




Po dešti sucho

Letošní prázdniny se – alespoň u nás, v šumavském podhůří 
– vyznačovaly tím, že bylo pár dní k zalknutí, vzduch se ve vedru 
tetelil jako ve středomoří, ale většinou bylo počasí ani ryba ani 
rak. Denně trochu sprchlo, trochu svítilo slunce. Přes každodenní 
srážky však pod lípou, kde rád sedávám, byla země vyprahlá, i trá-
va zaschla. Důvod jsem zjistil na vlastní kůži – ač byla několikami-
nutová průtrž mračen, přesto lípa sloužila jako dokonalý deštník. 
Člověk pod ní mohl sedět, číst si, poslouchat déšť a zůstat suchý. 
A tak mě napadlo, zda někdo dělal dlouhodobý výzkum, kolik že 
ze srážek spadne na zem a kolik se jich vypaří z listí či jehličí a zda 
se tento poměr v době mění. Pokud ano, tak to by indikovalo, že 
se mění i charakter dešťů. Mám subjektivní dojem, že když jsem 
byl mladší, tak že pod lípou byla tráva žírnější, bujnější, zelenější. 
Ale možná, že je to jen proto, že jsem už ve věku, kdy se začínám 
řadit k těm, co si vzdychají: jó, to za mých mladých let…

No ale pokud opravdu ty srážky jsou jinačejší než kdysi, tak 
asi bychom měli pozměnit třetinové pravidlo, které praví, že 
v našich zeměpisných šířkách se třetina srážek vypaří, třetina 
povrchově odteče a třetina se vsákne. Ostatně určitě toto pravi-
dlo neplatí ve městech zabetonovaných, zaasfaltovaných, kde 
se nevsákne skoro nic, moc se toho odpaří a něco neužitečně, 
ba spíše škodlivě odteče kanalizací. Znáte to, na žhnoucím 
vyprahlém megaparkovišti někde u hypersupergigamarketu vás 
chytne slejvák, tak se běžíte schovat a nakoupit, za půl hodinky 
jste venku a ejhle, ono je parkoviště suché, po vodě ani památ-
ky – z rozpáleného asfaltu se vypařila, jako když ji vlijete na 
rozžhavenou plotýnku. Že těchto ploch, kterými do podzemních 
vod se dostane jen pár kapek, není nevýznamně, svědčí údaje 
statistického úřadu: zastavěny jsou v ČR více jak dvě procenta 
a v Praze je to dokonce 17 %. Tyto plochy narovnány vedle sebe 
by vytvořily čtverec o hraně asi 50 kilometrů.

Jak nám kynou města a nabývají dálnice, tak stále více se 
dostává do popředí potřeba nakládání s dešťovými vodami. Je 
překvapující, kolik konsekvencí ve věci existuje. O tom je třeba 
diskutovat a promýšlet. Třeba na konferenci Nakládání s vodami 
v urbanizovaných povodích, kterou už poněkolikáté pořádá firma 
Aquion. Konferencí se však účastní jen omezená skupina lidí. 
Vybrali jsme proto některé z konferenčních příspěvků i do tohoto 
čísla. Věřím, že budou pro čtenáře přínosem. Konferenci přeji 
úspěšný průběh. A české krajině přeji, aby se poznatky nejen 
z této konference použily k tomu, aby nebyla tak žíznivá, jak se 
mi poslední dobou jeví.

Ing. Václav Stránský
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Plánování a koordinace 
nakládání s městskými 
odpadními vodami za deště 
Vladimír Krejčí

Klíčová slova
dešťová voda – směsná voda – mikroznečištění – plánování – ne
jistoty v plánovacím procesu

Souhrn
Plánování nakládání s městskými odpadními vodami za deště 

je spojeno s nejistotami, které mohou výrazně olivnit hospodár-
nost navrhovaných opatření. K těmto nejistotám přispívají rychlé 
společenské a technologické změny, jakož i vývoj znalostí. Rea-
listické posouzení těchto změn a jejich zahrnutí do systematicky 
provedeného plánování přispívá ke snížení nejistot a k vyloučení 
případných chyb. Zde uvedená struktura plánovacího procesu je 
příkladem možného postupu a především námětem pro diskusi.

1 Úvod 
Problematika městských odpadních vod za deště je záležitost 

komplexní, místně rozdílná a ovlivněná statistickým a dynamickým 
charakterem dešťových událostí. Při plánování nakládání s těmito 
vodami je nutno 
•	 systém městského odvodnění abstrahovat,
•	 popsat transportní a transformační procesy v tomto systému,
•	 definovat požadavky na ochranu vodních toků, podzemní vody 

a půdy a 
•	 navrhnout účinná a hospodárná opatření.

Každý krok tohoto procesu vede ke zjednodušením, která jsou 
spojena s určitými nejistotami. Pokud jsou tyto nejistoty významné, 
může dojít i k chybám, které mají především vliv na účinnnost a hos-
podárnost navrhovaných opatření, jak se v minulosti ukázalo.

Těmto nejistotám se nebude možno vyhnout ani v budoucnosti, 
především v souvislosti s rychlými společenskými a technologický-
mi změnami. Vzhledem k dlouhodobé životnosti a vysokým nákla-
dům investic v tomto oboru je nutné se těmito nejistotami zabývat 
více než doposud a přispět tím k vyloučení případných chyb. Pro 
plánování nakládání s městskými odpadními vodami za deště je 
proto doporučeno zachovávat následující zásady [1]:
•	 Plánování vychází z analýzy dosavadní situace. Jejím účelem 

je především dokumentace dosavadního a odhad budoucího 
vývoje. 

•	 Plánování je koordinováno s příbuznými a nadřazenými vodo-
hospodářskými plány .

•	 Plánování zahrnuje systematické vyjáření nejistot, ke kterým 
v plánovacím procesu dochází. Pomocí vhodných metod bude 
vyjádřen jejich význam a jejich velikost. 

•	 Do plánování jsou zahrnuty zpětné vazby a zabezpečení rychlé 
reakce na aktuální poznatky.
Uplatňování těchto zásad při plánování budoucích opatření by 

mělo přispět k jejich účinnosti a hospodárnosti.
Následující kapitoly tohoto příspěvku jsou zaměřeny na diskusi 

uvedeného postupu. Do pojmu „dešťové vody“ je v tomto příspěv-
ku zahrnuta jak směsná voda v jednotné kanalizaci za deště, tak 
i povrchový odtok z urbanizovaných a dopravních ploch. Jsou uve-
deny příklady ze Švýcarska a z Německa, kterých je možno použít 
i k diskusi této problematiky v České republice. Část příkladů je 
záměrně orientována na tzv. „mikroznečištění“, jehož problematika 
v oblasti dešťových vod je poměrně nová a jehož význam se v této 
oblasti bude v budoucnosti zvyšovat.

2 Analýza dosavadní situace 
2.1	 Změny	objemu	a	látkového	složení	městských	
odpadních	vod	za	deště

Podíl zastavěných ploch neustále roste. Podle údajů katedry 
sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze se rozloha zastavěných ploch v České Republice za 
posledních 150 let zdvojnásobila a zejména v posledních letech 

patří zastavěné plochy k plochám, kterých nadprůměrně přibývá 
[2]. Tyto změny jsou v poslední době způsobeny především zvyšo-
váním komfortu bydlení a rozvojem dopravních ploch, především 
silnic a dálnic. V polovině devadesátých let dosahovaly investice 
do silniční dopravy přibližně 20 mld. Kč/rok, v letech 2005–2006 
se tyto investice pohybovaly mezi 50–60 mld. Kč/rok [3]. Tyto 
údaje naznačují očekávané zvýšení objemu dešťového odtoku ze 
zastavěných ploch. 

Současně dochází i ke změnám ve složení odpadních vod, a to 
jak odpadních vod z domácností a průmyslu, tak i povrchového 
odtoku ze zastavěných ploch. Tyto změny odpovídají potřebám 
a způsobu života obyvatelstva. Na jedné straně dochází k poklesu 
některých tradičních ukazatelů znečištění jako např. BSK (změnou 
výživy obyvatelstva), fosfátů (změnou složení pracích prostředků) 
a olovnatých sloučenin (změnou složení benzinu). Na druhé stra-
ně bylo v několika posledních desetiletích do životního prostředí 
zavlečeno velké množství látek, jejichž vliv na životní prostředí byl 
dlouho téměř nezaznamenán, a které je souhrnně označováno jako 
„mikroznečištění“. Stoupající množství prokázaných škod na orga-
nizmech ve vodních tocích (vrozené deformace, škody na orgánech) 
vyvolalo značné obavy jak odborníků, tak i veřejnosti.

Složení dešťových vod v ČR bylo v posledním desetiletí pozi-
tivně ovlivněno změnami ve způsobu vytápění bytového sektoru, 
snižením emisí v kouřových plynech průmyslových závodů a čás-
tečným snížením emisí ve výfukových plynech spalovacích motorů 
(u nových automobilů). Automobilová doprava však nadále negativ-
ně ovlivňuje složení dešťového odtoku a některé emise (např. těžké 
kovy) jsou přímo úměrné intenzitě automobilové dopravy. Počet 
nákladních aut v ČR se zvýšil ze 200 tisíc (1990) na 500 tisíc (2006) 
a v Praze–Chodově (dálnice D1) stoupla frekvence automobilů ze 
48 tisíc (1995) na více než 90 tisíc za 24 hod. v roce 2005 [3].

Ke změnám látkového složení dešťového odtoku dochází i kontak-
tem dešťové vody s nejrůznějšími novými materiály (např. biocidy 
v izolačních materiálech a ve fasádních barvách). Zmíněné látky 
jsou zanášeny do životního prostředí jak přepadem směsné vody 
v jednotné kanalizaci za deště, tak i dešťovým odtokem v oddílné 
kanalizaci a odvodněním dopravních ploch. 

Příklad 1: Vliv biocidů v dešťovém odtoku z urbanizovaných 
ploch na znečištění vodních toků a podzemní vody

Pojmem biocidy jsou označovány látky, které hubí plevel, řasy 
a houby. Na urbanizovaných plochách jsou tyto látky používány 
k hubení plevele na zelených a dopravních plochách a na ochranu 
materiálů, zejména u pozemních staveb (např. na ochranu izolací 
proti vodě, proti tvorbě řas na fasádách apod.). 

V řadě studií z posledních let bylo prokázáno, že tyto látky se 
vyskytují i v dešťovém odtoku z urbanizovaných ploch a že jejich 
množství přesahuje v některých případech i množství biocidů, 
používaných v zemědělství. Podle informací Federálního úřadu pro 
životní prostředí ve Švýcarsku byly v letech 2000–2003 u 20 % ana
lyzovaných vzorků dešťového odtoku ze zastavěných ploch zjištěny 
koncentrace pesticidů o výši přes 1 μg/l. Tyto hodnoty jsou přibližně 
stejné jako koncentrace pesticidů v povrchovém odtoku z intenzivně 
obhospodařovaných zemědělských pozemků [5]. Například v rámci 
pilotní studie dešťového odtoku ze 16 různých plochých střech byly 
zjištěny koncentrace mecopropu v rozmezí od 1 do 110 μg/l, u 13 
střech byla dosažena nebo překročena hranice 40 μg/l [4]. K nejčas
těji identifikovaným biocidům v dešťovém odtoku z urbanizovaných 
ploch patří diuron, mecoprop, terbuthryn, terbuthylazin, carbenda
zim, diazinon a diethyltoluamid (DEET). Naměřené koncentrace 
těchto látek ve vodních tocích přesahují v některých případech 
navržené imisní hodnoty ve Švýcarsku 0,1 μg/l [6]. 

2.2	 Změny	v	požadavcích	na	zaústění	dešťových	vod		
do	životního	prostředí

Dosavadní požadavky na zaústění dešťových vod do vodních toků, 
do půdy a případně i do podzemní vody (zasakování) se ve většině 
evropských států opírají o emisní úvahy. Dešťová voda ze střech 
a z některých dalších urbanizovaných ploch (např. území s rodinný-
mi domy bez významné automobilové dopravy) se doposud považuje 
za „neznečištěnou“, případně za „nepatrně znečištěnou“ a její zaús-
tění do vodních toků nebo její zasakování není zpravidla (z pohledu 
látkového znečištění) spojeno s požadavkem předčištění. 

S přibývajícími znalostmi této problematiky dochází k přesnější-
mu rozlišení mezi „znečištěnou“ a „neznečištěnou“ dešťovou vodou 
[7]. Současně jsou postupně definována i imisní kritéria, která do 
jisté míry stávající emisní kriteria nahrazují [1]. Tyto změny mohou 
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vyvolat i zásahy do stávajících způsobů zaústění dešťových vod 
(viz příklad 2).

Příklad 2: Nařízení změny dosavadního způsobu odvodnění 
dešťových vod ze střechy Kulturního a kongresového centra 
v Luzernu, Švýcarsko [8]

Dne 28. 9. 1994 povolila městská rada v Luzernu stavbu nového 
kulturního a kongresového centra (KKL). V rámci tohoto povolení byl 
dešťový odtok ze střechy posouzen jako „neznečištěný“ a povoleno 
jeho přímé zaústění do jezera Vierwaldstättersee. Jedná se o mědě
nou střechu o ploše 9400 m2. 

V období 2002–2005 bylo provedeno několik studií zabývajících 
se touto problematikou jak z emisního, tak i z imisního hlediska. 
Průměrná koncentrace celkové mědi v dešťovém odtoku ze sledo
vané střechy se pohybovala okolo 1 mg Cu/l, na začátku deště byly 
naměřeny max. koncentrace 3,7 mg Cu/l. Celkové látkové znečištění 
jezera dešťovou vodou z této střechy činilo přibližně 11 kg Cu/rok. 
V sedimentech v bezprostředním okolí zaústění byly naměřeny 
hodnoty až do 700 mg Cu na 1kg sedimentu, ve vzdálenosti 1,5 m 
od zaústění byly naměřeny hodnoty okolo 100 mg Cu/kg sedimentu. 
Toxicita z hlediska vodních organizmů byla prokázána pouze u daf
nií v bezprostředním okolí zaústění. 

Rozhodnutím Kantonálního úřadu pro životní prostředí a ener
gii v Luzernu z 9. 6. 2006 byla tato dešťová voda posouzena jako 
znečištěná a KKL bylo uloženo vypracovat na vlastní náklady 
studii, zaměřenou na vyřešení této problematiky. KKL se odvolalo 
ke správnímu soudu kantonu Luzern, který toto odvolání posoudil 
takto (zkrácené odůvodnění): Voda v jezeře odpovídá sice kvalitě, 
stanovené vládním nařízením z roku 1998 [7], na základě dalších 
poznatků a z hlediska nebezpečí akumulace tohoto znečištění však 
bylo prokázáno, že tímto dešťovým odtokem je ohrožena celá řada 
vodních organizmů. Povolení zaústění z roku 1994 odpovídalo teh
dejšímu stavu znalostí (dešťový odtok ze střech byl tehdy paušálně 
kvalifikován jako neznečištěný nebo málo znečištěný). Mezitím 
došlo k významným změnám ve znalostech a souvislostech této 
problematiky, která se odráží i v aktuálních technických směrnicích 
[1,9]. Správní soud proto uvedené odvolání rozhodnutím ze 7. 2. 
2007 zamítnul.

Proti tomuto rozhodnutí podalo KKL stížnost. Následovalo několik 
dalších složitých správních a soudních řízení a 9. 4. 2008 švýcar
ský Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí Kantonálního úřadu pro 
životní prostředí a energii v Luzernu z 9. 6. 2006. Toto rozhodnutí 
je konečné.

2.3	 Nové	způsoby	při	nakládání	s	dešťovými	vodami
Spektrum možných a technicky vyzrálých opatření je však dnes 

mnohem vyšší, než je v praxi uplatňováno (dešťové nádrže na 
jednotné a oddílné dešťové kanalizaci či případné zasakování málo 
znečištěných dešťových vod). Alternativní nebo doplňující opatření 
jsou ale doposud zpravidla nasazována jen ojediněle. Následující 
příklad naznačuje jednu z možností.

Příklad 3: Opatření proti zaústění výjimečně znečištěných 
odpadních vod z průmyslu v povodí jednotné kanalizace do 
vodního toku za deště [10]

Odpadní vody z textilní továrny Schellenberg AG v obci Fehraltorf 
(kanton Zürich, Švýcarsko), které jsou znečištěny především textilní
mi barvami, jsou zaústěny do jednotné kanalizace a čištěny v místní 
ČOV. Při přepadu směsné vody za deště způsobují tyto odpadní 
vody estetické problémy v recipientu (barva vody). Směsná voda je 
před zaústěním do recipientu předčišťována v komunální dešťové 
nádrži. Průměrný roční objem přepadu směsné vody z této nádrže 
činí 70 tisíc m3/rok, počet přepadů se pohybuje okolo 60 za rok, doba 
přepadů činí přibližně 200 hodin za rok. Nejúčinějším a finančně 
nejvýhodnějším řešením tohoto problému byl návrh retenční nádrže 
v továrně o objemu 80 m3, která během dešťového odtoku zachytí 
(podle povahy deště) téměř veškerou průmyslovou odpadní vodu. 
Současně bylo s vedením továrny dohodnuto provádění barvení 
textilu v ranních a dopoledních hodinách, protože podle statistického 
posouzení dešťů, které vedou v této lokalitě k přepadu v jednotné 
kanalizaci, dochází většinou v odpoledních a večerních hodinách. 
Za účelem řízení tohoto procesu byl zabezpečen přenos dešťových 
předpovědí do továrny (radarová data státní meteorologické služby) 
a zabezpečeno i spojení s místní ČOV za účelem koordinace vyprazd
ňování retenční nádrže v textilní továrně se situací na ČOV. V této 
souvislosti bylo diskutováno i případné zvětšení retenčního objemu 
komunální dešťové nádrže – toto řešení bylo nedostatečně účinné 
a finančně nevýhodné [10].

V souvislosti s otázkami mikroznečištění se v budoucnosti bez 
alternativních a doplňujích opatření neobejdeme, protože součas-
ně aplikovaná opatření jsou vzhledem k mikroznečištění téměř 
neúčinná a nebo ekonomicky nepřijatelná. Budoucí strategie volby 
opatření bude pravděpodobně spočívat ve vhodné a individuálně 
zvolené kombinaci různých druhů opatření. Této otázce by bylo 
třeba věnovat větší pozornost a popularizovat ji (např. i na kon-
ferencích). 

2.4	 Náklady	a	účinnost	realizovaných	opatření	
Hlavní nevýhodou zařízení na ošetření dešťových vod při posu-

zování jejich nákladů a účinnosti je krátká doba provozu. Některá 
z těchto zařízení jsou v provozu jen několik desítek nebo stovek 
hodin v roce. Jednotkové investiční a provozní náklady jsou proto 
ve srovnání s opatřeními, která jsou nepřetržitě v provozu (např. 
ČOV), nesrovnatelně vyšší. Např. zachycení 1 kg fosfátů v dešťo-
vých nádržích je z hlediska roční bilance přibližně 50 x až 100 x 
dražší než v ČOV [11]. Je možno namítnout, že tato opatření jsou 
navrhována i na ochranu recipientu během jednotlivých dešťových 
událostí, přesto je však nutno otázce nákladů a účinnosti těchto 
opatření věnovat podstatně větší pozornost než doposud, protože 
byla doposud prakticky zanedbávána.

Při volbě opatření je proto nutné náklady a účinnost vyhodnotit 
a stanovit jejich optimální poměr. Metodika tohoto posouzení je 
známa, často však chybí informace o skutečné účinnosti opatření, 
protože nejsou systematicky sledovány. Například v případě zvětše-
ní plochy odvodňovaného území není většinou vhodné automaticky 
zvětšovat i objem dešťových nádrží. To je jedna z největších chyb, ke 
které v současnosti dochází, a na kterou doplácí daňový poplatník. 
V této souvislosti je správné analyzovat současnou situaci, posoudit 
poměr nákladů a účinnosti a současně přihlédnout i k alternativním 
možnostem [12].

2.5	 Generelní	plány	městského	odvodnění
Po tradičních generelech kanalizace, zaměřených především na 

hydrologické a hydraulické otázky kanalizační sítě, se v posled-
ních dvaceti letech postupně prosazuje širší pohled na městské 
odvodnění. Tento pohled se odráží i na generelech odvodnění 
vypracovaných v posledních letech. Zavedením určité struktury 
do vypracování generelů (jako např. u Generelu odvodnění Prahy: 
1. Situační zprávy, 2. Koncept, 3. Úvodní projekty [13]) a zahrnutím 
problematiky vodních toků a podzemní vody došlo k významnému 
zvýšení informací a objasnění některých souvislostí ve vodním 
hospodářství urbanizovaných povodí. 

Zahrnutím problematiky vodních toků a podzemní vody do 
plánování městského odvodnění se však otevírá prostor pro další 
otázky, k nimž patří především:
•	 regionální souvislosti (např. vliv způsobu odvodnění v horních 

částech povodí na situaci v dolních částech povodí), případně 
i nadregionální souvislosti (jako např. otázka nutnosti denitrifi-
kace na ČOV ve vzdálených oblastech od Severního moře) a 

•	 zahrnutí odvodnění z neurbanizovaných částí povodí, a to jak 
z hlediska množství (změny hydrologického režimu, protipo-
vodňová ochrana), tak i z hlediska látkového znečištění (např. 
látkové znečištění ze zemědělství).
Že je nutné přihlédnut k těmto otázkám při plánovaní městského 

odvodnění, je již delší dobu známo. V posledních letech byla tato 
problematika zahrnuta i do různých národních a nadnárodních 
předpisů a směrnic, např. i do „Rámcové směrnice EU“ [14]. 
Dosavadní zkušenosti z realizovaných plánů jsou však nepatrné. 
Tento způsob plánování naráží kromě odborných problémů (pře-
devším v oblasti účinné meziooborové spolupráce) i na problémy 
financování (zdrženlivost jednotlivých partnerů). Možný způsob 
regionálního řešení a organizace tohoto řešení jsou představeny 
v kapitole 3 tohoto příspěvku.

2.6	 Informovanost	odborné	veřejnosti	a	osvěta	
vodohospodářské	problematiky

Odborná veřejnost má v současné době velmi dobré možnosti 
získání dostatečného množství kvalitních a akuálních informací. 
Jak odborná literatura, tak i různé národní a nadnárodní konference 
tyto informace nabízejí, často i v mnohem větším počtu, než by bylo 
nutné. Současné zkušenosti však naznačují, že možnost získání 
a zpracování těchto informací je omezována nedostatkem času 
a určitou zdrženlivostí jak profesionálů – zaměstnanců, tak i jejich 
zaměstnavatelů. Především u menších inženýrských kanceláří 
se širokým spektrem profesionálních aktivit dochází k určitému 
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Obr. 1. Modulární uspořádání jednotlivých 
prvků vodního hospodářství ve směrnici 
„Regionálního plánování městského odvod
nění“ („REP“) ve Švýcarsku [16].

Obr. 2. Příklad obsahu jednotlivých dílčích plánů a jejich vzájemné koordinace [16].

Obr. 3. Schematické znázornění oblasti Glattal (kanton Zürich, 
Švýcarsko) s hlavními vodními toky a čistírnami odpadních 
vod (KA = Kläranlage). Relativní kapacita jednotlivých ČOV je 
vyjádřena velikostí kruhů [19].

Obr. 5. Princip výpočtu látkového znečištění v jednotlivých zdrojích s pomocí 
simulačního modelu a posouzení výpočtu na základě měření v kanalizaci (částečně), 
ve všech ČOV a ve vybraných úsecích vodních toků [19].

zaostávání za aktuálním stavem vědy a techniky. Je možné, že 
chybí i institucionální podněty pro další vzdělávání, jako např. 
v USA (PE = professional engineer) nebo v jiných oborech (např. 
lékařské atestace).

Vedle odborné úrovně profesionálů je důležitá i patřičná infor-
movanost obyvatelstva. Díky dlouhodobě a převážně spolehlivě 
fungujícímu systému zásobování pitnou vodou a městského odvod-
nění se problematika tohoto oboru postupně vytratila z vědomí 
obyvatelstva a dostatek pitné vody a likvidace odpadní vody se staly 
naprostou samozřejmostí. Obyvatelstvo nemá většinou ani základní 
znalosti této problematiky a zabývá se jí jen v případech, které se 
občanů přímo dotýkají (poruchy, cenové úpravy apod.), anebo za 
mimořádných situací, jako jsou povodně atd.

Tento obor však podporu a informovanost širších vrstev obyvatel-
stva potřebuje. Jednak se nesmí stát výsostným polem odborníků, 
případně zneužívajících neinformovanosti daňového poplatníka ve 
svůj prospěch, na druhé straně je nutné, aby i obyvatelstvo přispělo 
svým chováním k zabezpečení funkce a cílů tohoto oboru. Současná 
výuka a výchova dětí a mládeže ve školách k této informovanosti 
přispívá, informovanost dospělých však není dostatečná.

3 Koordinace vodohospodářského plánování
3.1	 Zakotvení	plánů	městského	odvodnění	do	
vodohospodářských	plánů	povodí

Námětem pro diskusi o nutnosti zakotvení plánování městského 
odvodnění do širších vodohopodářských plánů povodí může být 
následující příklad: 

Příklad 4: Obavy z mikroznečištění v pitné vodě [15]
V roční zprávě Úřadu pro ochranu spotřebitelů (Service de pro

tection de la consomation) kantonu Ženeva z roku 2006 se objevila 
zpráva o výskytu více než 40 druhů pesticidů ve vodě Ženevského 
jezera. Jejich součtová koncentrace byla odhadnuta na 400 μg/l. Tato 
zpráva vzbudila velkou pozornost a obavy obyvatelstva, protože 80 % 
pitné vody v kantonu Ženeva pochází z tohoto jezera. Tato informa
ce však byla chybná, protože aditivní toxický účinek jednotlivých 
pesticidů nebyl prokázán a úpravou pitné vody dochází i ke změně 
jejího látkového složení.

Tento příklad naznačuje současné nejistoty v souvislosti s mik
roznečištěním. Mikroznečištění je dnes téměř „všudypřítomné“. 
Švýcarské ministerstvo zdravotnictví (Bundesamt für Gesundheit) 
zahájilo revizi vládního nařízení (Fremd – und Inhaltsstoffveror
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dung FIV z roku 1995), zabývajícího se 
touto problematikou [15]. Kontrolní analýzy 
pitné vody byly rozšířeny o celou řadu dosud 
nesledovaných látek. Přibližně do poloviny 
roku 2007 bylo provedeno okolo 3 800 rozší
řených analýz pitné vody a zjištěny i údaje, 
které způsobují obavy. Lze namítnout, že 
jednotková spotřeba vody na pití a na pří
pravu potravin je velmi nízká a ohrožení 
obyvatelstva mikroznečištěním v ostatních 
potravinách je mnohem vyšší, avšak v rámci 
řešení této problematiky nelze uvedená zjiště
ní podceňovat. Současně probíhá i intenzivní 
technologický výzkum v oblasti úpravy pitné 
vody a čištění odpadních vod za účelem 
možného snížení mikroznečištění (membrá
nová technologie, ozonizace, aktivní uhlí). 
Této problematice byla věnována dvě čísla 
časopisu GasWasserAbwasser v listopadu 
2007 a v lednu 2008 [15], ve kterých byla 
diskutována i další možná opatření (např. 
předčištění odpadních vod v nemocnicích, 
separace moči, označování mikroznečištění 
na štítcích jednotlivých výrobků apod.). Tak
zvaný „RisikoManagement“ v souvislosti 
s mikroznečištěním patří k nejaktuálnějším 
otevřeným otázkám vodního hospodářství 
urbanizovaných povodí v současnosti. 

Tato záležitost se dotýká i generelů měst-
ského odvodnění. Jde především o požada-
vek přihlédnutí k regionálním aspektům, 
k neurbanizovanému povodí (podíl znečiště-
ní ze zemědělství) a k dalším vodohospodář-
ským zájmům v příslušném povodí. 

V roce 2000 byla ve Švýcarsku uvedena 
do praxe směrnice zabývající se touto pro-
blematikou [16]. Jejím účelem byla podpora 
inženýrských kanceláří a vodohospodář-
ských organů při vypracování Regionálních 
plánů městského odvodnění (ve Švýcarsku 
označených zkratkou „REP“). REP jsou doku-
menty, které jsou závazným vodítkem i pro 
vypracování místních generelů odvodnění.

Vzhledem ke složitosti této problematiky 
a k praktické realizovatelnosti tohoto záměru byla v této směrnici 
navržena systematika řešení, která přihlíží ke všem významným 
vodohospodářským prvkům povodí. Celková problematika vodního 
hospodářství byla shrnuta do čtyř skupin. V každé skupině bylo 
definováno několik modulů (obr. 1):
•	 Stav vodních toků s moduly: morfologie, fauna a flora, chemis-

mus a podzemní voda.

Obr. 6. Schematické znázornění navržených opatření a jejich priorit ve studijním povodí 
(1,3,4,5) a v sousedním, výše položeném povodí (2) [19].

Obr. 7. Koncentrace amonia v řece Glatt před (1991) a po realizaci (1998) doporučených 
opatření [16].

•	 Znečištění vodních toků s moduly: čistírny odpadních vod, 
kanalizace a zemědělství.

•	 Okrajové podmínky s moduly: oblastní plánování a protipovod-
ňová ochrana.

•	 Užívání vodních toků s moduly: rekreace, zásobování pitnou 
a užitkovou vodou, energetické využití a lodní doprava. 
Vodohospodářský plán povodí zahrnuje všechny uvedené 



309vh 9/2008

skupiny a v nich obsažené moduly. Dílčí plány (např. regionální 
plán městského odvodnění – REP, plán zásobování vodou, plán 
protipovodňové ochrany, plán revitalizace vodních toků apod.) se 
soustřeďují na určitý úsek vodního hopsodářství, při jejich zpraco-
vání však musí být přihlédnuto (podle místní situace) i k ostatním 
dílčím plánům a jejich modulům (obr. 2). 

Při zpracování dílčího plánu je povodí rozděleno na jednotlivé 
části, ve kterých probíhá schematizace reálné situace. Podkladem 
pro schematizaci je znalost řešené problematiky v povodí a posou-
zení významu jednotlivých modulů v jednotlivých částech povodí. 
Toto posouzení je podkladem pro stanovení priorit, pro přípravu 
dat a stanovení stupně jejich přesnosti a podrobnosti. 

3.2	 Postup	při	zpracování	Regionálního	plánu	městského	
odvodnění	(REP)

Regionální plán městského odvodnění je zpravidla iniciován 
jedním nebo více kantonálními úřady, které jsou zodpovědny za 
realizaci záměrů, stanovených v zákoně o ochraně vodních toků 
z roku 1991 [17] a v příslušném vládním nařízení z roku 1998 [7]. 
Požadavek regionálního plánování (REP) je v těchto legislativních 
dokumentech explicitně uveden. Vlastní zpracování je možno 
provést v několika etapách:
•	 Přípravná etapa: Stanovení organizace zpracování, definice 

povodí, stanovení relevance a priorit podle jednotlivých modu-
lů. Tato etapa je převážně zpracována příslušným kantonálním 
úřadem nebo zvolenou inženýrskou kanceláří v úzké spolupráci 
s příslušným kantonálním úřadem.

•	 Etapa zpracování: Stanovení cílů, detailní organizace metody 
zpracování a stupně podrobnosti a vlastní zpracování (návrh 
opatření v jednotlivých povodích a jejich koordinace s ohledem 
na stanovené cíle). 

•	 Etapa realizace: Zahrnutí výsledků REP do místních Genere-
lů odvodnění, případně i dalších plánů. Příprava a realizace 
navržených opatření na místní úrovni, zabezpečení kontroly 
účinnosti realizovaných opatření. 
Příklad 5: Regionální studie městského odvodnění Glattal 

– kanton Zürich [18]
Tato studie, vypracovaná v letech 1976–1979 jako vědeckový

zkumný úkol, byla jednou z prvních regionálních studií městského 
odvodnění ve Švýcarsku. Její výsledky byly v následujících letech rea
lizovány a metodika této studie byla později aplikována i v dalších 

Obr. 4. Princip systematického rozdělení povodí podle navržené 
metodiky zpracování [19].

povodích. Tato studie byla zahrnuta ve zkrácené formě jako příklad 
ve výše uvedené směrnici z roku 2000. Ve značně zkrácené formě 
byla tato studie publikována i v ČR [19].

Studijní oblastí bylo povodí říčky Glatt mezi jezerem Greifensee 
a jejím ústím do Rýna v kantonu Zürich. Velikost povodí je 260 km2, 
v době zpracování studie žilo v povodí 240 tisíc osob. Oblast je pře
vážně odvodněna jednotnou kanalizací, odpadní voda byla v době 
zpracování studie čištěna na 11 ČOV (obr. 3). Třebaže stupeň napoje
ní a čištění byl vysoký (98%) a všechny ČOV dosahovaly stanovených 
parametrů čištění, stav vody v řece Glatt byl nedostatečný. Hlavním 
úkolem této studie bylo navrhnout řešení podstatného zlepšení stavu 
tohoto toku. 

Pro vlastní zpracování studie bylo povodí schematizováno. Bylo 
definováno 130 bodových a 15 difúzních (zemědělství) zdrojů zne
čištění, 13 říčních úseků (7 úseků v Glattu a 6 úseků v přítocích) 
s jednotlivými kontrolními body, ve kterých byly stanoveny cílové 
(imisní) hodnoty látkového znečištění. Princip schematizace je 
uveden na obr. 4. Vlastní zpracování se opíralo o studium několika 
desítek variant možného řešení pomocí simulačních modelů pro 
bezdeštné a dešťové období. Princip tohoto řešení je znázorněn 
na obr. 5.

Výsledkem studie byla řada technických i netechnických řešení, 
z nich většina byla realizována. Do variant řešení byla zahrnuta 
i náhrada fosfátů v pracích prostředcích a náhrada olovnatých 
sloučenin v benzinu, které byly celostátně realizovány několik let 
po dokončení studie. Přehled navržených opatření je schematicky 
znázorněn na obr. 6. 

4	 Zahrnutí	nejistot	do	procesu	plánování
Návrh numerického vyjádření nejistot při plánování nakládání 

s dešťovými vodami byl představen autorem tohoto příspěvku na 
konferenci v roce 2006 v Poděbradech [20]. Jednalo se návrh, který 
měl být zahrnut do nové směrnice nakládání s dešťovými vodami 
ve Švýcarsku [1]. Pro připomenutí je v tomto příspěvku uveden jen 
krátký souhrn nejdůležitějších informací:
•	 Na praktickém příkladě bylo představeno odůvodnění nutnosti 

numerického vyjádření nejistot jako jednoho z podkladů volby 
účinných a hospodárných opatření. 

•	 Jednou z možností numerického vyjádření nejistot je kombinace 
deterministického simulačního srážkoodtokového modelu s Mon-
te Carlo simulací [21]. 

•	 Výsledkem tohoto výpočtu je pravděpodobnost dodržení cílových 
parametrů plánovací úlohy (= požadovaných emisí nebo imisí) 
v souvislosti s určitou variantou opatření.
Po několika testech a po dvou schvalovacích řízeních byl požada-

vek numerického vyjádření nejistot v rámci plánovacího procesu 
přijat. Nová směrnice [1] vstoupila v platnost začátkem roku 2008. 
Ponechává značnou volnost při volbě způsobu numerického 
vyjádření nejistot. Kromě metody, která byla v rámci zpracování 
směrnice navržena a otestována, však doposud žádná alternativní 
metoda navržena nebyla. 

Výhodou doposud jediné používané metody je její snadná 
použitelnost v jednoduchých povodích, v komplexních povodích 
nelze tuto metodu bez určitých zjednodušení použít. Problémem 
zůstává interpretace výsledků. Jde především o rozhodnutí, s jakou 
pravděpodobností by měly být stanovené cíle dosaženy. Tato 
otázka způsobuje problémy především vodohospodářským orgá-
nům. Z tohoto důvodu bylo jako momentální pragmatické řešení 
navrženo několik pravděpodobnostních pásem, jejichž definice se 
opírá o několik v praxi ověřených studií:
•	 Pravděpodobnost < 0,4 → málo pravděpodobné dodržení poža

dovaných cílů.
•	 Pravděpodobnost 0,4 – 0,6 → pravděpodobné dodržení cílů.
•	 Pravděpodobnost > 0,6 velmi pravděpodobné dodržení cílů. 

Další velmi důležitou pomůckou interpretace výsledků je posou-
zení průběhu pravděpodobnostní křivky (znázorněné součtovou 
křivkou) vzhledem k nákladům na opatření. Čím větší je strmost této 
křivky, tím menší je riziko nedostatečné hospodárnosti navržených 
opatření [1].

Přes určité metodické problémy je požadavek numerického 
vyjádření nejistot v rámci plánování opatření správný a v současné 
době i v praxi ve Švýcarsku akceptovaný. V příští době je nutno 
shromažďovat praktické zkušenosti se stávající metodou a současně 
podporovat i vývoj alternativních metod. Zde se očekává podpora 
od vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol. 
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5 Kontrola účinnosti a zabezpečení zpětných vazeb
5.1	 Kontrola	účinnosti	realizovaných	opatření

Kontrola účinnosti je posouzením úspěchu realizovaného opat-
ření. Cílem této kontroly je zpravidla:
•	 Zjištění účinnosti opatření.
•	 Posouzení poměru nákladů a účinku.
•	 Optimalizace opatření návrhem případných oprav.
•	 Komunikace výsledků (vodohospodářský orgán, investor, veřej-

nost).
•	 Získání zkušeností pro příští aplikace.

Podle VSAsměrnice STORM [1] je kontrola účinnosti součástí 
plánovacího procesu a její zabezpečení je úlohou investora nebo 
provozovatele zařízení. Kontrola účinnosti se vztahuje jak na emisní 
aspekty (např. množství zaústěného látkového znečištění), tak i na 
imisní aspekty (např. projev látkového znečištění ve vodních tocích 
a jeho důsledky). Měřítkem kontroly účinnosti jsou změny, docílené 
realizací opatření, a proto jsou parametry kontroly účinnosti totož-
né s cílovými parametry opatření v příslušném plánu. Podle výše 
uvedené směrnice se kontrola účinnosti provádí ve dvou stupních 
podrobnosti:
•	 Podrobná kontrola během jedné nebo během několika vybraných 

dešťových událostí. Tato kontrola je zpravidla provedena zpraco-
vatelem projektu nebo plánu navrženého opatření a koordinována 
s vodohospodářským orgánem. 

•	 Jednoduchá periodická kontrola, prováděná nebo zabezpečená 
provozovatelem opatření nebo systému městského odvodnění.
Návrh podrobné kontroly je proveden v rámci plánovací úlohy 

(návrhu nebo projektu opatření) a obsahuje následující části:
•	 Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů kontroly.
•	 Stanovení způsobu a programu kontroly (místně a časově), sta-

novení parametrů kontroly a koordinace s imisní kontrolou.
•	 Volba případně nutného simulačního modelu jako doplňku 

experimenální kontroly a stanovení způsobu zpracování dat.
•	 Vyhodnocení výsledků a stanovení způsobu provádění jednodu-

ché periodické kontroly. 
•	 Stanovení způsobu nakládání s výsledky (zabezpečení místních, 

regionálních a ev. nadregionálních zpětných vazeb).
Jednoduchá periodická kontrola je navrhována na základě 

výsledků podrobné kontroly.
Příklad kontroly účinnosti opatření navržených v regionální stu-

dii Glattal je na obr. 7. Požadované koncentrace amonia ≤ 0,5 mg 
NH4N/l byly po realizaci doporučených opatření ve všech kontrol-
ních bodech povodí dodrženy [16].
5.2	 Zpětné	vazby

Pojmem „zpětné vazby“ lze označit reakci na poznatky, zjištěné 
kontrolou účinnosti realizovaných opatření. Zpětné vazby mohou 
vést k optimalizaci technických i netechnických opatření a mohou 
mít jak místní, tak regionální a dokonce i nadregionální charakter, 
např. při úpravách technických směrnic, norem nebo administra-
tivních a legislativních instrumentů.

Při zabezpečování zpětných vazeb je nutná i jejich rychlost. Tato 
okolnost je v současné době mnohem významnější než v minulosti. 
Jak bylo již v předcházejích odstavcích naznačeno, společenské 
a technologické změny probíhají v současnosti mnohem rychleji 
než v minulosti. Proto je nutné, aby i při nakládání s dešťovými 
vodami bylo k této okolnosti přihlédnuto. 

Příklad 6: Zabezpečení dostatečné rychlosti reakce na získané 
poznatky v administrativních a legislativních instrumentech 

Ve švýcarském Vládním nařízení o ochraně vodních toků z roku 
1998 [7], které doplňuje zákon o ochraně vodních toků z roku 1991 
[17], je uvedeno několik požadavků, které neodpovídají reálné situaci 
a současným poznatkům. Jedná se na příklad o:
•	 přípustné imisní hodnoty určitého látkového znečištění, které jsou 

velmi přísné. Jejich dodržení buď není prakticky možné, a nebo 
je spojeno s neúměrně nákladnými opatřeními (např. hodnoty 
přípustných koncentrací těžkých kovů ve vodních tocích [7].(

•	 paušální charakteristiku dešťového odtoku ze střech, který je zpra
vidla označen jako neznečištěný [7], což v současné době neplatí 
(viz příklad 3).
Momentálně se jedná o revizi těchto předpisů, která není z důvo-

du jejich vysokého hierarchického postavení snadná. Některé 
z nových, v hierarchii předpisů níže postavených instrumentů, 
navrhují hodnoty jiné, realističtější. Protože změny a úpravy hie-
rarchicky vysoko postavených instrumentů, jako je např. „ Zákon“ 
nebo „Vládní nařízení“ nejsou snadné, je vhodné se v nich vyhnout 

nejistým, číselně formulovaným požadavkům a soustředit se na 
formulace zásadní, verbální a dlouhodobě platné. Konkrétní úda-
je, jako jsou např. číselně vyjádřené emisní nebo imisní hodnoty, 
je možno uveřejnit v předpisech nižší hierarchie, které je možno 
s přibývajícími poznatky podstatně snadněji upravit.

6 Závěr
Žijeme v době významných společenských a technických změn. 

Změna politických poměrů v Evropě, ekonomická i technologická 
globalizace a obrovské komunikační možnosti se odrážejí i ve vod-
ním hospodářství urbanizovaných povodí.

V tomto oboru dochází především ke konfrontaci rychlých spo-
lečenských a technických změn s objemnou a finančně nákladnou 
vodohospodářskou infrastrukturou, která se vyznačuje dlouhou 
životností a tím i omezenou rychlostí reakce na uvedené změny. 

V této situaci má koncepční plánování rozhodující význam na 
hospodárnost navrhovaných opatření. Z oboru systémového inže
nýrství je známo, že poměr nákladů a účinku navrhovaných opa
tření lze nejvíce ovlivnit v prvních fázích plánovacího procesu. 
Tato skutečnost je jedním z hlavních důvodů nezbytnosti kvalitního 
koncepčního plánování.

Diskutovaný způsob plánovacího procesu není ani jediný a ani 
vyčerpávající. Smyslem tohoto příspěvku je především podnět 
k diskusi o způsobu systematického a cílevědomého plánování 
v kontextu probíhajících společenských a technologických změn.
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Planning and coordination in municipal wastewater 
management during rainy weather (Krejčí, V.)

Key words
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Planning of municipal wastewater management during rainy 
weather is linked with uncertainties which can have a significant 
effect on the economy of the planned measures. Rapid social 
and technological changes as well as the development in the 
knowledge in this field contribute to these uncertainties. Realis-
tic assessment of the uncertainties and their involvement to the 
systematic planning contribute to the decrease of uncertainties 
and elimination of possible errorrs. The presented structure of 
the planning process is an example of the possible approach and 
first of all a topic to be discussed. 

Návrhy plánů oblastí povodí  
Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 
zveřejněny k připomínkám veřejnosti

Praha, 1. července 2008 – Povodí Vltavy, státní podnik zpracoval 
návrhy plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vlta-
vy a zveřejnil je k připomínkám veřejnosti. Návrhy plánů oblasti 
povodí jsou zpřístupněny mimo jiné na www.pvl.cz a to po dobu 
šesti měsíců od 1. července do 31. prosince 2008. 

Veřejnost má po dobu zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí 
možnost seznámit se s částmi, které jsou předmětem jejího zájmu 
a podat k nim své připomínky, doporučení nebo návrhy, které 
budou využity pro dopracování návrhů plánů oblastí povodí do 
konečné podoby.

Cílem plánů oblastí povodí je zabránit dalšímu zhoršování 
stavu vod a vodních útvarů, chránit a zlepšit jejich stav a stav 
vodních ekosystémů, při současné podpoře udržitelného užívání 
vod a ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 
Návrhy plánů oblastí povodí obsahují, kromě popisu oblasti povodí, 
analýzy vlivů na stav vod, užívání vod a hodnocení stavu vodních 
útvarů, zejména programy opatření, které budou realizovány pro 
zlepšení stavu vod a vodních útvarů, včetně termínů jejich realizace 
a strategie financování. 

Návrhy plánů oblastí povodí připravilo Povodí Vltavy, jako 
pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povo-
dí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, ve spolupráci 
s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. 
Na jejich sestavení se, kromě pořizovatele a hlavních zpracovatelů, 
firem Hydroprojektu CZ a.s., Vodohospodářského rozvoje a výstav-

by a.s. a DHI a.s., podílela celá řada dalších odborných institucí 
a pracovišť. 

Návrhy plánů oblastí povodí jsou zpřístupněny veřejnosti 
v elektronické podobě na webových stránkách státního podniku 
Povodí Vltavy www.pvl.cz. V listinné podobě jsou tyto dokumenty 
k dispozici k nahlédnutí v určených odborech všech dotčených 
krajských úřadů a v sídlech Povodí Vltavy – v budově generálního 
ředitelství v Praze, závodu Horní Vltava v Českých Budějovicích 
a závodu Berounka v Plzni. Kontaktní údaje a adresy jsou uvede-
ny v jednotlivých oznámeních vyvěšených na úředních deskách 
příslušných krajů a dotčených obcí, na výše uvedených webových 
stránkách a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. Protože 
návrhy plánů oblastí povodí jsou velmi rozsáhlé dokumenty, jsou 
k nim přiloženy jejich stručné souhrny, umožňující široké veřejnosti 
orientovat se v jejich struktuře a obsahu, porozumět jejich odborné 
náplni a přiblížit význam navrhovaných opatření. 

Vyhodnocení připomínek proběhne během ledna a února 2009 
formou zpráv, které budou po dobu 30 dnů zveřejněny v listinné 
podobě u pořizovatele plánu oblasti povodí a příslušných krajských 
úřadů a elektronicky na webových stránkách státního podniku 
Povodí Vltavy. 

Petra Krainová,
tisková mluvčí 

Povodí Vltavy, státní podnik

Poznámka redakce: Plány všech povodí jsou přehledně a jednot
ně přístupné na adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/14111/ 
_s.155/14119?docid=116211 nebo na stránkách jednotlivých pod
niků povodí (Labe: www.pla.cz, Morava: www.pmo.cz, Odra: www.
pod.cz, Ohře: www.poh.cz, Vltava: www.pvl.cz)

Koncept „virtuální vody“ získává 
na popularitě a ocenění

Profesor John Anthony Allan (Kings College London and School 
of Oriental and African Studies) byl nominován na získání letošní 
„Stockholmské ceny za vodu“  za svoji koncepci skutečné potřeby 
vody pro život na Zemi. Jeho koncept vychází ze souhrnu množství 
vody potřebného pro přípravu potravin, výrobu různých běžných 
předmětů denní potřeby a spotřebu. Výsledkem jsou nesmírně 
překvapivé údaje, které by si každý obyvatel Země měl uvědomo-
vat a tím posílit svůj zájem o ochranu a udržitelnost limitovaných 
sladkovodních zdrojů.

Pro představu lze uvést několik příkladů toho, co koncept „vir-
tuální“ vody přináší:

K přípravě šálku ranní kávy bylo spotřebováno 140 l vody, jediný 
hamburger obnáší spotřebu cca 2 400 l, 1 kg masa reprezentuje 
15 000 l vody a krajíček chleba 40 l.

Z takto vykalkulovaných údajů pak koncept odvozuje ohromující 
export vody a naopak její „virtuální“ import existující mezi různými 
zeměmi a kontinenty. Ve stručném abstraktu o „virtuální vodě“ se 
uvádí, že USA, Argentina a Brazilie takto vlastně exportují každo-
ročně milióny až miliardy litrů vody, zatímco jiné státy (Egypt, 
Japonsko, Itálie) je „importují“.

Na základě uvedených vyjádření o přesunech „virtuální vody“ by 
měly být podporovány vývozy na vodu náročných komodit z míst, 

kde jsou vhodné a dlouhodobě udržitelné podmínky vodních zdrojů 
do míst, kde naopak voda chybí.

Na těchto základech vypracoval prof. Allan teorii, jak omezit 
tlak na nedostatečné domácí zdroje vody v určitých regionech 
s deficitem vody. Z těchto souvislostí odvozuje autor konceptu 
také myšlenku „vodní hegemonie“  a problémových povodí“ 
(tzv. problemshed), což může přispět k objasnění potenciálních 
i reálných konfliktů v hraničních regionech, kde jsou sdílené 
vodní zdroje.

Ve zdůvodnění, proč byl na Stockholmskou cenu nominován, 
se mj. uvádí: “Zlepšené pochopení trhu (komodit) a vodního 
hospodářství na místní, regionální a celosvětové úrovni jsou nej-
závažnějším přínosem pro úspěšné a udržitelné užívání vodních 
zdrojů“.

Není pochyb o tom, že zveřejňování uvedených hodnot „virtuální 
vody“ posílí výrazně uvědomění si významu vody ve veřejnosti.

Zároveň se zkonkretizují údaje z předchozích studií o spotřebách 
vody pro získávání základních surovin pro přípravu potravin, které 
zveřejňovala Světová rada pro vodu (World Water Council) a udává 
např. na I kg obilí spotřebu 1 000 l vody, na1 kg rýže 1 400 l, zatímco 
na 1 kg brambor překvapivě „jen“100 l vody.

Ze zahraničních pramenů zpracoval 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

email: puncochar@mze.cz
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Hospodaření s dešťovou vodou
V posledních letech se celkem běžně setkáváme s termíny jako 

nízkoenergetický dům nebo alternativní zdroj energie. Ovšem ener-
gie není to jediné, co člověk spotřebovává. Rostoucí ceny vodného 
a stočného motivují k využívání dešťové vody v domácnostech. 
Od zalévání zahrady přes splachování toalet až po praní prádla lze 
snížit spotřebu pitné vody v domácnosti až o 50 %!

Důvodem pro hospodaření s dešťovou vodou však nemusí být 
jen a pouze úspora nákladů. Stavebníci se v poslední době stále 
častěji setkávají s relativně novou komplikací při stavebním řízení. 
V místech, kde kanalizace nemá dostatečnou kapacitu, stanoví 
Stavební úřad jako podmínku výstavby likvidaci dešťové vody na 
vlastním pozemku. Navíc s masivní výstavbou zejména v okolí 
velkých měst přibývá střech a zpevněných ploch, tj. klesá podíl 
ploch, kde by mohla voda přirozeně zasakovat a v důsledku toho 
klesá hladina podzemních vod. Z výše uvedených důvodů vyvíjejí 
příslušné úřady a vodohospodáři stále větší tlak na šetrnější způsob 
likvidace dešťových vod.

povrchovou vodou, pro které je nutné povolení vodoprávního 
úřadu.

V případě jednotlivých rodinných domů ale existuje výjimka, 
kterou však necituje samotný zákon, ale Výkladová komise k zákonu 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: “Zasakování srážkových vod ze střech 
a zpevněných ploch u jednotlivých rodinných domů je nakládáním 
s vodami podle vodního zákona (§ 2 odst. 9 vodního zákona). Jde 
o obecné nakládání s povrchovými vodami, pouze o změnu jejich 
přirozeného odtoku za účelem ochrany nemovitosti před škodlivými 
účinky těchto vod jednoduchými zařízeními (§ 6 odst. 2 vodního 
zákona). K takovému nakládání s povrchovými vodami není třeba 
povolení vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona. Jednoduchá zařízení nejsou vodními díly podle § 55 vod-
ního zákona. V pochybnostech rozhodne vodoprávní úřad (§ 55 
odst. 3 vodního zákona). To neplatí, jdeli o jiné vody odtékající 
z obytných, zemědělských a jiných staveb a mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod  vody odpadní (§ 38 odst. 
1 vodního zákona). V pochybnostech, zda se jedná o povrchové 
dešťové vody, rozhodne vodoprávní úřad – krajský úřad (§ 3 odst. 3 
vodního zákona).” Podle Výkladové komise tedy není zapotřebí po-
volení pro řešení zasakování dešťové vody v místě jejího spadu.

Úspora finančních prostředků
Dešťovou vodu lze také akumulovat a následně využívat ke 

splachování toalet, praní prádla, zalévání zahrady, mytí auta, jako 
užitkovou vodu v technickém zázemí, atd. Motivací k tomuto řešení 
nemusí být jen úspora finančních nákladů, ale také nevhodné zasa-
kovací podmínky, které neumožňují jiný způsob likvidace.

Základem pro akumulaci je nádrž, z důvodu možnosti celo
ročního provozu nejlépe podzemní. V malých kubaturách (do 
6,5 m3) je obvykle nejekonomičtějším řešením monolitická samono-
sná plastová nádrž bez nutnosti obetonování. Úspora finančních 
prostředků plyne jednak z přepravních nákladů (plast je lehký), ale 
také z nákladů na samotnou instalaci nádrže (šetří čas a materiál 
 žádné bednění, armování a betonáž). Optimální velikost nádrže lze 
zjistit pomocí kalkulátoru např. na stránkách www.destovavoda.cz  
nebo orientačně podle plochy střechy domu a velikosti zahrady. Na 
výběr je samozřejmě několik typů nádrží lišících se svou velikostí, 
tvarem, použitím a instalací. Nádrže COLUMBUS a CRISTALL jsou 
kvalitní masivní nádrže, které není třeba obetonovat a jsou pojízdné 
osobními auty. Nádrže DUOTANK jsou výhodné velkoobjemové 
nádrže, které nevyžadují hluboký výkop. Nádrže RONDUS jsou 
speciálně konstruované k instalaci v lokalitách s vysokou hladinou 
spodní vody nebo se skalnatým podložím. Nádrže HERKULES jsou 
ekonomicky příznivé a lze je využít také jako vsakovací nádrže nebo 
pro nadzemní montáž.

Zákaz vypouštění dešťové vody do kanalizace
Jednou z možností decentralizované likvidace dešťových vod 

je jejich zasáknutí v místě spadu, tedy na pozemku stavebníka. 
Předpokladem k zasakování dešťové vody jsou ovšem vhodné 
zasakovací podmínky. Ideální jsou štěrkopísky, zasakovat nelze do 
jílovitých půd. Nejvhodnějším řešením pro zasakování je použití 
vsakovacího tunelu GARANTIA, který má 3x větší záchytnou ka-
pacitu vlastního objemu (100 %) pro pojmutí přívalové srážky, než 
trativod či štěrková jáma, kde až 70 % objemu vyplní kamenivo 
a pouze 30 % objemu je záchytná kapacita pro dešťovou vodu. 
Vsakovací tunel je ideální pro montáž „svépomocí“, má možnost 
inspekce a proplachu v případě zanesení, je libovolně rozšiřitelný 
a také odolný pojezdu osobním automobilem.

Tunely lze řadit za sebe (pro spojení jsou vybaveny zámky), na 
konce celé řady se použije zakončení vsakovacího tunelu (tedy 
1 pár), do kterého lze napojit kanalizační potrubí DN 100  DN 300. 
Řadu vybavíte jedním inspekčním poklopem a od zeminy oddělíte 
geotextilií, přibl. 2,5 m2 / 1 tunel. Na přívodní potrubí je nutné napo-
jit filtrační šachtu, která chrání systém před zanesením nečistotami. 
Potřebný počet vsakovacích tunelů lze zjistit pomocí kalkulátoru 
např. na stránkách www.destovavoda.cz  nebo orientačně podle 
odhadu druhu zeminy a odvodňované plochy.

V případě vsakování dešťové vody není výklad zákona zcela 
jednoznačný. Paragraf § 6 vodního zákona zmiňuje obecné nak-
ládání pouze s povrchovými vodami. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 
4. vodního zákona se při vsakování jedná o nakládání s podzemními 
vodami, konkrétně o umělé obohacování podzemních zdrojů vod 

Vodní zákon pamatuje na řešení akumulace a využití dešťové vody 
v § 6 odst. 2, podle kterého se v těchto případech jedná o obecné na-
kládání s povrchovými vodami bez nutnosti povolení vodoprávním 
úřadem: “Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není 
třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními 
na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného 
odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto 
vod.“ Nejedná se tedy o vodní díla podle § 55: “Za vodní díla se 
podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta 
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vodních toků na jednotlivých pozem-
cích a stavbách k zachycení vody 
a k ochraně jednotlivých pozemků 
a staveb proti škodlivým účinkům 
povrchových nebo podzemních vod, 
jakož i jednoduchá zařízení mimo 
koryta vodních toků k akumulaci 
odpadních vod (žumpy) a vodovodní 
a kanalizační přípojky, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak.” 
K instalaci nádrže pro akumulaci 
a využití dešťové vody v individuální 
výstavbě tedy není třeba povolení 
vodoprávního úřadu.

Nakládání s dešťovou vodou 
v případě velkých objektů 
(skladové, průmyslové 
a zemědělské objekty)

Vyhláška o obecných požadavcích 
na využívání území č. 501/2006 Sb., 
stanoví v § 20 odst. (5):

Stavební pozemek se vždy vymezuje 
tak, aby na něm bylo vyřešeno:

c) vsakování dešťových vod (§ 21 
odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního 
úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace 
pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod 
dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.

Vsakování
Vsakování dešťové vody má značný ekologický význam v sou-

vislosti s udržením hladiny podzemních vod a v prevenci povo-
dní. V současné době je to u skladových areálů, průmyslových 
a zemědělských objektů nejběžnější způsob likvidace dešťové 
vody také z důvodu ekonomické dostupnosti. Současně tím totiž 
odpadá povinnost placení poplatků za odvod dešťových vod do 
kanalizace.

Často pro tyto účely nejlépe poslouží vsakovací galerie vystavěná 
ze vsakovacích bloků, které mají 3x větší záchytnou kapacitu vlast-
ního objemu (100 %) pro pojmutí přívalové srážky, než trativod či 
štěrková jáma (30 %, zbytek vyplní kamenivo) a šetří tak 2/3 nákladů 
na zemní práce, dopravu materiálu atd. Vsakovací bloky jsou sta-
bilní, snesou zatížení nákladního automobilu a jejich jednoduchá 
montáž nevyžaduje těžkou techniku.

Vsakovací objekt lze sestavit prakticky libovolného objemu. Na 
vstupu je umístěna filtrace chránící před zanášením, v případě 
odvodnění zpevněných ploch je nutné zařazení odlučovače 
ropných látek. Důležité je také odvzdušnění pro usnadnění nátoku, 
samozřejmostí pak oddělení bloků od terénu geotextilií. Ke komple-
taci systému jsou třeba kromě vsakovacích bloků také spojovací 
prvky (cca 1 bal. / 3 bloky), geotextilie k oddělení vsakovací galerie 
od zeminy, ventilační nástavec a filtrační šachta chránící systém 
před zanesením nečistotami.

Pro vsak vody do podloží je nutné mít v místě stavby vhodné zasa-
kovací podmínky. Omezující podmínky pro vsak jsou následující:
• propustnost půd, jílovité půdy s koeficientem infiltrace kf < 107 

m/s jsou pro vsak nevhodné,
• hladina spodní vody by měla být alespoň 1 m od spodní hrany 

vsakovací nádrže,
• odstup od budov musím být v minimální vzdálenosti 1,5násobku 

hloubky základů,
• odstup od korun stromů musí být v minimální vzdálenosti polo-

měru koruny dospělého stromu.
Stejně jako u akumulační nádrže je nutné řešit bezpečnostní 

přepad také ze vsakovací nádrže. Tento bezpečnostní přepad slouží 
zároveň jako odvzdušnění.

Akumulace
Akumulace dešťové vody je vhodná v případě, že je reálné její 

využití například v technologických procesech, pro účely zavlažová-
ní apod. Takové řešení je nejen ekologické, ale také ekonomické.

Retence
Retence s regulovaným odtokem je využívána tam, kde nejsou 

vhodné vsakovací podmínky a současně není pro dešťovou vodu 
využití. Retenční nádrž zajistí zachycení přívalových srážek a jejich 
postupné řízené odpouštění do kanalizace nebo recipientu. Zde je 
zapotřebí souhlasu příslušného správce kanalizace nebo vodního 
toku.

Závěr
Problematika dešťové vody je dynamicky se rozvíjející oblastí a je 

jí věnována stále větší pozornost. Změnami prochází jak legislativa, 
tak nabídka materiálů a technických řešení. Značné množství in-
formací lze získat na odborných portálech, jako jsou např. www.
tzbinfo.cz nebo www.destovavoda.cz.

Ing.  Patrik Tůma
GLYNWED s.r.o.

tuma@glynwed.cz
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žlabu uvnitř bubnu. Současně se zapne elektromagnetický ventil 
uvolňující proplachovací vodu a tryskami nad bubnem začne 
intenzivně proudit voda, která ulpěné pevné části na vnitřní stra-
ně bubnu strhne do žlabu. Po vyčištění bubnu se opět vypne jak 
otáčení šroubu, tak proplachování bubnu.

Filtry jsou konstruovány pro 
maximální schopnost odstranění 
pevných nečistot z odpadní vody. 
Tato vlastnost nemusí být účelná 
při čištění vody z komunálních ČOV. 
Proto lze filtr vybavit integrovaným 
proplachem shrabků. Tento doplněk 
zajistí průchod rozplavitelných částí 
shrabků dále do čistírny.

Toto zařízení je již v provozu na 
mnoha místech v České republice, 
na Slovensku a v dalších zemích na 
různých kontinentech, kde pracují 
v odlišných a velmi složitých pod-
mínkách

Ing. Jan Bednář
INEKO TEAM s.r.o. 

Trnec 1734, 666 03 Tišnov
Tel.: +420 549 415 234, 

+420 549 415 589, +420 549 
411 149, fax: +420 549 412 383

Email: secretary@ineko.cz, 
www.ineko.cz

Rotační česle IN-EKO

Pro 
filtraci 
vody 

tekoucí i s ne
čistotami kanalizací 
do čistíren odpadních 
vod se v převážné míře po 
několik desítek let používají 
česle s oběžným filtračním 
pásem. Jejich vlastnosti již 
přestávají odpovídat součas-
ným požadavkům a mož-
nosti dalšího zdokonalování 
jsou prakticky vyčerpány.

INEKO TEAM, společnost 
pro výrobu vodohospodář-
ských zařízení, dokončila 
dlouhodobý vývoj nového 
zařízení určeného k filtraci vody. 
Jsou to filtry řady FBS – Filtr bubnový 
šroubový.

Jedná se o výkonný stroj z nerezavějící oceli pro filtraci značně 
znečištěných odpadních vod, jejichž nečistoty zpravidla činí mnoha 
česlím potíže (např. textil, drobné kousky dřeva a kůry). Filtrace 
navíc může probíhat již od velikosti ok v sítu 0,1 mm. Stroj lze 
doporučit k předčištění mnoha druhů průmyslových odpadních 
vod (jatka, dýhárny, papírny, zemědělství) a samozřejmě též vod 
komunálních.

Návrhová filtrační kapacita vyráběných filtrů se pohybuje od 
3 l/s do 1500 l/s podle velikosti filtru, jemnosti filtrace, množství 
a charakteru nečistot ve vodě. Zařízení lze umístit do betonového 
kanálu i do nerezové vany nad úroveň terénu.

Funkčním prvkem zařízení je rotující filtrační buben s lopatka-
mi uvnitř. Lopatky nabírají při rotaci zachycené nečistoty. Silnou 
stránkou tohoto prvku je horizontální osa rotace, která zajišťuje 
maximální využitelnou filtrační plochu. Velká filtrační plocha pak 
zajišťuje značnou filtrační kapacitu 
a menší rychlost proudění vody při 
průchodu oky síta. Tím je zajištěna 
menší schopnost vtahování vlákni-
tých materiálů.

Uvnitř bubnu je umístěn žlab, 
kam padají zachycené nečistoty. 
Žlab je opatřen šroubem, který 
dopravuje shrabky do kontejneru či 
popelnice. Samotnou filtraci zajišťu-
je výměnné nerezové síto připevně-
né na filtračním bubnu. Lze volit 
různé velikosti ok v sítu, které lze 
snadno podle zkušeností z provozu 
změnit (obvykle 0,3–3 mm).

Velkou výhodou tohoto uspořá-
dání je fakt, že kapacitu dopravy 
materiálu bubnem i šroubem uvnitř 
žlabu lze regulovat samostatně dle 
místních podmínek. Nemůže se tedy 
stát, že při velkém přísunu nečistot 
bude sice buben schopen nečistoty 
přenést do žlabu, ale šroub již takové 
množství svým pomalým pohybem 
nedopraví.

Zařízení lze opatřit integrovaným 
lisem na shrabky, jsouli vhodné 
k lisování.

Samotná filtrace probíhá  kontinu-
álně. V průběhu hlavního filtračního stavu jsou všechny mechaniz-
my v klidu. Pevné části v protékající vodě postupně ucpávají oka ve 
filtračním sítu na obvodě bubnu. Tím dochází ke stoupání hladiny 
před bubnem a zvyšování hydrostatického tlaku. Jakmile hladina 
vody dosáhne stanovené úrovně, zapne se automaticky otáčení 
bubnu. Ten začne vynášet nečistoty ulpěné na sítu a lopatkách do 
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je navrhováno 20–30 dnů). Takže celkové investiční náklady jsou 
srovnatelné. Provozní náklady jsou, mimo běžnou kontrolu a údrž-
bu, promítnuty hlavně do cen za elektrickou energii na injektory, 
aerátory a řezače pěny. Celkový potřebný instalovaný výkon pro 
porovnávanou ČOV je 25 kW, skutečný výkon na současnou produk-
ci 17 kW. Při 23hod. procesu činí náklady na vloženou energii cca 
280 tis. Kč/rok, tj. 23 Kč/EO/rok nebo 400 Kč/t sušiny kalu. Z toho 
vyplývá, že provozní náklady jsou nižší než cena za aplikaci čistého 
kyslíku a srovnatelná s náklady na aplikaci vápna.

Aerobní termofilní stabilizace je proto jednou z metod, které jsou 
ve hře při rozhodování, jakým způsobem zajistit likvidaci kalu. Je to 

způsob jak ekologický – kal 
je použit jako hnojivo, tak 
ekonomický ve srovnání 
s dalšími dnešními mož-
nostmi.

Ing. Milan Uher
ASIO, spol. s r.o.

Plastové šachty  
na tlakovú  
kanalizáciu 

Denná spotreba vody na človeka sa v súčas-
nosti pohybuje už iba okolo 124 litrov. Objem 
odpadových šácht na odpadové vody ako aj 
dopravné potrubia na odpadovú vodu sa musia 
prispôsobiť už roky klesajúcej spotrebe, aby sa za-
bránilo dlhému času na výmenu odpadových vôd 
a tým aj problémom s usadeninami a zápachom 
z odpadu. Súčasný regulátor na tlakovú kanali-
záciu (DWA 1162) umožňuje použitie čerpadla 
s kruhovým nožom tlakového potrubia DN 32. 
Tým sa zabezpečuje rýchla doprava odpadových 
vôd do čističky. 

Podporujúc tento trend  spoločnosť Jung Pum-
pen zostrojila novú plastovú šachtu na odpadové 
vody. S celkovým objemom 640 litrov, objemom 
čerpadla už len 60 litrov a zvyškovým objemom 
rovných 30 litrov sa prichádzajúca odpadová 
voda vyčistí v najkratšom čase. Hladký povrch 
a optimalizovaná konštrukcia proti poruchám 
redukujú usadzovanie sa cudzích látok. Nový 
výtlak DN 32 umožňuje inštaláciu a pripojenie 
nízko dimenzovaného tlakového potrubia. 

Prvý raz sa na tejto čerpacej stanici na odpado-
vú vodu použil vysokokvalitný plast ako náhrada 
za kovový produkt. Kompletné zabudované prvky, 
ako nosník, spojka a kruhový spätný ventil sú vy-
robené z materiálu nového druhu, ktorý uľahčuje 
dopravu a znemožňuje koróziu zabudovaných 
prvkov. Tlakové potrubie čerpadla a kruhový 

uzáver s tyčovou sústavou sú z ušľachtilej ocele vysokej kvality. 
Novovytvorený ventil spojky s integrovanou zábranou na spätný 
prietok a klznica k vedeniu čerpadla zjednodušujú v prípade 
potreby zdvíhanie a klesanie čerpadla. Tak je možné vykonávať 

servisné a údržbárske práce pohodlne, čisto 
a komfortne mimo šachty. 

Šachty pre tlakovú kanalizáciu sa v prevažnej 
miere cca 90 % inštalujú do miest len so záťažou 
chodcov. Túto šachtu je aj v ojedinelých situ-
áciách, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu záťaže, 
možné použiť napr. pred garážou, pretože je di-
menzovaná podľa štandardu pre triedu B (12,5 t). 
Pomocou dodatkovej platne s rozložením zaťaže-
nia sa dokonca dosiahne trieda D (40 t).

Nový je aj druhý prítok DN 150. Prípojné hrdlo 
DN 100 umiestnené nad prítokmi ku káblovému 
prívodu uľahčuje spoločné uloženie prázdnych 
prívodných a káblových potrubí. Dve ďalšie 
prípojné hrdlá DN 100 otočené o 90° sa môžu 
použiť na ventiláciu a/alebo odvzdušnenie. Plas-
tová šachta je bezpečná voči výtlaku do hĺbky 
zabudovania 3 m. 

Ďalšie informácie nájdete aj na: 
www.jungpumpen.com

JUNG PUMPEN s.r.o.
JUNG PUMPEN CZ s.r.o.

Prvý raz bol použitý v novej „PKSB 
80032“ a tým v čerpacej stanici na 
odpadovú vodu vysokokvalitný 
plast ako náhrada za kovový 
výrobok. Kompletné zabudované 
prvky, ako nosník, spojka a kruhový 
spätný ventil sú vyrobené z nového 
druhu plastu, ktorý uľahčuje nielen 
dopravu, ale znemožňuje aj koróziu 
zabudovaných prvkov. Tlakové 
potrubie čerpadla a kruhový 
uzáver s tyčovou sú z ušľachtilej 
ocele vysokej kvality.

Vyhodnocení provozní spolehlivosti 
a nákladů na ATS

Aerobní termofilní stabilizace je v našich podmínkách novinkou, 
i když první výsledky pocházejí z roku 1968 a od té doby se použití 
tohoto procesu dále rozšiřuje. Nejprve byl použit při zpracování 
prasečích exkrementů, pak postupně k stabilizaci kalů na ČOV. 
Nejprve v USA a pak se jeho použití rozšířilo i do Evropy. V sou-
časnosti využívá tohoto systému více než 30 čistíren v Německu 
a Rakousku, a to pro lokality od 5 000 do 40 000 EO, nejčastěji pak 
pro lokality kolem 20 000 EO. 

Stabilizace kalu je proces, při kterém dochází k odbourání orga-
nických látek. Při použití technologie ATS je tato redukce prováděna 
s využitím aerobních mikroorganismů. Vlivem provzdušňování 
probíhá oxidace a z kalu se uvolňuje energie, dochází tak k ohřevu 
na více než 50 °C. Zvýšením teploty se dosahuje zrychlení odbou-
rávání organických látek a tak stačí zpravidla doba zdržení kolem 
6 až 9 dnů. Metabolizmus aerobních organizmů vede k inaktivaci 
patogenních bakterií a virů, to znamená, že výsledný kal je vhodný 
pro přímou aplikaci do zemědělství, protože procesem dojde nejen 
ke stabilizaci, ale i k hygienizaci. Technologie je především vhod-
ná tam, kde sušina kalu dosahuje nejméně 4–6 %, přičemž podíl 
organické hmoty musí být alespoň 70 %. V případech, kdy je podíl 
organické hmoty nižší, je nutno použít ještě výměník tepla. Zpraco-
vání kalu vyžaduje spolehlivá zařízení. Injektory a provzdušňovače 
jsou stavěny s ohledem na extrémní podmínky při zpracování kalů. 
Zařízení se vyrábějí z korozivzdorných materiálů a pod vodou 
nemají žádná ložiska ani těsnění.

Pro porovnání s dosud užívanými technologiemi bylo provedeno 
orientační porovnání investičních nákladů a provozních nákladů na 
hygienizaci kalů pro ČOV, aktuálně pracující na výkonu 12 000 EO. 
Porovnání bylo provedeno s technologiemi využívajícími k hygi-
enizaci vápno a kyslík. Ukazuje se, že co se týká investičních 
nákladů, je navýšení ceny za technologii kompenzováno snížením 
ceny nádrží (potřebné zdržení u ATS je jen 7 dní, u jiných systémů 

Příklad uspořádání ATS v Lubani
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Vyjádření  MŽP k vrácení zákona 
o chemických látkách do jednání 
v Parlamentu ČR

MŽP musí na včerejší vyjádření pana prezidenta v souvislosti 
s vrácením zákona o chemických látkách a chemických přípravcích 
(tzv. REACH) zareagovat v několika bodech. 

Za prvé, tento zákon není implementací nařízení REACH do čes-
kého právního řádu, protože evropské nařízení je přímo použitelný 
právní předpis. Zákon stanovuje pouze kompetence státní správy 
a sankce za neplnění ustanovení zákona a čtyř nařízení ES. O obsahu 
nařízení mělo smysl diskutovat na evropské úrovni v době jeho pří-
pravy a projednávání, nikoliv nyní, 14 měsíců po nabytí účinnosti.

Za druhé, podle nařízení REACH – nikoliv podle tohoto zákona 
– se zavádí povinnost pro výrobce a dovozce chemických látek 
registrovat je u Evropské agentury pro chemické látky. Výrobci 
a dovozci mají zjistit nebezpečné vlastnosti vyráběných látek jak pro 
lidské zdraví, tak pro životní prostředí, a také navrhnout opatření 
pro jejich bezpečné používání. Pouze u velmi nebezpečných látek, 
jako jsou karcinogeny, mutageny nebo látky přetrvávající v životním 
prostředí, bude poté agentura rozhodovat o povolování jejich použí-

vání, a to na základě vědeckých kritérií. Nejedná se tedy o kontrolu 
evropských byrokratů nad naším chemickým průmyslem. 

Za třetí, o zákonu sice nebyla diskuse přímo v plénu poslanecké 
sněmovny, ale zákon byl podrobně prodiskutován v hospodářském 
výboru sněmovny, kde zároveň uplatnili své připomínky i zástupci 
chemického průmyslu a jejich připomínky byly z velké části akcep-
továny. U přímo použitelných předpisů – jako je nařízení REACH 
– není možné měnit základní zásady.

Za čtvrté, ze strany MŽP nedošlo k záměrnému přenosu kont-
rolních pravomocí na Českou inspekci životního prostředí. Přímo 
naopak. V průběhu přípravy zákona MŽP požadovalo, aby se na 
dozorové činnosti podílely také dozorové orgány jiných resortů 
(Česká obchodní inspekce za MPO, Hygienická služba za MZd), ale 
tento náš požadavek byl zmíněnými resorty odmítnut.

Přesto věříme, že toto nedorozumění neprodlouží zbytečně nejis-
totu chemického průmyslu a že při dalším hlasování na nejbližší 
schůzi PS bude zákon přijat. V opačném případě by Česká republika 
vážným způsobem porušila povinnosti členské země Evropské unie. 
Žaloba Evropské komise k Evropskému soudnímu dvoru by v tako-
vém případě následovala v horizontu několika měsíců.

 MŽP 

České mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou

Šumavská rašeliniště
Šumavská rašeliniště byla do Seznamu mokřadů mezinárodního 

významu zapsána již v roce 1990 jako první z českých mokřadů. 
Lokalita nepředstavuje souvislé území, ale tvoří ji 18 
samostatných sublokalit o celkové rozloze 10 225 ha, 
které zahrnují nejvýznamnější celky rašelinišť v oblasti 
Šumavy. Rašeliniště jsou nejčastěji zastoupena v cen-
trální části pohoří v oblasti zvané šumavské pláně 
(například Modravské slatě, Zhůřské a Horskokvildské 
slatě nebo Jezerní slať) a v údolích větších řek (napří-
klad Rašeliniště na Křemelné, Vltavský luh). 

Podobně jako i jinde v lesnaté středoevropské kra-
jině, představují rašeliniště v oblasti Šumavy pozoru-
hodné reliktní ekosystémy charakteru severské tundry 
a tajgy. Vyskytují se zde v mnoha podobách od typických vyklenu-
tých vrchovišť sycených pouze srážkovou vodou po nejrůznější 
lesní a luční rašeliniště, jež jsou ovlivňována i vodou podzemní. 
Tundrový charakter přitom mají především vrchoviště ve vyšších 
polohách (kolem 1 000 m) s keřovými porosty borovice bažinné 
(Pinus x pseudopumilio) a centrální otevřenou částí s jezírky, nízký-
mi trávníky a keříčkovitými společenstvy. Severskou tajgu naproti 
tomu připomínají hlavně níže situovaná údolní vrchoviště s porosty 
stromové borovice blatky (Pinus rotundata) a keříčkovitými for-
macemi s vlochyní a vřesem. Ze vzácných a ohrožených druhů se 
na šumavských vrchovištích vyskytují například blatnice bahenní 
(Scheuchzeria palustris), ostřice mokřadní (Carex limosa), rosnatka 
anglická (Drosera anglica), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) 
nebo šicha černá (Empetrum nigrum).  

Vrchoviště jsou v území obklopena lesními rašeliništi často 
v podobě rozsáhlých podmáčených a rašelinných smrčin nebo 
rašelinných březin. Tyto biotopy jsou místem výskytu vzácných 
drobných orchidejí bradáčku srdčitého (Listera cordata) a korálice 
trojklanné (Corallorhiza trifida). Nelesní ostřicová rašeliniště se 

vyskytují většinou na menších plochách a mohou být 
přirozeného (na prameništích) i druhotného původu 
(v souvislosti s někdejším odlesněním území a tradič-
ním hospodařením). V krajině představují významná 
centra druhové rozmanitosti. Z mnoha vzácných 
a ohrožených druhů rostlin, které na nich rostou, lze 
zmínit například rozchodník huňatý (Sedum villosum), 
prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis ssp. 
turfosa), všivec bahenní (Pedicularis palustris), sucho-
pýrek alpský (Trichophorum alpinum), suchopýr štíhlý 
(Eriophorum gracile) nebo ostřice dvoudomá (Carex 

dioica). Významná je i entomofauna rašelinišť zahrnující mnohé 
reliktní druhy – např. žluťáska borůvkového (Colias palaeno), střev-
líka (Carabus menetriesi), z pavouků např. P. sphagnicola, z nočních 
motýů pak např. Chionides viduela.

S výjimkou sublokality Velká Niva a menší části Rašeliniště na 
Křemelné, které se nachází na území CHKO Šumava, leží všechny 
celky lokality Šumavská rašeliniště na území Národního parku 
Šumava. Základní principy ochrany a péče o RS Šumavská rašeli-
niště jsou stanoveny platnými plány péče o NP a CHKO Šumava. 
Většina sublokalit je součástí 1. zóny s bezzásahovým režimem a je 
ponechána samovolnému vývoji. Pouze v místech s narušeným 
vodním režimem jsou v rámci „Programu revitalizace šumavských 
rašelinišť“ prováděna potřebná opatření s cílem obnovit přirozené 
hydrologické poměry a zastavit degradační procesy. Veřejnosti jsou 
rašeliniště zpřístupněna formou naučných stezek (Jezerní slať, 
Chalupská slať, Tříjezerní slať). 

Mgr. Libuše Vlasáková
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, MŽP

libuse.vlasakova@mzp.cz

RNDr. Ivana Bufková
Správa NP Šumava

ivana.bufkova@npsumava.cz

Šumavské rašeliniště (foto: RNDr. Bufková)

Sympozium 
GIS Ostrava 2009

Bezbariérové geoinformační 
technologie

25. - 28. 1. 2009 nová aula-kongresové 
centrum, VŠB-TU Ostrava, Česká Republika

Více informací na http://www.gis2009.com/
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Moderní kloubová dopravní a protierozní 
dlažba stavebnicového typu Tri-Lock, posky-
tuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb 
nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost 
a snadnou montáž bez použití malt a lepidel. 
Je vyráběna vibrolisováním betonové směsi, 
jejímiž základními komponenty jsou drcené 
kamenivo, písek, cement, plastifikátory a voda. 
Protierozní ochrana kloubovou dlažbou Tri-
Lock se používá k zabránění splavování zeminy 
nejen na hrázích, březích a dnech vodních toků, 
rybníků a nádrží, ale i na svazích, které vlivem 
stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) 
bez vegetačního krytu tak, aby je bylo možné 
uvést pod vegetační kryt. 
Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro vodní 
a inženýrské stavby a je vysoce flexibilní. 
Pokládá se suchou cestou. Lze jej aplikovat 
na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení 
postačuje jeho hmotnost a spolu s kloubovou 
vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto 

větrem, vodou nebo rostoucí trávou. Tri-Lock 
nezatěžuje životní prostředí. Je vysoce trvan-
livý, odolný proti mechanickému poškození, 
vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných 
ploch, bezpečný pro pojezd sekaček udržujících 
zeleň. Nepotřebuje obrubníky. Jeho pokládka 
je možná i pod vodou.  
Tri-Lock je stavebnicí s jednoduchou montáží 
a po celou dobu své životnosti bezúdržbový.

Navštivte nás: Stavební veletrh FOR ARCH 2008 PVA Letňany, 23.9.-27.9.2008, Hala 1, stánek 1C15.
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PROČ POKLOPY A MŘÍŽE Z TVÁRNÉ LITINY SAINT-GOBAIN PAM?

Ve většině průmyslových 
oborů je v současnosti na

hrazována tradiční šedá litina 
litinou tvárnou. Novou tech-
nologií se ve čtyřicátých letech 
20. století podařilo výrazně 
vylepšit mechanické vlastnosti 
litiny. Takto získaná tvárná 
litina umožňuje vyrábět odlit-
ky s daleko vyšší přesností 
a odolností vůči mechanické-
mu namáhání, což výrazně 
prodlužuje jejich životnost. 
Tvárná litina je dnes již dobře 
známým a používaným materi-
álem nejen v oblasti potrubí, ale 
právě i v oblasti kanalizačních 
poklopů a mříží.

Kanalizační poklop je na první 
pohled ne příliš složitým výrob-
kem. V dnešní době však musí 
splňovat, kromě základních 
požadavků normy ČSN EN 124, také stále se zvyšující nároky 
spojené s nárůstem automobilové dopravy, tedy bezpečně odolávat 
zejména dynamickému zatížení. Zároveň musí splňovat požadavky 
správců sítí, to znamená umožňovat snadný a bezpečný přístup do 
šachty. Oba tyto v podstatě protichůdné požadavky splňují právě 
poklopy a mříže SAINTGOBAIN PAM.

Bezpečnost, stabilita a životnost
Pružnost, vysoká pevnost, vysoká 

odolnost proti nárazům a tím větší 
bezpečnost, to jsou vlastnosti, které 
charakterizují výrobky z tvárné litiny. 
Konstrukční řešení rámů umožňuje 
velmi stabilní osazení poklopu na 
korunu šachty. Tvar víka a tlumící 

kroužek z elastomeru na vnitřní obrubě zaručují vycentrování víka 
v rámu a vylučují riziko vyskočení víka při přejezdu automobilů 
jedoucích velkou rychlostí. Společně s vysokou přesností odlitku 
víka i rámu dále kroužek napomáhá bezhlučnému provozu (vyluču-
je klapání). Kroužek navíc absorbuje významnou část dynamického 
namáhání, které by jinak bylo přeneseno přímo do koruny šachty 
a které má také obvykle za následek porušení šachty a „propadnutí“ 
poklopu.

Obrovskou výhodou poklopů SGPAM je kloubové uložení 
víka. Kloub mj. zabezpečuje, že i v případě zpětného vzdutí vody 
v kanalizační síti není víko vyplaveno z rámu, ale zůstává díky 
kloubu v rámu uchyceno a funguje tedy obdobně jako žabí klapka. 
Po opadnutí tlaku vody se víko vlastní vahou uzavře a automatic-
ky vycentruje v rámu. Vylučuje tak riziko vážné dopravní nehody 
nebo jiného úrazu vinou 
nezajištěné šachty. Horní 
plocha víka je uzpůso-
bena tak, že i při vlhké 
a kluzké vozovce zajišťu-
je výbornou přilnavost 
pneumatik. Z bezpeč-
nostního hlediska jsou 
poklopy z tvárné litiny na 
nesrovnatelně vyšší úrov-
ni než tradičními poklopy 
z litiny šedé.

Snadná manipulace a nízká hmotnost
Výhod kloubového uložení víka využívají poklopy tř. D 400 

– VIATOP, KORUM, REXEL a PAMREX. Koncepce kloubového 
uložení snižuje sílu potřebnou k otevření víka o 50 %. Tvar klou-

bu a jeho pouzdra je konstru-
ován tak, že v zavřené poloze 
nedochází k jejich vzájemnému 
kontaktu a tudíž k žádnému 
mechanickému namáhání. Kloub 
tedy není „slabým místem“, jak 
je tomu u poklopů ze šedé litiny. 
Výrobky z tvárné litiny mohou 
být při shodné zatížitelnosti 
o cca 30 % lehčí než výrobky 
z litiny šedé. Poklopy tak lze i při 
jejich značném znečištění nebo 
i při námraze lehce otevřít. To 
vše umožňuje dodržení meziná-
rodních ergonomických norem, 
odstraňuje vysoké zatížení páteře 
obsluhy a tím snižuje riziko pra-
covních úrazů.

Zajištění proti krádeži
1) Už samotný materiál snižu-

je riziko odcizení. Proč? Před 
odevzdáním do sběrny nelze víko z tvárné litiny jednoduše rozbít, 
jak je tomu u křehké šedé litiny.

2) Víko lze u některých typů zajistit proti vyjmutí z rámu, a to bez 
omezení funkce kloubu.

3) Poklopy SG PAM mohou být, a to i dodatečně po instalaci, 
vybaveny mechanickým zámkem proti neoprávněné manipulaci 
a krádeži.

Náklady
Vzhledem k výše uvedeným vlast-

nostem poklopů a mříží z tvárné litiny 
a vzhledem k pořizovacím nákladům, 
které se velmi blíží nákladům na „tra-
diční“ poklopy, jednoznačně vyplývá, 
že používání poklopů SG PAM je nejen 
po technické, ale i ekonomické strán-
ce značně výhodné. Při opakujících 
se výměnách je třeba do finančních 
kalkulací započítat i cenu za práce spojené s vybouráním starého 
poškozeného poklopu, opravou koruny šachty a osazením poklopu 
nového. To přináší nejen finanční zátěž, ale na frekventovaných 
komunikacích i mnoho dopravních omezení a dalších přidružených 
komplikací.

Při výstavbě nových kanalizačních sítí jsou vynakládány nemalé 
finanční prostředky pro zajištění maximální kvality celého díla. Po 
dokončení výstavby se pak poklop stává prakticky jedinou viditel-
nou součástí a tedy i jakousi vizitkou kvality celého systému.

SAINTGOBAIN PAM (PontaMousson) začal jako první na svě-
tě využívat tvárnou litinu i pro kanalizační poklopy. Dnes nabízí 
velmi široký výrobní program, zahrnující poklopy a mříže do všech 
zátěžových tříd, různých rozměrů a provedení, včetně poklopů 
vodotěsných. Dále nabízí řadu trapézových poklopů PAMETIC 2, 
umožňujících zakrýt v podstatě jakkoliv velkou šachtu či armaturní 
komoru.

SGPAM vychází z více než 30letých zkušeností s vývojem 
a výrobou poklopů z tvárné litiny. Díky úzké spolupráci se správ-
ci inženýrských sítí z celého světa a jejich připomínkám vyvíjí 
SG PAM poklopy a mříže, které jsou absolutní světovou špič-
kou a v maximální možné míře vyhovují jak potřebám správců 
a provozovatelů sítí, tak požadavkům na zcela bezpečný silniční 
provoz.

Roman Ludl
SAINTGOBAIN trubní systémy, s. r. o.

www.trubnisystemy.cz
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Budoucnost hospodaření s dešťovými 
vodami v urbanizovaných územích v ČR

David Stránský, Jiří Vítek, Ivana Kabelková,  
Milan Suchánek
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Souhrn
Nová koncepce nakládání s dešťovými vodami v urba-

nizovaných územích je jedním ze základních požadavků 
české legislativy. Podklad pro tuto koncepci byl zpracován 
v rámci projektu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR, 
jehož zpracovatelem byla odborná skupina Odvodňování 
urbanizovaných území při Asociaci čistírenských expertů 
České republiky. V článku je sumarizována současná situace 
nakládání s dešťovými vodami v ČR, definován cílový stav 
a uvedeny změny v legislativě, ekonomickém prostředí, 
technických předpisech, metodických postupech, výzkumu 
a osvětě, které v důsledku povedou k udržitelnému hospoda-
ření s dešťovou vodou v urbanizovaných povodích.



Motivace
Jako strategický dokument plánování v oblasti vod je v § 24 

odst. 1 vodního zákona definován Plán hlavních povodí České 
republiky (PHP) [1]. PHP konstatuje, že slabou stránkou součas-
ného stavu v oblasti vod je nedostatečná úroveň řešení odtoku 
srážkových vod z intravilánu obcí a za příležitost pro udržitelný 
rozvoj v oblasti vod považuje vyšší míru uplatnění environmen-
tálně šetrných technologií a zohlednění přírodě blízkých způsobů 
retence vod.
V závazné části plánu je pak v kapitole Cíle a opatření v ochra-

ně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod (mezi jinými) 
uveden požadavek uplatňovat v generelech odvodnění urbanizova-
ných území koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující 
jejich zadržování, vsakování i přímé využívání.
Ve směrné části PHP [1] jsou definovány Programy opatření, 

které vedou k dosažení rámcových cílů. Z hlediska srážkových 
vod v intravilánu jsou relevantní zejména následující body:
•	 snižovat množství  srážkových  vod  odváděných  kanalizací 
a zlepšit  podmínky  pro  jejich  přímé  vsakování  do  půdního 
prostředí,

•	 snížit znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážko-
vých vod z městských a průmyslových kanalizací zavedením 
povinnosti oddělené likvidace srážkových a odpadních vod,

•	 do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakládání s dešťovými 
vodami v urbanizovaných územích.
A právě v souvislosti  s posledním zmíněným bodem vypsalo 

Ministerstvo zemědělství ČR soutěž na zpracování Podkladu pro 
tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů Čes-
ké republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové odbor-
né  skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. 
V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením 
s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti 
ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout.

Současný stav v ČR
Legislativní stav
Obecně lze říci, že vodní zákon [7] a zejména PHP [1] vytvářejí 

dostatečný  rámec pro hospodaření  s dešťovými  vodami  (HDV). 

Dosažení těmito normami stanovených cílů však naráží na řadu 
protichůdných definicí a požadavků v ostatních právních normách 
a také na fakt, že strategie stanovená PHP je v platnosti teprve od 
května 2007.
Vodní zákon
Platné znění vodního zákona 254/2001 Sb. [7] pojem srážkové 

(ani dešťové) vody jako samostatnou kategorii neuvádí. Z přehle-
du jednotlivých kategorií vod vyplývá, že srážkové vody jsou vody, 
které mají původ v atmosférických srážkách a pokud nedopadly 
na zemský povrch, vodní zákon neupravuje právní vztahy k nim. 
Po dopadu těchto srážkových vod na zemský povrch stávají se 
tyto vody vodami povrchovými (§ 2, odst. 1), v praxi označovanými 
jako povrchový odtok.
Srážkové vody po dopadu na zemský povrch se z povrchových 

vod stanou vodami odpadními v těchto dvou případech:
•	 srážková  voda  byla  použita  ve  smyslu  § 38,  odst. 1  vodní-
ho  zákona  a při  tomto  použití  změnila  jakost  (složení  nebo  
teplotu),

•	 srážková voda byla svedena do jednotné kanalizace, tj. došlo 
k jejímu smísení s vodou odpadní.
Pokud se vody srážkové stanou po dopadu na povrch vodami 

odpadními, platí (§ 38, odst. 3): Kdo vypouští odpadní vody do 
vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení 
k jejich vypouštění.
Zde však existuje rozpor s vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí 293/2002 Sb. [5] o poplatcích za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových, § 2, odst. 1, kde se uvádí, že za 
odpadní vody se v tomto případě nepovažují vody z dešťových 
oddělovačů, pokud funkce oddělovače splňuje podmínky stano-
vené vodoprávním úřadem.
Tento rozpor má přímý dopad na řešení problematiky odleh-

čovacích komor a nevytváří tlak na provozovatele odpojovat DV 
od  kanalizace  a podporovat HDV. Vzhledem k tomu,  že  stále 
není zpracován metodický pokyn, řešící komplexně podmínky 
ovlivnění vodních toků povrchovým odtokem z urbanizovaných 
území za dešťové situace, má vodoprávní úřad takřka neomeze-
nou možnost určovat, kdy se o odpadní vody jedná a kdy ne. 
Problematiky vypouštění odpadních vod do vod podzemních se 

týká § 38, odst. 4: Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních 
vod nelze povolit. V článku 2,  odst. 32 směrnice 2000/60/ES 
je přímé vypouštění definováno jako vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním 
prostředím. To znamená, že vypouštění po vsakování přes humu-
sovou vrstvu či za pomoci stavebně-technického předčištění je 
umožněno.
Zákon o vodovodech a kanalizacích a prováděcí právní předpisy
Dalším relevantním zákonem je zákon 274/2001 Sb. o vodovo-

dech  a kanalizacích  [8],  který  v § 4,  odst. 2  definuje,  že  při 
zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vychází 
zpracovatel z územního plánu velkého územního celku…a z pří-
slušného plánu oblasti povodí.
Dále pak v § 12, odst. 1, že kanalizace musí být navrženy tak, 

aby negativně neovlivnily životní prostředí,… Současně musí být 
zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování recipientů způsobo-
vané dešťovými přívaly.
To znamená, že návrh plánu rozvoje kanalizací musí vycházet 

ze zásad Plánu oblasti povodí, který stanoví (§ 25 vodního zákona) 
konkrétní cíle pro danou oblast povodí na základě rámcových cílů 
a rámcových programů opatření výše uvedeného PHP.
Je však důležité připomenout, že se tento zákon nevztahuje 

(§ 1, odst. 3) na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrcho-
vých vod vzniklých odtokem srážkových vod.  Zákon  tedy  sice 
rozlišuje odpadní a srážkovou vodu, nicméně dále popsaný insti-
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tut placení za odvádění odpadních vod se týká pouze vypouštění 
srážkových vod do jednotné sítě.
Dle § 8, odst. 14 má vlastník kanalizace právo na úplatu za 

odvádění odpadních vod (stočné), pokud ze smlouvy uzavřené 
podle odstavce 2 tohoto paragrafu nevyplývá, že stočné se platí 
provozovateli kanalizace (§ 20).
Stočné  je  počítáno  na  základě  (§ 20,  odst. 2  a 3) množství 

vypouštěných odpadních vod a srážkových vod… Od povinnosti 
platit za odvádění srážkových vod do kanalizace jsou osvobozeny 
(§ 20, odst. 6) plochy silnic, dálnic, místních komunikací a účelo-
vých komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních 
a regionálních..., zoologické zahrady a plochy nemovitostí urče-
ných k trvalému bydlení a domácnosti.
Tím nedochází k motivaci aplikace HDV opatření na velké vět-

šině pozemků. Způsob výpočtu platby pro pozemky nespadající 
do  výjimky  je  definován  vyhláškou  428/2001 Sb.  [4],  kterou 
se  provádí  zákon  o vodovodech  a kanalizacích  (§ 31,  odst. 1): 
množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření 
se vypočte … na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti … 
a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtoko-
vých součinitelů uvedených v příloze č. 16 vyhlášky. Výpočet tedy 
nezohledňuje možnost retence či přímého využití DV.
Stavební zákon a prováděcí právní předpisy
Z pohledu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [6] a jeho pro-

váděcích předpisů je relevantní zejména vyhláška č. 501/2006 
Sb.  o obecných požadavcích na  využívání území  [3]. Stavební 
pozemek se podle ní vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyře-
šeno [§ 20, odst. 5, písm. c)] vsakování dešťových vod nebo jejich 
zadržení na pozemku o kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek 
před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou 
potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody 
veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.
Podle stejné vyhlášky je vsakování dešťových vod na pozemcích 

staveb pro bydlení splněno, jestliže [§ 21, odst. 3, písm. c)] poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové 
výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného 
domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového 
rodinného domu a bytového domu 0,3. Takto splněné podmínky 
ovšem nejsou příliš relevantní, protože např. v případě odtoku 
dešťové vody ze sklonitého pozemku s málo propustným podložím 
bude vsak či zadržení vody na pozemku nevýznamné.

Praktické zkušenosti s HDV
Přes zřejmé legislativní deficity se problematika dešťových vod 

v české  odborné  veřejnosti  dostává  do  popředí  zájmu.  Svědčí 
o tom  fakt,  že  během posledních  let  byla  organizována  řada 
odborných konferencí a seminářů na toto téma. Jako příklady 
takových seminářů lze uvést:
•  konference Nakládání s dešťovými vodami ve městech a obcích, 
Darovanský dvůr, 09/2004,

•  seminář Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, 
Brno, 03/2006,

•  konference Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných 
povodích – systémový přístup, Poděbrady, 09/2006,

•  seminář Hospodaření s dešťovými vodami ve vodním hospo-
dářství, Brno, 03/2007,

•  seminář Kanalizace, dešťové vody a záplavy v územním pláno-
vání, Vsetín, 06/2007,

•  seminář Decentralizované  nakládání  s odpadními  vodami, 
Brno, 2007,

•  seminář Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, 
Praha, 12/2007,

•  seminář Hospodaření s dešťovými vodami ve vodním hospo-
dářství, Brno, 03/2008,

•  konference Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích: 
Ekonomické, ekologické,  technické a právní aspekty hospo-
daření s dešťovými vodami, Konopiště 09/2008.
V problematice dešťových vod v urbanizovaných územích se 

dnes aktivně angažuje  řada nezávislých profesních organizací 
v oboru i lobbistických organizací sdružujících jednotlivé aktéry 
městského odvodnění. Už v roce 1997 byl na ČVUT zpracován 
metodický  pokyn  Podmínky  a způsob  vypouštění  odpadních 
vod  během  dešťového  odtoku,  který  doporučuje,  aby:  „bylo 
v maximální možné míře redukováno množství dešťových vod 
odváděných stokovým systémem a jejich míra znečištění (zohlednit 
zásadu omezení vniku rizikových znečišťujících látek do systému 
odvodnění)“. Tento pokyn však zůstal nevydán. V současné době 
je  také ČSVTS  (Český  svaz  vědeckotechnických  společností) 
zpracováván  podklad  pro metodický  pokyn upravující  funkci 
odlehčovacích komor.
V České  republice  lze  nalézt  několik  aplikací  hospodaření 

s dešťovými vodami. Tyto aplikace  jsou však většinou součástí 
mezinárodních projektů, nebo je hospodaření s dešťovými vodami 
vynuceno technickou obtížností připojení na stokovou síť, či její 
omezenou kapacitou. Vedle  těchto  jednotlivých aplikací  lze ale 
konstatovat, že stále více měst (např. Hranice či Hradec Králové) se 
snaží o koncepční řešení dešťových vod pomocí principů HDV.

Budoucí stav hospodaření s dešťovou vodou v ČR
Cílem do budoucna je vytvořit v ČR prostředí:

•	 které ví, co HDV je a jaký má společenský význam,
•	 které  HDV  vnímá  jako  perspektivní  rozvíjející  se  řešení 
odvodnění  urbanizovaných  území  v duchu  principů  trvale 
udržitelného rozvoje, a to zejména ve smyslu ochrany vodotečí 
před  povodněmi  a znečišťováním,  a upřednostňuje  ho  před 
konvenčním systémem odvodnění,

•	 kde legislativa jednoznačně vyjadřuje vůli a zájem společnosti 
(nařizuje) řešit odvodňování urbanizovaných území prioritně 
podle principů HDV (částečně toto prostředí existuje),

•	 kde fungují ekonomická pravidla, která systémově zvýhodňují 
zavádění decentralizovaných systémů odvodnění dle principů 
HDV,

•	 kde existují technická pravidla pro:
o	 návrh a posouzení, 
o	 schválení a povolení, 
o	 realizaci a zprovoznění, 
o	 údržbu a provozování systémů HDV,

•	 kde  jsou  potřebné  parametry  decentralizovaného  systému 
odvodnění respektovány ostatními stavebními profesemi jako 
společenská priorita.
Pro dosažení vytčených cílů je zapotřebí nejprve provést řadu 

změn v legislativních předpisech a sladit zákony a nařízení s prin-
cipy HDV a požadovanou funkcí decentralizovaného odvodnění 
tak,  aby  byla  jasně  dána podpora HDV a zároveň definovány 
okrajové podmínky koncepce odvodnění, tj. ochrana povrchových 
a podzemních vod a půdy. 
Dále je nutno vytvořit ekonomická, legislativně zakotvená, pra-

vidla podporující HDV a příslušná technická pravidla ve smyslu 
BAT (nejlepší dostupné technologie).

Legislativa a ekonomická pravidla
Zákon o vodách a jeho prováděcí právní předpisy a metodické 
pokyny
a. Definovat  srážkové  vody  z pohledu  zákona  a vymezit  pojmy 
neznečištěná a znečištěná srážková voda.

b. Podpořit HDV příkazem zachovat přirozený režim odtoku ve 
vodních tocích či eventuálně přímo příkazem vsakovat nebo 
zadržovat neznečištěné srážkové vody .

c. Vymezit  oblasti,  kde  je  vsakování  zakázáno  (např.  oblasti 
ochrany podzemních vod či oblasti starých zátěží).

d. Předepsat,  za  jakých  okolností  zasakování DV není možné 
(např. min. tloušťka ornice v místě vsaku).

e. Definovat  generel  odvodnění  jako  základní  prostředek  pro 
posuzování,  návrh,  dostavbu  a rozvoj  systémů  odvodnění 
v jednotlivých obcích a začlenit ho do územně plánovací doku-
mentace.

Zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí právní 
předpisy a metodické pokyny
a. Legislativně zakotvit dešťové kanalizace  (současný zákon se 
na ně nevztahuje).

b. Zavést  povinnost  oddělit  zpoplatnění  odvádění  splaškových 
a dešťových vod a zavést poplatek za odvádění DV pro veškeré 
nemovitosti (pozemní stavby, dopravní stavby, budovy s trva-
lým pobytem atd.), minimalizovat výjimky.

c. Vyhláškou k zákonu předepsat, na základě čeho se výpočet 
poplatku za odvádění dešťové vody bude provádět. Nejedná se 
pouze o výpočet množství DV z ploch odvodňované nemovitosti, 
ale  i o to,  bude-li  požadováno  prokázat  spotřebu  využívané 
DV měřidly nebo zda se tato voda do stočného nebude vůbec 
započítávat, úlevy za aplikaci HDV apod. 

d. Stanovit hranici mezi  tím,  co  je  součástí  komunikace nebo 
veřejného  prostranství  a co  patří  ke  kanalizaci  (důležité  ve 
vztahu k majitelům, příp. provozovatelům). 

e. V případě,  že  budou  objekty  decentralizovaného  odvodnění 
veřejných ploch a komunikací  součástí  stokového  systému, 
předepsat,  v jakých časových  intervalech  je nutné provádět 
kontrolu zemních konstrukcí (zasakovacích průlehů, poldrů 
atd.). 

f. Do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací zařadit principy HDV. 
Promítne se to do plánu technicky i ekonomicky optimálního 
rozšíření a rekonstrukce systémů odkanalizování, do časového 
rozvrhu realizace plánů atd. 
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Stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy a metodické 
pokyny
a. Předepsat obecný požadavek na odvodnění nové výstavby podle 
potřeb HDV, zvláště:
∼	 situační a výškové uspořádání objektů, 
∼	 volba materiálů, které přicházejí do styku s DV, 
∼	 začlenění nemovitosti do okolního prostředí,
∼	 návrh terénních úprav samotné parcely.

b. Specifikovat, kdy je pro vsakování DV zapotřebí stavební povo-
lení.

c. Předepsat, čím je nutné prokázat možnost zasakovat DV (hyd-
rogeologický průzkum).

d. Předepsat, že objekty decentralizovaného odvodnění jsou sou-
částí nemovitosti či pozemku, který odvodňují (velice důležité 
pro řešení majetkoprávních vztahů a pro správcovství objektů 
HDV).

e. Zařadit do tvorby územně plánovacích dokumentací povinnost 
prověřit při rekonstrukcích stávajících území přestavbu kon-
venčního odvodnění na systém HDV.

Zákon o půdách a prováděcí právní předpisy a metodické pokyny
Zakotvit do Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu [9] principy HDV. Protože součástí zemědělského 
půdního fondu jsou i vodohospodářská a protierozní opatření na 
ochranu zemědělské půdy, bude součástí této úpravy zmírnění 
půdní eroze: 
a. ve vztahu k samotné zemědělské půdě,
b. ve vztahu k přilehlým urbanizovaným územím ovlivněným pří-
tokem extravilánových vod ze zemědělsky obhospodařovaných 
ploch,

c. ve vztahu k vodotečím, které splachy z polí látkově zatěžují.
Dále je nutné stanovit limity pro zatížení půd při vsaku.

Technické předpisy a data
a. Vytvořit  směrnici  nebo  normu,  podle  které  se  v ČR  budou 
projektovat, schvalovat, stavět a provozovat decentralizované 
systémy odvodnění, resp. zařízení k zasakování dešťové vody 
a její retenci. 

b. Principy HDV by měly  být  implementovány do  technických 
norem: 
∼	 dopravních staveb – situační a výškové uspořádání komu-

nikací, omezování používání nepropustných konstrukcí, 
∼	 pozemních  staveb  –  respektování HDV v urbanistických 

studiích, návrh dispozice domů a jejich okolí, úpravy území 
a použité stavební materiály, 

∼	 inženýrských  staveb  –  prostorové  uspořádání  komuni-
kací,  vztah mezi  objekty  decentralizovaného  odvodnění 
a inženýrskými sítěmi. 

c. Sladit technické normy a metodické pokyny s předpisy o bez-
pečnosti a ochraně zdraví. 

d. Vytvořit metodický pokyn pro zavádění principů HDV do gene-
relů odvodnění měst/obcí.

e. Vytvořit metodický  pokyn  pro  zavádění  principů HDV  do 
územně plánovacích dokumentů města/obce. Metodický pokyn 
musí obsahovat kodifikaci vztahu mezi městem/obcí, majitelem 
stokové sítě a majiteli pozemků z hlediska specifických potřeb 
odvodňovaného města/obce. Jedná se o vyjádření toho, jak se 
bude postupovat, když:
∼	 stokovou  síť  vlastní  soukromý  subjekt,  a město/obec 

nemá zájem budovat decentralizované odvodnění, protože 
odvodnění považuje za problém soukromého investora,

∼	 soukromý  vlastník  stokové  sítě  nechce  investovat  do 
rekonstrukce kanalizace v koordinaci s plánem rozvoje 
města/obce,

∼	 přestavbě konvenčního odvodnění (např. panelového domu 
v sídlišti) na decentralizované brání fakt, že majitelé domu 
nevlastní pozemek okolo budovy (patří městu/obci) a nemají, 
kde objekty k HDV postavit podle základního pravidla, že 
tyto objekty jsou součástí odvodňované nemovitosti,

∼	 bude pro město/obec  potřebné  (výhodné),  aby  se na  již 
zastavěných  pozemcích  konvenční  odvodnění  nahradilo 
HDV, protože rekonstrukce stávající kanalizace a objektů na 
ní by byla neúměrně drahá (např. z důvodu předpokládané 
technologie stavby, drahých výkupů pozemků pro retenční 
zdrž) a méně účinná (např. z hlediska vlivu na vodoteč).

f. Připravit  k běžné  dispozici  data  potřebná  k dimenzování 
decentralizovaných  systémů  odvodnění  (dešťoměrná  data, 
hydrogeologická data, …).

Výzkum a podpora HDV
a. Podporovat výzkum a vzdělanost:

∼	 studovat vliv odpojení DV např. na snížení proplachování 

jednotné kanalizace a na transport a sedimentaci neroz-
puštěných látek,

∼	 analyzovat  sociálně  ekonomické  dopady HDV  (zejména 
zpoplatnění DV),

∼	 analyzovat vliv očekávaných změn klimatu na odvodnění 
urbanizovaných oblastí a HDV. 

b. Investovat do grantů zaměřených na HDV.
c. Zavést dotační titul pro podporu aplikace HDV, a to zejména 
ve stávající zástavbě.

d. Podporovat  rozvoj  dotační  politiky  EU  ve  smyslu  podpory 
přestaveb odvodnění urbanizovaných obecních pozemků na 
decentralizované systémy odvodnění.

Vzdělávání a osvěta
a. Informovat  zastupitele měst/obcí  formou seminářů,  školení 
a exkurzí  o možnostech,  přínosech,  úskalích  a podmínkách 
HDV, zvýhodňovat řešení s aplikací principů HDV, vyžadovat 
ho v zadávacích řízeních. 

b. Iniciovat ve společnosti zájem o vodu formou cílevědomé osvěty. 
Informovat  již žáky základních škol o podstatě udržitelného 
hospodaření s vodou. 

c. Předkládat majitelům nemovitostí různé metodické pokyny pro 
HDV. 

d. Rozšiřovat  informace  o HDV pro  odbornou  i širší  veřejnost 
v médiích a na internetu.

Shrnutí a závěr
Návrh cílového stavu hospodaření s dešťovými vodami v ČR 

a cesty  k němu,  v souladu  se  směrnicí  2000/60/ES  o vodní 
politice [2] a Plánem hlavních povodí ČR [1], jako strategickým 
dokumentem státní politiky v oblasti vod, podporuje následující 
filosofii:
•	 pro nově urbanizované plochy přenést závazek hospoda-
řit s dešťovou vodou na původce problému, tj. na vlastníka, 
z jehož pozemku dochází k dešťovému odtoku z nepropustných 
ploch,

•	 pro stávající zástavbu vytvořit podmínky a motivaci k hos-
podaření s dešťovou vodou s tím, že kdo chce stávající stav 
zlepšit (tj. investovat), musí se mu to vyplatit (např. úlevami 
na stočném).
Mezi hlavní navrhované změny patří:
∼  Definovat srážkové vody, rozlišit znečištěné a neznečištěné 
srážkové vody.

∼  Nařídit zachovat přirozený režim odtoku v co největší míře.
∼  Upravit vsakování, tj. kde je zakázáno, kdy není možné, čím 
je potřeba ho doložit.

∼  Zavést povinnost oddělit zpoplatnění splaškových a srážko-
vých vod, minimalizovat výjimky, motivovat úlevami a dota-
cemi aplikaci HDV, pro novou zástavbu předepsat funkční 
kritéria.

∼  Vyjasnit a kodifikovat majetkoprávní vztahy mezi obcí, vlast-
níkem a provozovatelem kanalizace a vlastníkem pozemku/
nemovitosti.

∼  Vyjasnit údržbu HDV systémů.
∼  Vytvořit technickou směrnici pro návrh, schválení, budování 
a provozování HDV, legislativně zakotvit dešťovou kanaliza-
ci.

∼  Provázat  principy HDV do  ostatních  technických norem 
a předpisů.

∼  Informovat, propagovat, podporovat vědu a výzkum.
∼  Zpracovat Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urba-
nizovaných územích.

V pracovním týmu pro zpracování Koncepce by vedle zástup-
ců státní správy měli být odborníci s dostatečným teoretickým 
zázemím  a odborníci  s bohatými  praktickými  zkušenostmi 
zejména z oborů vodního hospodářství měst/obcí a krajiny (teo-
retici a praktici), chemie, hydrogeologie a pedologie, urbanismu, 
architektury  a pozemního  stavitelství,  dopravního  stavitelství, 
městského inženýrství, práva a ekonomie v investiční výstavbě, 
(mediální) propagace.
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New conception of storm water management (SWM) is 
required by the Czech legislation. Principles of the new 
conception were elaborated in the project submitted by the 
Czech Ministry of Agriculture to the Urban Drainage expert 
group of the Association of Waste Water Treatment Experts 
of the Czech Republic. In this paper present situation in 
SWM in the Czech Republic is described. Consequences of the 
present situation in SWM is discussed and future desirable 
state including necessary changes in legislation, economic 
motivations, technical standards, data, research and educa-
tion is described.

Problematika dosazovacích nádrží 
z hlediska provozní praxe

Milan Lánský

Klíčová slova
dosazovací nádrže – dimenzování – ČSN 75 6401 – ATV-DVWK-A 
131E – koeficient nerovnoměrnosti – hydraulické zatížení plo-
chy – střední doba zdržení – kalový index – recirkulační poměr 
– nerozpuštěné látky

Souhrn
Dimenzování dosazovacích nádrží je jedním z nejdůle-

žitějších prvků technologie čištění odpadních vod, jelikož 
se zbytkové množství aktivační směsi, stanovené jakožto 
nerozpuštěné látky (NL) na odtoku z čistírny odpadních 
vod (ČOV), významnou měrou podílí na celkové kvalitě 
odtoku. Příspěvek se proto zabývá základními parametry 
dosazovacích nádrží a způsoby jejich ověření v provozní 
praxi. K tomuto účelu jsou využita zejména doporučení dvou 
technických norem – normy ČSN 75 6401 Čistírny odpadních 
vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel a německé 
normy ATV-DVWK-A 131E Dimenzování jednostupňových 
aktivačních čistíren. 

Úvod
Tento článek si neklade za cíl exkurz do matematického modelo-

vání dosazovacích nádrží, nýbrž jakési shrnutí a zpřístupnění pro-
blematiky dimenzování dosazovacích nádrží z pohledu technologů 
a mistrů ČOV v jejich každodenní praxi. Je to právě dimenzování 
dosazovacích nádrží, které podstatnou měrou rozhoduje o finální 
kvalitě čištěné odpadní vody, jelikož až 80 % 
z celkové hodnoty BSK5 na odtoku z ČOV je 
způsobeno nerozpuštěnými látkami (NL) a 1 
mg NL navyšuje odtokovou hodnotu CHSKCr 
přibližně  o 1 mg  [1].  Biomasa  aktivova-
ného kalu  rovněž  obsahuje  10 % dusíku 
a 2 % fosforu [1], u systémů se zvýšeným 
biologickým odstraňováním fosforu až 6 % 
fosforu  [2],  čímž může  významně ovlivnit 
plnění současných přísných legislativních 
požadavků  na  koncentraci  nutrientů  ve 
vypouštěných odpadních vodách. Proto je 
třeba věnovat dosazovacím nádržím a jejich 
parametrům patřičnou pozornost. 

Dimenzování dosazovacích nádrží 
z pohledu provozovatele
V čistírenské praxi je provozovatel mnoh-

dy postaven před situace, v nichž potřebuje 
ověřit a posoudit  již existující dosazovací 

nádrže. Jedná se nejen o zjištění, zda je zhoršená kvalita odtoku 
způsobena nevhodným dimenzováním dosazovací nádrže, nebo 
je  třeba hledat příčinu zhoršeného odtoku  jinde. Provozovatel 
mnohdy potřebuje  toto posouzení z hlediska připojení dalších 
producentů odpadních vod na stávající ČOV nebo v rámci pro-
jektu rekonstrukce či intenzifikace čistírny. 
Běžná je též potřeba alespoň rámcově si ověřit návrh nových 

dosazovacích nádrží předkládaný projektantem. Takové ověření 
slouží jako ochrana před firmami, které se - ve snaze přijít s co 
nejvýhodnější cenovou nabídkou – snaží ušetřit mimo jiné právě 
na dosazovacích nádržích.
Při řešení těchto a dalších podobných otázek je pro provozo-

vatele nejsnazší využít existujících technických norem, a to buď 
české normy ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 
500 ekvivalentních obyvatel [3] či německé normy ATV-DVWK-A 
131E [4]. Následující shrnutí poznatků, doporučení a základních 
výpočtů uvedených v těchto normách by mělo technologům a mis-
trům čistíren napomoci při řešení výše uvedených situací.

Základní parametry dosazovacích nádrží
Pět  základních  parametrů  dosazovacích  nádrží  je  uvedeno 

v tabulce 1. Před  jejich stanovením a následným ověřením  je 
třeba určit množství přitékající vody, na které by měla být dosa-

parametr značka jednotka
hydraulické zatížení plochy v m3/(m2.h)
zatížení plochy nerozpuštěnými látkami NA kg/(m2.h)
střední doba zdržení t h
zatížení přepadové hrany Nl m3/(m.h)
hloubka nádrže h m

Tabulka 1. Základní parametry dosazovacích nádrží

typ 
kanalizace

situace Q24 (m3/d) Qhmax (m3/h)

gravitační 
oddílná

projekt EO x spotřeba vody v m3/(os.den) (Q24.kd.kh + Qb*)/24

existující stočné za rok/365
(Q24.kd.kh + Qb)/24
Qb = (Qrok – stočné)/365

gravitační 
jednotná

projekt (<5000 EO) EO x spotřeba vody v m3/(os.den) 1,2(Q24.kd.kh + Qb*)/24 **

projekt (>5000 EO) EO x spotřeba vody m3/(os.den) (2Q24.kd + Qb*)/24  **

existující stočné za rok/365
skutečný výkon čerpadel 
na biologický stupeň

tlaková
projekt EO x spotřeba vody m3/(os.den) Q24.kd.kh/24

existující Qrok/365 resp. stočné za rok/365 Q24.kd.kh/24

Tabulka 2. Způsob určení hodnot Q24 a Qhmax pro výpočet dosazovacích nádrží

*    projektované množství balastních vod Qb by nemělo přesáhnout 15 % Q24.
**  resp. projektovaný maximální hodinový přítok na biologický stupeň za deště
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zovací nádrž dimenzována. Výchozím parametrem je průměrný 
bezdeštný  denní  přítok  na  čistírnu Q24 (m3/d),  který  umožní 
jednoduše  vypočítat maximální  bezdeštný  hodinový  přítok 
Qhmax (m3/h). Na  ten  jsou dosazovací nádrže navrhovány. Pro 
účely tohoto článku je uvažováno, že na posuzovanou čistírnu 
přitékají pouze komunální odpadní vody. Při větším podílu prů-
myslových vod je třeba jejich množství zahrnout do výpočtu tak, 
jak to uvádí ČSN 75 6401.

Určení maximálního hodinového průtoku Qhmax
Postup při získání hodnot Q24 a následně Qhmax se samozřejmě 

liší podle  toho,  jedná-li  se o projekt či o již  fungující  čistírnu, 
a dále  v závislosti  na  typu  kanalizace.  V případě  projektu  jej 
získáme z projektovaného počtu ekvivalentních obyvatel a před-
pokládané produkce odpadní vody na jednoho obyvatele (obvykle 
se uvažuje hodnota mezi 100 až 150 litry na osobu a den). 
V případě již existující čistírny jej v závislosti na typu čistírny 

určíme z fakturovaného stočného či ze změřeného skutečného 
ročního množství Qrok  přiteklého  na  čistírnu.  Přesný  postup 
výpočtu pro tyto různé případy uvádí tabulka 2. 
Ze získané hodnoty Q24 určíme Qhmax, a to výpočtem pomocí 

koeficientů  kd a kh.  Koeficienty  kd a kh  jsou  součinitelé  denní 
a hodinové nerovnoměrnosti a vyjadřují kolísání v přítoku odpad-
ních vod. Jejich hodnoty v závislosti na kapacitě čistírny jak je 
určuje ČSN 75 6401, jsou uvedeny v tabulce 3, postup výpočtu 
pak uvádí tabulka 2.
U navrhovaných jednotných kanalizací je maximální hydrau-

lické zatížení dosazovací nádrže dáno omezením pro biologický 
stupeň  dle  §  18 Vyhl.  428/2001 Sb.,  která  stejně  jako ČSN 
75 6401 říká, že přítok odpadních vod přiváděných za deště do 
biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl 
větší než hodnota 1,2Qh u čistíren do 5 000 EO a než hodnota 
2Qd - Qb pro více než 5 000 EO. Pokud není z jakýchkoliv důvodů 
hodnota Qhmax stanovena v souladu s výše uvedeným postupem, 
je za výpočtovou hodnotu brán projektovaný maximální hodinový 
přítok na biologický stupeň za deště. 
U již existujících jednotných kanalizací je tato hodnota dána 

skutečným výkonem čerpadla surové vody na biologickou část 
po odlehčení za mechanickým stupněm.
Výpočtové Qhmax skutečně představuje jakési hodinové maxi-

mum, tj. množství, které je dosazovací nádrž schopna bez pro-
blémů pojmout a zpracovat při nátoku trvajícím několik hodin. 
Pokud je však toto množství přiváděno do dosazovací nádrže delší 
dobu, může v praxi docházet k postupnému nastoupávání kalo-
vého mraku až na úroveň přepadových hran a následnému úniku 
vloček aktivovaného kalu do odtoku. Příčinou je, že díky velkému 
množství přiváděné vody je její vzestupná rychlost větší než rych-
lost sedimentace. Tato situace by na jednotné kanalizaci měla 
být ošetřena již zmíněným maximálním množstvím odpadní vody, 
které lze přivést na biologický stupeň, a u kanalizace oddílné či 
tlakové by takovýto stav nastat neměl. Nicméně existuje mnoho 
čistíren odpadních vod zbudovaných na jednotné kanalizaci, které 
odlehčení za mechanickým stupněm nemají. V těchto případech 
by měly dosazovací nádrže splňovat požadavky německé normy 
ATV-DVWK-A 131E, která při dimenzování dosazovacích nádrží 
vychází z maximálních dešťových přítoků do aktivace [4].

Určení hydraulického zatížení plochy (v)
Jedním z hlavních parametrů pro správnou funkci dosazovací 

nádrže je hydraulické zatížení plochy v m3/(m2.h). Tento parametr 
říká, kolik kubíků vody můžeme přivést na jeden metr čtvereční 
plochy dosazovací nádrže. Určí se ze vztahu: 

v = Qhmax/A

kde je
v    hydraulické zatížení plochy v m3/(m2.h),
Qhmax  maximální hodinový přítok v m3/h,
A   užitečná plocha dosazovací nádrže v m2 
    (nezapočítává se vtoková část).

Tabulka 4 uvádí hodnoty hydraulického 
zatížení plochy doporučené normou ČSN 
75 6401, které by neměly být překročeny. 
Tyto  hodnoty  se  liší  podle  počtu EO na 
přítoku do ČOV a dále podle toho, zda se 
jedná o dosazovací nádrže horizontální či 
vertikální, umístěné za klasickým aktivač-
ním systémem či biofiltry. 

Zatížení plochy nerozpuštěnými 
látkami (NA)
Z hlediska  sedimentace  aktivovaného 

kalu  je  pochopitelně  důležité  nejen  hydraulické  zatížení  plo-
chy množstvím přiváděné vody, ale rovněž její látkové zatížení 
přiváděnými nerozpuštěnými látkami, tj. množstvím přivedené 
aktivační směsi, která musí být od vyčištěné vody odseparována. 
Tento požadavek vyjadřuje kritérium zatížení separační plochy 
nerozpuštěnými látkami:

NA = Qhmax.X/A   NA < 6 kg/(m
2.h)

kde je
NA zatížení plochy nerozpuštěnými látkami v kg/(m2.h),
Qhmax  maximální hodinový přítok v m3/h,
X   koncentrace aktivační směsi (sušina) v kg/m3, resp. g/l,
A   užitečná plocha dosazovací nádrže v m2 
    (nezapočítává se vtoková část).
Tato hodnota by neměla být vyšší než 6 kg/(m2.h). Při větším 

zatížení plochy dosazovací nádrže nemusí být separace kalu od 
vyčištěné vody dostatečná.

Určení střední doby zdržení (t)
Dalším parametrem používaným při posuzování dosazovacích 

nádrží je střední doba zdržení v hodinách:

t = V/Qhmax

kde je
t    střední doba zdržení v hodinách,
V   užitečný objem dosazovací nádrže v m3

    (nezapočítává se vtoková část),
Qhmax  maximální hodinový přítok v m3/h.
Tento  ukazatel  je  spojený  s dalšími  funkcemi  dosazovací 

nádrže,  kterými  jsou  kromě  odseparování  aktivovaného  kalu 
od vyčištěné odpadní vody také zahuštění odsazeného kalu na 
požadovanou  koncentraci  a akumulace  kalu  transportované-
ho při  zvýšeném hydraulickém  zatížení  z aktivační  nádrže  do 
dosazovací  nádrže  tak,  aby nedocházelo  k úniku  vloček  kalu 
do odtoku  [5]. Pokud není kal v dosazovací nádrži dostatečně 
předzahuštěn, přetěžuje kalové nádrže, které následně nejsou 
schopny přebytečný kal dostatečně zahustit [6].
Důležité rovněž je, aby doba zdržení byla dostatečná pro dobrou 

tvorbu kalového mraku. Masa kalového mraku zachytává přichá-
zející aktivovaný kal a zároveň funguje jako filtr menších vloček 
(mikrovloček), jejichž sedimentace by jinak byla velice obtížná. 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty střední doby zdržení doporu-
čené ČSN 75 6401. Pokud není těchto hodnot dosaženo, znamená 
to, že dosazovací nádrž nemá dostatečný objem a některé z výše 
uvedených funkcí mohou být narušeny.
Při  posuzování  dosazovací  nádrže  z hlediska  střední  doby 

zdržení je třeba přihlížet k typu aktivačního systému. Pokud se 
jedná o aktivační proces navržený a dimenzovaný pouze pro pro-
ces nitrifikace, může při delších dobách zdržení kalu v dosazovací 
nádrži docházet k post-denitrifikaci a vynášení koláčů aktivova-
ného kalu na hladinu dosazovací nádrže prostřednictvím bub-
linek dusíku, který se při tomto procesu uvolňuje. V systémech 
zahrnujících dostatečné objemy nádrží pro zajištění jak procesu 
nitrifikace, tak procesu denitrifikace by k tomuto nežádoucímu 
jevu nemělo docházet.

EO < 1 tis. 1–5 tis. 5–20 tis. 20–100 tis.

kd 1,50 1,40 1,35 1,25

EO 30 40 50 75 100 300 400 500
kh 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6
EO 1 tis. 2 tis. 5 tis. 10 tis. 20 tis. 30 tis. 50 tis. 100 tis. 1000 tis.
kh 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4

Tabulka 3. Hodnoty koeficientů nerovnoměrnosti kd a kh

500 – 5 tis. EO nad 5 tis. EO
horizontální t (h) v (m/h) t (h) v (m/h)
za biofiltrem 1,5 2,0 1,6 2,0
za aktivací 2,0 1,5 1,8 1,6
vertikální
za biofiltrem 1,2 2,0 1,2 2,5
za aktivací 1,3 1,5 1,6 2,0

Tabulka 4. Doporučené hodnoty hydraulického zatížení 
plochy (v) a střední doby zdržení (t)
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Zatížení přepadové hrany (Nl)
Ukazatel hydraulického zatížení přepadové hrany říká, kolik 

kubíků  vody můžeme přivést  na  jeden metr  délky  přepadové 
hrany a spočítá se jako: 

Nl = Qhmax/l     Nl < 10 m3/(m.h)

kde je
Nl  zatížení přepadové hrany v m3/(m.h),
Qhmax  maximální hodinový přítok v m3/h,
l    délka přepadové hrany v m.
Toto zatížení nemá být větší než 10 m3/(m.h). Při větším zatížení 

přepadové  hrany  hrozí  riziko  strhávání  vloček  aktivovaného 
kalu či plovoucích nečistot do odtoku, a to  i při osazení hran 
nornými stěnami.
Tento ukazatel  byl  důležitý  především  v době  konstruování 

dosazovacích nádrží s malými stěnovými hloubkami. V součas-
nosti je významný zejména u dosazovacích nádrží, u kterých není 
dodržena potřebná hloubka, a není tak zaručena zóna čiré vody 
(viz. níže), což přináší zmíněné riziko strhávání vloček aktivova-
ného kalu do odtoku [6].

Hloubka dosazovací nádrže
I když  jsou všechna výše  jmenovaná kritéria splněna, může 

docházet  k problémům  se  separací  kalu  díky  nedostatečné 
hloubce nádrže.  Ta není  v ČSN 75 6401 příliš  akcentována – 
norma pouze uvádí, že hloubka vody v dosazovacích nádržích 
s horizontálním průtokem má být nejméně 3 m pod přelivnou 
hranou  odtoku.  Tato  hodnota  odpovídá již  zmíněné německé 
normě ATV-DVWK-A  131E,  která  hloubce  dosazovací  nádrže 
přikládá  zásadní  význam.  Ten  vyplývá  ze  skutečnosti,  že  pro 
správnou sedimentaci musí být v dosazovací nádrži zastoupeny 
základní zóny, jež plní funkce jednotlivých procesů, ke kterým 
při sedimentaci dochází. 
Jsou to:

•	 zóna čiré vody,
•	 zóna separační (začátek kalového mraku),
•	 zóna rušené sedimentace, zóna zásobní,
•	 zóna zahušťovací.
Každé z těchto zón odpovídá potřebný objem pro průběh pří-

slušných procesů a tedy i konkrétní potřebná hloubka. 
ATV uvádí minimální stěnovou hloubku (hloubka u obvodové 

stěny dosazovací nádrže) 2,5 m pro pravoúhlé horizontální dosa-
zovací nádrže a 3,0 m pro nádrže kruhové. Hloubka dosazovacích 
nádrží s průtokem vertikálním musí být automaticky ještě větší. 
Z toho zóna čiré vody by měla být nejméně 0,5 m.
Pokud je hloubka dosazovací nádrže nedostatečná a nezaru-

čí prostor pro dostatečný průběh všech dějů,  jsou dosazovací 
nádrže náchylnější vůči hydraulickým nárazům a zmíněnému 
úniku kalu do odtoku v důsledku vystoupání kalového mraku 
k odtokovým hranám.

Konstrukce nádrže
Je samozřejmé, že příčinou špatné funkce dosazovací nádrže 

může být kromě nesplnění zmíněných parametrů její nevhodná 
konstrukce. Kupř.  nesprávně  řešená  flokulační  a uklidňovací 
zóna u kruhových  dosazovacích nádrží,  sklon  stěny u nádrží 
vertikálních  (Dortmundského  typu), způsob odtahu separova-
ného kalu apod. Tyto konstrukční chyby jsou příčinou jevů jako 
zkratové proudění či resuspendace  již usazených vloček kalu. 
Závazné posouzení těchto aspektů nicméně již obvykle přesahuje 
působení technologa či mistra provozu.

Provozní veličiny
Účinnost dosazovací nádrže  je kromě nádrže samotné dána 

i některými provozními veličinami jako je sušina aktivační směsi, 
kalový index či recirkulační poměr. Pro tyto veličiny uvádí normy 
následující doporučení:
ČSN 75 6401

•	 v návrhu dosazovacích nádrží má být uvažován běžně dosa-
hovaný kalový index, nejvýše však 180 ml/g

•	 recirkulační poměr vraceného kalu nemá být větší než 1,5.Qv 
(maximální bezdeštný denní přítok)
ATV-DVWK-A 131E

•	 kalový index v rozmezí od 50 ml/g do 200 ml/g
•	 recirkulační poměr vraceného kalu nejvýše 0,75.Qhmax* u hori-
zontálně protékaných nádrží a 1.Qhmax* u vertikálně protéka-
ných nádrží

•	 sušina kalu v přítoku do dosazovací nádrže > 1,0 g/l
* maximální hodinový přítok za deště
Při  vyšších  kalových  indexech  či  recirkulačním poměru  se 

separační vlastnosti dosazovacích nádrží zhoršují.

Závěr
•	 Zbytkové množství aktivační směsi na odtoku z ČOV, stanovené 
jakožto nerozpuštěné látky, se významnou měrou podílí na výši 
odtokových hodnot v ukazatelích BSK5, CHSKCr, Ncelk a Pcelk, 
a proto je dimenzování dosazovacích nádrží jedním z hlavních 
bodů technologie čištění odpadních vod

•	 Základními parametry dosazovacích nádrží jsou hydraulické 
zatížení plochy, střední doba zdržení, zatížení plochy nerozpuš-
těnými látkami, zatížení přepadové hrany a hloubka nádrže. 
K jejich ověření lze v provozní praxi využít údajů české normy 
ČSN 75 6401 a německé normy ATV-DVWK-A 131E.

•	 Funkce dosazovací nádrže je dále podmíněna samotnou kon-
strukcí  nádrže  (flokulační  a uklidňovací  zóna,  tvar  nádrže, 
odtah přebytečného kalu apod.) a je ovlivňována provozními 
veličinami (sušina aktivační směsi, kalový index, recirkulační 
poměr atd.)

•	 Nevhodně dimenzované dosazovací nádrže jsou příčinou úniku 
vloček aktivovaného kalu do odtoku z čistírny a s tím spoje-
ným zhoršením dosahovaných hodnot ve všech sledovaných 
odtokových ukazatelích.
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Dimensioning of secondary settling tanks is one of the 
most important points in wastewater treatment technology. 
That´s because the residual amount of activated sludge, 
determined as suspended solids in effluent of wastewater 
treatment plant, significantly participates in the final qual-
ity of the effluent.

That’s why the article is focused on basic parameters of 
secondary settling tanks and methods of their verification 
in the operational practice. There are recommendations of 
two technical standards used for this purpose – ČSN 75 6401 
Wastewater treatment plants for more than 500 population 
equivalents and ATV-DVWK-A 131E Dimensioning of single-
stage activated sludge plants.
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Zkušenosti výrobce s certifikací domovních 
čistíren odpadních vod v ČR

Karel Plotěný
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vodoprávní předpisy – certifikace – prohlašování shody – validace 
– domovní čistírna odpadních vod

Souhrn
V současnosti již většina výrobců (v ČR asi 9 firem) má 

za sebou proces prohlašování shody podle EN, ukončený 
vydáním CE. Další na prohlášení shody pracují. Je zřejmé, 
že pokud se povede provázat prohlašování shody s povolo-
váním čistíren, povede to jistě k zvýšení úrovně dodávaných 
čistíren jak po stránce technické, tak i organizační, což bude 
přínosem jak pro konečné uživatele, tak i ekologii. Je však 
také jasné, že se nic neudělá samo a navíc bezchybně, a tak 
je také jasné, že je na systému stále co zlepšovat. Proto pár 
postřehů z pohledu výrobce na proces prohlašování shody 
a na proces vodoprávního povolování.



Historie zkoušení v ČR
Dlouhodobé zkoušky prokazující funkčnost domovních čistíren 

probíhají v ČR více než 20 roků. První zkoušky probíhaly na VÚV 
v Praze  a na ČOV v Brně,  kde  existovaly polygony, na kterých 
bylo možno si nechat odzkoušet nepovinně funkčnost ČOV. Což 
řada výrobců využívala, jednak proto, aby si ověřila funkčnost své 
ČOV a jednak ze strachu, že to bude vyžadováno při certifikaci. Ve 
skutečnosti však těchto výrobců bylo jen pár a ostatní si prosadili 
a zkušebny na to rády přistoupily (odpovědné zkoušení je náročné 
i pro zkušebny), že při certifikaci dlouhodobá zkouška funkčnosti 
požadována nebyla. Záleželo pak na odpovědnosti zkušebny, co 
požadovala – některá dlouhodobou zkoušku, některé se dokonce 
spokojily  i s jednorázovým  odběrem  vzorku na  lokalitě  a jeho 
vyhodnocením. Co se  tedy  týká vypovídací schopnosti původní 
certifikace, z hlediska funkčnosti byla velmi různorodá. Pamatuji 
si i na jednání, kdy jsme jako výrobci přesvědčovali AO (autori-
zované osoby), že zkouška typu je důležitá a ideální by bylo, aby 
tato zkouška byla prováděna u všech AO jednotně. Proto byla z ini-
ciativy několika výrobců a AČE ČR zpracována na základě prEN 
metodika AČE ČAO, která byla využívána některými zkušebnami 
– tj. předběhli jsme tak dobu a již před účinností EN se zkoušelo 
podobně jako v Německu víceméně podle prEN. Tato metodika byla 
první metodikou, která již zabezpečila srovnatelnost provedených 
zkoušek typu. I když opět některé ze zkušeben využily možnosti 
udělat si vlastní, méně náročnou metodiku, a tak se touto meto-
dikou neřídily. Dokonce to využívaly  jako konkurenční výhodu 
oproti jiným zkušebnám. Teprve po vydání ČSN EN a sjednocení 
postupů  se  začala  provádět  zkouška  typu  ve  všech AO podle 
postupů uvedených v ČSN EN (začátek roku 2007).

Postoj legislativců a vodoprávních úřadů k certifikaci 
a povolování
Dá  se  charakterizovat  českým ode  zdi  ke  zdi. Napřed nám 

zahraničí co se týká povolování domovních ČOV závidělo – měli 
jsme již před 15 lety emisní i imisní hodnoty, pak z legislativy 
vypadly emisní s tím, že úřady je budou stanovovat individuálně 
na základě imisních (a s ohledem na tuto kategorii). Výsledkem 
byly často nesmyslné požadavky, a tak se do posledního nařízení 
vlády podařilo dostat opět i emisní jako návod na to, co by úřady 
měly požadovat. Problém je a byl v tom, že legislativa nevyžado-
vala ověřené hodnoty ze zkoušky typu, ale prohlášené hodnoty, 
a tak se často stávalo, že výrobci klidně prohlašovali i hodnoty 
nižší  než  ověřené  nějakou  dlouhodobou  zkouškou.  Ukázala 
se známá zákonitost – pokud úřady nesmysly požadují, tak je 
obratem dostanou prohlášeny (pokud pak neexistuje možnost 
účinné kontroly). Je proto s podivem, jak se tvůrci legislativy bojí 
provázání ověřeného s prohlášeným. Je přeci logické, že pokud 
se prokáže dlouhodobou zkouškou funkčnost zařízení, že prav-
děpodobně i funkce v praxi bude vyšší. A tak vlastně doposud 
existuje dvoukolejnost  systému. Úřady na  jedné  straně podle 
stavebního zákona již vyžadují, aby zařízení bylo „certifikované“ 
(byla prohlášena shoda), ale na druhé straně výsledky zkoušky 
typu neberou v potaz. A tak i výrobci berou stále certifikaci jen 
jako nutné zlo nebo jako papír, kterým je třeba se ohánět, ale při 
tom mají pocit, že mnohem důležitější je odvaha, kam až jít při 
prohlašování toho, co výrobek dovede. Doufejme, že již stávající 
NV tento trend změnilo a že v budoucnu systém tříd, který  je 

naznačen v metodice k NV, konečně úroveň  jednotlivých ČOV 
zohlední a to ne na základě prohlášení výrobců, ale na základě 
výsledků při normovaném zkoušení.

Změny v postoji legislativců k domovním čistírnám
Domovní čistírny byly donedávna brány jako nutné zlo a některé 

úřady je často povolovaly jen velmi nerady. Teprve po zjištění, že 
některé lokality nepůjde z ekonomických hledisek řešit jinak, se 
situace pomalu mění a spíše než jak to udělat aby to nešlo, se 
začíná hledat, jak to udělat, aby to šlo a bylo to dobře. Ty obce, 
které si odpovědně nechaly zpracovat PRVKUC (plán rozvoje vodo-
vodů a kanalizací) v řadě konkrétních případů zjistily, že nejlepším 
řešením bude  soustava domovních nebo  skupinových čistíren. 
A od tohoto zjištění  je  již krok k hledání co nejekonomičtějšího 
a nejefektivnějšího způsobu provozování. Také vodoprávní úřady 
pomalu začínají vnímat tuto problematiku jako hodnou zájmu, 
a tak přibývá rozumných návrhů i na to, jak čistírny provozovat. 
V souvislosti s přípravou nového vodního zákona se v ČR mluví 
o kontrole provozu DČOV pomocí systému tzv. kontroly komínů, 
tj.  uživatel  si  najme posuzovatele  a ten  funkčnost  odpovědně 
posoudí a vydá záznam o revizi. Dalším novým prvkem je to, že 
v řadě obcí se uvažuje o centrální kontrole provozu jednotlivých 
DČOV, tj. odpovědnost za své obyvatele převezme obec, a to jak ve 
stadiu nakupování čistíren (využije lépe možnost získat dotace), 
tak i provozování (ekonomičnost a spolehlivost).

Vývoj požadavků na úroveň čištění
Zatímco v období, kdy NV bylo bez emisních hodnot pro domov-

ní ČOV, byly často požadovány nesmyslně nízké hodnoty, dnes 
se požadované emisní hodnoty ustálily na nejvyšších hodnotách 
(nejnižších požadavcích) za několik desítek roků. Otázkou je, zda 
budou  tyto hodnoty udržitelné  i do budoucna. Určitě  se  totiž 
setkáme s lokalitami, na kterých, pokud budeme chtít dosáhnout 
dobrého stavu vod, budou muset být požadovány hodnoty přís-
nější. K tomu, aby se v těchto případech postupovalo systémově, 
by měly sloužit třídy. Tj. již při zkoušení by ČOV byla zařazená 
do příslušné třídy a systém tříd by odpovídal tomu, jaké by byly 
požadavky z hlediska exponovanosti lokalit (v Německu je tento 
systém již zaveden, viz DIBt.). Tj. při zpracování plánů povodí 
a PRVKUC by se stanovilo, jaké nároky by měly být uplatněny 
i na domovní čistírny v příslušné oblasti. První takovou vlaštov-
kou jsou již ustanovení v Metodice k Nařízení vlády. Představa 
je rozdělení do tří tříd – první třída by zabezpečovala odstranění 
uhlíkatého  znečištění  (tj.  např.  BSK5 =  =  40 mg/l),  přísnější 
třída by již např. vyžadovala nitrifikaci nebo odstranění fosforu 
a zvláštní třída by pak vyžadovala hygienizaci, tj. čištění např. na 
úroveň dešťové vody, tj. čištění například s využitím membráno-
vých technologií, což by umožňovalo bezproblémové zasakování 
nebo vypouštění do stojatých vod apod.

Certifikace v ČR z pohledu výrobce
Myslím, že certifikaci podle postupu v EN uvítal každý korektní 

výrobce, a to i přesto, že to vede k vyšším nákladům na zahájení 
výroby. Tím, že se postupuje jednotně, je možné srovnat jednot-
livé technologie a ze hry vypadla zařízení zjevně nefungující, což 
povede  k zdůvěryhodnění  používání  domovních  čistíren.  I pro 
korektní výrobce to v řadě případů bylo zajímavé zjistit, že ne 
všechno funguje tak, jak mysleli.

Slabá místa v certifikaci
I přes certifikaci podle ČSN EN existuje v systému prokazování 

shody pár slabých míst.
Statika – je požadováno statické posouzení a protože v normě 

neexistuje metodika statického výpočtu a výpočty často dělají lidé 
bez zkušenosti s plasty, tak je opomíjeno posouzení stability. Je 
zjevné, že řada čistíren, pokud by byly posouzeny na stabilitu, by 
nevyhověla ani na dobu životnosti 5 roků. Přitom by stačilo dát 
do EN nebo do nějakého prováděcího předpisu pár vět o nutnosti 
při statickém výpočtu posoudit stabilitu. Naopak ze zkušenosti 
si myslíme, že některé země mají požadavky v této oblasti nad-
standardní (např. požadavky LGA v Německu), a že neodpovídají 
možným  v praxi  se  vyskytujícím  stavům  (praxe  to  prokazuje 
v tisících případů). Například posouzení postupem a za podmínek 
obvykle požadovaných v Německu na zabezpečení čistírny proti 
vyplavání by zcela znemožnilo použití plastových čistíren. A tak 
možná náhradní zkouška zatěžováním výrobku  (mimochodem 
z pohledu materiálových  vlastností  trochu nesmyslná)  je  jen 
zbytečným kompromisem odpovídajícím na přehnané požadavky 
teoretických statiků. Tj. je zřejmé, že i do oblasti schvalování se 
prosazují nejen oprávněné technické požadavky, ale i lobbistická 
omezení. Demokracie je ale demokracie, a to se všemi výhodami 
i nevýhodami a není tedy na místě plakat, ale jednat. 
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Kalový prostor
Asi všichni  jsou si vědomi  toho, že nějaký egalizační  (větši-

nou i sedimentační) prostor před „biologií“ je ke prospěchu věci 
zejména z pohledu toxicity používaných desinfekčních a mycích 
prostředků. Je také jasné, že nějaký kal vzniká (alespoň přeby-
tečný), a že řešit problematiku kalu jeho vypouštěním do odtoku 
a prohlášením, že kal nevzniká, také není nejlepší řešení. Proto 
je i v normě ustanovení o potřebě „dostatečného kalového pro-
storu“ a tak je zajímavé, že řada čistíren certifikací prošla i bez 
jakéhokoliv kalového prostoru. Možná se mýlím, ale pokud by 
kal  nevznikal,  tak  je  jen  otázkou,  proč  se  takové  technologie 
neuplatní i u velkých čistíren.

Nestejný výklad (přístup) v jednotlivých zemích
Jsme  sice  v EU,  ale  tradice  a pečlivost  jednotlivých  AO  je 

různá, a tak existují obavy, že v některých případech projdou 
certifikací i „ošizené výrobky“ a tím získají konkurenční výhodu. 
Další v legislativě neošetřenou oblastí je způsob jak reagovat na 
plagiáty. Tj. na výrobky s CE získaným a prohlášeným na jiném 
výrobku než je právě prodáván, nebo prodáván s jinými prokla-
movanými technickými vlastnostmi, než pro které byl zkoušen 
při zkoušce typu.Viz praxe s odlučovači ropných látek, kdy se 
běžně například na dokumenty jednoho výrobku určeného na 
určitý průtok prodávají výrobky s prohlášením, že tento výrobek 
zvládá  i průtok několikanásobně  vyšší  a dokonce  s podstatně 
nižšími hodnotami.

Závěr
Je jasné, že instituce prohlašování shody posunula důvěryhod-

nost výrobků. Je však také jasné, že bez kontroly, jestli jsou pro-

hlášení výrobců pravdivá, to alespoň z počátku nepůjde. Myslím, 
že právě kontrola by měla být nejen v náplni ČOI, ale i v náplni 
práce povolujícího orgánu, který by v případě pochybností měl 
povinnost přizvat ČOI ke kontrole.

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r. o.

POB 56, Tuřanka 1
627 00 Brno

e-mail: ploteny@asio.cz

Producer experience with domestic WWTP certification 
(Plotěný, K.)

Key Words
legislation – certification – declaration of conformity – validation 
– domestic wastewater treatment plant 

The declaration of conformity process has been proceed-
ing under the ČSN EN 12566-3 in Czech Republic recently. 
The expected outcome issues the declaration of conformity 
and identifies the products with CE mark. This process is 
tightly connected with legislation procedures. The certifica-
tion manners proceeded in number of the ways in the past 
and the connections with permission procedures were also 
quite different. This article describes the experience from 
the past and compares them with recent procedures from 
the producer point of view.

V dňoch 15. – 17. 10. 2008 bude AČE SR organizovať na 
Štrbskom Plese tradičnú 5. bienálnu konferenciu Odpadové 
vody 2008. Aj v tomto roku očakávame značnú účasť kolegov zo 
SR aj ČR; viac ako 300 účastníkov. Na akcii budú prezentované 
príspevky zaoberajúce sa celou problematikou odpadových vôd 
v počte viac ako 90. 
Prednáškové bloky sa budú týkať

•	 výstavba a prevádzka veľkých ČOV
•	 komunálne ČOV  
•	 stokové siete a odľahčovacie komory 
•	 vplyv odpadových vôd na recipienty
•	 kalové hospodárstvo ČOV 
•	 získavanie a úprava bioplynu 
•	 legislatíva a projekty pre stokové siete a ČOV 
•	 hydrochémia,  laboratórne  postupy  a stanovovanie  pre-

vádzkových parametrov  
•	 priemyselné ČOV 
•	 posterové sekcie.
Súčasťou  programu  bude  samostatná  prednášková 

a posterová sekcia mladých výskumníkov a prevádzkovateľov 
s názvom Fórum 33, ktorej sa zúčastnia   autori, resp. prví 
autori príspevkov, ktorých vek v čase písania príspevkov  je 
33 a menej  rokov. Príspevky v tejto  sekcii budú hodnotené 
a najlepšie príspevky budú ocenené. 

Konečný program konferencie spolu so záväznými 
prihláškami nájdete na www.acesr.sk. 

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky – AČE SR

Záväzné prihlášky a dotazy k organizácii konferencie 
adresujte do 26. 9. 2008 na:
doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.  
– predseda organizačného výboru 
e-mail: miroslav.hutnan@stuba.sk
Marta Onderová 
– sekretariát konferencie
e-mail: marta.onderova@stuba.sk, tel.: +421 2 59325387; 
fax: +421 2 52495243
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemic-
kého a environmentálneho inžinierstva, FChPT, Radlin-
ského 9, 812 37 Bratislava

Dotazy k programu konferencie adresujte na:
doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
– predseda programového výboru
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk, tel.: +421 2 59325234;  
fax: +421 2 52495243
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemic-
kého a environmentálneho inžinierstva, FChPT, Radlin-
ského 9, 812 37 Bratislava
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Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 

pro činnost stavební 

a činnost opravy čerpadel 

- provozování vodovodů a kanalizací 
- výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV 
- prodej a opravy čerpací techniky 
- prodej vodohospodářského materiálu 
- konsignační sklady, prodejna TOP-EKO 
- dodávky malých ČOV, technologických celků ČOV 
- monitoring kanalizačních sítí televizní kamerou - monitoring kanalizačních sítí televizní kamerou 
- tlakové čištění kanalizace 
- inženýrská činnost, projekce, TDI 
- akreditovaná laboratoř od ČIA 

Dě k u j e m e  v š e m  o b c h o d n í m  p a r t n e rům  z a  s p o l u p r á c i  v  u p l y n u l ý c h  p a t n á c t i  l e t e c h

Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 357 111, 
fax: 461 357 190, e-mail: vhos@vhos.cz, www.vhos.cz
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NOVÉ TRENDY ODVODU 
DEŠŤOVÝCH VOD

Dešťová voda – kanalizační sítě – úspory

Stokové sítě, zejména jednotné, fungující na našem úze-
mí, jsou stále více zatěžovány dešťovými vodami, které 

vznikají na nově zastavovaných pozemcích, zpevněných 
plochách atd. a se kterými v prvotním návrhu kanalizace 
nebylo uvažováno. Rozvoj lidských sídel, obchodních zón, ale 
také logistických parků a podobných staveb zvyšuje množství 
vody, které nemůže přirozeně zasakovat v místě spadu a odté-
ká kanalizační sítí k vodoteči. To může představovat zvýšené 
riziko vzniku problémových situací při dlouhodobých nebo 
přívalových srážkách (zaplavení majetku apod.). 

Z pohledu odborníků vodohospodářství i ochrany prostředí 
je ideálním řešením této problematiky nechat dešťovou vodu 
zasáknout do podloží. Pokud toto není možné, např. z důvodu 
nevyhovujících místních geologických podmínek, doporučuje 
se alespoň výstavba např. podzemní retenční nádrže s integro-
vaným zařízením pro regulaci požadovaného odtoku dešťové 
vody z pozemku do kanalizace. 

Výzkumem v uvedené problematice vsakování a retence 
dešťových vod se v celoevropském měřítku již dlouhou dobu 
zabývá nadnárodní společnost WAVIN. Výsledkem jsou 
systémy, které velmi šetrnou a ekologickou cestou aktivně 
napomáhají udržovat přirozený koloběh vody v přírodě, a tím 
vytvářejí preventivní opatření proti vzniku závažných eko-
logických škod. Používání systémů umožňujících vsakování 
nebo retenci dešťových vod je ve shodě s legislativou zemí EU, 
která upřednostňuje přirozené zasakování dešťových vod před 
jejich přímým svedením do kanalizačních sítí. 

V České republice již zmiňovaný koncern WAVIN zastupuje 
firma WAVIN Ekoplastik s.r.o.. Řeší problém nakládání s dešťo-
vou vodou v místě spadu pomocí dvou systémů – WAVIN Azu-
ra, resp. WAVIN QBic. Hlavním prvkem uvedených systémů 
je vždy plastový (polyetylénový) vsakovací box, kde Azura má 
rozměry boxů 500x400x1000 mm a QBic 600x600x1200 mm. 
Tyto základní bloky se následně sestavují do objektů (galerií) 
na požadované rozměry a kapacity. Takto vzniklé galerie jsou 
obaleny geotextilií a umístěny do vhodné hloubky s příznivými 
hydrogeologickými podmínkami. Ideální hodnota součinitele 
propustnosti půd je mezi 1.10-3 až 1.106 m.s1. Pro vytvoření 
retenční nádrže se popsané galerie neobalí pouze geotextilií 
jako v případě vsakování, ale tzv. trojobalem (geotextiliePE 
foliegeotextilie). Střední vrstva PE folie slouží k vytvoření 

požadované nepropustnosti a dvě vrstvy geotextilie tvoří ochra-
nu této PE folie. 

V praxi bývá často diskutována omezená možnost revize 
a následné údržby plastových podzemních vsakovacích, resp. 
retenčních galerií. Na základě dlouholetého výzkumu a zkuše-
ností je tato problematika firmou WAVIN velmi elegantně řešena 
v již citovaném systému WAVIN QBic. Tento akumulační box 
díky své speciální vnitřní  struktuře vytvoří, po složení galerie, 
průběžné kanály velkých rozměrů. V případě potřeby umožňují 
provést revizi a následné čištění zasakovacích nebo retenčních 
galerií klasickými inspekčními kamerami a čistícími systémy. 
Jako vstup této techniky do galerie slouží standardní revizní 
šachty WAVIN o průměrech DN 600 nebo DN 400, které je 
možné osadit přímo do akumulačního bloku pomocí speciálních 
přechodových adaptérů. 

V České republice zatím 
neexistuje platná česká 
norma, která by definova-
la podmínky výpočtu pro 
zasakování dešťových vod. 
Z tohoto důvodu se dosud 
vychází zejména z německé 
normy ATVDVWKA 138, 
která je v souladu s právními 
předpisy EU k hospodaření 
s dešťovými vodami. Touto 
normou se při návrhu sys-
tému řídí i firma WAVIN 
Ekoplastik s.r.o. Jako pod-
poru projektantům a dalším 
zájemcům poskytuje zdarma 
technickou pomoc při výpo-
čtech, detailech důležitých 
pro správný návrh a násled-
nou správnou funkci zasako-
vacích a retenčních systémů. 
Běžně zpracovává vsakovací nebo retenční objekty k rodinným 
domům, velkým nákupním centrům či logistickým parkům. 
Mezi nezbytné údaje potřebné pro návrh např. patří: 
•	 hydrogeologický posudek s hodnotou součinitele propust-

nosti půd v předpokládané hloubce dna zasakovací galerie 
a hloubka ustálené hladiny podzemní vody,

•	 lokální intenzita 15minutového deště pro periodičnost srážky 
n = 0,2,

•	 celková situace stavby (půdorys stavby s ostatními inženýr-
skými sítěmi) s předpokládaným umístěním galerie. 

Z pohledu investorů a případně následných uživatelů zasa-
kovacích nebo retenčních objektů je kromě funkčnosti neméně 
důležitý také poměr ceny, resp. úspory a užitku. Zasakování 
dešťové vody přímo na pozemku může přinést výrazné úspory 
za možné poplatky (vypouštění dešťových vod do kanalizace). 
Dále také v úspoře materiálu a výkopových prací při součas-
ném snížení dimenze potrubí uvažované adekvátní dešťové 
kanalizace. 

Při současném trendu vývoje vodohospodářské politiky a tedy 
zejména platby za odvod dešťových vod se investice do hos-
podaření s dešťovou vodou jeví jako opodstatněná, s relativně 
rychlou návratností.

Ing. Lukáš Mejzlík,  
Ing. Pavel Seidl
WAVIN Ekoplastik s. r. o.

Spektrum odvodněných ploch je široké, pro příklad uvádíme 
odvodnění cyklostezky v Novém Jičíně.
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Interakce dešťových 
oddělovačů  
a dlouhodobé jakosti vody 
ve vodních tocích
Ivana Kabelková

Klíčová slova
amoniak – asimilace dusíku – dešťový oddělovač – dusitany – nitri
fikace – odlehčovací komora – samočištění – toxicita – vodní tok

Souhrn
Cílem článku je upozornit na nutnost koordinace ochrany vod-

ních toků před kontinuálním a akutním znečištěním a dokumen-
tovat důležitost místně specifického přístupu k posuzování vlivu 
dešťových oddělovačů na vodní toky. V příspěvku jsou vysvětleny 
procesy transformace dusíku ve vodních tocích a ovlivňující fak-
tory a diskutována toxicita sloučenin dusíku včetně potenciálu 
ohrožení vodních toků v ČR. Na závěr je pomocí matematického 
modelu asimilace dusíku řasami a bakteriemi a dvoustupňové 
nitrifikace simulován průběh koncentrací NNH4

+, NNH3 a N
NO2

- pro modelové scénáře přepadu z dešťového oddělovače do 
vodního toku s různými bezdeštnými koncentracemi NNH4

+ a N
NO2

- a s rozdílným zastíněním toku.

Úvod
V souvislosti s naplňováním požadavků Směrnice 2000/60/ES 

[19] na omezení zatížení vodních útvarů z difuzních i bodových 
zdrojů a na dosažení dobrého chemického a ekologického stavu 
vodních toků do r. 2015 dochází k rozsáhlé intenzifikaci ČOV 
a dlouhodobému zlepšování jakosti vody ve vodních tocích. 

Zlepšení jakosti vody se však paradoxně může projevit snížením 
samočisticí schopnosti vodních toků v případě nárazových zatížení, 
např. v důsledku přepadů z dešťových oddělovačů (OK). Samo-
čisticí schopnost je závislá především na stupni oživení vody 
bakteriemi, sinicemi, řasami, vodními rostlinami a živočichy (na 
druhovém složení, počtu i biomase). Se zlepšením jakosti vody 
však dochází k úbytku substrátu (tj. potravy) pro některé druhy 
organizmů, a tudíž k nižšímu stupni oživení a potenciálu reagovat 
na nárazové znečištění.

Účelem tohoto příspěvku je proto na příkladu amoniakální dusí-
ku upozornit na nutnost koordinace ochrany vodních toků před 
kontinuálním a akutním znečištěním a dokumentovat důležitost 
místně specifického přístupu k posuzování vlivu odlehčovacích 
komor na vodní toky. 

Amoniakální dusík je jedním z klíčových parametrů zatížení vod-
ních toků z OK za deště, protože jeho nedisociovaná podoba amo-
niak (NH3) je toxická pro akvatické organizmy. Ve vodních tocích 
je amoniakální dusík asimilován při růstu řas a heterotrofních 
bakterií a oxidován nitrifikačními bakteriemi nejprve na dusitany 
(NO2

-) a potom na dusičnany (NO3
-). V malých vodních tocích řasy 

a bakterie pokrývají dno ve formě nárostů (též nazývaných biofilm). 
Složení nárostů (poměr řas a nitrifikačních bakterií), a tak průběh 
transformace amoniakálního dusíku, je ovlivněno především dlou-
hodobou koncentrací NNH4

+ v toku a intenzitou světla. Zastínění 
hladiny v dostatečně dlouhém úseku toku má vliv na teplotu vody 
a event. i na pH v toku (menší nárůst řas), a tudíž na disociační 
rovnováhu NH4

+/NH3.
V příspěvku budou nejprve vysvětleny procesy transformace 

dusíku ve vodních tocích a ovlivňující faktory, pak bude diskuto-
vána toxicita sloučenin dusíku a potenciál ohrožení vodních toků 
v ČR. Na závěr budou simulovány modelové scénáře přepadu z OK 
do vodního toku s různými bezdeštnými koncentracemi NNH4

+ 
a NNO2

- a s rozdílným zastíněním toku.

Transformace dusíku ve vodních tocích
Asimilace	dusíku	řasami

Nárůst řas je v našich vodních tocích s dostatečným množstvím 
živin ovlivněn především množstvím světla. Dominujícím druhem 

řas při vysokých intenzitách světla jsou vláknité zelené řasy, zatím-
co při nízkých intenzitách převládají rozsivky. Při středních inten-
zitách je společenstvo složeno z rozsivek, cyanobakteriií a zelených 
řas [1], [9]. Množství biomasy řas koreluje negativně s množstvím 
břehové vegetace zastiňující hladinu vodního toku. Na osluněných 
místech toku je množství řas (jako ztráta žíháním) 5krát [9] až 20krát 
[11] větší než na místech zastíněných.

Řasy mohou při fotosyntéze asimilovat amoniakální dusík 
i dusičnany, jejich růst je tedy nezávislý na formě dusíku. Příjem 
amoniakálního dusíku je však pro ně energeticky výhodnější, 
a proto ho v přítomnosti obou forem preferují [22] a to i po něko-
likaměsíčním období, kdy jeho koncentrace v říční vodě byla pod 
mezí detekce [11]. 

Růst řas se zpomaluje se zvětšující se biomasou řas z důvodu 
omezeného průniku světla a živin do větších hloubek silného bio-
filmu. Fotosynteticky aktivní je jen svrchní vrstva nárostů o tloušťce 
několika milimetrů (2,5 mm podle měření mikroelektrodami prove-
deného [12]). Průnik živin do hloubky biofilmu závisí na faktorech 
ovlivňujících transport molekulární difuzí, což je koncentrace živin 
ve vodě a turbulence vody. Limitace růstu řas se sice nedá obecně 
připsat jedinému faktoru, avšak v  tocích bohatých na živiny je 
stěžejní průnik světla. 

Během zvýšených průtoků jsou od určitých hodnot tečného 
napětí dnové nárosty erodovány, zejména v důsledku transportu 
sedimentů. Nárosty tvořené převážně vláknitými řasami jsou 
méně odolné k erozi než společenstva dominovaná kompaktními 
rozsivkami [21], [2]. Vzhledem k tomu, že fotosyntéza a s ní spoje-
ná asimilace dusíku je omezena na svrchní vrstvu nárostů, nemá 
úbytek nárostů často žádný vliv na rychlost asimilace dusíku a ta 
bývá poměrně stabilní [11]. 

Asimilace	dusíku	heterotrofními	bakteriemi
Heterotrofní bakterie, osidlující zejména dnový sediment, 

asimilují dusík během oxidace rozpuštěných a nerozpuštěných 
organických látek alochtonního (=importovaných) i autochtonního 
(=vzniklých v ekosystému) původu. Amoniakální dusík je asimi-
lován preferenčně [16].

Nitrifikace
Nitrifikace je nejúčinnějším procesem transformace amonia-

kálního dusíku. Nitritační bakterie oxidují amoniakální dusík na 
dusitany, nitratační bakterie pak dále na dusičnany. Nárůst stabilní 
populace nitrifikačních bakterií závisí na stálé přítomnosti určité 
minimální koncentrace amoniakálního dusíku. [11] nepozorovala 
žádnou nitrifikační aktivitu v řece Töss pod OK ani pod výtokem 
z ČOV v půlročním období s koncentracemi amoniakálního dusí-
ku pod mezí detekce a jen krátkodobými špičkami (cca 1 x týdně, 
max. 3 g.m-3 N-NH4

+) způsobenými přepady z OK a primární sedi
mentace. 

Rychlost nitrifikace je regulována rychlostí růstu nitrifikačních 
bakterií jen při jejich malém množství v biofilmu. Při vyšším 
množství bakterií je rychlost nitrifikace kontrolována převážně 
molekulární difuzí v biofilmu a závisí zejména na koncentraci NH4

+. 
Nitratace je při vyšších teplotách pomalejší než nitritace, a proto 
z biofilmu difundují dusitany do říční vody a jejich koncentrace se 
v podélném profilu toku zvyšují [13].

Nitrifikanti kolonizují povrch řas, a tak při povodních je jejich 
odnos proporcionální množství erodovaných řas [11]. Vliv povodní 
může mít na nitrifikaci i prodloužené účinky, protože při delšímu 
období bez substrátu (NH4

+) ve vodě bakterie odumírají.

Toxické působení sloučenin dusíku
Amoniak

Zatímco amonný iont sám nepůsobí na akvatické organizmy 
toxicky, nedisociovaný amoniak je již ve velmi nízkých koncent-
racích toxický. Hodnota LC50 (24 h) leží mezi 0,4 a 4,1 mg/l NNH3 
pro makrozoobentos a mezi 0,08 a 3 mg/l pro ryby. Chronická 
toxicita byla u ryb (pstruh duhový) pozorována již od 0,001 mg/l 
N-NH3 [14].

Směrnice EU o rybných vodách [20] udává jak pro vody lososo-
vé, tak pro vody kaprové závaznou hodnotu C95 0,02 mg/l NNH3 
a směrnou hodnotu 0,004 mg/l NNH3. V nařízení vlády č. 229/2007 
Sb. [17] se amoniak sleduje pouze v rybných vodách, kdy při pře-
kročení hodnoty 0,001 mg/l NNH3 je nutno zjistit příčinu.

Akvatické organizmy mohou však čas od času snést i vyšší kon-
centrace, a proto je pro zaústění přepadů z jednotné kanalizace při 
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zjednodušeném posouzení dle [4] stanoven imisní standard 0,1 mg/l 
N-NH3. Při detailním posouzení vlivu OK zohledňují imisní stan-
dardy v Německu [5] a Velké Británii [7] ještě dobu trvání přepadů 
a jejich četnost (tab. 1), příp. synergické účinky s deficitem kyslíku 
ve vodě (tab. 2).

Podíl amoniaku na celkovém amoniakálním dusíku se zvyšuje při 
vzrůstajícím pH a teplotě vody. Z celkem 1228 měrných profilů na 
našich vodních tocích na portálu ISVS – VODA [23], bylo v letech 
2005–06 v 835 profilech naměřeno pH ≥ 8 (68 %) a v 251 profilech 
pH ≥ 8,5 (20 %), což představuje značný potenciál ohrožení vodních 
toků v ČR toxicitou amoniaku. 

Při přepadech z OK je však pH v toku určující jen při nízkých 
poměrech ředění odlehčené a říční vody. Při zvyšujících se inten-
zitách přepadu je směrodatné pH odlehčené vody, které zpravidla 
nepřevyšuje hodnotu 7,4 [3], což příznivě 
snižuje disociaci amoniakálního dusíku 
směrem k amoniaku.

Dusitany
Druhý stupeň nitrifikace (oxidace NO2

- na 
NO3

-) probíhá ve vodním  toku při vyšších 
teplotách pomaleji než první stupeň (oxi-
dace NO2

- na NH4
+). Vysoké koncentrace 

dusitanů, které tak sekundárně vznikají, 
mohou mít rovněž toxické účinky. 

Směrnice EU o rybných vodách [20] udává směrnou hodnotu 
C95 0,012 mg/l NNO2

- ve vodách kaprových a 0,003 mg/l NNO2
- 

ve vodách lososových. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [17] stanoví 
imisní standardy jako celoroční průměr hodnotami 0,14 mg/l NNO2

- 
pro kaprové vody a 0,09 mg/l NNO2

- pro vody lososové.
O krátkodobém působení dusitanů – pod 24 hod – je dosud 

málo známo. V Německu byly pro nárazová zatížení losových vod 
navrženy imisní standardy v tab. 3 [10].

Toxicita dusitanů klesá se zvyšující se koncentrací chloridů, což 
reflektují imisní kritéria doporučená např. EIFAC [6] (tab. 4) i ve 
Švýcarsku [15] (tab. 5).

V našich vodních tocích koncentrace dusitanů zpravidla nejsou 
monitorovány a na koncentrace chloridů nejsou kladeny příliš přís-
né požadavky. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [17] chloridy omezuje 
obecným požadavkem C90 = 250 mg/l Cl- a v tocích využívaných pro 
vodárenské účely stanovuje celoroční průměr 50 mg/l Cl-.

V průměrné odpadní vodě je zanedbatelná koncentrace dusita-
nů (cca 0,1 mg/l NNO2

-) a poměrně vysoké koncentrace chloridů 
(200–500 mg/l Cl- podle míry ředění balastními vodami) [8]. Při 
přepadech z OK se tedy ve vodních tocích zvyšují koncentrace chlo-
ridů, což příznivě snižuje potenciální toxické působení dusitanů. 

Simulace hypotetických scénářů vlivu přepadu z OK
Pro úsek vodního toku s různými bezdeštnými koncentracemi 

N-NH4
+ a NNO2

- na počátku úseku a s rozdílným zastíněním toku 

byl simulován průběh koncentrací NNH4
+, 

N-NH3 a NNO2
- po přepadu z OK. 

Matematický	model	a	simulační	nástroj
Simulace byly provedeny matematickým 

modelem asimilace dusíku a dvoustupňové 
nitrifikace v závislosti na růstu a odumírání 
řas a bakterií v nárostech [11] v programu 
AQUASIM [18].

Předpoklady	a	vstupní	data
Byla zvolena situace, kdy vzhledem ke 

značné době zdržení vody v toku a vysokému 
nárazovému znečištění samočisticí procesy mohou hrát významnou 
roli. Hypotetický úsek vodního toku měl délku 10 km, průtok 100 
l/s, šířku 4 m, sklon 0,2 %, drsnost 0,12 s.m1/3. Osluněný úsek byl 
vystaven světelnému záření 800 W.m2, zastíněný 20krát nižšímu. 
Teplota osluněného úseku byla uvažována 20 °C, zastíněného 16 °C. 
Pro osluněný úsek je předpokládána i vyšší míra eutrofizace, tj. pH 
8,5. Pro zastíněný úsek byly počítány dvě varianty:  pH 8,5 a pH 8 
(redukce eutrofizace). Pozaďové koncentrace NNH4

+ a NNO2
- byly 

zadány hodnotami odpovídajícími jednak toku poměrně znečiště-
nému, jednak imisním standardům Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
[17] pro obecné, kaprové a lososové vody (tab. 6). Koncentrace řas 
v osluněném úseku byla uvažována 200 g m2 CHSK po celé délce 
úseku, v zastíněném úseku 10krát nižší. Koncentrace nitrifikačních 
bakterií na počátku simulovaného úseku odpovídaly ustálenému 
stavu za daných podmínek a byly zjištěny opakovanou simulací. 

Přepad z OK byl simulován pro koncentraci ve splaškové vodě 
40 mg/l NNH4

+, Qhmax = 30 l/s, Qkrit = 60 l/s (tj. při ředění 1+1), 
Qmaxpřepadu = 30 l/s (tj. při ředění 1+2). Průběh látkového zatížení 
při přepadu byl schematizován lichoběžníkem, s dobou náběhu 
0,5 hod, trváním maxima 1 hod a snižováním 0,5 hod.

Kritérii vyhodnocení byly maximální koncentrace NNH4
+, NNH3 

a NNO2
- v simulovaném úseku toku.

Výsledky simulace a diskuse
Špičkové	koncentrace	N-NH4

+

Snižující se pozaďová koncentrace NNH4
+ vede k nižšímu osíd-

lení toku nitrifikanty, a tudíž méně účinné transformaci špičkových 
zatížení amoniakálním dusíkem (na obr. 1 je srovnán průběh kon-

Četnost přepadu
Doba trvání

Krátká (<1 h) Střední (1–6 h) Dlouhá (>6 h)
Toky ve 
středohoří 
a nížinách

Malá (n < 0,5) 0,20 0,15 0,10
Střední (0,5 ≤ n <4) 0,15 0,10 0,04
Velká (4 ≤ n ≤ 25) 0,10 0,04 0,02

Třecí 
lososové 
vody

Malá (n < 0,5) 0,20 0,15 0,10
Střední (0,5 ≤ n <4) 0,15 0,04 0,02
Velká (4 ≤ n ≤ 25) 0,10 0,02 0,004

Tab. 1. Imisní standardy NNH3 (mg/l) pro nárazová zatížení v Německu 

Doba opakování
Doba trvání

1 hod 6 hod 24 hod

1 měsíc
3 měsíce
1 rok

0,150
0,225
0,250

0,075
0,125
0,150

0,030
0,050
0,065

Tab. 2. Imisní standardy NNH3 (mg/l) pro nárazová zatížení ve 
Velké Británii

Tyto hodnoty platí v případě, že koncentrace rozpuštěného kyslíku je 
vyšší než 5 mg/l. V případě koncentrací kyslíku pod 5 mg/l jsou použity 
následující opravné faktory:
Koncentrace O2 Opravný faktor pro hodnotu NNH3

3–5 mg/l  x  0,50
méně než 3 mg/l x  0,25

Četnost přepadu
Doba trvání

Krátká (<1 h) Střední (1–6 h) Dlouhá (>6 h)
Malá (n < 0,5) 2,30 1,80 1,00
Střední (0,5 ≤ n <4) 1,50 1,00 0,50
Velká (4 ≤ n ≤ 25) 0,30 0,15 0,05

Tab. 3. Imisní standardy NNO2
- (mg/l) pro nárazová zatížení v Německu

Chloridy
(mg/l)

Lososové vody Kaprové vody
průměr C95 průměr C95

1 0,01 0,03 0,02 0,06
5 0,05 0,15 0,10 0,30

10 0,09 0,27 0,18 0,54
20 0,12 0,36 0,24 0,72
40 0,15 0,45 0,30 0,90

Chloridy (mg/l) NNO2
-  (mg/l)

< 10 0,02
10  20 0,05
> 20 0,10

Tab. 4. Doporučené limitní koncentrace dusitanů (mg/l NNO2
-)

Tab. 5. Doporučené limitní koncentrace dusitanů (24 h průměr) 
ve Švýcarsku

Tab. 6. Pozaďové koncentrace NNH4
+ a NNO2

- v hypotetických 
scénářích

Typ vody NNH4
+(mg/l) NNO2

- (mg/l)

znečištěná 0,80 0,20
obecná 0,23 0,20
kaprová 0,16 0,14
lososová 0,03 0,09
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centrací NNH4
+ v toku po přepadu z OK pro vodu znečištěnou 

a kaprovou). 
Případné zastínění toku snižuje množství fotosynteticky asimi-

lovaného dusíku řasami a zvýhodňuje růst nitrifikačních bakterií, 
které se tak vyšší měrou podílejí na transformaci. Špičkové kon-
centrace NNH4

+ jsou téměř stejné jako v osluněném úseku, jen 
při velmi nízké pozaďové koncentraci požadované pro lososové 
vody je v zastíněném úseku množství řas i nitrifikantů příliš nízké 
a maxima NNH4

+ výrazně vyšší (obr. 2). 
Špičkové	koncentrace	N-NH3

Zatímco zastínění nemělo na maxima NNH4
+ výrazný účinek, 

vliv případné redukce pH při zastínění na NNH3 je značný. Při 
T=20 °C a pH 8,5 činí totiž podíl NNH3 na NNH4

+ 0,11, avšak 
při T=16 °C a pH 8 jen 0,03. Při pH 8,5 je tak úsek toku ovlivněný 
toxickými koncentracemi NNH3 (nad 0,1 mg/l) dlouhý min. 7 km. 
V zastíněném úseku při pH 8 se koncentrace NNH3 dostávají pod 
hranici toxicity již pod zaústěním přepadu z OK (obr. 3).
Špičkové	koncentrace	N-NO2

Průběh 2. stupně nitrifikace značně závisí na poměru počáteč-
ních koncentrací NNH4

+ a NNO2
-, při nichž se ustálily bakteriální 

Obr. 1. Průběhy koncentrací NNH4
+ v různých profilech vodního toku po přepadu z OK

Obr. 2. Maximální koncentrace NNH4
+ v podélném profilu vodního toku po přepadu z OK

Obr. 3. Maximální koncentrace NNH3 v podélném profilu vodního toku po přepadu z OK

populace, takže zobecnění je obtížné. Nejnižší koncentrace dusitanů 
byly simulovány pro lososové vody (díky velmi pomalé oxidaci N
NH4

+), jinak byla maxima téměř stejná (nejvíce 0,79 mg/l NNO2
-). 

Otázkou je, zda se již jedná o akutně toxické koncentrace. Podle 
tab. 3 patrně nikoliv, navíc během přepadu budou ve vodním toku 
i vysoké koncentrace chloridů snižující toxicitu dusitanů. 

Závěr
Vysoké koncentrace amoniakálního dusíku (a potažmo amoniaku) 

způsobené přepady z OK se mohou propagovat do značné vzdále-
nosti v toku (cca 10 km). Tato vzdálenost se v důsledku snižování 
bezdeštné koncentrace amoniakálního dusíku ve vodních tocích 
daného požadavky na splnění imisních standardů, a tím snížené 
samočisticí schopnosti toku v případě nárazových zatížení, bude 
prodlužovat – neboli – stejný úsek toku bude ovlivňován stále 
vyššími koncentracemi. Pokud se bude jednat o ojedinělá zatížení, 
biocenóza vodních toků nebude významně ohrožena, avšak v pří-
padě vysoké četnosti je lze považovat za chronické ovlivnění toku. 
Významnou roli také může hrát překrývání vlivu více OK v urba-
nizovaném území, čímž mohou být výrazně zvýšeny koncentrace 
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amoniaku ve vodním toku nebo prodloužena doba expozice akva-
tických organizmů.

Velmi účinným opatřením pro snížení toxicity amoniaku 
v důsledku přepadů z OK je zastínění toku, pokud přinese i podstat-
nou redukci pH. To však závisí na místních podmínkách, zejména 
na druhu podloží a míře eutrofizace vodního toku podporované 
výskytem pomalu tekoucích úseků či nádrží.

Vliv na dosah přepadů z OK mají kromě dlouhodobé jakosti vody 
a potenciálu samočištění i jiné faktory, zejména morfologie toku 
ovlivňující dobu zdržení vody v úseku toku a disperzi látek. 

Je zřejmé, že pro účinnou ochranu vodních toků a zlepšení jejich 
ekologického stavu je nutný místně specifický přístup, zahrnující 
koordinaci opatření na redukci znečištění z kontinuálních a občas-
ných zdrojů znečištění a posouzení opatření přímo ve vodním toku 
či jeho okolí. 
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The goal of this paper is to draw attention to the necessity 
of coordination of running waters protection from continuous 
and acute pollution and to document the importance of the site
specific approach to the assessment of the impacts of combined 
sewer overflows on receiving waters. Nitrogen transformation 
processes in streams are explained and nitrogen compounds toxi-
city is discussed including the potential threat to the Czech rivers. 
Hypothetical scenarios of the course of NH4

+N, NH3N and NO2
-N 

concentrations in a river reach with different background NH4
+-

N and NO2
-N concentrations and degree of river banks shading 

which is exposed to a combined sewer overflow are simulated 
with a mathematical model of nitrogen assimilation by algae and 
bacteria and twostep nitrification. 

V. Světové fórum o vodě se blíží
Od prvního Světového fóra v Marakeši uplynulo již 11 let 

a během nich se v pravidelných tříletých intervalech konala tato 
vrcholná setkání vodohospodářů, politiků, představitelů státní 
správy, ochránců životního prostředí a producentů nejrůznějších 
zařízení a technik (včetně softwarových produktů) pro využívání 
vodních zdrojů a jejich ochranu.

Zájemců o účast v uvedeném období rychle přibylo a poslední 
dvě setkání již překročila rámec obvyklých symposií, jak dosvědčuje 
připojená tabulka:

na možný vývoj změn klimatu. Svědčí o tom skladba hlavních 
programových bloků:
• Změna klimatu a management rizik
• Pokračující vývoj lidstva a rozvoj cíle milénia
• Řízení a ochrana vodních zdrojů a jejich využívání k uspokojení 

potřeb obyvatel a (nepoškození) přírody
• Zabezpečení a management
• Financování
• Vzdělávání, úroveň poznání a rozvoj odborných kapacit

Také již tradičně proběhne tzv. Ministerská konference, zaměřená 
především na ochranu a zlepšení vodních ekosystémů a které se 
obvykle účastní ministři životního prostředí. Součástí Světového 
fóra v Istanbulu bude i „Vodní EXPO“ a veletrh předních světových 
výrobců různých systémů zásobování vodou  a technických prvků 
k řízení vodních zdrojů a jejich ochraně.

Podrobnější informace najdete na stránkách: www.worldwater-
forum5.org (eventuelně přímým spojením telefonem na sekretariát 
akce: 0090 2163254992, kterou zabezpečuje instituce „Státní hyd-
raulické práce“). Pro zájemce o aktivní účast formou příspěvku nebo 
vystoupení apod. je konečný termín 30. září 2008.

Podle 2. oběžníku s pozvánkou k účasti zpracoval
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., email: puncochar@mze.cz 

Místo konání rok Počet účastníků
Marrakesh 1997 500
The Hague 2000 6 000
Kyoto 2003 24 000
Mexico City 2006 20 000

V příštím roce se Fórum uskuteční v Istanbulu – a již tradičně ve 
vazbě na Světový den vody od 16. do 22. března 2009.

Z programu vyplývá, že tématické bloky obsahují nejenom tra-
diční téma, totiž jak zvýšit dostupnost vody v rozvojových zemích, 
kde jsou velmi problematické sanitární systémy a jde o regiony 
s nedostatkem vodních zdrojů, ale i atraktivní problematiku pro 
vyspělé státy – ekonomiku vodního hospodářství, ochranu a zkva-
litnění vodních zdrojů spolu s úvahami o adaptačních opatřeních 
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Souhrn
Článek se věnuje metodě pro kvantifikaci infiltrovaných vod 

do jednotné kanalizace na základě změny hmotnostního toku 
polutantu a kontinuálního vzorkování množství a kvality odpadní 
vody. Ačkoliv samotná metoda poskytuje potenciál pro identi-
fikaci jednotlivých složek denního hydrogramu odpadní vody, 
některé aspekty metody je nutno detailně zhodnotit. V článku 
jsou proto detailně diskutovány otázky ekonomické efektivnosti 
metody, výběr vhodného polutantu, zanedbání vlivu koncentrace 
vybraného polutantu v podzemní vodě stokové sítě a optimální 
časový krok měření. Odpovědi na uvedené problémy byly hledány 
v experimentálním povodí pražského stokového systému po dobu 
3 měsíců. Výsledky poukazují na vysoký podíl infiltrovaných vod 
na minimálním nočním průtoku. Vzhledem k tomu a vzhledem 
k celkové nejistotě metody, problematickému provozu kvalitativ-
ní sondy, jsou základní výhody metody mírně potlačeny. Studie 
tak ukazuje, že i v povodích, kde lze předpokládat vyšší podíl 
splaškové vody na nočních minimech, lze často využít klasický 
jednoduchý přístup pro stanovení balastních vod na základě 
měření minimálních nočních průtoků.

u

Úvod
Negativní vlivy infiltrovaných/balastních vod na provoz stokové 

sítě a čistíren odpadních vod jsou velmi dobře známy. Proto se 
v minulých desetiletích kladla veliká pozornost na vývoj experi-
mentálních metodik pro stanovení množství a původu těchto vod 
do stokových systémů. Konvenční metody jsou obvykle založeny 
na dlouhodobé bilanci vody v povodí nebo na jednoduchém před-
pokladu, že minimální denní průtok (nebo jeho daná část) je rovna 
množství balastních vod. První metoda je poměrně přesná, avšak 
podává pouze časově průměrnou informaci o průtoku balastních 
vod. To znamená, že nepostihuje aktuální hydrologickou situaci 
v povodí. Druhá klasická metoda nám poskytuje časovou infor-
maci o infiltraci (časové rozlišení ve dnech), ale její přesnost byla 
kriticky diskutována v řadě prací [2]. Jednoduše řečeno, metoda je 
přesná v povodích, kde koncentrace charakteristického polutantu 
pro splaškové vody se blíží nule v době noční deprese. Nicméně, 
vzhledem ke změnám životního stylu obyvatel ve velkých městech, 
je složení odpadní vody v nočních hodinách (obdobně jako ve dne) 
směsí splaškové vody a vody balastní.

Proto se autoři článku zabývají metodou založenou na denní 
nerovnoměrnosti hmotnostního toku polutantu [4] a kontinuálním 
monitoringu množství a kvality odpadní vody [2]. Obě metody jsou 
založeny na jednoduchém směšovacím modelu surové splaškové 
vody, která je nositelem charakteristického „přirozeného“ polutantu 
(např. CHSK, NL) a infiltrované podzemní vody se zanedbatelnou 
(či známou) koncentrací vybraného polutantu. Nicméně, několik 
specifických detailů je klíčových pro aplikaci metody a autoři člán-
ku je chtějí objasnit. Zaprvé, pro optimalizaci parametrů modelu je 
potřeba extenzivní monitoring kvality vody. V případě CHSK je tak 
zapotřebí zapojení drahé přístrojové techniky pro inline analýzu, 
což významně zvyšuje náklady na monitoring. Otázkou tedy je, zda 
existuje srovnatelný polutant, který by bylo možné levně stanovit 
inline (např. NL pomocí inline měření zákalu). Dále je otázkou, 
jaký je minimální časový krok vzorkování nutný pro optimalizaci 

metody a jak nám tento krok ovlivňuje nejistotu konečného řeše-
ní, popřípadě, zda lze alternativně použít diskrétní vzorkování. 
Velmi podstatnou otázkou je, zda je v povodích splněna podmínka 
o zanedbatelné koncentraci polutantu v podzemní vodě. Navíc 
do balastních vod jsou zahrnuty i vody povrchové ze zaústěných 
vodotečí, což dále narušuje předpokládaný jednoduchý koncept 
metody. Důležitým aspektem je též porovnání nejistot studované 
metody s jednoduchou metodou nočních minim.

Metody
Směšovací	model

Pro identifikaci jednotlivých složek odpadní vody jsme aplikovali 
jednoduchý směšovací model pro vhodný „přirozený“ parametr 
odpadní vody v závěrném profilu. Na základě našich předchozích 
zkušeností [4] a zkušeností jiných autorů [2] jsme vybrali CHSK 
a NL, protože jejich koncentrace v podzemní vodě je nulová nebo 
zanedbatelná. Pro průtok odpadní vody lze jednoduše napsat 
bilanční rovnici ve tvaru:

 (1)

kde Qspl reprezentuje proměnný objem splaškové vody z domác-
ností, Qinf je množství infiltrované podzemní vody a Qpov je přítok 
do systému ze zaústěných vodotečí. Vyjádřením Qspl a substitucí do 
směšovacího modelu lze vyjádřit koncentraci daného parametru 
kvality vody jako:

 (2)

kde c je koncentrace daného polutantu v dané složce odpadní 
vody. Ačkoliv by se přítok povrchových vod do jednotného systému 
kanalizace měl rovnat nule, v mnoha povodích může být přítok 
(hmotnostní tok) těchto vod významný. Koncentrace polutantu 
v podzemní vodě je většinou zanedbatelná, nicméně ověření této 
skutečnosti napomáhá věrohodnosti řešení.

Identifikace neznámých parametrů modelu (Qinf, cspl) je možná za 
splnění několika podmínek: 
•	 jsou k dispozici informace o polutografu odpadní vody (Qov, cov) 

s vysokým časovým rozlišením;
•	 jsou známy koncentrace polutantu v podzemní cinf a povrchové 

vodě cpov;
•	 je známa hodnota přítoku z drobných vodotečí (Qpov);
•	 hodnoty (Qpov, Qinf) jsou po dobu integrace (v této studii 1 den) 

konstantní;
•	 model je platný pouze pro bezdeštné období;
•	 advekčnědifúzní transport polutantu je zanedbán.

Experimentální	povodí
Experiment byl uskutečněn v povodích kmenových sběračů C 

a D pražského stokového systému (obr. 1). Povodí má celkovou 
plochu 1071 ha a počet ekvivalentních obyvatel je 85 555. V povodí 
je převážně rezidenční zástavba, leží mimo centrum města a není 
zde žádný významný producent průmyslové odpadní vody. I proto 

Obr. 1. Schéma experimentálního povodí přináležící kmenovým 
sběračům C a D pražského stokového systému. Šipky znázorňují 
sklon terénu. Měřící stanice je umístěna na levém břehu Vltavy 
před nátokem na ÚČOV Praha. Odtok z centra města Prahy není 
zahrnut do experimentálního povodí.
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lze v závěrném profilu pozorovat typický denní průběh kvantity 
a kvality odpadní vody s charakteristickou noční depresí a ranní, 
resp. odpolední/večerní špičkou.

Monitoring
Kvalita a kvantita odpadní vody: Monitoring potřebných vstup-

ních parametrů modelů se uskutečnil v období od února do června 
2007. Měrný profil byl vybaven kontinuálním měřením průtoku 
(ADS 3600, ADS Enviromental Sciences, USA) s rychlostním 
senzorem a ultrazvukovým snímačem hladiny [1]. Denní průběh 
koncentrace vybraných polutantů (CHSK a NL) byl kontinuálně 
měřen pomocí inline UV/Vis spektrofotometru (Spectrolyzer,  
S::can, Austria). Oba přístroje měřily s časovým krokem 6 minut. 
Inline analyzátor byl připojen ke kompresoru a optická okna spek-
trofotometru byla čištěna tlakovým vzduchem (5 barů) každých 
12 minut (jednou za dva měřící cykly). Kalibrace kvalitativní sondy 
byla odvozena z odebraných diskrétních vzorků s následnou labora-
torní analýzou (obr. 2). Během monitorovací kampaně byl vyčíslen 
průměrný bezdeštný průtok odpadní vody hodnotou Qov24 = 192 l.s1 
s kolísáním v rozmezí Qov = 94–285 l.s1. Průměrná denní koncent-
race CHSK byla CHSKov24 = 410 mg CHSK/l s kolísáním od 100 do 
1026 mg CHSK/l. V případě NL byla průměrná denní koncentrace 
NLov24 = 240 mg NL/l s kolísáním od 15 do 1294 mg NL/l.

Pozorované koncentrace korespondují s hodnotami typickými 
pro bezdeštné období. Nicméně dva body by měly být zdůrazněny. 
Během dne byly náhodně měřeny překvapivě vysoké koncentrace 
obou polutantů, což lze vysvětlit činností čerpací stanice proti prou-
du měrného profilu. Vzhledem k nízké frekvenci těchto „peaků“ 
je jejich vliv na výsledek optimalizace modelu zanedbatelný. Za 
druhé, během noční deprese byly měřeny velmi nízké koncentrace 
NL (průměrná hodnota minimálních denních koncentrací NLovmin 

= 15 mg NL/l). 
Kvalita podzemní vody: Pro stanovení vlivu kvality podzemní 

vody na výsledky směšovacího modelu byla použita data z databáze 
GEOFOND. V každém povodí bylo vybráno deset (10) monitorova-
cích vrtů, které sledovaly trasu kmenových sběračů. Autoři před-
pokládají, že vzorky podzemní vody z vrtů mohou reprezentativně 
charakterizovat podzemní vodu, která infiltruje do stokové sítě. 
Průměrná hodnota koncentrace byla dle předpokladů velmi nízká 
a vyhodnocena jako CHSKinf = 1,52 mg CHSK/l. Srovnáním lze 
hmotnostní tok CHSK pocházející z podzemní vody je zanedbatelný 
(0,3 g CHSK.s1) ve srovnáním s hmotnostním tokem v odpadní vodě 
(85 g CHSK. s1). Bohužel, NL nelze obdobně definovat ze vzorko-
vání podzemní vody (výsledky rozborů uvádějí slovní hodnocení 
„bez sedimentu“). I proto byla dale uvažována hodnota koncentrace 
NL v podzemní vodě jako nulová (NLinf = 0 mg NL.l1)

Kvalita a kvantita povrchové vody: Na základě terénního 
průzkumu a znalosti provozovatele sítě (PVK, a.s.) byla identi-
fikována nejvýznamnější zaústění drobných vodotečí, které se 
vyznačují nenulovou koncentrací vybraných parametrů kvality. 
Opomenutí těchto zdrojů může v některých případech ovliv-
nit přesnost získaných výsledků modelu. Proto byla obezřetně 
vyhodnocena data PVK, a.s. o kvantitě těchto zdrojů a zároveň 
byly odebírány diskrétní vzorky (4 odběry během doby měření) 
s následným analytickým vyhodnocením. Z dat byl stanoven 
průměrný přítok povrchových vod do stokového systému jako  
Qpov = 4,8 l/s s průměrnou koncentrací CHSKpov = 47,5 mg CHSK/l, 
resp. NLpov = 15,4 mg NL/l.

Zpracování	dat
Monitorovací perioda zahrnovala celkem 103 dní. Samozřej-

mě, ne všechny denní průběhy mohly být použity pro stanovení 
množství infiltrované vody. V prvním kroku byly vyloučeny veškeré 
dny s dešťovým odtokem, protože jak bylo uvedeno, směšovací 
rovnice je platná pouze pro bezdeštné období (obr. 3). Dále nebyly 
brány v úvahu dny, kdy došlo k zanesení optiky spektrofotometru 
a měřená data vykazovala nereálné hodnoty koncentrace. Další 
redukce byla způsobena náhodnými výpadky el. energie. Ve finá-
le bylo vyhodnoceno jako platných pouze 50 dní za celou dobu 
pozorování. Tato významná redukce by měla být brána v úvahu 
s ohledem na plánovaní podobných experimentů a na výběr opti-
mální metody monitoringu.

Výsledky a diskuze
Denní	průběh	a	aplikace	směšovacího	modelu

Uvedeným předpokladem modelu je konstantní průtok Qinf přes 
dobu integrace modelu. V našem případě, aby mohlo dojít k porov-

nání s vyhodnocenými minimálními denními průtoky byl model 
(rov. 2) aplikován separátně pro každý den, který byl označen jako 
platný. Vyhodnocená hodnota infiltrace tak udává průměrnou 
hodnotu za daný den. Výsledky aplikace tohoto základního mode-
lu (rov. 2) jsou vykresleny na obr. 4. Je patrné, že model skutečné 
hodnoty podhodnocuje během první špičky a nadhodnocuje během 
špičky večerní. Absolutní odchylky modelu jsou vykresleny na 
obr. 4. Průběh těchto reziduí má tvar sinusové funkce. Proto tedy 
byla koncentrace splaškové vody, původně uvažovaná jako kon-
stanta během celého dne (rov. 2), nahrazena sinusovou funkcí 
obdobně jako [2]:

 (3)

kde cspl_avg reprezentuje konstantní hodnotu koncentrace splašků. 
Druhý člen rovnice 3 reprezentuje denní variaci cspl pomocí sinové 
funkce, kde A je amplituda, f = 1 d1 je frekvence a phase je relativní 
fázový posun funkce podél časové osy. Výsledky takto upraveného 
modelu jsou uvedeny na obr. 4. Počet parametrů modelu, které 
potřebujeme identifikovat, se tak zvyšuje ze 2 (Qinf, cspl) v rov. 2 na 
4 (Qinf, cspl_avg, A, phase) v rov. 3.

Koncentrační gradient je vysoký pro oba vybrané kvalitativní para-
metry (CHSK, NL), což napomáhá identifikaci parametrů modelu. 
Rovněž můžeme pozorovat malé koncentrace CHSK během nočních 
minim a ještě menší koncentrace NL. Na druhé straně můžeme pozo-
rovat vysoký minimální denní průtok (≈ 50% Qov24). Obě tyto skuteč-
nosti poukazují na vysoký podíl balastních vod jak na minimálním 
denním průtoku, tak na průměrném denním průtoku.

Dlouhodobý	průběh	infiltrovaných/balastních	vod
Průměrná hodnota infiltrovaných/balastních vod: Pro celé období 

monitoringu je charakteristický nízký srážkový úhrn s významnějším 
dešťovým odtokem na začátku doby pozorování a během druhé polo-
viny května 2007. Průměrný průtok balastních vod (součet infiltro-
vané podzemní Qinf a vod povrchových Qpov) byl stanoven hodnotou  
Qbal,CHSK = 86,1 l/s nebo Qbal, NL = 95,4 l/s. Ve srovnání s časově střed-
ním minimálním denním průtokem odpovídají hodnoty množství 

Obr. 2. Kalibrační křivky spektrofotometru pro CHSK (vlevo) 
a NL (vpravo) odvozené z diskrétního vzorkování a laboratorní 
analýzy. (×) označuje body s největší absolutní odchylkou, které 
byly vyloučeny. () označuje celkovou nejistotu přístroje pomocí 
95% predikčního intervalu pro každé další individuální měření.

Obr. 3. Časový průběh průtoku odpadní vody Qov, měřené 
koncentrace CHSKov a modelovaným průběhem koncentrace 
CHSKov, mod od 27. února do 3. března 2007. Dny s dešťovým 
odtokem (27.–28. 02. 2007) byly vyloučeny.
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balastních vod hodnotám 91 % pro CHSK, resp. 101 % pro NL Qov, min. 
Jednoduchá používaná metodika PVK, a.s. pro kmenové sběrače 
vyhodnocuje Qbal jako 65 % Qov, min. Rozdíl je patrný, výsledky však 
korespondují s nízkými koncentracemi polutantů během noční 
deprese. Vyjádřením hodnoty balastních vod relativně vzhledem 
k průměrnému dennímu průtoku Qov,24 dostáváme podíl 45 % pro 
CHSK a 49 % pro NL. Pokud vezmeme v úvahu počet EO připadající 
na dané povodí (85 555 EO), je průměrná denní produkce balastních 
vod 87,0 l/EO a den. Tato hodnota je výrazně vyšší než uvažovaná 
návrhová hodnota Generelu odvodnění hlavního města Prahy 
(50 l/EO a den). V porovnání se specifickou produkcí odpadní vody 
v povodí 194 l/EO a den tak dostáváme nízkou hodnotu produkce 
splaškové vody kvantifikovanou jako 107 l/EO a den.

Časové závislosti: Po celou dobu pozoro-
vání lze pozorovat klesající množství infil-
trovaných/balastních vod s výjimkou konce 
období, kdy se vyskytly intenzivnější sráž-
kové události (od 10. do 28. května 2007). 
Změna klesajícího trendu po tomto období 
je z dat jasně patrná. Obdobně lze pozorovat 
klesající trend pro relativní hodnotu infil-
trace vzhledem k průměrnému dennímu 
průtoku Qov,24, kde je změna zcela evidentní. 
Na obr. 5 je vidět závislost poměru Qbal/Qov,24 
na čase měření. Podíl infiltrované/balastní 
vody se během monitorovací kampaně snížil 
z 53 % až na 37 %. V jednotkách specifické 
spotřeby na EO se průměrná denní hodnota 
infiltrace pohybovala v rozmezí od 104 l/EO 
a den do 66,5 l/EO a den. Na druhé straně 
změna podílu balastních vod na minimál-
ním nočním průtoku Qov,min klesla pouze 
nepatrně (obr. 5). To je do jisté míry zapříči-
něno tím, že podíl balastních vod v Qov,min je 
prakticky 100 %. 

Analýza	nejistot
Nejistoty metody byly stanoveny s ohle-

dem na porovnání metody založené na smě-
šovacím modelu s metodou minimálních 
nočních průtoků. K propagaci nejistot jed-
notlivých vstupních parametrů směšovací 
rovnice samotným modelem jsme použili 

metodu Monte Carlo.
Jelikož je obtížné definovat pravou povahu statistického rozděle-

ní měřených vstupních veličin, byl použit zjednodušující přístup 
s předpokladem normálního rozdělení pravděpodobnosti výskytu:
• Měření průtoku Qov a Qpov bylo zatíženo nahodilou chybou 10 % 

z měřené hodnoty
• Nejistota stanovení koncentrace polutantu byla popsána stan-

dardní odchylkou σCHSK = 41.5 mg CHSK/l a σNL = 39.5 mg NL/l 
nezávislou na měřené hodnotě koncentrace. Hodnoty byly odvo-
zeny z kalibračních křivek (obr. 2)

• S ohledem na [3] byla nejistota stanovení koncentrace povrchové 
a podzemní vody uvažována jako 9 % z měřené hodnoty.

Celkem 10 000 náhodných kombinací bylo 
generováno pro vybraný den. Pro každou 
kombinaci byly optimalizovány parametry 
modelu metodou nejmenších čtverců. Na 
obr. 6 jsou zobrazena rozdělení hustoty prav-
děpodobnosti pro měřené Qov,min, měřené Qinf 
a Qbal (součet Qinf a Qpov) pro oba kvalitativní 
parametry CHSK a NL. Výsledky byly vyhod-
noceny pro vybraný den 10. 3. 2007.

Analýza nejistot potvrdila, že aplikace 
komplexního směšovacího modelu pro CHSK 
nezvyšuje dramaticky nejistotu výsledku. 
Koeficient variance se zvýšil z cv = 0,10 pro 
metodu minimálních nočních průtoků na cv 
= 0,12 pro směšovací model. V případě NL 
došlo k nárůstu až na 0,15. Jak již bylo uve-
deno výše, jsou průměrné hodnoty množství 
balastních vod velmi podobné pro obě meto-
dy i oba kvalitativní parametry.

CHSK	nebo	NL?
Z teoretického hlediska by mezi ukazateli 

neměl být rozdíl a jejich aplikace by měla 
poskytovat stejné výsledky. NL mohou být 
dokonce preferovány vzhledem k nízkým 
nákladům na jejich inline monitoring 
pomocí korelace s měřením turbidity.

Nicméně celkové výsledky ukazují syste-
matickou odchylku výsledného Qinf, které 
vychází vyšší pro NL ve srovnání s CHSK. 
Hodnoty mají tendenci být srovnatelné 
s výsledky metody nočních minim. To velmi 
dobře koresponduje s velmi nízkými koncen-
tracemi NL v noci. Předpokládáme, že polu-
tograf NL je určován dvěma základními fak-

Obr. 4. Měřená koncentrace CHSK a výsledek směšovacího modelu dle rov. 2 (vlevo 
nahoře). Absolutní odchylky modelu a měřených dat (vpravo nahoře). Měřená kon
centrace CHSK a výsledek směšovacího modelu se zavedenou proměnnou koncentrací 
splašků během dne dle rov. 3. (vlevo dole). Absolutní odchylky modelu a měřených dat 
(vpravo dole).

Obr. 5. Průběh poměru Qbal/Qov,24 (vlevo) a poměru Qbal/Qov,min (vpravo) v průběhu doby 
pozorování odvozený z měření CHSK.

Obr. 6. Rozdělení hustoty pravděpodobnosti Qov,min z metody minimálních nočních průtoků 
a Qinf vypočteného ze směšovacího modelu se zahrnutím nejistot vstupních parametrů 
(data z 10. 3. 2007). Vzhledem k tomu, že metoda nočních minim nerozlišuje původ zdroje 
vody povrchové, je vykresleno rozdělení i pro Qbal (součet Qinf a Qpov). Vyhodnocení je 
uvedeno pro oba parametry CHSK (vlevo), NL (vpravo).
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tory: i) denní nerovnoměrnost je dána poměrem mísení jednotlivých 
složek odpadní vody a ii) vedle toho je koncentrace NL ovlivňována 
proměnnou unášecí silou během typického bezdeštného dne, tzn. 
unášecí síla je v denních špičkách výrazně vyšší než v noci, kdy 
dochází k sedimentaci NL ve výše položených částech stokového 
systému. To v důsledku způsobuje nadhodnocení reálných hodnot 
balastních vod na základě směšovacího modelu.

Časový	krok	měření	a	diskrétní	vzorkování
Autoři se rovněž zabývali vlivem zvoleného časového kro-

ku měření na nejistotu výsledku. Unikátní řada měřených dat 
posloužila jako nástroj pro Monte Carlo simulace, kdy bylo simulo-
váno diskrétní vzorkování pro časové intervaly 2–180 min a zároveň 
byl náhodně vybírán čas začátku měření. Simulace ukázaly, že do 
časového kroku měření 20–30 min nejistota výsledku významně 
neroste, pro delší intervaly roste nejistota geometrickou řadou. 
Uvedený časový krok odpovídá délce trvání minimálních nočních 
průtoků, což je v daném povodí cca 30 min. To znamená, že simu-
lace založené na delších časových intervalech jsou velmi senzitivní 
na čas začátku měření. V případě využití diskrétního vzorkování 
proto autoři doporučují používat krok odběru vzorku nižší nebo 
rovný délce noční deprese. 

Alternativně lze i aplikovat model pouze na diskrétní data získaná 
při nástupu ranní špičky [4]. Provedené testy a simulace ukazují, 
že toto zjednodušení lze výhodně použít. Výsledky ukázaly, že pro 
tuto zjednodušenou metodiku je výhodnější použít základní model 
(rov. 2) s ohledem na nižší počet parametrů modelu, tzn. vyšší počet 
stupňů volnosti. Vzhledem k délce rostoucí větve polutografu autoři 
doporučují odběr vzorků v intervalech 30 min a nižších. Při volbě 
delšího časového kroku se výrazně snižuje počet datových prvků 
a roste nejistota výsledku.

Závěry
V prezentované studii autoři představili inovovanou metodiku 

pro kvantifikaci množství infiltrovaných podzemních vod do sto-
kového systému na základě denní nerovnoměrnosti hmotnostního 
toku specifického polutantu. Získané výsledky v experimentálním 
povodí ukazují, že:
•	 testovaný směšovací model popisuje velmi dobře měřené koncen-

trace vybraného polutantu v uzávěrném měrném profilu. Použití 
CHSK je preferováno před NL především díky svým transportním 
vlastnostem.

•	 měřené množství infiltrovaných/balastních vod v experimen-
tálním povodí je velmi vysoké a představuje 45 % průměrného 
denního průtoku. Stanovená množství se blíží minimálnímu 
nočnímu průtoku (91 % Qmin) a vysoce přesahují poměr 65 % 
Qmin používaný v metodice provozovatele sítě (PVK, a.s.)

•	 hydrologická situace během doby pozorování významně ovliv-
ňuje relativní množství infiltrovaných/balastních vod vzhledem 
k průměrnému dennímu průtoku. Poměr se pohybuje v rozmezí 
od 37 % do 53 %. Tento fakt je nutno zohlednit při plánovaní 
měrných kampaní zaměřených na kvantifikaci množství balast-
ních vod.

•	 nejistoty metody pro CHSK v porovnání s metodou minimál-
ních nočních průtoků nejsou významně vyšší, avšak po jejich 
zohlednění je v daném povodí možné výhodně použít i metodu 
minimálních nočních průtoků.

•	 časový krok měření není kritickým parametrem. Obecně lze 
tvrdit, že nejlepší výsledky poskytuje časový krok, který je kratší 
než doba trvání noční deprese (zde 20–30 min).

•	 zjednodušená metoda založená na diskrétním vzorkování posky-
tuje porovnatelné výsledky.
Představená metodika je schopna separovat jednotlivé složky 

denního hydrogramu odpadní vody a proto je velmi vhodná pro 
přesnou identifikaci podílu balastních vod ve stokovém systému. Při 
dlouhodobém monitoringu se však jeví jako výhodné ji kombinovat 
s klasickým měřením minimálních nočních průtoků s ohledem na 
provoz a údržbu monitorovací stanice a s ohledem na investiční 
a provozní náklady inline analyzátoru.
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The paper deals with a method for quantification of infiltrating 
groundwater based on the variation of diurnal pollutant load and 
continuous water quality and quantity monitoring. Although the 
method gives us the potential to separate particular components 
of wastewater hygrograph, several aspects of the method should 
be discussed. Therefore, the paper investigates the costeffective-
ness, possibility of omitting zero pollutant load from surface 
water (groundwater) and the influence of measurement time 
step. These aspects were studied in an experimental catchment 
of Prague sewer system, Czech Republic, within a threemonth 
period. The results indicate high contribution of parasitic waters 
in night minimal discharge. Taking into account the uncertainty 
of the results and timeconsuming maintenance of the sensor, the 
principal advantages of the method are devaluated. The study 
introduces a promising potential of the discussed measuring 
concept for quantification of groundwater infiltrating into the 
sewer system. It is shown that the conventional approach is 
sufficient and costeffective even in those catchments, where 
significant contribution of foul sewage in night minima would 
have been assumed.
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Odborný seminář  

REVITALIZACE ORLICKÉ NÁDRŽE
6. října 2008, Kulturní dům, Písek 

Vážené dámy, vážení pánové, 
dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na odborný semi-
nář zaměřený na problematiku REVITALIZACE ORLICKÉ 
NÁDRŽE. Důvodem pro svolání semináře je stávající kvalita 
vody ve vodní nádrži Orlík a s tím spojené negativní dopady 
na život v okolí nádrže. Předběžné průzkumné práce proká-
zaly, že je nutné započít s komplexní revitalizací této největší 
údolní nádrže v České republice. Cílem budoucí revitaliza-
ce je nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek 
území v povodí nádrže a dobré vyvážení konglomerátu zájmů 
vodohospodářských, energetických, rekreačních, obytných 
a environmentálních. 

CÍLE SEMINÁŘE: 
 získat informace o stavu údolní nádrže Orlík 
 popsat stávající režimy hospodaření v povodí Orlické 

nádrže 
 identifikovat a specifikovat faktory, které významným 

způsobem ovlivňují kvalitu povrchových a podzemních 
vod v povodí vodní nádrže Orlík 

 vymezit základní přístupové roviny řešení současného 
nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže 

 prověřit možnosti financování této problematiky 
z tuzemských zdrojů i zdrojů Evropské unie 

INFO PRO ZÁJEMCE O ÚČAST: bejlkova@vstecb.cz a do 
věci e-mailu uveďte prosím text „Revitalizace Orlické nádrže“.  

Česká společnost krajinných inženýrů,  
Český svaz stavebních inženýrů

ve spolupráci s ÚKI SR, MZe ČR, MŽP ČR, ZVHS a ČZU
si Vás dovolují pozvat na

KONFERENCI 
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ  2008

konanou ve dnech 18. a 19. září 2008
v posluchárně A III Fakulty agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů 
České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole, 

Kamýcká 129

Program:
18. 9. 2008 
9.00	 Zahájení	a	pozdravné	vystoupení	hostů	
9.30	 Management	udržitelného	rozvoje	krajiny
9.45	 I.	sekce	–	Vodní	hospodářství	krajiny
14.00	 II.	sekce	–	Stavby	pro	plnění	funkce	lesa
19. 9. 2008 
8.30	 III.	sekce	-	Krajinné	plánování	a	pozemkové	úpravy

Pozvánky	lze	získat	u	organizačního	výboru	:	
Ing. František Křovák, CSc.  

tel.	224	382	138,	e-mail:	krovak@fzp.czu.cz 
Ing. Miloš Havel  

tel.	495	800	771,	e-mail:	havel@zvhs.cz
Ing. Alena Jakubíková, Ph.D.  

tel.	224	354	774,	e-mail:	jakubik@fsv.cvut.cz
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Způsob navržení a vlastnosti 
trubního drenážního systému 

Hydraulický návrh drenážního systému 
vychází z provozně bezpečného principu 
„převládajících průtokových ztrát“. Takto 
navržený drenážní systém vtlačuje prací 
vzduch a prací vodu do filtrační náplně 

rovnoměrně v celé filtrační ploše a po celou 
dobu praní, bez ohledu na stupeň jejího 
nerovnoměrného zanesení během filtračního 
cyklu. Průtokové ztráty pracího vzduchu 
a prací vody v trubním drenážním systému 
přesahují o potřebnou hodnotu průtokové 
ztráty celé výšky filtrační náplně v kterém-
koliv místě filtračního pole daného půdorysu 
 obr. 1 a obr.2 (platí i při rozplavování fil-
trační náplně o nerovnoměrné výšce během 
plnění filtru filtrační náplní). Současně 
kompenzují rozdíly v průtokových ztrátách 
v potrubí nebo v kanále před drenážním sys-
témem a v drenážním systému až do místa 
výtoku obou pracích médií z filtračního 
systému do filtrační náplně. Rozhodující 
průtoková ztráta v drenážním systému je za 
tímto účelem vložena do trysek s filtračními 
hlavicemi, které jsou v přímém kontaktu 
s filtrační náplní. Tvar trysek z PVC a na 
nich našroubovaných průtokových hlavic 
z PP se štěrbinami o šířce 0,4 mm je součas-
ně navržen tak, aby se co nejvíce zamezilo 
jejich případnému zanášení. 

Prací vzduch a prací voda se rozvádějí 
v oddělených systémech trubních drenážních 
těles. Při praní se proto vzájemně neovliv-
ňují a tím ani neomezují. Drenážními tělesy 
na vodu je možné rozvádět i prací vzduch 
(možnost kontroly stavu těles pod filtrační 
náplní).

Rovnoměrné rozdělení pracích médií ve 
filtrech s trubním drenážním systémem 
dokladuje mj. obr. 3  ve dvouvrstvé filtrační 
náplni v ÚV Turček se od uvedení filtrů do 
provozu v r. 1999 udržuje potřebné ostré 
rozhraní mezi filtračním pískem a uhlím 
při trvale nízké intenzitě prací vody cca 

VODÁRENSKÉ FILTRY
s trubním drenážním systémem z plastů

8 l/s.m2 filtrační plochy, běžně používané pro 
pískovou filtraci. Tato skutečnost znamená, 
že při použití trubního drenážního systému 
je možné přejít z pískové filtrace na dvou-
vrstvou filtraci bez finančních nákladů do 
přívodních potrubí, čerpadel a vodojemů na 
prací vodu (jinak navržené drenážní systémy 

potřebují pro udržení ostrého rozhraní inten-
zitu prací vody minimálně 12 l/s.m2). 

Díky hydraulickému a konstrukčnímu 
řešení drenážního systému je možné jej uklá-
dat s přesností ve výškovém uložení +20, 
15 mm (u trysek meziden ± 1 mm).

Hlavním přínosem hydraulického a kon-
strukčního řešení však je, že filtry s trubním 
drenážním systémem mají při zcela stejných 
podmínkách (intenzity a doby praní atd.) cca 
o 15 % lepší, vodohospodářskými laborato-
řemi prokázaný efekt praní (procento vypra-
ných nečistot z filtrační náplně), než filtry 
s mezidnem. Originály zpráv příslušných 
vodohospodářských laboratoří jsou uložené 
i u  v.o.s.AQUAFILTER.

Základními materiály pro výrobu drenáž-
ních těles v trubním drenážním systému jsou 
běžně vyráběné tlakové vodovodní trouby 
a tvarovky z PVC Ø 50 (63) a 160 mm s hrdlo-

Hydraulicky vysoce účinný, provozně bezpečný a konstrukčně propracovaný český 
drenážní systém, prověřený 30letou aplikací a výsledky měření zkušených vodohospo-
dářských organizací. V letech 1978 až 2008 byl použit ve 52 úpravnách pitné a užitkové 
vody v ČR a SR na celkové filtrační ploše 9160 m2, ve filtrech obdélníkového i kruhového 
půdorysu, s náplní pískovou, GAU, PVD i ve filtrech s dvouvrstvou náplní.

vými spoji, těsněnými gumovými kroužky. 
Používají se výrobky z PVCU pro přetlaky 
do 1,25 MPa. Díky tomu je  drenážní systém 
několikanásobně staticky bezpečný, což mj. 
znamená, že lze po něm bezpečně chodit. 
Zmíněné hrdlové spoje vč. jednoduchých 
bezpečných kotev PVC, fixujících polohu 
drenážních těles na dně filtru  a skutečnost, 
že mezery mezi drenážními tělesy nemusí být 
(na rozdíl od některých jiných drenážních 
systémů) zality fixačními hmotami, umož-
ňují nejen rychlou montáž, ale i případnou 
demontáž drenážního systému. Použité 
trubní i doplňkové materiály z PVCU mají 
v podmínkách, kterým jsou vystaveny ve fil-
trech (teplota, abraze filtrační náplní, statické 
a dynamické namáhání, zbytkový O3 v GAU 
filtrech atd.), dlouhou životnost. Například 
na drenážním systému v ÚV HORKA nebo 
v ÚV Pečeňady (AE Jaslovské Bohunice), 
odkrytém při výměně filtračního písku cca 
po 15 letech provozu filtrů, nebylo patrné 
žádné opotřebení.

K provozní bezpečnosti drenážního sys
tému přispívá rovněž zajištění trubních 
drenážních těles na vodu i na vzduch proti 
případnému úniku filtrační náplně. Do 
připojovacích konců těles je vložena síťka 
z PE o velikosti ok cca 1mm (dle velikosti 
zrn filtrační náplně). Případný únik filtrační 
náplně se tak omezí pouze na těleso s poško-
zenou tryskou nebo stěnou.

V trubním drenážním systému se na zákla-
dě zkušeností získaných během jeho vývoje 
a prvních provozních aplikací i s ohledem 
na varování v odborné literatuře nepoužívají 
žádné porézní vrstvy s fixovanou polohou 
zrn a tím i pórů. Tyto materiály o různé 
velikosti a směru velkého počtu pórů jsou 
provozně velmi problematické. Při filtraci se 
zanášejí, při praní neexpandují, jejich zrna 

Obr. 3. Rozhraní mezi vrstvami filtrační 
náplně ve dvouvrstvých filtrech v úpravně 
vody Turček – SR

Obr. 1. Obdélníkové filtry (ÚV Krnov). Největší filtry v ÚV Praha – Podolí mají filtrační 
plochu cca 80 m2 (celkem 2880 m2).

Obr. 2. Kruhové filtry v úpravně pitné 
vody Tlumačov  1998
a  filtr se smontovaným drenážním 
systémem
b – ověření rovnoměrnosti rozdělení 
pracího vzduchu na smontovaném 
drenážním systému
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se nepohybují a na rozdíl od filtrační nápl-
ně je nelze řádně vyprat  dochází k jejich 
trvalému zanášení a zarůstání zbytkovými 
suspenzemi, bakteriemi apod. V trubním 
drenážním systému se nepoužívají ani žádné 
kovové materiály, neboť oproti plastům jsou 
méně odolné vůči abrazi filtračním pískem, 
mohou podléhat korozi atd. Postupnou 
inovací drenážního systému, vycházející 
z provozních zkušeností, se zvýšila jeho 
bezpečnost i proti případným extrémním 
podmínkám při jeho používání, např. při 
nedodržení základních postupů a zvyklostí 
při plnění filtrů filtrační náplní.

Trubní drenážní systém je vhodný i pro 
ČOV (3.stupeň čištění).

AQUAFILTER,v.o.s.,  
Ing. Vladimír Novák, CSc.,  

Tobrucká 710/19, 160 00 Praha 6
telefon: 602 864 344,  

tel.+ fax: 235 351 542;  
email: info@aquafilter.cz;  

www. aquafilter.cz

Trubní drenážní systém vyrábí a montuje 
od roku 1991 firma v.o.s. AQUAFILTER, 
která poskytuje i potřebný servis. U firmy je 

zavedený systém kontroly výroby a montáže 
drenážního systému a zkoušek při jeho předá-
vání. Pro aplikaci drenážního systému posky-
tuje firma potřebné projektové podklady.

Vybrané aplikace – úpravny vody: AE 
Jaslovské Bohunice SR (19828), PRAZDROJ 
Plzeň–sladovna (1989), Horka u Sokolova 
(198891), PrahaPodolí (19925), Píšťany 
u Litoměřic (1994), Málinec SR (1994), 
Meziboří (19978), TurčekSR (19982000), 
ÚV JihlavaHosov (20001), OlomoucČer-
novír (20001), ZlínKlečůvka (20023), 
Karolínka (2003), Příbram (2004), Rožnov 
(2005), KolínVinice (2005), Rakovník (2006), 
Rychnov (2006), Vyškov (20018), Kouty 
u Šumperka (20078).

Kontroly ČIŽP a SFŽP zaměřené 
na odběr podzemních vod a skládky 
nebezpečných odpadů ukázaly  
mnoho nedostatků

Od března tohoto roku provádí Česká inspekce životního prostře-
dí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí kontrolu 
zaměřenou na plnění povinností při nakládání s vodami u odbě-
ratelů podzemních vod, týkající se placení poplatků, včasného 
vyřizování administrativy a spolupráce s ČIŽP. Na základě analýzy 
dostupných dat byly vytipovány problematické subjekty, vhodné 
ke kontrole dodržování zákona. Za období březen až červen 2008 
bylo u 80 kontrolovaných měst, obcí, podnikatelů a dalších práv-
ních subjektů zjištěno v 50 % případů porušení zákonů, vyhlášek 
a dalších předpisů. Hlavním zjištěním bylo porušování vodního 
zákona, kdy kontrolovaný subjekt odebíral podzemní vodu bez 
platného povolení k nakládání s vodami, což je sankcionováno 
pokutou. V některých případech byla odebíraná voda měřena pouze 
podružnými vodoměry u jednotlivých spotřebitelů a měřidla nebyla 
instalována na vodojemech. 

Stát a kraje tím přicházejí o nemalé prostředky, protože podle 
ustanovení vodního zákona se neplatí poplatky za skutečný odběr 
do 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za měsíc. Větší odběry 
jsou však zpoplatněny. V současné době se za jeden m3 pitné vody 
odvádí 2 Kč rovným dílem do rozpočtů krajů a SFŽP, které tyto 
prostředky využívají jako investice na realizaci vodohospodářských 
akcí, a to při kofinancování programů podpory z EU a národních 
programů. Za nelegální čerpaní podzemní vody je ze zákona ulože-
na pokuta ve výši 50 Kč/m3, další pokuta odběrateli hrozí za chybě-
jící povolení, a tím může být výsledná výše sankce pro nelegálního 
odběratele velmi citelná.

Současně také probíhá plošná kontrola odběratelů podzemních 
vod tak, aby do 2 let byly zkontrolovány všechny subjekty.  Za obdo-
bí březen–červen letošního roku bylo na pokutách a nedoplatcích 
vybráno 11,9 mil. Kč a zároveň došlo i k nápravě protiprávního 
stavu. 

Souběžně s kontrolou čerpání podzemních vod probíhá od dubna 
2008 kontrola zaměřená na nakládání s nebezpečnými odpady, 
tj. na skutečné množství těchto odpadů ukládané na skládky, na 
plnění zákonných evidenčních povinností a na správnost placení 
poplatků za uložené odpady.

K datu zahájení kontroly bylo na území České republiky evido-
váno celkem 29 skládek nebezpečného odpadu. Za období duben 
až červen 2008 bylo prověřeno celkem 14 zařízení. Do konce tohoto 
roku bude provedena kontrola u těch zbývajících a kontroly zamýš-
líme každoročně opakovat.

Za odpady uložené na těchto skládkách se platí poplatky, část 
z nich (tzv. riziková složka) je příjmem Státního fondu životního 
prostředí. Fond využívá vybrané prostředky na kofinancování evrop-
ských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Kontrolou byla zjištěna řada nedostatků, mj. to, že se nebezpečné 
odpady nadměrně využívají k technickému zabezpečení skládky,  
k překryvu ostatních odpadů, a tím se skládkaři vyhýbají placení 
poplatků. Problematické je také provozování stabilizačních linek 
a biodegradačních ploch. Tyto linky stále častěji slouží jako zaří-

zení k úpravě odpadů tak, aby se z nebezpečných odpadů staly 
tzv. odpady ostatní, které by měly být méně rizikové a zároveň se 
za ně platí nižší poplatky. Upravené odpady však stále vykazují 
nebezpečné vlastnosti. Proto tuto oblast úpravy odpadů budeme  
nadále pečlivě sledovat. 

Příjmy SFŽP z poplatků složkových zákonů v časové řadě klesají, 
což není způsobeno klesajícím znečištěním, za které jsou poplatky 
vyměřovány, ale platební nekázní, případně podvodným jednáním 
těch, kteří jsou povinni platit. Nevybrané poplatky přitom zname-
nají zhoršení možnosti spolufinancovat dotace z evropských fondů 
a tím významně přispět ke zlepšení kvality životního prostředí 
v České republice.

 MŽP 
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Bioplynové stanice si zaslouží 
podporu. Musí ale řádně fungovat

Bioplyn je jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů 
energie, který má Česká republika k dispozici (vedle tuhé biomasy, 
vodní, solární a větrné energie). Bioplynové stanice mohou ekolo-
gicky šetrně (s nízkými emisemi skleníkových plynů i lokálního 
znečištění) vyrábět teplo i elektřinu z bioplynu, vznikající bioplyn 
může být využitelný i v automobilové dopravě. Bioplynové stanice 
mohou zpracovávat i některé odpady – například odpadní kaly z čis-
tíren odpadních vod, prošlé potraviny, nevyužitou kejdu a podobně. 
Druhotným dobře využitelným produktem bioplynových stanic je 
kvalitní hnojivo. Proto také Ministerstvo životního prostředí dobré 
projekty na výstavbu bioplynových stanic podporuje. Podmínkou 
ale je moderní technologie, kvalitní provedení, bezzápachovost 
provozu a dodržování technologické kázně.

Přínos lze snadno přednést na konkrétním případu: bioplynová 
stanice střední velikosti vyrobí až 4 000 MWh elektrické energie za 
rok. To odpovídá teoretické roční spotřebě 1 100 domácností. Kromě 
toho, vzhledem k tomu, že jde o kogeneraci tepla a elektřiny, může 
tato stanice zásobovat až 300 domácností teplem. Taková bioply-
nová stanice sníží emise skleníkového CO2 do ovzduší každý rok 
až o 3 500 t oproti výrobě energie z fosilních zdrojů. 

V České republice bohužel některé špatné příklady (nekvalitně 
postavených stanic či nedodržování provozních pravidel) zapácha-
jících bioplynových stanic kazí dobré jméno všem ostatním. V ČR 
přitom funguje naprostá většina zcela bezproblémově pracujících 
stanic. 

Nejčastějším problémem je nedodržování provozního řádu a po
rušování technologické kázně. Následkem je snižování výkonu 
stanic a zápach. To ovšem není obecně vinou bioplynových stanic, 
ale nezodpovědností provozovatelů. Mnoho problémů lze podchy-
tit již ve schvalovacím procesu před výstavbou bioplynové stanice 
a provoz povolit podle schváleného provozního řádu. Za neplnění 
povinností potom mohou být provozovatelé sankcionováni. Na 
ochranu obyvatel a v boji proti nezodpovědným provozovatelům 
připravilo MŽP metodický pokyn o podmínkách schvalování bioply-

nových stanic před uvedením do provozu, který zahrnuje i provozní 
podmínky bioplynových stanic. Jde o systémový nástroj, jak jednak 
pomoci úředníkům při povolování těchto nových technologií, ale také 
informovat budoucí investory o zákonných pravidlech, která musí 
dodržovat. Pokyn MŽP vydá nejpozději do konce září 2008.

Bioplynová stanice ve Velkém Karlově
Bioplynová stanice společnosti ZEVO, s.r.o. ve Velkém Karlově 

spadá vzhledem k projektované kapacitě k příjímání vedlejších 
živočišných produktů do režimu integrovaného povolování podle 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Provoz byl zahájen 
na podkladě kolaudačních rozhodnutí stavebního úřadu OÚ Jaro-
slavice z roku 2006, přestože podle zákona mělo předcházet vydání 
integrovaného povolení. Provozovatel si podal žádost o integrované 
povolení dodatečně (4. 6. 2007). V průběhu řízení však příslušný 
krajský úřad shledal závažné nedostatky jak v žádosti, tak v pro-
vozu bioplynové stanice. Protože provozovatel nedostatky plně 
neodstranil, byla jeho žádost o integrované povolení již v prosinci 
2007 zamítnuta krajským úřadem Jihomoravského kraje. Zároveň 
bylo provozovateli jasně sděleno, že podmínkou pro pokračování 
provozu je získání příslušných povolení.

Kromě toho podnikaly příslušné orgány kroky i mimo rámec 
povolovacího procesu. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 
uložila společnosti ZEVO první pokutu již 17. října 2007 ve výši 
300 000 Kč, následně další pokutu ve výši 2 miliony Kč (21. 4. 
2008) za provozování zařízení bez integrovaného povolení. Důvo-
dem k udělení druhé pokuty a jejímu zvýšení bylo zejména to, 
že provozovatel neprovedl všechna opatření nutná pro vydání 
integrovaného povolení a opakovaně nedodržoval provozní kázeň. 
Pozornost věnuje ČIŽP velkokarlovské bioplynové stanici i nadále. 
Kontrola ČIŽP na začátku července 2008 konstatovala konflikt s do
držováním vodního zákona a pokračování provozu bez platného 
integrovaného povolení. Kromě toho se ČIŽP a MŽP zabývají také 
peticí občanů proti zápachu a provozování zařízení. V případě, že 
by dalším provozem nastalo či hrozilo závažné poškození životního 
prostředí, nebo značné materiální škody, mohla by ČIŽP dokonce 
rozhodnout o omezení nebo zastavení provozu stanice. 

MŽP

Ústřední čistírna odpadních vod Praha 
užívá novou technologii  
při výrobě bioplynu

V současné době probíhají na Ústřední čistírně odpadních vod 
(ÚČOV) v Praze komplexní zkoušky nového zařízení na čištění 
bioplynu pomocí aktivního uhlí. Touto moderní technologií jsou 
z bioplynu odstraňovány organické sloučeniny křemíku, které 
jsou příčinou vzniku nežádoucích povlaků u plynových spotře-
bičů, zejména spalovacích motorů, které slouží k výrobě zelené 
energie.

Na konci procesu čištění odpadních vod stojí nejen vyčištěná 
voda vypouštěná do řeky, ale také kal. Likvidace kalu začíná v tak-
zvaných vyhnívacích nádržích, kde při zvýšené teplotě dochází 
k jeho vyhnívání. „Bioplyn vzniklý při tomto technologickém postu-
pu je dále využíván pro výrobu elektrické energie a tepla. Unikátní 
zařízení vyrobí průměrně 25 GWh zelené elektrické energie za rok,“ 
řekl generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
(PVS) Mgr. Otakar Novotný. „Energie vyrobená v pěti kogeneračních 
jednotkách pokrývá nároky ÚČOV na elektrickou energii a dále je 
přebytečná energie distribuována do rozvodné sítě jako energie 

z obnovitelných zdrojů“ dodal Novotný. 
Po přechodu na termofilní vyhnívání, kdy teplota pro vyhnívání 

kalu byla zvýšena na 55 stupňů Celsia, začaly problémy s ply-
novými motory. Přechodem k vyšší teplotě vyhnívání se značně 
zvýšil podíl škodlivin v čistírenském plynu a docházelo ke vzniku 
sklovitých nánosů ve spalovacích prostorách motorů. „Organické  
křemičité sloučeniny jsou nyní odstraňovány pomocí aktivního 
uhlí. Počítáme tak s výrazným snížením opotřebení strojů a nákladů 
na jejich údržbu,“ vysvětlil Novotný. 

Novou část technologické linky začalo město budovat již v pro-
sinci roku 2006. Kromě osazení nové technologie pro sušení plynu 
v objektu vybudovali pražští vodohospodáři konstrukci se třemi 
zásobníky na aktivní uhlí. 

Jednou z podmínek provozu zařízení bylo i zvýšení tlaku ve 
stávajících rozvodech bioplynu na ÚČOV. Jelikož důkladné pro-
zkoumání podzemního plynovodu odhalilo nevyhovující úseky,  
vybudovalo město během letošní zimy novou část potrubí. Ta již 
vede nad zemí,  což je daleko výhodnější z hlediska kontrol, případ-
ně různých oprav. V současné době PVS přistoupila ke komplexním 
zkouškám, po nich bude následovat roční zkušební provoz. Koncem 
září proběhnou garanční zkoušky, které budou hodnotit především 
kvalitu bioplynu.

PVS

Sbírka zákonů
315 / 2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů 
a o změně některých zákonů, ve znění záko-
na č. 212/2006 Sb.
310 / 2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů
290 / 2008 Sb. Vyhláška o veterinárních 
požadavcích na živočichy pocházející 
z akvakultury a na produkty akvakultury, 

o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
některých nákaz vodních živočichů
215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organis-
mů rostlin a rostlinných produktů

191/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb.

Upozorňujeme na užitečnou stránku, kde 
je umístěn Seznam platných právních 
předpisů a směrnic týkajících se činnosti 
orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný 
k 31. prosinci 2007: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/vest-
nik/2008/seznam_predp.html
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Odstartovalo druhé kolo  
evropského programu LIFE+

Od 15. července mohou zájemci předkládat návrhy pro druhé 
výběrové kolo evropského programu LIFE+ (http://ec.europa.
eu/environment/life/funding/lifeplus.htm) Program LIFE+ slouží 
jako finanční nástroj Evropské komise pro životní prostředí. Byl 
schválen na celé sedmileté období 2007–2013 a skládá se ze tří 
prioritních oblastí. První je LIFE+ příroda a biodiverzita, v jejímž 
rámci bude poskytována podpora na zavádění směrnic o ochraně 
biotopů a divokých ptáků a na zvýšení znalostí „potřebných pro 
rozvoj, hodnocení a monitorování evropské politiky týkající se 
přírody a biodiverzity a legislativy“. Druhou hlavní oblastí pro-
gramu je LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí 
a třetí prioritou je LIFE+ informace a komunikace o otázkách 
týkajících se životního prostředí. Obecně je program LIFE+ velice 
úzce navázán na 6. Akční program pro životní prostředí, který byl 
vypracován na období 2002–2012. 

Výzva pro podávání projektů je otevřená do 21. listopadu 2008. 
Žádosti se budou předkládat na národní kontaktní místo MŽP 
(http://www.mzp.cz/AIS/web.nsf/pages/life), ale hodnocení a 
výběr projektů se již uskuteční na evropské úrovni v Bruselu na 
Generálním ředitelství EK pro životní prostředí http://ec.europa.
eu/dgs/environment/index_en.htm. Oprávněnými žadateli jsou 
státní instituce, agentury, asociace, firmy, jednotky územní samo-
správy, malé a střední podniky, univerzity, výzkumná centra a 
nevládní organizace. V roce 2007 byla pro ČR vyčleněna pro 
LIFE+ indikativní alokace ve výši cca 3,5 mil EUR (přes 108 mil. 
Kč), pro rok 2008 by to mělo být 4,117 mil. EUR. Velikost podpory 
projektu z programu LIFE+ bude do 50 % uznatelných nákladů. Ve 
výjimečných případech je možné získat podporu ve výši až 75 % 
uznatelných nákladů (pro prioritní druhy a stanoviště v rámci pilíře 
LIFE+ Nature and Biodiversity).

Formulář bude zveřejněn na webových stránkách LIFE+. Pro 
zájemce uspořádá Evropská komise semináře, kde je připraví na 
způsob, jak správně připravit projekt a podat žádost. Zájemci si 
také mohou zajistit odběr novinek o programu na http://ec.europa.
eu/environment/life/subscribenewsletter/index.html. Zajímavé 
a úspěšné projekty pro inspiraci najdete na http://ec.europa.eu/
environment/life/bestprojects/best2007-2008/index.htm

- MŽP -

SFŽP přijímá žádosti o dotace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního 
prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do páté vlny pří-
jmu žádostí o dotace z druhého největšího operačního programu 
ČR – Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné 
podávat od 11. srpna do 10. října 2008.

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostře-
dí, a to prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstra-
ňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 – Omezování 
průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. 

Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových 
organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, 
občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnic-
kých osob, fyzických osob – podnikatelů. 

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 4. osy  OPŽP doto-
vány například sběrné dvory, systémy pro separaci a svoz odpadů, 
zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání 
upotřebených olejů, kompostárny, rekultivace starých skládek. 
V rámci 5. osy budou podporovány rekonstrukce nebo nákup 
technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých 
složek životního prostředí, vytvoření regionálního systému preven-
ce závažných havárií, vytvoření center BAT pro jednotlivé kategorie 
průmyslových činností a další projekty.

Žádosti o dotace ze 4. a 5. prioritní osy OPŽP budou přijímat 
krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Kontakty 
jsou k dispozici na www.opzp.cz.

V současné době lze podávat žádosti o podporu tzv. velkých 
projektů** v rámci Prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí 
kontinuální výzvě končí 19. prosince 2008. Žádosti o podporu vel-
kých projektů** v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí a Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 
2009. Žádosti budou přijímány na pracovišti Státního fondu život-
ního prostředí ČR v Praze. Velkým projektem se rozumí projekt v 
oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 
25 mil. EUR vč. DPH (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje 
možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení 
nedělitelného úkolu).

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování 
kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke 
zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů 
a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívá-
ní obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro 
environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanč-
ní podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále 
z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 
miliardy EUR určených ze strukturálních fondů EU pro Českou 
republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy EUR. 

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, 
včetně kompletního textu páté výzvy a loga ke stažení, najdete na 
www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500. 

- SFŽP -






