsakům,
–  problematika technologického vybavení 

a doplňkového využití vodní energie,
-–  aktuální otázky nádrží, environmentální 

aspekty.
Pro jednání konference byly vydány tři svazky 

sborníku, obsahující 52 příspěvků a informaci 
o kongresu, resp. sympoziu v Barceloně. Čtvrtý 
svazek byl věnován vodním dílům ve správě 
Povodí Moravy, zařazeným na program tras exkurzí 
(Mostiště, Vír, Znojmo, Vranov).

Tradičním doplňkem konference byla odborná 
výstava (včetně posterů), prezentace firem atd.

Rovněž účast odpovídala dosavadní tradici, přes 280 přihláše-
ných, z toho více než osmdesát ze Slovenské republiky, čtyři hosté 
z Polska.

Na zahájení konference pozdravil přítomné jednak náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Horák a ředitel Povodí Moravy, 
s. p. Ing. Duda. V druhém jednacím dni vrchní ředitel sekce vod-
ního hospodářství RNDr. P. Punčochář, CSc. informoval přítomné 
o problémech spojených s hájením vybraných lokalit nádrží pro 
budoucí potřeby.

Na třetí den byla zařazena odborná exkurze na přehrady, které 
vesměs v nedávné době zaznamenaly poměrně velké opravy, což 
nepochybně přispívalo k atraktivnosti programu. Navíc bylo velmi 
příjemné počasí, o kráse údolí Svratky, Oslavy či Dyje účastníci 
neměli pochyby.

Souhrnně je možno říci, že Přehradní dny  2008 
se zařadily mezi ty velmi úspěšné, k čemuž napo-
mohl hladký průběh bez časových problémů, neo-
kázalost a také vstřícné a přátelské jednání všech, 
kdo působili jako hostitelé, zejména pracovníci 
Povodí Moravy, i aktivní zájem účastníků konfe-
rence o projednávaná témata.

Na závěr jednání pozval předseda Slovenského 
přehradního výboru Ing. V. Holčík všechny pří-
tomné na 32. přehradní dny do Banské Bystrice 
v červnu 2010.

prof. Vojtěch Broža, DrSc.

Redakční rada: Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.

Adresa: ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, http://www.csvts.cz/cvtvhs/

České mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou

Novozámecký a Břehyňský rybník
Na Českolipsku se nachází jeden z našich nejstarších mokřadů 

mezinárodního významu - Novozámecký a Břehyňský rybník - který 
byl do Seznamu mokřadů mezinárodního významu 
zapsán již v r. 1990. Jeho celková rozloha je 927 ha.

Lokalita se skládá ze dvou částí – Novozámeckého 
rybníka, který zaujímá plochu 365 ha (vodní hladina 
a okolí), a Břehyňského rybníka o rozloze 562 ha (vodní 
hladina a okolí). Rybníky byly vybudovány v mělkých, 
původně velmi nehostinných pánvích již ve 14. stol. 
a sloužily k extenzivnímu chovu ryb. Oba rybníky s při-
lehlými mokřady mají velmi zachovalé, přírodě blízké 
ekosystémy i obdobný krajinný charakter a splňují ram-
sarská kritéria 1. a 2., hodnotící jednak výskyt vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů, a jednak unikátnost mokřa-
du pro daný bioregion. Rybníky patří k ornitologicky nejcennějším 
územím severních Čech, a to v době hnízdění i v období tahu jako 
zastávka pro desítky ptačích druhů. Hnízdí zde několik párů jeřába 
popelavého a zastihneme tu i orla mořského. Žije zde i mnoho druhů 

obojživelníků, ze savců je významná přítomnost vydry říční. Velmi 
pestrá je i fauna bezobratlých. K nejvýznamnějším druhům patří 
vzácná vážka jasnoskvrnná chráněná legislativou Evropské unie. 

Výskytem ohrožených druhů rostlin a společenstev jsou obě 
území unikátní i z botanického hlediska. Na volné hladině Novo-

zámeckého rybníka převládá stulík žlutý a leknín 
bělostný. K rybníku přiléhají rozsáhlé rákosiny, pod-
máčené a rašelinné louky, porosty křovitých vrb a olši-
ny. V současné době se zde vyskytuje okolo 40 druhů 
ohrožených rostlin. Populace kriticky ohrožené vrby 
plazivé patří k nejsilnějším v ČR. Území je v zájmu 
botaniků a zoologů již od předminulého století. 

Břehyňský rybník leží na rašelinné půdě v komplexu 
lesů, je obklopen rákosinami, rašeliništi, mokřadní-
mi loukami a porosty podmáčených borů a smrčin. 
V devadesátých letech minulého století zde byla znovu 

nalezena vzácná rašelinná orchidej měkkyně bažinná.
Na rybnících probíhá šetrný způsob rybářského hospodaření 

prováděný podle plánů péče, v okolí je realizováno lesnické 
hospodaření podle lesních hospodářských plánů zpracovaných 
v součinnosti se státní ochranou přírody. Cenné mokřadní louky 
jsou pravidelně koseny. Na velké části území je vegetace ponechána 
po mnoho desetiletí samovolnému vývoji. 

Na rybnících probíhá dlouhodobě ornitologický výzkum a moni-
torují se evropsky významné druhy rostlin, živočichů a přírodních 
stanovišť. Oba rybníky leží v národních přírodních rezervacích 
(Novozámecký rybník a Břehyně-Pecopala) a jsou také zařazeny do 
evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (významné ptačí 
území Dokeské pískovce a mokřady a evropsky významná lokalita 
Jestřebsko-Dokesko). 

Mgr. Libuše Vlasáková, 
národní zástupce pro Ramsarskou Úmluvu o mokřadech 

tajemnice Českého ramsarského výboru
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse_Vlasakova@env.czNovozámecký rybník (foto RNDr. Turoňová)
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Děkovná řeč prof. Wannera  
při slavnostním udělování 

Dunbarovy medaile 

Vážený ministře Gabrieli, vážený ministře Bernharde, vážený 
prezidente Cooku, ctění hosté, dámy a pánové!

Vzácné okamžiky, jako tato slavnost přinášejí, s sebou 
i důvod se na chvíli zastavit a popřemýšlet o smyslu svého 
konání a o tom, čeho bylo dosaženo. Při pohledu na seznam 
dosavadních nositelů Dunbarovy medaile mi vytanulo na mysl 
rčení o trpaslících stojících na ramenou obrů (nanos gigantum 
humeris insidentes). Poučením z této metafory by mělo být, aby 
naše generace nepřeceňovala svůj přínos k celkovému pokroku 
lidstva neboť, jakkoli rychlý je pokrok za našich dnů, nebyl 
by možný bez práce našich předešlých kolegů. Bohužel, naše 
doba je tak rychlá a hektická, že často ztrácíme kontinuitu ve 
vývoji a zanedbáváme příspěvek našich předchůdců k úrovni 
a množství znalostí, které dnes využíváme v naší vědě a tech-
nologii.

Dovolte mi využít tuto mimořádnou příležitost a zmínit 
několika slovy vynikající práci vykonanou dřívějšími nositeli 
Dunbarovy medaile. Medaile byla udělena poprvé v roce 1975, 
kdy jsem již studoval ve třetím ročníku inženýrského studia 
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Takže moje 
profesionální kariéra je skoro tak dlouhá jako historie udělování 
této medaile. Je faktem, že první čtyři nositele, tj. Downinga, 
Pasveera, Thomase a Hawkese znám pouze z učebnic, knih 
a článků. Avšak od roku 1987, počínaje von der Emdem, jsem 
se při různých příležitostech setkal se všemi dosud oceněnými 
a z mnohými z nich jsem měl dokonce možnost spolupracovat 
na různých projektech, akcích apod. 

Vědci a inženýři užívají tzv. klíčová slova k popisu jádra jejich 
odborného sdělení. Vzhledem k omezenému času pro tuto řeč se 
nyní pokusím charakterizovat práci mých předchůdců jedním 
klíčovým slovem: 
1975 Downing (UK) kinetika a popis nitrifikace,
1978 Pasveer (NL) aktivační proces v oxidačním 
  příkopu,
1981 Thomas (CH) srážení fosforečnanů pro řízení   
  růstu řas,
1984 Hawkes (UK) ekologie mikrobiálních 
  společenství,
1987 von der Emde (AT) velké čistírny odpadních vod,
1990 Pöpel (DE) aerace aktivačních systémů.
1993 Truesdale (UK) biologický rozklad detergentů,
1996 Imhoff (Klaus) (DE) řízení povodí a revitalizace řek,
1999 Henze (DK) matematické modelování 
  aktivačního procesu,
2002 Kayser  (DE) biologické odstraňování nutrientů  
  z odpadních vod,
2005 Kroiss (AT) řízení jakosti vody a nakládání 
  s kaly.

Je pro mne velikou ctí, že EWA přidala mé jméno do tohoto 
prestižního seznamu. 

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval rovněž Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze, kde jsem studoval, 
absolvoval a strávil svůj profesionální život. Ve své práci jsem 
byl významně podporován i Asociací čistírenských expertů 
České republiky. Závěrem bych neměl opomenout toleranci 
a shovívavost rodiny, což mě umožňovalo se soustředit na práci 
bez ohledu na čas. 

Děkuji! 

prof. Jiří Wanner

spol. s r. o.






