




Jeden hot a druhý čehý

– tak mluvíme s despektem o dvou, co se nedovedou dohod-
nout. Dohodnout se většinou nemohou proto, že si první o tom 
druhém myslí, že to dělá špatně, kdežto ten druhý o prvém si 
myslí, že to dělá blbě. Ve vysoké politice nově přišlá vládní 
garnitura tvrdí: „My to budeme dělat úplně jinak a lépe!“ Odů-
vodní to vzletnými slovy a okoření pohrdlivými slovy o před-
chůdcích. Předchozí vládou přijaté závazky jsou bezcenné kusy 
papíru a slovo už nemá vůbec žádnou hodnotu. Když budeme 
přemýšlet o důsledcích, tak nebuďme včerejší a nezmiňujme 
takové ty dnes vyprázdněné pojmy, jako je morálka, ale bavme 
se o financích, to dnes letí. V důsledku tohoto přístupu jednou 
zaplatíme deset, podruhé jen pár miliard. Naposledy máme 
vyplatit rejdařům (zatím na základě nepravomocného rozhod-
nutí soudu) skoro dvě miliardy za to, že stát neudržuje labskou 
cestu splavnou, jak mu to ukládá zákon. Je symbolické, že tento 
flastr jsme dostali v týdnu mobility, který je silně propagován 
MŽP a jenž se snaží o omezení jízdy auty.

Příčinou omezené splavnosti je především neexistence jezů 
u Děčína. Tedy ty jezy za to nemohou… Mohou za to lidé, co se 
o těch jezech dohadují. Mohou za to ti, kteří mění rozhodnutí 
předchozích vlád. A že těch změn bylo „neúrekom“. Vždyť už za 
Kužvarta se se zlepšením splavnosti počítalo, když pan Kužvart 
souhlasné stanovisko s výstavbou dálnice přes České středo-
hoří podmínil tím, že část kamionové dopravy se převede na 
železnici a lodní dopravu. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Nejen 
právo, nýbrž i politika by měly být předvídatelné a vymahatelné. 
Jinak to bude pro nás občany pořádně drahé. Když už je něco 
většinově přijato, tak ať to platí i potom. Tedy, pokud se ve věci 
neobjeví nějaká ta bota. Ta se však bohužel objeví skoro vždyc-
ky. Důvodem je „odbornost“ našich poslanců a bohužel často 
i tvárnost státního úředníka.

I když jemu se vůbec nedivím a bůhví, jak bych se zachoval 
já. Úředník by měl mít jistotu kariérního postupu úměrného 
schopnostem a že když je přijat na nějaké místo, že tu funkci 
bude zastávat, ať mu bude šéfovat Pavel nebo Šavel. Je to dobré 
nejen pro toho úředníka, nýbrž i pro nás všechny. Nebude muset 
výt s vlky, co ho tam dosadili, a nebude mít neblahou perspekti-
vu toho, že s novou garniturou o svůj dobře placený flek přijde. 
Vede ho to často k jednání, které odsuzujeme, ale které je tak 
běžné. Stačilo by však málo – jedním z prvních zákonů v nových 
německých zemích bývalé NDR bylo přijetí zákona o státní služ-
bě. Důvodem byla snaha o omezení nebezpečí korupce státních 
úředníků a naopak snaha, aby státní úředníci co nejvíce hájili 
zájmy svého chlebodárce – státu, tedy aby k svým zaměstnava-
telům, tedy občanům, byli loajální. 

Že zákon o státní službě není dosud přijat, je hanebné. Ale 
vinu bych nekladl jen dnešní vládě. Kdyby byla u vesla opozice, 
také by si – vsadím na to i metr piv – našla důvody, proč zákon 
odložit. Přijetím zákona by totiž ztratila bič na úředníky, aby 
skákali, jak je načálstvu třeba. Zkrátka, jsem přesvědčen, že 
absence zákona o státní službě je příčinou toho, že smlouvy jsou 
často sepsány tak, jak jsou, stát je plní tak, jak je plní, a úředníci 
je hájí tak, jak je hájí. Není pak divu, že je tolik žalob proti nám, 
státu. A není divu, že my, stát, to skoro vždycky projedeme 
a zacálujeme.

Ing. Václav Stránský

PS: Blíží se konec roku a připravujeme už dvanáctku. V minu-
lém roce se na jejím konci vyjádřili mediálně známí lidé kolem 
vody k tomu, jak obor vnímají, co se podle nich důležitého v právě 
končícím roku událo a jaký jeho vývoj očekávají. Má to být tak 
trochu vzkaz pro někoho, kdo si třeba za dvacet let bude v časopi-
se listovat. Myslím, že letos by se naopak mohli vyjádřit i ti, kteří 
oborem žijí, ale nejsou tak známí. Bůh ví, jestli ten budoucí čtenář 
se nad těmi řádky pousměje, nebo si řekne: „Jó, to bylo jasnozři-
vé!“ Proto Vás prosím o vodohospodářské glosy do cca 60 řádek. 
Posílejte mi je na stransky@vodnihospodarstvi.cz. Děkuji.
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Vznik České asociace pro vodu
Tiskové sdělení Asociace čistírenských 
expertů ČR 

V září 2007 při zahájení 7. bienální konference AČE ČR v Brně 
představil ve své řeči předseda výboru Dr. Krňávek myšlenku vzni-
ku jednotné profesní organizace v oblasti ochrany vod, zásobování 
pitnou vodou  i odvádění  a čištění  odpadních vod  a zpracování 
kalů a odpadů. Tato myšlenka vznikla na základě  řady  impulsů 
a po dlouhých diskusích mezi členy výboru a odborných skupin 
AČE ČR. V návaznosti na postup výboru schválila valná hromada 
AČE ČR v květnu 2008 potřebné kroky i harmonogram vzniku nové 
asociace, která bude působit pod názvem Česká asociace pro vodu 
CzWA (Czech Water Association). Protože práce na přípravě nové 
asociace, která mezitím získala potřebnou podporu státních orgánů 
(MŽP, MZe, SFŽP), pokročily do té míry, že je s tímto projektem 
možno  seznámit  širokou vodohospodářskou veřejnost,  rozhodla 
se AČE ČR využít kromě informace na svých webových stránkách 
(www.ac-cr.cz) i tuto formu tiskového sdělení. 

Výchozí situace 
Česká  asociace pro vodu vzniká v konkrétní  situaci,  která  se 

v organizaci vodohospodářských odborníků ustavila v minulých cca 
17 letech. Po rozpadu jednotné Československé vědecko-technické 
společnosti, která pokrývala i činnost národních komitétů mezinárod-
ních odborných společnos-
tí (IAWPRC a IWSA – dnes 
IWA,  ICOLD,  ICID a dal-
ší),  se kromě následnické 
České  vědeckotechnické 
vodohospodářské  společ-
nosti (ČVTVHS) vytvořily 
i další profesní organizace. 
ČVTVHS dnes  sdružuje 
převážně odborníky z oblasti tzv. velké vody (hydrologie, hydrogeo-
logie, vodní toky, přehrady, ochrana proti povodním apod.). Dále se 
objevily Sdružení vodohospodářů České republiky, Československá 
asociace vodárenských expertů (ČSAVE) a posléze i Asociace čistí-
renských expertů ČR (AČE ČR). Kromě toho vznikaly i více či méně 
nezávislé národní komitéty mezinárodních společností. Typickým 
příkladem byl vznik Českého národního komitétu IWA (International 
Water Association) sloučením předchozích samostatných komitétů 
IAWQ (IAWPRC) a IWSA. Vedle  těchto profesních společností  se 
objevilo sdružení firem provozujících vodovody a kanalizace, pří-
padně firem vlastnících tyto systémy. Toto sdružení SOVAK (regis-
trace 1992) je národním reprezentantem těchto „utilit“ firem. Ovšem 
i v provozech firem VaK  jsou zapotřebí odborníci profesionálové, 
pro které byly ve struktuře SOVAKu vytvořeny komise technologů 
vodárenských a čistírenských provozů. Mnozí z těchto odborníků 
jsou zároveň individuálními členy AČE ČR. 

pRoČ czwA?
i) vývoj vědy a techniky 
Jak  je patrno z výše uvedeného přehledu,  je  scéna profesních 

společenství odborníků v oblasti  „malé vody“ značně  rozmanitá 
až nepřehledná. Zároveň  situace  ve  vývoji  technologií  i jejich 
provozování směřuje spíše k integraci vědomostí než jejich atomi-
zaci.  Jako příklad  lze uvést vývoj  technologií pro úpravu pitných 
vod  a technologií  pro  čištění  odpadních  vod  a jejich  opětovné 
využívání.  Přitom  se nemusí  jednat  jen o fyzikální  a fyzikálně- 
-chemické postupy,  ale  i procesy biologické. Denitrifikace, dnes 
proces typický pro biologické čištění odpadních vod, byl původně 
v provozním měřítku ověřován pro odstraňování dusičnanů z pitných 
vod. Rovněž tak je dnes nemyslitelné, aby naše nároky a požadavky 
na ochranu jakosti povrchových i podzemních vod se vyvíjely bez 
potřebné znalosti  čistírenských  technologií  i jejich  limitů  (např. 
problematika  „dobrého stavu vod“ nebo  „nejlepších dostupných 
technologií). To opět vyžaduje intenzivní výměnu informací, které lze 
nejefektivněji dosáhnout v rámci jednoho profesního společenství.  

ii) personální důvody 
Při úvahách o vzniku CzWA jsme nemohli ponechat stranou ani 

tu skutečnost, že výchova a další prohlubování kvalifikace odbor-
ných pracovníků  je dnes mimořádně nákladná záležitost. Proto 
ani ty největší firmy „Vodovody a kanalizace“ si obvykle nemohou 

dovolit luxus zaměstnávat současně vodárenského a čistírenského 
technologa a obě pozice se běžně kombinují v jedné osobě. Mimo-
chodem je to umožněno i tím, že významná část těchto technologů 
se generuje z řad absolventů VŠCHT Praha, kde se dbá na to, aby 
absolventi ovládali oboje technologie bez ohledu na jejich koneč-
nou profilaci v rámci diplomové práce či následného doktorského 
studia. Z objektivních důvodů odchází z VŠCHT více absolventů 
s „čistírenským“ zaměřením, kterým ovšem nečiní potíže se záhy 
zorientovat i ve vodárenské problematice. Existence jedné profesní 
organizace by  tak měla usnadnit  jejich odborný  růst v průběhu 
kariéry technologa. 

iii) mezinárodní faktory 
K myšlence vytvoření organizace typu CzWA nás vedly i bohaté 

mezinárodní zkušenosti. Proces „unifikace“ odborných společností 
v mezinárodním měřítku již proběhl v minulém století. V roce 1999 
se přeměnila European Water Pollution Control Association, která 
vznikla v r. 1981 jako společnost čistírenských odborníků, na novou 
společnost nazvanou European Water Association. Nově vzniklá 
asociace je orientována nejen na otázky ochrany povrchových vod 
před znečištěním, ale i na ochranu množství a kvality podzemních 
vod, úpravu pitné vody a čištění odpadních vod včetně zpracování 
čistírenských kalů. Formou odborných skupin sdružuje ale i odbor-
níky na řízení povodí, ochranu před povodněmi, environmetální 
legislativu a vzdělávání  a další. Obdobný proces proběhl v celo-
světovém měřítku spojením „čistírenské“ asociace IAWPRC/IAWQ 
s vodárenskou asociací IWSA v roce 2000 za vzniku IWA – Interna-

tional Water Association. 
Na národní úrovni  tento 
proces nedal na sebe dlou-
ho čekat a již dnes značná 
část národních členských 
organizací  v EWA má ve 
svém názvu spojení „Water 
Association“.  Typickým 
příkladem je vznik němec-

ké společnosti DWA z kdysi výhradně čistírenské společnosti ATV. 
Česká republika tak patří k zemím, jejichž počet se ovšem neustále 
snižuje, kterou v EWA a IWA nezastupuje  jednotná asociace pro 
vodu, což může oslabovat hájení našich zájmů v zahraničí. 

proč z AČE ČR?
V tomto okamžiku může někdo položit otázku: „Dobře, důvody 

pro vznik CzWA  jsou  jasné, ale proč zrovna z AČE ČR. Proč ne 
jiná společnost, proč ne z více společností najednou?“ Odpověď je 
celkem jednoduchá. ČVTVHS pokrývá příliš široké spektrum, navíc 
s převažujícím zaměřením na „velkou vodu“. Postavení Sdružení 
vodohospodářů do budoucna je poněkud nejasné, zvláště poté, co 
zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) zrušil vyhlášku č. 42/1976 Sb., o vodohospodářích. SOVAK 
je jednoznačně svým zaměřením jako „zájmová organizace“ firem 
VaK mimo toto úsilí o vytvořeni jednotné národní společnosti od-
borníků. Ostatně, ani v EWA ani v IWA není členství firem typu VaK 
běžné. Mezinárodní zájmy si zajišťuje SOVAK členstvím v EUREAU 
(Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů 
služeb odpadních vod). 
Od samého počátku kroků k vytvoření CzWA se počítalo s aktivní 

spoluprací a účastí ČSAVE na tomto procesu. Bohužel reakce na 
návrhy k bližší spolupráci až po případné spojení AČE ČR s ČSAVE 
byly prudce odmítavé. Nepomohly ani argumenty o lepších mož-
nostech realizace vodárenských odborníků v nové asociaci CzWA 
doma a zejména v zahraničí. 
Proto Asociaci  čistírenských  expertů ČR nezbylo nic  jiného, 

než začít proces vzniku CzWA sama. Tento proces však není tímto 
rozhodnutím „uzavřený“ a kdokoli se bude chtít na tvorbě CzWA 
podílet, má dveře otevřeny. Mezi hlavní argumenty, které vedly čle-
ny AČE ČR k přesvědčení, že tento proces asociace zvládne, patří: 
•	 Existence dobře fungující organizační struktury a profesionálního 
sekretariátu.

•	 Smluvní zajištění činnosti s orgány státní správy.
•	 Osvědčený a fungující systém odborných skupin, které umožní 
i uplatnění odborníků z nových oborů činnosti. 

•	 Zavedený systém výměny informací od malých kolokvií, semi-
nářů až po národní i velké mezinárodní konference. 

•	 Bezkonkurenční  postavení  při  reprezentaci České  republiky 
v zahraničí (vedení i odborné struktury IWA a EWA), efektivní 
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spolupráce (i na smluvní bázi) s profesními společnostmi v SR, 
Rakousku, SRN a Maďarsku. 

•	 Zájem a podpora ze strany mladých oborníků, pro které je vlastně 
CzWA výhledově budována. 
Je  tedy  zřejmé,  že  chceme-li  vytvořit  novou  asociaci CzWA, 

musíme za současné situace u nás vycházet ze struktury AČE ČR. 
V této souvislosti musíme ocenit odvahu členů AČE ČR, kteří svým 
souhlasem na valné hromadě 2008 vzali na svou asociaci zodpo-
vědnost za tento nezbytný krok

co se změní po vzniku czwA?

i) vztah k vodohospodářským společnostem
I nová CzWA bude realizovat politiku vzájemně výhodné spo-

lupráce se všemi, kteří o to budou mít zájem. Tak jako ve stávající 
AČE ČR, bude i v nové asociaci kladen mimořádný důraz na efek-
tivní a přátelskou spolupráci s odborníky z firem VaK sdružených 
v SOVAKu. 

ii) čistírenská odbornost 
Obavy, že vznikem CzWA zaniknou služby poskytované v oblasti 

odvádění odpadních vod, čistírenství a zpracování kalů, nejsou na 
místě. Dosažená vysoká odbornost včetně schopnosti poskytovat 
expertní služby bude plně zachována, neboť již dnes jsou odborné 
služby realizovány přes odborné skupiny, které zůstanou zachovány 
i v CzWA. 

iii) vodárenská odbornost 
V souvislosti se vznikem CzWA transformací z AČE ČR vyslovují 

někteří kolegové obavy, že tím, že se procesu z vlastní vůle nezú-
častnila ČSAVE, bude CzWA odborně kulhat na jednu nohu. Tuto 
námitku lze vyvrátit následovně: 
•	 V stávajícím systému odborných skupin AČE ČR je vodárenská 
specializace zahrnuta. 

•	 Již dnes pracují  v příslušných odborných  skupinách AČE ČR 
specialisté, kteří se ve „vodárenské“ problematice plně orientují. 
Mezi stávajícími členy nechybí ani zástupci vysokých škol, kteří 
mohou garantovat potřebnou odbornost. 

•	 Jedním z cílů CzWA je stát se díky svým mezinárodním kontak-
tům a možnosti pořádání řady seminářů a konferencí na různá 
témata atraktivní společností pro mladé odborníky,  zejména 
z řad absolventů VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU 
Ostrava ale i jiných vysokých škol, kteří do nově vzniklé CzWA 
budou přinášet různé odbornosti včetně „vodárenské“. 
Podobně jako AČE ČR bude i CzWA otevřenou společností, která 

uvítá spolupráci se všemi, kteří o to projeví zájem, ať se bude jed-

nat o jednotlivé odborníky či celé profesní společnosti. Kolegy ze 
slovenské asociace AČE SR můžeme ujistit, že přechod AČE ČR na 
CzWA nijak nenaruší tradičně dobré vztahy obou asociací, včetně 
zachování vzájemného členství. 

Vzkaz na závěr 
Vznik jednotné asociace pro vodu v ČR byl nutností vzhledem 

k nutnosti integrace odborných informací a kvalitnímu zastupování 
v mezinárodním měřítku. Role tvorby nové asociace se ujala AČE 
ČR, protože neexistuje jiná organizace, která by měla tuto možnost. 
Po ustavení CzWA se nic nezmění ve vztahu k dalším organizacím 
a firmám, ale nová asociace nabídne lepší podmínky pro výměnu 
informací a vzdělávání a sdružování odborníků.

Zájemci o ideu vzniku CzWA mohou své případné komentáře, 
připomínky či dotazy zasílat na adresu:

Asociace čistírenských expertů  České republiky
Františka Školudová
Masná 5
602 00 Brno
Česká republika
tel./fax:   +420 543 235 303 
GSM:   +420 737 508 640
e-mail:  ace@ace-cr.cz 
web:    www.ace-cr.cz 

Výbor AČE ČR 
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Malé vodní nádrže 
v ekologických dotačních 
programech
Tomáš Just

Klíčová slova
revitalizace říčních systémů – malé vodní nádrže – rybníky

Souhrn
Program revitalizace říčních systémů Ministerstva životního pro-

středí mezi lety 1992 až 2007 podporoval z největší části výstavbu, 
obnovu a rekonstrukce malých vodních nádrží. Dle původních 
záměrů měly být tyto nádrže zejména přínosem k zadržení vody 
v krajině a k posílení biodiverzity. V praxi však je koncept těchto 
„ekologických“ nádrží zatížen převažujícím zájmem investorů 
a nájemců o chov ryb, což negativně ovlivňuje jak vodohospodářská 
a technická řešení nádrží, tak zejména způsoby jejich následného 
využívání. Přestože v podmínkách Programu revitalizace říčních 
systémů bylo dosaženo významných posunů směrem ke kvalitě 
a efektivnosti projektů, v částech, týkajících se následného užívání 
nádrží, nadále zůstává tento koncept problematický. Příspěvek 
navrhuje soubor kvalitativních požadavků na ekologické nádrže, 
konstatuje však obtížnost řešení zejména problémů spojených 
s jejich následným využíváním. Doporučuje zvažovat vhodnou 
a přijatelnou míru podpory nádrží v podmínkách ekologických 
dotačních programů, mimo jiné se zřetelem k tomu, že hlavním 
posláním těchto programů v oblasti vodních prvků krajiny je zlep-
šování ekologického stavu vodních toků a jejich niv. 

u

V roce 1992 vznikl dotační Program revitalizace říčních systémů 
Ministerstva životního prostředí (PRŘS). Cílem tohoto programu 
byla rehabilitace vodního režimu krajiny, dříve narušeného zejména 
nevhodnými a nadbytečnými technickými úpravami toků. Takové 
nasměrování bylo v souladu s moderními trendy vodního hospo-
dářství, ochrany přírody a krajiny v Evropě a odpovídalo potřebám 
obnovy přirozených výskytů vody v krajině a přirozených odtoko-
vých poměrů. Bohužel v podmínkách České republiky jsme nebyli 
na toto pojetí, které by bylo realizováno především revitalizacemi 
koryt  a niv  potoků  a řek,  odborně  ani  organizačně připraveni. 
V pokročilejším zahraničí  se  již delší dobu prováděly  efektivní 
revitalizace  toků,  založené na zásadách odstranění nevhodného 
opevnění, změny trasy, tvarů a kapacity koryta a obnovy prostoro-
vého rozsahu vodního toku. Nám se však tyto přístupy jevily jako 
příliš  radikální  a ochotně  jsme vyhledávali  různé důvody  jejich 
neuplatnitelnosti. Na půdě českého  revitalizačního programu se 
tedy nejprve po řadu let pokusničilo na téma revitalizace vodního 
toku, která by neuškodila jeho technické úpravě. Tyto kosmetické 
pokusy, které se beztak nakonec projevily jako slepá ulička, ovšem 
zdaleka nestačily program naplnit. Prostor PRŘS  rychle  zaujala 
v podstatě  zástupná náplň – podpora výstavby, obnovy a rekon-
strukcí malých vodních nádrží. 
Slova ekologie, ekologický jsou již dnes natolik zdevalvována, že 

si můžeme dovolit pro potřeby tohoto příspěvku vytvořit účelové 
pojmy ekologický rybník, případně ekologická nádrž, a rozumět jimi 
malou vodní nádrž, která by měla plnit především funkce součásti 
krajiny a životního prostředí a jejíž výstavba, obnova nebo rekon-
strukce byla nebo má být finančně podpořena prostředky resortu 
životního prostředí. Nejedná se o stabilizační nádrže a různě jinak 
označované nádrže, které jsou součástmi systémů zneškodňování 
odpadních vod.

problémy při realizaci pRŘS
Ze strany investorů byl a je o ekologické nádrže velký zájem, neli-

tují na ně pozemků, úsilí, vlastních a už vůbec ne veřejných peněz. 
Nádrže jsou finančně zajímavé pro projektanty a pro dodavatele. 
Vznikla  situace,  která  trvala prakticky po celou dobu působení 
PRŘS – zhruba 80 procent prostředků tohoto programu bylo vkládá-
no do nádrží, zatímco skutečné revitalizace hrály jenom doplňkovou 
roli. Tím však byla převrácena naruby původní představa o tom, jak 
by měl revitalizační program působit.

Druhý střet mezi původními představami a realitou se projevil 
v souvislosti se zaměřením a kvalitou projektů ekologických nádrží 
a s jejich následným využíváním. Program podporoval nádrže hlav-
ně jako příspěvek k zadržení vody v krajině a k obohacení krajiny 
o vodní biotopy. U zrodu podpory nádrží  ze  strany PRŘS  stály 
představy objektů, sloužících především veřejným revitalizačním 
a vodohospodářským  funkcím, nádrží  spíše plochých a mělkých 
s velkým rozsahem členitých mělčin, vyvíjejících se v mokřad, bez 
intenzivnějšího  rybářského využívání,  s pokud možno význam-
ným podílem volného  retenčního prostoru pro případ povodní. 
Zejména v souvislosti s obcemi se očekávaly i další funkce nádrží 
– vytváření příjemného prostředí pro pobyt a extenzivní rekreaci. 
Záhy se však mělo ukázat, že většina investorů rybničních staveb, 
bez ohledu na velký podíl finanční podpory z veřejných zdrojů, 
má zájem především o chov ryb. Tento zájem významně ovlivňuje 
jak vodohospodářská a technická řešení nádrží, tak jejich následné 
využívání, a to ke škodě jiných možných funkcí. Intenzivnější formy 
chovu ryb nejsou příznivé ani pro ekologické, ani pro  rekreační 
funkce nádrží. 
PRŘS nastartoval ve velkém rozsahu investiční akce, týkající se 

nádrží. V souvislosti s tím se však musel začít potýkat se závažnými 
problémy. Z oblasti přípravy a výstavby nádrží lze uvést zejména:
•	 nevhodné praktiky vyhrnování bahna do břehů, přežívající z dob 
vysloveně kořistního nakládání s rybníky;

•	 tendence velké části investorů preferovat objem stálého nadržení 
na úkor ekologicky cenných příbřežních mělčin;

•	 zneužívání technicko-bezpečnostní problematiky k nadměrnému 
zvětšování objemů stavebních prací; 

•	 preferování rybářsky příznivějších, avšak mnohdy vodohospo-
dářsky a krajinářsky problematických obtokových řešení, proti 
řešením průtočným.

•	 snahy realizovat nádrže ve vodohospodářsky nepříznivých profi-
lech i v lokalitách problematických nebo vysloveně nevhodných 
z hlediska přírody a krajiny.
V těchto aspektech se často objevovala tendence investorů reali-

zovat s dotační podporou z veřejných prostředků nákladově a účin-
kově problematické projekty, do jakých by se sotva pouštěli, kdyby 
je měli plně hradit z vlastních prostředků. 
Pracovníci ochrany přírody a krajiny, kterým byla svěřena admi-

nistrace programu, nebyli na  řadu  těchto problémů připraveni. 
Vodohospodářské, technické a nákladové aspekty jim nebyly blízké. 
Ze strany řídících orgánů programu také občas převažoval tlak na 
kvantitativní stránku fungování programu – v první řadě vyčerpat 
přidělené prostředky. Takto program podpořil  stovky  rybničních 
staveb. Po roce 2000 se však jeho výsledky začaly setkávat s kriti-
kou zejména přírodovědců. Hlavním důvodem byly případy, kdy 
PRŘS podporoval výstavbu rybníků v hodnotných, přírodě blízkých 
plochách, tedy případy, kdy program resortu životního prostředí 
paradoxně napomáhal k poškozování přírody a krajiny. Negativně 
vnímáno bylo též následné nadměrné využívání řady ekologických 
nádrží k chovu ryb. 
Nedostatky,  na  něž  bylo  poukazováno,  lze  ilustrovat  studií 

„Posouzení efektu vybraných revitalizačních akcí ve Středočeském 
a Jihočeském kraji z hlediska biologického oživení“, kterou o něco 
později, v roce 2005, zpracovali Mgr. D. Fischer a RNDr. R. Hla-
váček. Z přírodovědeckého hlediska hodnotili  soubor 42 nádrží, 
vybudovaných  s podporou PRŘS  zhruba do  roku  2002.  Podle 
jejich zjištění došlo výstavbou nádrží ve 26 % sledovaných případů 
k likvidaci hodnotných přírodních stanovišť, a to bez adekvátních 
revitalizačních efektů. Ve 43 % případů vykazovaly nádrže nevy-
hovující technické parametry, zejména tvarování zátopy a břehů, 
neumožňující dostatečný rozvoj litorálů. V 81 % případů vytvořila 
nádrž novou migrační bariéru, z toho v polovině případů na vod-
ních tocích, které mohly být pokládány z hlediska migrujících živo-
čichů za významné. V 69 % případů zpracovatelé konstatovali, že 
nádrž je degradována nevhodným následným využíváním, zejména 
nadměrným nebo nevhodným osazením  rybami, přikrmováním 
a hnojením. 
Převážně  oprávněná  kritika,  která  došla  i mediální  podoby, 

podpořila  snahy administrátorů programu zlepšit  jeho  fungová-
ní.  Pracovníci Agentury  ochrany přírody  a krajiny ČR,  kteří  se 
v PRŘS angažovali, se museli snažit lépe orientovat v příslušných 
odborných záležitostech, aby byli schopni vyslovovat se k otázkám 
koncepčního a technického řešení nádrží. Začali pracovat s velmi 
užitečným nástrojem, kterým je kontrola přiměřenosti měrných 
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nákladů rybničních staveb. Program se začal více snažit prefero-
vat projekty, neřešící pouze samotné nádrže, ale  také navazující 
revitalizace vodních toků. Důležitou roli sehrál způsob práce s jed-
notlivými projekty, který umožňoval  jejich kultivaci. Na krajské 
úrovni hodnotily projekty  tak  zvané  regionální  poradní  sbory, 
jimž žadatelé předkládali projekty ponejprv ve stádiu investičního 
záměru. V této fázi bylo možné řadu věcí upravit k lepšímu, aniž 
by to ve větší míře znehodnocovalo předcházející přípravné práce 
a vyvolávalo kolize  s již  vydanými úředními  rozhodnutími. Lze 
říci, že takto dospěl program v posledním období svého působení, 
do roku 2007, do stavu, kdy byl schopen řadu původně slabších 
projektů přivést do přijatelné podoby a dokázal se vyhýbat podpoře 
vysloveně nekvalitních projektů. Některé zpočátku problematické 
projekty malých  rybníků byly vhodně přeorientovány na vytvá-
ření malých vodních ploch  charakteru  tůní,  hloubených  a bez 
spodních výpustí. Vedle rybničních projektů se začínaly rozebíhat 
i vlastní revitalizace vodních toků v režii jejich správců, případně 
kombinované projekty (nádrž + revitalizace úseku vodního toku), 
jejichž nositeli byly nejčastěji  obce. Takto  se  také začaly zvolna 
měnit k lepšímu celkové proporce financování v rámci programu, 
přestože v roce 2007, kdy se PRŘS již chýlil ke svému závěru, šlo 
zatím pouze o nastoupený trend. 
Ani po letech však nebyl uspokojivě řešen problém následného 

nadměrného využívání nádrží k chovu ryb. Dotace na ekologické 
nádrže byly v podmínkách PRŘS standardně poskytovány s pod-
mínkami, omezujícími intenzivní chov ryb, které se postupně vyvi-
nuly do poměrně propracované podoby (vodoprávní určení nádrží 
k retenci  a krajinotvorným  funkcím,  vyloučení  chovu drůbeže, 
vyloučení hnojení a krmení, rybí obsádky dle návrhů vypracova-
ných AOPK ČR). V praxi ale silný chovatelský pud českých  lidí 
překonává administrativní omezení a reálné kontrolní mechanismy. 
Často se pak ekologická nádrž neliší od obvyklých chovných ryb-
níků. Nadměrné nebo nevhodné osazení nádrže rybami se nepříz-
nivě projevuje v kvalitě vody a v podmínkách pro celkové oživení 
nádrže. Za své berou představy o ekologické nádrži jako o přírodě 
blízkém stanovišti rostlin a živočichů, případně jako o místě vhod-
ném k neorganizovanému koupání místních obyvatel. 
Při všech popsaných problémech vzniká samozřejmě otázka, zda 

je vůbec koncept ekologických nádrží ve smyslu původních představ 
životaschopný a zda je tento druh podpory „ekologickými“ dotačními 
programy vhodný. Pokud se někde vybuduje objekt, který vypadá 
jako rybník a také je tak funkčně řešen, tak bude s velkou pravdě-
podobností využíván jako rybník, což omezí rozvinutí jeho funkcí 
přírodě blízkého prvku krajiny. Z hlediska podstatného zájmu ochra-
ny přírody a krajiny, kterým je podpora biodiverzity, tedy koncept 
ekologických nádrží  spíš nefunguje. Z hlediska podpory zadržení 
vody v krajině vyvstávají některá podstatná omezení,  související 
jak s akumulací, tak s retencí vody. Předně zásoby vody v malých 
vodních nádržích  rybničního  typu  jsou v rámci povodí zásobami 
převážně pasívními, s velmi omezeným, někdy dokonce negativním 
vlivem na poměry ve vodních tocích v období nedostatku vody. Takto 
se (dobře postavené) nádrže liší od mokřadů a vlhkých niv, které jsou 
schopny za sucha větší měrou dotovat průtoky v níže ležících tocích. 
V některých projektech, ucházejících se o dotační podporu, se sice 
uvádí, že z nádrže bude za sucha nalepšován průtok v níže ležícím 
vodním toku, ale to bývá u rybníků klamavé tvrzení, v praxi něco 
podobného nefunguje. Pokud jde o retenci povodňových průtoků, 
příspěvek ekologických nádrží obvyklých velikostí bývá v poměru 
k nákladům na vybudování  těchto  retenčních prostor  skromný. 
(U obvyklých ekologických nádrží nebývá hloubka retenčního prostoru 
větší než jeden metr. Plocha takové nádrže tedy nemá, zejména za 
větších povodňových průtoků, významně větší retenční schopnost než 
plocha přirozeně zaplavované nivy. Přitom vybudování krychlového 
metru retenčního prostoru nádrže v dnešní době stojí orientačně 200 
až 400 korun, zatímco revitalizace včetně výkupu pozemku, zpřístup-
ňující čtverečný metr nivy přirozeným povodňovým rozlivům, může 
stát polovinu i méně.) Nádrže, které byly koncipovány jako boční, 
chráněné před vstupem velkých vod, plní  retenční  funkci v ještě 
omezenější míře. (Z fyzikálního hlediska poněkud novátorská tvrzení 
o příznivém vlivu odbahňování pod hladinou na protipovodňové 
funkce nádrží, která se objevují u některých projektů protipovodňové 
prevence, zatím do oboru ekologických nádrží příliš nepronikala, 
i když to je nejspíše jen otázka času.) 
Od přijetí  evropské právní úpravy vodního hospodářství  také 

lze  posuzovat  ekologické nádrže  z hlediska  zásadního  kritéria 

rámcově  směrnice o vodní politice,  tedy přínosu pro ekologický 
stav vodních  toků.  Jak už bylo naznačeno, přírodním a přírodě 
blízkým vodním tokům a nivám může výstavba malých vodních 
nádrží z ekologického hlediska spíše uškodit. Zbývá tedy hodnotit 
výstavbu nádrží jako prostředku změny morfologického stavu toků 
a niv, které jsou degradovány nevhodnými technickými úpravami 
koryt,  nevhodným odvodněním apod. Výstavbu nádrží  pak  lze 
srovnávat s podélnými revitalizacemi vodních toků. 

odhad finančních nákladů
Velmi orientačně srovnejme, kolik bude stát řešení jednoho běž-

ného metru údolní nivy ve dvou modelových případech:
a) Výstavba průtočné malé vodní nádrže. Uvažujme nádrž o délce 

100 metrů, šířce 50 metrů a střední hloubce 1,2 metru. Taková 
nádrž má plochu v hladině 0,5 ha a objem nadržení 6 000 m3. 
Uvažujme výši investičních nákladů, která je pro takto velkou 
nádrž příznivá - 300 Kč/m3. Celá nádrž tedy bude stát 1,8 mil. Kč. 
Pokrytí jednoho běžného metru údolní nivy touto nádrží pak 
vychází na 18 tisíc korun. 

b) Podélná revitalizace potoka, procházejícího údolím, včetně vykou-
pení a vymezení potočního pásu o šíři cca 30 metrů, s doplňkovým 
hloubením biotopních tůní s výsadbami dřevinné zeleně. Takové 
akce byly v podmínkách PRŘS na menších potocích realizovány 
s náklady v rozmezí 2 až 5 tisíc korun na běžný metr údolní 
nivy. 
Podélná  revitalizace  je  tedy podstatně  levnější. Orientačně  je 

samozřejmě třeba zvažovat význam různých efektů obou nazna-
čených řešení. Co do povodňové retence jsou efekty obou řešení 
podobné,  z hlediska akumulace vody pro doby  sucha může být 
podélná  revitalizace  přínosnější,  pokud  vede  k dostatečnému 
zamokření nivy. Z ekologického hlediska bude pravděpodobně 
podélná revitalizace s tůněmi a mokřady rovněž přínosnější. Z tech-
nicko-bezpečnostního hlediska  je  také  lepší  revitalizace, protože 
se nikdy neprotrhne, jak se může stát hrázi nádrže. V revitalizaci 
se však zpravidla nedají chovat kapři, nedá se v ní nejspíš koupat 
(ale to jde v rybníce s kapry také jenom se značnou hygienickou 
tolerancí), nebývá velkým přínosem jako odběrné místo závlahové 
nebo požární vody. 
Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, je financování takzvaných 

ekologických rybníků poněkud problematická záležitost. Nádrže, 
které  jsou následně využívány hlavně k různým  formám chovu 
ryb, by měly být podporovány zemědělskými programy a základní 
standard jejich ekologické a vodohospodářské funkčnosti by měl 
plynout z obecně platných pravidel. Tak  to převážně  funguje ve 
spolkových zemích sousedního Německa, kde ekologické programy, 
zaměřené na vodní složky krajiny, podporují převážně revitalizace 
toků a niv. Bohužel u nás tato obecně platná pravidla nemají dosta-
tečnou váhu a resort životního prostředí si alespoň jakýsi dílčí vliv 
na stav některých nádrží poměrně draze kupuje formou dotací na 
jejich výstavbu, obnovu a rekonstrukce. To  je  ale nejspíš  jenom 
jeden z důvodů, proč jsou nadále nádrže podporovány. Roli hraje 
jistě i to, že malá schopnost našeho vodního hospodářství uskuteč-
ňovat revitalizace vodních toků zatím vytvářela stav, kdy by se bez 
financování rybníků nedařilo prostředky na „vodní ekologii“ utrácet. 
Konečně, dotační program, jehož produkty jsou velmi žádány, ať už 
to jsou produkty jakékoliv, je pro své nositele žádoucím zdrojem 
vlivu, zatímco program, jehož produkty se musejí příjemcům vnu-
covat, je spíše zdrojem nesnází. 

Jak hodnotit oprávněnost financování 
„ekologickými“ penězi
Od  roku 2008 nastupuje po národním Programu  revitalizace 

říčních systémů nový operační program Životní prostředí (OPŽP), 
sycený převážně evropskými finančními zdroji. Pokud jde o vodu 
v krajině, měl by na prvním místě  sloužit  rozsáhlým potřebám 
zlepšování ekologického stavu vodních toků, přesto však přebírá 
také podporu malých vodních nádrží, i když v evropském prostře-
dí,  kde  je  obvyklejší podpora  rybníků ze  zdrojů  zemědělských, 
jde  spíše o zvláštnost. Operační program zatím přebírá dědictví 
ekologických nádrží  s problémy, které  se  s nimi pojí, má ovšem 
také možnost  využívat  zkušeností,  které  byly  shromážděny po 
dobu fungování PRŘS. Na základě těchto zkušeností lze doporučit 
následující přístupy k obnově,  rekonstrukcím a výstavbě nádrží 
a k jejich následnému využívání, aby jejich podpora „ekologickými“ 
penězi mohla být pokládána za oprávněnou:
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Výstavba nových ekologických nádrží není přípustná tam, 
kde by zhoršila ekologický stav území 
Prakticky to znamená nevhodnost výstavby nádrží tam, kde jsou 

v současnosti mokřady, přirozené vodní toky, přírodě blízké louky, 
přírodě blízké lesní nebo hájové porosty, protože tyto formace jsou 
vesměs z ekologického hlediska hodnotnější než hluboká zátopa 
nádrže. Naproti  tomu  třeba území  degradované  zemědělským 
obhospodařováním, s vodním režimem rozvráceným odvodňova-
cími zařízeními a technickými úpravami vodních toků, může být 
výstavbou malé vodní nádrže obohaceno.

Přednost mají veřejné funkce nádrží 
Při výstavbě,  obnově nebo  rekonstrukci nádrží,  s ohledem na 

místní podmínky, je třeba preferovat jejich veřejné funkce, kterými 
jsou zejména: 
•	 Retence povodňových průtoků. Nádrž může tuto funkci plnit, pokud 
má jistý retenční prostor a odpovídající dimenze objektů. 

•	 Zlepšování kvality vody. Tato funkce je aktuální na tocích, kde je 
horší kvalita vody a nádrž může tuto kvalitu příznivě ovlivnit. 
(Jak bylo uvedeno, zde se nejedná o nádrže, které náleží k sou-
stavám zneškodňování odpadních vod.) Voda se musí do nádrže 
dostat a nádrž jí musí poskytnou určitou dobu zdržení. 

•	 Zkvalitňování krajinného prostoru, podpora biodiverzity. To zna-
mená především velký rozsah mělčin v nádrži, členité tvarování 
břehů, nerušené části nádrží, rybářské hospodaření udržované 
v jistých mezích. 

•	 Podpora rekreačního zázemí obcí. V obcích nebo v jejich blíz-
kosti se mohou přírodě blízké nádrže bez kolize se základními 
ekologickými funkcemi uplatnit jako prostor pro neorganizované 
koupání nebo jako součást obecních parkových úprav. 

Vhodná vodohospodářská koncepce nádrže
Funkčnost nádrže souvisí s její vodohospodářskou koncepcí, od níž 

se odvozuje zasazení do terénu, konstrukční řešení objektů nádrže 
a tvarové provedení zátopy. Základní otázkou koncepce je průtočnost 
či neprůtočnost nádrže. Někdy  je koncepční  řešení  jasné, někdy 
ale může být věcí volby. Především investoři se zájmem o chov ryb 
preferují obtočná řešení, protože v takových nádržích mohou spíše 
regulovat průtokové, teplotní a živinové poměry a nádrže jsou chrá-
něny před rychlejším zanášením splaveninami. Objektivní výhodou 
obtočných nádrží je to, že na vodních tocích nevytvářejí překážky 
v migraci vodních živočichů. Na druhou stranu však obtočné nádrže 

Niva s loukou a přírodním korytem potoka. Kvalitní přírodní 
či přírodě blízké prostředí, které by bylo výstavbou rybníka 
degradováno.  

Niva degradovaná technickou úpravou koryta potoka a plošným 
odvodněním. Toto prostředí by mohlo být výstavbou malé vodní 
nádrže obohaceno.

Litorál, tedy mělkovodí, je z přírodovědeckého hlediska nejcen-
nější částí nádrže. Pokud má být malá vodní nádrž přínosem pro 
přírodu a krajinu, měla by mít litorál v dostatečném rozsahu.

Kvalitnější projekty kombinují výstavbu nebo rekonstrukci malé 
vodní nádrže s dalšími vodohospodářskými a krajinotvornými 
opatřeními. Významným přínosem je revitalizace navazujících 
úseků vodního toku. 

Kvalitu projektu výstavby nebo obnovy malé vodní nádrže posilují 
tůně, vyhloubené po obvodu litorálu, které nejsou běžně dostupné 
rybám.
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nebývají příliš přínosné z hlediska tlumení povodňových průtoků 
a zlepšování kvality vody. Krajinářské, technické a nákladové vyznění 
obtočné nádrže často zhoršuje dlouhá a masivní boční hráz. Pokud 
vnější patu boční hráze přímo omývá průběžný vodní tok, znamená 
to trvalou potřebu náročnější údržby.
Problematické  jsou někdy případy,  kdy  investor  velmi  stojí 

o rybník,  ale disponuje pozemky  jenom po jedné  straně údolní 
nivy. V těchto  situacích, pokud se  investorovi nedostává uvážli-
vosti, mohou zejména v užších pozemkových pásech vznikat dosti 
toporná řešení.

Nádrž by měla být součástí širších krajinotvorných 
a vodohospodářských opatření
Hodnotnější než pouhá výstavba nebo rekonstrukce rybníka jsou 

projekty,  v nichž nádrž doplňuje  širší  soubor opatření,  kterými 
mohou být zejména:
•	 revitalizace navazujícího úseku vodního toku, který byl v minu-
losti znehodnocen nevhodnou technickou úpravou;

•	 vybudování mokřadních a tůňových ploch, které se uplatní jako 
přírodní stanoviště;

•	 opatření proti erozi v povodí nad nádrží nebo alespoň v přilé-
hajících svazích (zatravnění svahů, vegetační a zasakovací pásy 
nebo průlehy,…).

Vhodné zasazení nádrže do terénu a tvarování zátopy
Tvarování nádrže by mělo v co největší míře využívat přiroze-

ných  tvarů  terénu. Není vhodné maximalizovat objem zadržené 
vody vytvářením nadměrně svažitých břehů, jejichž sklony se blíží 
mezím technické stability. Z přírodovědeckého hlediska je nejcen-
nější částí nádrže litorál, tedy mělkovodí vhodné ke kořenění vod-
ních rostlin, s běžnou hloubkou vody do 0,6 m. Čím je větší rozsah 
litorálu, tím významněji může nádrž obohacovat přírodu a krajinu. 
Obvykle  se  u ekologických nádrží  pokládá  za  přijatelné,  když 
litorál představuje 15 až 20 % z celkové plochy nádrže při běžném 
nadržení, i když tyto hodnoty nemohou být dogmatem například 
v údolích s přirozeně více sklonitými svahy nebo u malých nádrží 
uvnitř obcí. Z přírodovědeckého hlediska je zvláště vítáno, pokud 
jsou některé části  litorálu odděleny od hlavního objemu nádrže 
pásem vyvýšeného dna, porostlým vegetací, který je obtížně pro-
stupný pro ryby – toto řešení může významně obohatit hlavně větší 
nádrže v plochém terénu.

Ochrana prostupnosti vodního toku pro živočichy
Pro  ryby a další  živočichy  je důležitá možnost pohybu podél 

vodního toku, po proudu i proti proudu. Stav jejich společenstev 
závisí na  rozsahu dostupných  stanovišť, úkrytů a trdlišť. Zákon 
o vodách migrační prostupnost vodních toků do jisté míry chrání, 
omezující překážky by neměly být vytvářeny, pokud k tomu nejsou 
skutečně pádné důvody. Průtočná nádrž, postavená napříč údolím, 
představuje na vodním toku překážku, která zpravidla zcela zne-
možňuje protiproudé migrace. Pokud se tedy uvažuje o výstavbě 
nádrže, je nutné brát prostupnost vodního toku v potaz. Průtočná 
koncepce nádrží má řadu předností proti koncepci nádrží bočních, 
a tedy jistě není vhodné ze strany ochrany přírody kvůli migrační 
prostupnosti šablonovitě požadovat výhradně boční nádrže. Každý 
případ je vhodné posuzovat podle konkrétních podmínek, podle 
velikosti, tvarů, ekologického stavu a současného i perspektivního 
zarybnění toku, které by mělo být posouzeno alespoň orientačním 
ichtyologickým průzkumem. Vybudování nádrže na drobném poto-
ce pod vesnicí, který ve směru proti proudu beztak nedává vodním 
živočichům mnoho příležitostí, zpravidla nepředstavuje problém. 
Podobně je tomu na potoce, který již je beztak neprostupný, protože 
na něm již existují další rybníky. Ovšem v případě většího potoka, 
který může být z hlediska vodních živočichů významnější, je nutno 
zvažovat alternativy – nádrž nestavět, postavit nádrž obtékanou, 
nebo průtočnou nádrž řešit tak, aby byla prostupná. 
Migrační prostupnost průtočné malé vodní nádrže, pokud  je 

účelné ji zajišťovat, lze řešit samostatným rybími přechodem. V řadě 
případů však může být vhodnější vybudování kynety, prostupné pro 
cílové skupiny ryb, přímo v bezpečnostním přelivu. Taková kyneta 
pak je protékána běžnými průtoky. Celý přeliv a jeho odpad je pak 
ovšem potřeba tomuto řešení přizpůsobit tvary a mírným podélným 
sklonem odtokové plochy.

Vhodné tvarování hráze a provedení objektů nádrže
Hráz  a objekty  každé nádrže musejí  odpovídat normovaným 

technicko-bezpečnostním požadavkům. Ty jsou dnes dost náročné, 
velká část historických rybníků se smělými hrázemi a malými bez-

pečnostními přelivy by podle nich dnes musela být řešena jinak. Je 
třeba počítat s tím, že pokud se dnes do konstrukce těchto rybníků 
zasahuje,  z vodoprávních požadavků často vyplynou podstatné 
změny v provedení hrází a objektů. Ovšem v intencích platných 
norem je třeba navrhovat objekty, zejména bezpečnostní přelivy, při-
měřeně a úsporně. Není žádoucí, aby vznikala monstra, narušující 
zasazení nádrží do krajiny a neúměrně zvětšující náklady. Někde 
vyjde jako vhodné řešení nákladný betonový sdružený objekt nebo 
kašnový přeliv, jinde však může postačovat úspornější korunový 
přeliv. Umístění přelivu v místech, kde je hráz nejméně převýšená 
proti terénu, umožňuje úsporněji řešit odpad od bezpečnostního 
přelivu. V řadě situací, u nižších hrází v plošším terénu, lze úspor-
ně provést odtok z bezpečnostního přelivu – volně  jej vyvést do 
zatravněného terénu pod hrází.
Normy umožňují poměrně strmé svahování hrází. Ovšem vzdušní 

líc hráze ve sklonu 1:2 je velmi strmý, taková hráz představuje v kra-
jině už na první pohled velmi cizorodý objekt. Pokud to podmínky 
umožňují, bývá vhodné vytvarovat zejména vzdušní líc hráze do 
mírnějšího sklonu. Takové provedení může přinášet vedle lepšího 
vzhledu a zasazení do terénu i další pozitiva – úsporné využití zemi-
ny ze zátopy, celkově větší stabilitu tělesa hráze, lepší podmínky 
pro ozelenění a udržování hráze.

Šetrné odbahňování starých nádrží
Dříve obvyklé vyhrnování bahna do břehů je dnes obecně nepři-

jatelné u nádrží všech typů, nejen těch „ekologických“. Vyhrnování 
znamenalo devastaci litorálů a břehů nádrží, jejich zásadní poškoze-
ní z hlediska ekologického i vzhledového. V současné době je třeba 
provádět odbahňování tak, aby poškození břehů byla minimální. 
Pro přírodu  je  příznivé,  pokud odbahňování nezasahuje  celou 
plochu nádrže, a naopak významné části litorálů jsou ponechány 
bez zásahu. Nakládání s usazeninami, které mají být odstraněny, 
a především jejich konečné využití,  resp. zneškodnění, musí být 
dobře vyřešeno v projektu a v rámci organizační přípravy celé akce. 
Možnost konečného uložení sedimentů záleží na jejich kvalitě, která 
musí být ověřena příslušnými rozbory. 
Z předpisů na ochranu přírody a krajiny plyne, že vytěžené sedi-

menty nelze ukládat v nivách vodních toků. Nelze tedy připustit 
například rozprostření rybničního bahna v ploše nivní louky nebo 
v olšině pod hrází.  Pokud  za  těchto podmínek v určitém místě 
neexistuje možnost  ekologicky  řádného  a nákladově únosného 
zneškodnění sedimentů, pak je vhodné danou nádrž neodbahňovat 
a ponechat ji například samovolnému vývoji v mokřad – což nako-
nec z hlediska přírody a krajiny může být dobré řešení.
Nevhodné  a nežádoucí  je  též ukládání  shrnutých  sedimentů 

uvnitř nádrže (prohloubení nádrže za cenu zmenšení její plochy). 
Tato praxe „úsporného“ vytváření hloubky sice může vyhovovat 
rybářským zájmům, přináší však likvidaci ekologicky nejcennějších 
mělkých partií. Není oprávněné odůvodňovat takovéto shrnování 
rybničního bahna zájmy protipovodňové ochrany, jak na to lze dnes 
v některých projektech narazit. Shrnutím bahna ze dna se retenční 
prostor nádrže nezvětší, naopak vytvořením vnitřní ukládky nad 
úrovní běžné hladiny nádrže se zmenšuje.

Zeleň kolem nádrží
Jedním z přínosů ekologické nádrže by mělo být to, že nepřichází 

do krajiny sama o sobě, ale přináší s sebou také navazující přírodě 
blízké plochy. Celá nádrž nemusí být souvisle obklopena stromovou 
a keřovou zelení, naopak z přírodovědeckého hlediska je vhodné, 
aby části litorálů byly osluněny. Těžiště zeleného obalu nádrže by 
tedy nemuselo být přímo v březích, ale spíše na rozhraní revitali-
zovaných ploch a navazujících polností, aby se nádrži dostávalo co 
nejlepší ochrany před nepříznivými vlivy okolí. Oproti dřívějším 
dobám se dnes připouštějí výsadby stromů  i na hrázích malých 
vodních nádrží. Pokud  je koruna hráze  široká  alespoň 4 metry, 
může být  řada stromů založena  i v horní hraně koruny,  jinak až 
pod touto hranou. Často ještě lépe než výsadby se mohou uplatnit 
přirozené nálety dřevin, které bývají  životaschopnější  a příroda 
je poskytuje zadarmo. Náletům je ovšem potřeba vycházet vstříc 
– plochy obnažené při výstavbě pokud možno nepokrývat úživným 
humusem a neosívat trávním semenem. Nálety se nejlépe uchycují 
na surovém jílovitém nebo kamenitém povrchu.

Ostrůvky a poloostrovy
Členitosti  v tvarech břehů  a prodloužení  břehových  čar  jsou 

z ekologického hlediska obecně žádoucí. Ostrůvky mohou být vítá-
ny jako nerušená stanoviště ptactva. Není však vhodné vnucovat 
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ostrůvky do nádrží za každou cenu. Dobře působí ostrůvek, byť 
umělý, jehož vyznění alespoň naznačuje přirozenou souvislost se 
spíše plochými tvary okolního terénu. Nepatřičné mohou být ost-
růvky například v protáhlých nádržích v sevřenějších údolích, kde 
je na první pohled zřejmé, že se nemůže jednat o přirozený terénní 
tvar. Nádrž nejlépe doplňuje nízký, plochý ostrůvek, který do vody 
sestupuje mírně sklonitými svahy a který zaroste keřovými vrbami 
nebo mokřadní vegetací.

Nádrže by měly mít dost vody
Doporučení stavět nádrže tam, kde je pro ně dost vody, vypadá 

jako nadbytečné. Nicméně vyskytnou se investoři, jejichž touhou 
vlastnit rybník neotřese ani nedostatek vody na pozemku, kterým 
disponují. V případě pochybností o množství vody je třeba provést 
odborné hydrologicko–hydrogeologické posouzení. Některým inves-
torům se již také nevyplatila touha po co největším objemu vody 
v rybníce, případně podcenění předběžného průzkumu zeminového 
podloží nádrže  – dno prokopnuté do netěsných zemin,  kterým 
z nádrže uniká voda, se opravuje těžko a nákladně. 

Přiměřenost nákladů výstavby nádrží
Náklady  výstavby malých  vodních nádrží  jsou  významným 

ukazatelem, který byl měli dobře sledovat nejen správci rozpočtů 
dotačních programů, ale také posuzovatelé věcné náplně projektů. 
Nepřiměřeně velké náklady totiž skoro pokaždé prozrazují, že něco 
podstatného není v pořádku. Může jít o záměrné předražování sta-
veb nebo o neobratná technická řešení. Častým důvodem nadměrné 
výše nákladů je umístění nádrže v málo příznivém místě. Typické 
jsou tři situace, charakteristické pro stavebníky, kteří touží mít ryb-
ník za každou cenu, ale disponují problematickými pozemky:
•	 Sevřenější  a sklonitější  údolí  s relativně vodným  tokem,  kde 
nebude dosaženo příznivého poměru mezi velikostí a nákladností 
hráze a bezpečnostního přelivu a množstvím zadržené vody. 

•	 Plocha sklonitějšího svahu, kde by bylo vhodnější založit  sad 
nebo vysadit les, než stavět nádrž, která bude svými tvary připo-
mínat kráter a pro niž v některých případech nemusí být dostatek 
vody.

•	 Nepříznivé podloží, kde by výstavba nádrže vyžadovala zvláštní 
těsnění dna.
Nadstandardní výše měrných nákladů výstavby nebo obnovy 

rybníka může mít také objektivnější důvody, jako je kontaminace 
sedimentů, komplikující  jejich zneškodnění. Ani v těchto přípa-
dech ale není nikde psáno,  že  v daném místě musí být  rybník 
postaven nebo obnoven za každou cenu, a musí se dobře zvažovat 
efektivnost díla. Dotační programy, rozdělující veřejné prostředky, 
by měly podporovat pouze přiměřeně nákladná díla, přinášející 
odpovídající efekty. Pokud někdo za každou cenu touží po rybníce 
v podmínkách, které by vedly k nadstandardní výši nákladů, ať si 
jej staví za vlastní peníze, pro lokaci veřejných prostředků se vždy 
najde dost nákladově přiměřených příležitostí. 
OPŽP pracoval ve výzvě v lednu 2008 se směrnými hodnotami 

měrných nákladů výstavby a rekonstrukcí nádrží, odstupňovaný-
mi podle velikosti nádrží od 200 Kč/m2 pro nádrže nad 5 ha po 
400 Kč/m2 pro nádrže do 0,5 ha, v cenách bez DPH, vztažených na 
čtverečný metr hladiny při normálním nadržení. Překročení těchto 
hodnot do 50 % neznamenalo diskvalifikaci projektu, pouze jeho 
o něco horší hodnocení. I když někteří stavebníci byli jiného názo-
ru, takto nastavené meze jsou pro správně pojaté projekty, situované 
ve vhodných lokalitách, dostatečně volné. Do dalších výzev OPŽP 
se může limitace nákladů upravovat podle vývoje cen stavebních 
prací. Není  rovněž vyloučeno,  že  limity budou vztahovány na 
jednotku objemu, nikoliv plochy nádrže, což by bylo příznivé pro 
hlubší nádrže. 

Využívání ekologických nádrží
Jak bylo naznačeno, následné využívání  je nejslabším místem 

konceptu ekologických nádrží. Se zájmy ochrany přírody a kraji-
ny mohou být slučitelné extenzivní formy rybářského využívání 
se sportovním lovem na udici nebo chovy ryb, přímo zaměřené 
k podpoře ochrany přírody. Vhodné také může být využití nádrží 
k neorganizované rekreaci s volným koupáním. Tu je třeba mít na 
paměti, že nevhodné nebo nadměrné zarybnění mimo jiné nepří-
znivě ovlivňuje kvalitu vody a vhodnost nádrže ke koupání. Vody 
v České republice jsou většinou dost zatíženy přinejmenším mine-
rálním znečištěním,  takže ani „ekologická“ rybí obsádka nemusí 
být vždy zárukou, že se v nádrži podaří udržet čistou vodu. Ovšem 
přesazení nádrže rybami, zejména kapry, dává prakticky jistotu, že 

pro lidi s dnes obvyklou úrovní hygienických nároků bude nádrž 
„nekoupatelná“. 

Závěr
Za cenu stovek milionů korun, vynaložených Programem revita-

lizace říčních systémů v letech 1992 až 2007, byl mimo jiné získán 
již poměrně ucelený soubor poznatků o tom, jak by měly a jak by 
neměly  vypadat  a být provozovány nádrže,  pro něž  je  v tomto 
příspěvku používán pojem ekologické. I na základě mnoha nepříz-
nivých zkušeností dotační program postupně vytvořil nástroje, kte-
rými byl schopen prosazovat vhodná vodohospodářská a technická 
řešení nádrží, v podstatě však nebyl úspěšný v oblasti následného 
využívání, kde  jsou ekologické a vodohospodářské efekty  těchto 
nádrží zřetelně zastíněny zájmy investorů a nájemců o chov ryb. 
Zejména v tomto aspektu  se  jeví  životaschopnost  celé koncepce 
ekologických nádrží  jako problematická. Zejména původní před-
stavy nádrží jako příspěvku k posílení biodiverzity v krajině nejsou 
systémově naplňovány. 
V současné době prostor končícího PRŘS zaujímá nový operační 

program Životní prostředí.  Je bohužel konstruován  tak,  že proti 
PRŘS prakticky nedisponuje možnostmi  individuální  kultivace 
projektů a zaměřuje se spíše na kvantitativní aspekty přidělování 
finančních podpor.  Je  tedy pravděpodobné,  že  se v podmínkách 
tohoto programu budou opět objevovat problémy koncepčního, 
tvarového  a technického  řešení  a problémy neúměrně  velkých 
nákladů, které již byly v podmínkách PRŘS do značné míry překo-
nány. Přes tyto okolnosti se OPŽP rovněž ujímá podpory výstavby 
a rekonstrukcí nádrží. Vzhledem k uvedeným problémům by však 
bylo vhodné, aby tento okruh působnosti byl v nejbližší budouc-
nosti kriticky přehodnocen. Mělo by se zvážit, zda je nadále vhodné 
problematický  koncept  ekologických nádrží  udržovat  a pokud 
ano,  tak v jakém rozsahu a za  jakých podmínek, potřebných pro 
to,  aby  tyto nádrže mohly být pokládány za efektivní příspěvek 
pro přírodu, krajinu a vodní hospodářství. Za několik let dojde na 
vyhodnocování  jednak působnosti operačního programu Životní 
prostředí, jednak prvního realizačního období plánů oblastí povodí. 
Nebylo by příznivé, pokud bychom byli nuceni při těchto příležitos-
tech konstatovat, že neúměrně velká část evropských finančních 
prostředků,  směřovaných v rámci OPŽP k optimalizaci vodního 
režimu krajiny (oblast podpory 6.4 OPŽP), byla vložena do nádrží, 
sloužících zejména chovu  ryb,  zatímco opatření ke  skutečnému 
zlepšování ekologického stavu vodních toků a niv byla rozvinuta 
v míře nedostatečné. 
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středisko Praha
U Šalamounky 41, Praha 5

e-mail: tomas.just@nature.cz

Small water reservoirs and ecological grant programs 
(Just, T.)
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The river system revitalization program of the Ministry of 
Environment had funded most of construction, restoration, and 
reconstruction of small water reservoirs from 1992 to 2007. The 
aim was to utilize these reservoirs, to retain the water in the land 
and to strengthen the biodiversity. In practice the concept of these 
ecological reservoirs is impaired by the interests of investors and 
by fish breeding activities, which negatively influence watermana-
gement and technical design of reservoirs, and especially their 
utilization. The revitalization program had significant sucsess in 
quality and efficiency of projects, but this concept remains proble-
matic in relation to reservoirs.  The contributing article proposes 
the measures of requirements in quality for ecological reservoirs, 
but it mentions problems in using them. The article recommends 
evaluation of the appropriate measures to protect reservoirs in this 
situation of ecological grant programs, because the main intend of 
these grant programs related to water elements is to improve the 
ecological state of the water courses and their floodplains.
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Obnova vodovodů 
a kanalizací – 
(ne)udržitelný proces 
Miroslav Vykydal

Klíčová slova
udržitelnost – obnova – plán financování obnovy – vodovody 
a kanalizace

Souhrn
Udržitelnost vodovodů a kanalizací jako jedné ze základních 

technických infrastruktur je aktuální výzvou pro obor VaK. Zajistit 
adekvátní rozsah obnovy a udržet přiměřený vývoj ceny vody není 
snadnou úlohou. Její řešení je také, mimo jiné, předpokladem pro 
získání dotačních prostředků v rámci OP ŽP. Současně je způsob 
financování udržitelnosti nedílnou součástí ekonomické analýzy 
plánování na povodí.

Vývoj a přístup k obnově VaK
Pokud máme uvažovat  o udržitelné  obnově  technické  infra-

struktury vodovodů a kanalizací, je vhodné si připomenout jednu 
z prvních publikovaných koncepčních myšlenek na toto téma. Ve 
vládním dokumentu „Koncepce vodohospodářské politiky Minister-
stva zemědělství České republiky pro období po vstupu do Evropské 
unie (2004–2010)“ je formulován jako jeden z cílů záměr: „Motivovat 
a podporovat integraci municipálních vlastníků vodohospodářské 
infrastruktury a optimalizovat proces dokončení transformace oboru. 
Cílem integrace je především vytvoření předpokladů pro zlepšení 
kvality a kvantity služeb v oboru vodovodů a kanalizací, a vytvoření 
vhodnějších podmínek pro financování jeho rozvoje a péče o majetek 
vodovodů a kanalizací i jeho obnovy při zachování sociálně únosné 
ceny služby. Současně s tím bude možné zavést postupné odbourání 
masivních dotací ze státního rozpočtu určených na výstavbu a obno-
vu infrastrukturálního majetku vodovodů a kanalizací (počínaje od 
roku 2010).“ 
Tento  koncepční  cíl  nebyl  zatím  nikdy  oficiálně  upraven, 

současně však byl  odbornou veřejností  (zejména provozovateli 
a vlastníky) v době svého zveřejnění jen nepatrně komentován. Tato 
pozoruhodně neadekvátní reakce těch, kterých se cíl nejvíce týká, je 
možná založena na postoji, že ministerské koncepce jsou „příjemné 
oficiální čtení“, ale praktický život probíhá podle jiných „koncepcí“. 
Cíl však v sobě obsahuje několik zásadních sdělení. Nebudeme se 
věnovat problematice „integrace municipálních vlastníků“, i když 
je  zřejmé,  že  vrcholový oborový orgán veřejné  správy  správně 
vyvozuje, že pokud má dojít k „vytvoření předpokladů pro zlepšení 
kvality a kvantity služeb v oboru vodovodů a kanalizací, a vytvoření 
vhodnějších podmínek pro financování jeho rozvoje a péče o majetek 
vodovodů a kanalizací i jeho obnovy při zachování sociálně únosné 
ceny služby“, není to možné bez nárůstu větších (a finančně silněj-
ších) vlastnických struktur.
Podstatnějším sdělením je však důraz nejen na rozvoj VaK, ale 

i na obnovu tohoto majetku. Musíme si připomenout, že do té doby 
existovaly pouze koncepční plány  rozvoje VaK, které vymezuje 
zákon o vodovodech a kanalizacích (§ 4, odstavec 1) – „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou 
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, 
uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkana-
lizování a čištění odpadních vod v daném územním celku.“
Podrobnější  obsah  vymezuje  příslušná  prováděcí  vyhláška, 

která stanoví, že Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje 
především jako plán „technicky i ekonomicky optimálního rozšíření 
a rekonstrukce systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování 
a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním 
celku“.
Nepodařilo  se  při  formulaci  prvotního  textu  zákona  o VaK 

vymezit plán VaK nejen z pohledu jejich rozvoje, ale také i obnovy. 
Nedošlo tedy v rámci těchto plánů rozvoje ani k vyčíslení odhado-
vaných nákladů na obnovu VaK. Plán rozvoje VaK sice měl obsa-
hovat také „rekonstrukce“ VaK, ale obecně byla tato část chápána 

jako neodkladné rekonstrukce zejména ČOV a úpraven vody, popř. 
částí sítí, které svým stavem ohrožovaly kvalitu pitné vody nebo 
životní prostředí. 

Snižování dotací jako součást oborové koncepce
Citovaná  část  oborové koncepce obsahuje však další  zásadní 

informaci.  Jedná  se o „postupné odbourání masivních dotací ze 
státního rozpočtu určených na výstavbu a obnovu infrastrukturál-
ního majetku vodovodů a kanalizací (počínaje od roku 2010)“. Bylo 
by jistě možné polemizovat o pojmu „masivní dotace na obnovu“, 
protože není  zřejmé ve  vztahu k čemu  jsou  objemy dotačních 
prostředků srovnávány a jaký přívlastek bychom přiřadily k jiným 
státním dotacím. Cíl však konkrétně sděluje, že bude provedeno 
postupné  snižování dotací. Rok 2010 nebyl  stanoven náhodně. 
Jedná se o první rok platnosti plánů povodí dle Rámcové směrnice 
o vodách  (Směrnice 2000/60/ES). Součástí  této  směrnice  je  také 
článek 9, který vymezuje základní principy financování: „Členské 
státy vezmou v úvahu princip návratnosti nákladů za vodohospo-
dářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na 
využívané zdroje, s ohledem na ekonomickou analýzu provedenou 
podle přílohy III a zejména v souladu s principem, že znečišťovatel 
platí. Do roku 2010 členské státy zajistí, že cenová politika ve vztahu 
k vodě vytvoří uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby užívali 
vodní zdroje efektivně, a tím přispěli k dosažení environmentálních 
cílů této směrnice. Členské státy zajistí adekvátní výnosy za různé 
typy užívání vody, rozdělené přinejmenším na průmysl, domácnosti 
a zemědělství, k úhradě nákladů za vodohospodářské služby, a to na 
základě ekonomické analýzy a v duchu principu znečišťovatel platí. 
Členské státy přitom mohou přihlédnout k sociálním, environmen-
tálním a ekonomickým důsledkům úhrady, jakož i ke geografickým 
a klimatickým podmínkám dotčené oblasti či oblastí.“  Princip 
„návratnosti nákladů“ bude nutné určitým způsobem realizovat 
výhradně z plateb uživatelů služeb (postupně a s možností dočas-
ných výjimek) i v rámci závazných plánů oblastí povodí, přičemž 
možnost  trvalých dotací z veřejných rozpočtů  je problematickou 
záležitostí (ovšem stále používanou v některých členských státech 
EU – možná, že v podstatné části).

Únosnost zvyšování cen
Současně lze již také bilancovat schopnost uživatelů hradit zvy-

šující se náklady. Např. „Ekonomická analýza – Plán oblasti povodí 
Dyje (návrh)“ uvádí  scénář  cenového vývoje  a také odhad míry 
sociální únosnosti  vzhledem k národní maximální hranici dvou 
procent z průměrných čistých příjmů domácností. Čisté peněžní 
příjmy se získají z hrubých příjmů odečtením částek za zdravotní 
a sociální pojištění a daň z příjmů – viz ČSÚ, Metodické vysvětlivky 
ke Statistice rodinných účtů čistého příjmu. 

Odhad vývoje cen je následující:
Z prognózy trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním 

vod a vodohospodářskými službami, zpracované podle jednotlivých 
výše uvedených sektorů, vyplynuly trendy nárůstu vodného a stočné-
ho v roce 2010 o 35 % a v roce 2015 o 60 %, nárůstu cen povrchové 
vody v roce 2010 o 25 % a v roce 2015 o 40 %, a to zejména z důvo-
du zvýšení sazby DPH, inflace, zvýšení provozních a investičních 
nákladů v důsledku zvýšené míry plánovaných investic.

Sociální přiměřenost ceny se bude vyvíjet takto:
Prognóza trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním 

vod přesto předpokládá zvyšování plateb za odběry povrchové vody 
i ceny za vodné a stočné rychleji než inflace. To je však limitováno 
sociální a ekonomickou únosností, neboť podíl úhrady ceny vody 
(vodné a stočné) k čistému průměrnému měsíčnímu příjmu domác-
nosti byl 1,59 % v roce 2005 a předpokládá se jeho růst v roce 2010 
na 1,77 % a v roce 2015 na 1,91 %.

Legislativní postavení plánu obnovy
Pokud budeme dále sledovat legislativní časový vývoj, přechá-

zíme od plánů pouze rozvoje k jeho logickému doplňku – plánu 
obnovy. Novela zákona o VaK přinesla pro vlastníky novou povin-
nost:  „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, 
a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování 
stanoví prováděcí právní předpis.“ Velmi  rychle  se  rozproudila 
veřejná  rozprava, která  se ovšem překvapivě zaměřila na účetní 
a daňovou problematiku pojmu „obnova“. 
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Pouze někde na pozadí se objevily úvahy o metodice stanovování 
priorit pro obnovu a nejméně informací bylo publikováno ke sku-
tečnému financování obnovy a vlivu strategie obnovy na primární 
veličinu – cenu pro vodné a stočné. Je možné pouze spekulovat, že 
okamžité zahájení financování obnovy v plném rozsahu by mohlo 
v některých regionech vést k podobnému cenovému skoku jako byl 
proveden v letech 1993 až 1995, kdy byly zcela vynulovány státní 
dotace provozních nákladů. 

Aktuální národní strategie pro obnovu vodovodů
V dalším  strategickém dokumentu  „Plánu  rozvoje  vodovodů 

a kanalizací  území  České  republiky“  je mimo  jiné  uvedeno, 
že  „aktuálním problémem je postupná rekonstrukce všeobecně 
technicky zastaralých úpraven vody, u kterých je třeba provést 
jednak obnovu stávajícího technologického zařízení, která mají za 
sebou často 30 a více let provozu, odstranění stavebních poruch, 
ale důležité je rovněž doplnění technologie úpraven vody o nové 
technologické stupně. Úpravny vody, které byly v době výstavby 
koncipovány jako jednostupňové, pouze s pískovou filtrací, je třeba 
v současnosti rozšířit na dvoustupňové úpravny vody, případně 
technologii doplňovat o ozonizaci a filtraci granulovaným aktivním 
uhlím. Mění se i pohled na hygienické zabezpečení pitné vody, které 
je doplňováno UV zářením a případně i chloraminací. Požadavky 
na doplnění technologie úpraven vody vyplývají nejen z odlišné 
jakosti surové vody, oproti době, kdy byly technologie úpraven vody 
koncipovány, ale i z úrovně poznání o škodlivosti řady látek a ze 
zpřísňujících se limitů. Do budoucnosti je možné očekávat, že vývoj 
zkoumání v oboru přinese řadu dalších nároků na zkvalitňování 
technologie úpravy vody.
Poměrně podrobně jsou specifikována kritéria pro rozsah obno-

vy.
Do budoucnosti se počítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních 

sítí. Předpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na 
velikosti obce. U vodovodních sítí malého rozsahu (do cca 10 km 
řadů) se předpokládá jednorázová rekonstrukce vodovodní sítě ve 
zvoleném časovém období s dobou trvání 1–3 roky podle velikosti 
obce, u vodovodních sítí v rozsahu 10–30 km předpokládáme tempo 
rekonstrukce 3 km/rok. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není 
reálná jednorázová rekonstrukce v ohraničeném čase, je zvoleno 
tempo rekonstrukce 1–3 % délky rozvodné sítě za rok. Zahájení 
rekonstrukce vodovodní sítě v obci je uvažováno od roku, kdy 
jednotkové úniky překročí 6 000 m3/km×rok. Pro úniky v rozmezí 
6 000 – 10 000 m3/km×rok je uvažován postup rekonstrukce 2,0 %, 
u úniků přesahujících 10 000 m3/km×rok jsou uvažovány rekon-
strukce v rozsahu 3 % délky vodovodní sítě za rok. Individuálně se 
postupuje u větších měst (nad cca 30 000 obyvatel), kde se počítá 
s rekonstrukcemi vodovodních řadů i v případě, že je specifický únik 
menší než 6 000 m3/km×rok. Pro tato města se uvažuje s tempem 
rekonstrukce alespoň 1 %.
Jedná  se  tedy o velmi podrobné koncepční doporučení  tempa 

obnovy. Přitom je v poznámce uvedeno doporučení k minimální-
mu rozsahu tempa obnovy, konstatuje se, že 1,5–2 % rekonstrukce 

vodovodní sítě za rok je považováno za minimum nutné pro udržení 
technického stavu vodovodních sítí při životnosti vodovodního 
potrubí 50–80 let.
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ 

vymezuje  i podrobný  „Souhrn opatření, který je třeba realizovat 
pro snížení podílu vody nefakturované – pro skryté úniky“. Dopo-
ručuje se:
• zajišťovat v rozsahu investičních možností trvalou obnovu vodo-

vodní sítě, 
• minimalizovat náklady na obnovu pečlivým rozlišováním mezi 

obnovou cílenou a obnovou plošnou, 
• pro výběr úseků s cílenou, lokální obnovou, provádět intenzivní 

průzkumy vedoucí k odhadu zbývající ekonomické životnosti 
potrubí a armatur, 

• vybírat ekonomicky optimální metodu obnovy, 
• vypracovat metodu pro stanovení ekonomické životnosti stávají-

cích řadů na základě hodnocení vzorků potrubí odebíraných při 
poruchách, 

• připravovat plošné rekonstrukce výhradně za podmínek spoluprá-
ce s investory ostatních inženýrských sítí a komunikací tak, aby se 
dosáhlo minimalizace sdružených investičních nákladů, 

• při obnově užívat nejkvalitnější trubní materiály a armatury, 
• zajištovat systém úzkostlivé kontroly ukládání a spojování trub, 
• připravit program cementace ocelových potrubí.
V dokumentu jsou uvedeny i základní predikce odhadu nutných 

nákladů (viz grafy 1 a 2) na obnovu VaK, a to až do roku 2015 (tj. 
od  roku 2008 pro dalších 8  let)  je  bilancována  celkem potřeba 
více jak 27 miliard Kč. V investičních nákladech na rekonstrukce 
vodovodních sítí vyjádřených procentuální podílem rekonstrukce 
na celkové délce sítí  jsou, mimo vlastní rekonstrukce či výměny 
vodovodních potrubí a objektů, zahrnuty i další činnosti související 
se snižováním vody nefakturované. 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky logic-

ky uzavírá část o obnově konstatováním (k výše uvedeným inves-
tičním nákladům): „Tyto náklady bude nutné postupně realizovat. 
V opačném případě bude docházet k postupnému nárůstu poruch 
systému a ke zvyšování podílu vody nefakturované na dodávkách 
pitné vody. Důsledkem pak bude celkové zvyšování nákladů na 
výrobu pitné vody a nárůst ceny vody“. 

Udržitelnost a op Žp
Udržitelnost  technické  infrastruktury  se  stala  také  jedním ze 

zásadních bodů podmínek pro  stanovení míry podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 až 2013. 
Existuje  jeden  zásadní  aspekt udržitelnosti  ve  vztahu k tvorbě 
zdrojů na obnovu dotací pořízeného majetku. „Pracovní dokument 
4 Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, 
Evropská komise, srpen 2006“ konstatuje, že „V ideálním případě 
by systém výběru poplatků [jako zdroj příjmů projektu] měl vycházet 
ze skutečné potřeby zdrojů a ceny by měly pokrývat přinejmenším 
náklady na provoz a údržbu, jakož i významnou část odpisů aktiv.“ 
Otázkou ovšem je výklad obsahu požadavku na tvorbu „významné 

Graf 1. Graf 2.
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části odpisů“. Tato podmínka je interpretována tak, že je nutné, aby 
projekt vytvořil čisté příjmy (tj. rozdíl mezi příjmy a provozními 
náklady) ve výši alespoň 50 % hodnoty původní investice na konci 
ekonomické životnosti daného prvku projektu. Na konci ekonomic-
ké životnosti daného prvku dotací pořízeného majetku se finančně 
provede reinvestice ve výši jeho původních investičních nákladů 
a poté je nutné vytvářet „odpisy“ v plné výši, tj. ve výši investič-
ních nákladů relevantní části děleno jeho ekonomickou životností. 
Tento přístup vychází ze zásady, že u projektů vytvářejících příjmy, 
pořízení relevantního majetku by mělo být dotováno pouze jednou 
a obnova majetku na konci své životnosti by měla být financována 
bez dalších dotací.
To vše má ovšem v řadě případů vliv na výši ceny pro vodné 

a stočné (může docházet k jejich nadstandardnímu navýšení). Toto 
„navýšení“ ceny bude nutné respektovat, aby byl splněn princip 
udržitelnosti  a bylo možné dotaci  z OP ŽP získat. Ale  současně 
vyšší cena může znamenat vyšší příjmy projektu a současně nižší 
míru podpory.

provozní smlouvy a udržitelnost
Základní  principy  pro  tvorbu  zdrojů  na  obnovu  obsahuje 

Metodika  tzv.  Podmínek přijatelnosti OP ŽP,  která  stanoví,  že 
základní úlohou nájemného je zajištění obnovy majetku, tj. obno-
vy jak stávající tak i budoucí infrastruktury. Pro účel posouzení 
dlouhodobé finanční udržitelnosti bude žadatel muset doložit, 
že dosáhne (nebo může dosáhnout) tarifu, který umožňuje plnou 
návratnost vloženého kapitálu a zároveň nepřekračuje mez sociální 
únosnosti. Návratnost pro tento účel znamená tvorbu prostředků 
ve výši „plných odpisů“ pro celou infrastrukturu daného vlastníka. 
„Plné odpisy“ pro tento účel lze počítat jako pořizovací hodnota 
majetku k současné cenové úrovni (bez ohledu na roku pořízení) 
děleno jeho skutečnou průměrnou ekonomickou životností, nebo 
ekvivalentním postupem. 
Podobně jsou upraveny požadavky na obsah provozní smlouvy 

na Slovensku –  „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy 
v rámci Operačného programu Životné prostredie“, kde je formulo-
ván požadavek ve smyslu, že: „Zmluva obsahuje výšku nájomného 
z majetku prevádzkovaného prevádzkovateľom tak, aby táto výška 
umožnila reprodukciu prevádzkovaného majetku formou technic-
kého zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre vlastníka 
infraštruktúry potrebný pre rozvoj novej infraštruktúry.“  Je  jistě 
zajímavé,  že na Slovensku  je  zpracování plánu údržby  a oprav 
(nikoliv ale plánu financování obnovy) povinností nikoliv vlastníka, 
ale provozovatele (ovšem pouze v prostředí dotací z EU): „Zmluva 
špecifikuje povinnosť prevádzkovateľa, resp. koncesionára spraco-
vať plán údržby a opráv s výhľadom na 10 rokov, pričom vlastník 
infraštruktúry má právo sa k nemu vyjadrovať.“

Závěr a souvislosti
Je tedy zřejmé, že téma udržitelnosti a obnovy bude určitě i nadá-

le v centru pozornosti z mnoha výše uvedených důvodů. 
Na konci uvádím to, co bývá možná často na začátku – obecné 

úvahy a souvislosti. Ve vztahu k samotným vodohospodářským 
službám neobsahuje česká ani komunitární legislativa specifický 
výčet  základních zásad poskytování vodohospodářských  služeb 
jako služeb obecného hospodářského zájmu. Tyto základní zásady, 
kterými by se mělo řídit poskytování služeb obecného hospodářské-
ho zájmu však specifikovala ETUC – Evropská konfederace odborů 
(angl.  European Trade Union Confederation).  Jako  „orientační“ 
– základní zásady byly v tomto dokumentu zařazeny:
• přístupnost (angl. accessibility),
•  dostupnost (angl. availability),
•  kontinuita (angl. continuity),
•  solidarita (angl. solidarity),
•  sociální únosnost (angl. affordability), 
•  univerzalita (angl. universality),
•  trvalá udržitelnost (angl. sustainability),
•  průhlednost (angl. transparency),
•  odpovědnost (angl. accountability),
•  demokratická kontrola (angl. democratic control),
•  nediskriminace a rovnost  zacházení  (angl. non-discrimination 
and equality of treatment).
Vodohospodářské služby svojí podstatou beze zbytku naplňují 

výše uvedené rámcové vymezení služeb obecného hospodářského 
zájmu. 

Bronislav Bechník ve své úvaze „Trvalá udržitelnost a její hodno-
cení“ se zabývá problematikou udržitelnosti v rámci ochrany život-
ního prostředí: „Trvalá udržitelnost byla v legislativě ČR definována 
už v Zákoně o životním prostředí č. 17/1992 Sb. – trvale udržitelný 
rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 
generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní potřeby 
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 
funkce ekosystému. Vadou uvedené definice je, že se neuvádí, kolik 
budoucích generací má být vzato v úvahu. Naprostá většina modelo-
vých scénářů se zabývá obdobím pouze do roku 2100. Za pozornost 
stojí i slova „základní potřeby“. Patří mezi základní potřeby napří-
klad mobilita nebo dostupnost telekomunikací?“ 
A končí svoje uvažování povzbudivě: „Lze předpokládat, že život 

založený na výhradním využívání obnovitelných zdrojů bude prav-
děpodobně jiný, nejspíš méně hlučný, méně mobilní, možná fyzicky 
náročnější. Strašit návratem na stromy je však zbytečné. Slovní 
spojení - ochrana přírody, ochrana klimatu – ukazují na namyšlenost 
člověka. Příroda nemůže být člověkem ohrožena. Co však ohroženo 
být může, jsou podmínky pro existenci lidské civilizace tak, jak jsme 
zvyklí. I kdyby došlo k totální ekologické katastrofě, příroda se přizpů-
sobí, stejně jako si poradila s vyhynutím dinosaurů před 26 miliony 
lety. Nejhorší, čeho se můžeme obávat, je, že by mohla zaniknout 
jedna, v současnosti dominující, součást přírody – lidstvo.“ 

Závěrečné povzbuzení
Pokud nám připadá řešení neudržitelného stavu v udržitelnosti 

VaK  jako kvadratura kruhu,  tedy nevidíme východisko z pocitu 
nezbytnosti skutečně zahájit skutečnou (a trvalou) obnovu na jedné 
straně a současně nutnosti udržet sociální cenu (a tempo jejího zvy-
šování) na straně druhé, potom naslouchejme jednomu z příběhů 
reprodukovaného  specialistou v oblasti  řízení  a rozvoje  lidských 
zdrojů PhDr. Františkem Hroníkem z brněnské agentury Motiv P. 
„Když umřel starý otec, zůstalo sedmnáct velbloudů pro tři jeho 

syny. Podle posledního přání umírajícího otce si měli toto stádo roz-
dělit tak, že nejstarší dostane polovinu, prostřední třetinu a nejmladší 
devítinu. Bratři seděli tři dny a tři noci a snažili se záhadu vyřešit. 
Když již zcela propadli beznaději, objevila se před jejich domem 
neznámá žena a přiváděla velblouda. Ukázalo se, že jej kdysi jejich 
otec ženě daroval, když byla ve veliké nouzi. Prosil ji, aby jej po jeho 
smrti vrátila jeho synům. Ti se zaradovali, protože osmnáct velbloudů 
si snadno rozdělili. Nestarší měl devět, prostřední šest a nejmladší 
dva, celkem tedy sedmnáct velbloudů. Toho osmnáctého věnovali 
ženě navždy.“
A jaké z toho plyne poučení? Nezoufejte, vždy se najde někdo, 

kdo nám věnuje osmnáctého velblouda jako klíč k řešení našich 
neřešitelných úloh (pokud ovšem i my dokážeme něco darovat).

RNDr. Miroslav Vykydal
Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

Národní 15
110 00 Praha 1

Miroslav.Vykydal@mottmac.com 

Restoration of water pipes and sewerage system - (un)sus-
tainable process (Vykydal, M.)

Key Words
sustainability  – restoration – financial plan of restoration – water 
supply conduits and sewer system(VaK)

Sustainability of the water supply conduits and sewer systems is 
one of the fundamental technical infrastructures and it is a present 
challenge for the subject VaK. It is not an easy task to secure 
sufficient extension of reconstruction and retain commensurate 
development of the price of the water. The solution is by the way 
also a condition for obtaining grands under OP ŽP. At the same 
time the method of financing of sustainability is an important part 
of the economical analysis in floodplain.
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V čísle 7/2008 byl uveřejněn ohlas pana 
Ing.  Zahrádky z Povodí Ohře na diskusi 
k novele jednašedesátky. Myslím si, že někte-
ré jeho závěry odráží i názor jiných zástupců 
státních podniků Povodí. Na druhou stranu 
s mnohými jeho vývody nesouhlasí zástupci 
MŽP, AČE ČR i provozovatelů, resp. vlastníků 
komunálních ČOV. Na semináři pořádaném 
v září tohoto roku v Bedřichově společnostmi 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
a Severočeská vodárenská společnost, a.s. 
se proto tito zástupci k věci vyjádřili. Bude 
však asi užitečné, aby se k věci sešly ještě 
obě strany společně. Uskuteční-li se tato 
diskuse, opět přineseme z jejího průběhu 
záznam. Budeme však rádi i za názory vás, 
čtenářů. Mezi diskutujícími se nově objevil pan Ing. Ondřej Beneš, 
Ph.D., generální ředitel, Severočeské vodovody a kanalizace, člen 
představenstva SOVAK.

Stránský: Můžete přiblížit, v čem především s vývody pana 
Ing. Zahrádky nesouhlasíte?

Wanner: Sešli jsme se proto, že cítíme potřebu se vyjádřit k něk-
terým názorům, které v ohlasu na naši diskusi z Moravské Třebové 
publikoval Ing. Zahrádka z Povodí Ohře, s. p. Složení diskutujících 
tehdy vzniklo z účastníků konference, která je zaměřena převáž-
ně na provozovatele, a proto účastníkem nebyl nikdo z podniků 
Povodí, jelikož ti na tuto konferenci obvykle nejezdí. Byl tam ale ne 
bezvýznamný zástupce ČIŽP, který byl dle mého s námi většinou 
v souladu.

Ukazatelé 
Beneš: Konkrétně mám pocit, že Ing. Zahrádka má stále problém 

s ukazateli „p“ v nařízení i jeho novele. Hodnota „p“ již dávno není 
průměr, ale maximum překročitelné v přesně stanoveném počtu 
sledování. To je zásadní změna a automatická aplikace původních 
rozhodnutí je ve většině případů pro provozovatele a vlastníky ČOV, 
a to i těch malých, neudržitelná.

Jáglová: Už v původní „jednašedesátce“ hodnoty „p“ byly sta-
noveny. Ke změně z „p“ na průměr došlo u ukazatele amoniakální 
dusík, a to s ohledem na statistické vyjádření ukazatelů pro živiny. 
Podniky Povodí ve svých stanoviscích vydaných v rámci povolo-
vání vypouštění počítají s průměrnými hodnotami, které jsou pro 
ně  samozřejmě podstatné. Ale hodnota  „p“,  jak  již bylo  řečeno, 
má úplně jiný statistický význam než průměr a je většinou téměř 
dvojnásobná co do číselné hodnoty oproti průměru. Když se pak 
hodnoty  „p“ přepočítají na průměr,  tak  je ČOV nejsou  schopny 
plnit. Provozovatelé pak bohužel musí prezentovat vybrané vzorky, 
které jim zrovna vychází. To není dobrá situace, a nemyslím si, že 
by provozovatelé ČOV záměrně vypouštěli špatně čištěnou vodu. 
Ale nemůžeme se dostat ani do situace, že ČOV budou obrovské 
předražené objekty, protože se bude zbytečně investovat do jejich 
rekonstrukcí a finální zlepšení  jakosti povrchové vody pak bude 
stejně v podstatě nulové.

Beneš: Důležitý je přece hmotnostní průtok znečisťující látky za 
rok, které ČOV plní. Přitom zástupci s.p. Povodí ve většině vyjád-
ření k žádostem o povolení požadují hodnoty na zhruba polovině 
limitů stanovených prostřednictvím BATů pro jednotlivé kategorie 
ČOV. To znamená, že celkový odtok z ČOV, který je požadován, je 
mnohem nižší než je dostupná technologie té ČOV schopna plnit. 
V současnosti jsme někde na čtvrtině toho, co je požadavkem Povo-
dí, přepočítáno na průměrnou koncentraci. Ta hodnota „p“ je pro 
nás maximální hodnotou, kterou můžeme překročit jen v přesně 
stanovených počtech případů. Tento počet  je dán velikostí ČOV. 
Bohužel nás  stále někteří konkrétní  zástupci  s.p. Povodí  jako  je 
Ing. Zahrádka staví do pozice, kdy jsme povinni plnit průměr jako 
překročitelné maximum. Mám osobně pocit, že se pohled na limity 
tak vůbec nezměnil.

Jáglová:  Problém  je  také v tom,  že hmotnostní  limity v povo-
leních nekorespondují  s emisními  limity. Stačí překročit  jediné 
číslo, a i když se vyžadované hmotnostní limity plní, tak přesto je 
to špatně a emisní limity jsou v hodnotě „p“ nebo „m“ překročeny. 
Podstatná  je  ale  celoroční bilance vnosu znečištění,  avšak  jestli 
„p“ dosahuje hodnoty 0,1 nebo 1 se vůbec z pohledu jakosti vody 
v recipientu nezohledňuje. Pak se dostáváme do absurdna, že ČOV 

Novela 
„jednašedesátky“

– pokračování

jsou pokutovány za to, že překračují emisní 
limity, ale přitom ty hmotnostní limity, které 
jsou pro životní prostředí, respektive jakost 
vod podstatné, plní. Problém spočívá v tom, 
že  výpočet  emisních  limitů  je  ze  strany 
Povodí špatně pojatý, protože oni stanovují 
hodnoty jako průměr, nikoliv však jako pře-
kročitelná maxima „p“. Pak dochází k tomu, 
že ač je vnos menší než Povodí požadují, tak 
jsou překračovány emisní  limity. Bohužel 
vodoprávní úřad požadavky podniku Povodí 
většinou odsouhlasí, protože má pocit, že ve 
stanovisku Povodí má odbornou záštitu.

Beneš: Ostatně ten vlastník nebo provozo-
vatel už dnes, když žádost předkládá, může 
doložit  stanovisko  někoho  relevantního, 

které může být stanoviskem proti názoru Povodí. 

Spolupráce při přípravě novely
Wanner: Pan Zahrádka se cítí dotčen, že jsme dostatečně nevy-

užili potenciál odborných pracovníků, které podniky Povodí mají. 
To  je  ale  záležitost  těchto  státních podniků, protože  akce byla 
otevřená a AČE ČR nabídla všem svým členům účast v té komisi. 
Když mají podniky Povodí dobré čistírenské odborníky a byly-li by 
členy AČE ČR, tak by se dostaly k té výzvě a mohly se samy práce 
na novele zúčastnit. AČE ČR má své postavení proto, že shrnuje 
kolektivní odbornost z celé republiky, a proto bych nenapadal ten 
institut, který jsme chtěli do procesu zavést: že když si vodoprávní 
úřad nebude jistý svým postupem, tak kromě Povodí, což dělá zcela 
běžně, by měl konzultovat i s AČE ČR.
Povodí by si měla udělat detailní analýzy látkových toků znečišťu-

jících ukazatelů a stanovit, jakým podílem v jednotlivých lokalitách 
se na znečištění podílejí odtoky z ČOV. Podle mého jsou v jejich 
úvahách (tj. úvahách pracovníků Povodí)  hlavním viníkem zne-
čištění komunální ČOV a nezohledňují ostatní vnosy. V textu pana 
Zahrádky je několikrát řečeno, že vydáním metodického pokynu, 
kde  jsou BATy  rozpracovány do detailu,  jsme znehodnotili  celé 
nařízení. Přitom z údajů ze SOVAKu plyne, že přechod na limity, 
které odpovídají BATům, neznamená v žádném případě rozvolnění 
v požadavcích na kvalitu odtoku.
Polemizoval bych i s míněním, že jak jsou BATy nastaveny, tak 

se v nich mohou skrývat staré nebo dokonce zastaralé technologie. 
Technologie se vyvíjejí ve spirále a nikde není řečeno, že techno-
logie stará 40 let musí, jak on říká, znamenat zhoršení stavu. Není 
ani tak důležité stáří technologie, jako spíše to, co v sobě obsahuje. 
Zároveň pan Ing. Zahrádka naznačuje, že to bylo možné díky tomu, 
že při tvorbě nařízení měla rozhodující slovo AČE ČR, která, jak 
píše, sdružuje odborníky z provozu, a tím pádem se AČE ČR stala 
mluvčím provozu. To není pravda. Při  jednáních o novele byli 
separátně  zástupci AČE ČR  i SOVAKu. Konečná čísla  tedy byla 
výsledkem kompromisu a já mohu za AČE ČR říci, že jsme vstu-
povali do  jednání s trochu jinými čísly, ale nakonec  jsme uznali 
některé argumenty, které vedly k tomu, že se některá čísla otupila. 
To ale neznamená, že bychom zavedením BAT chtěli vyjít vstříc 
provozovatelům ze SOVAKu.

Beneš: Mezi AČE ČR a SOVAK byly ostré spory např. v ukazateli 
fosfor, který je nově parametrizován i u malých ČOV. Řada studií 
však dokládá,  že u fosforu  je hlavním příčinkem často difuzní 
znečištění, rozpouštění sedimentů, případně velké ČOV. V rámci 
kompromisů jsme se nakonec dohodli přistoupit na návrh, který 
předkládalo AČE ČR a který byl v oblasti  fosforu pro malé ČOV 
výrazným zpřísněním. Dělal jsem k tomu cost benefit analýzu: kolik 
zaplatí uživatel služby (občan) za to, že se v toku zmenší množství 
znečisťujícího prvku. Jsem přesvědčen o tom, že kdybychom zákaz-
níkům položili otázku: „Zaplatíte sto korun více za to, že bude v řece 
o 0,1 mg/l fosforu méně?“, tak nám většina těch uživatelů řekne: 
„Nezaplatím!“ Naši zákazníci však možnost volby nemají.

plány povodí a dobrý stav vod
Stránský: Ale ti uživatelé většinou nevědí, co to 0,1 obnáší – je to 

obdobné, jako když se občané vyjadřují k jakékoliv strategické otázce. 
Jsem k tomu vždy skeptický. Částečně narážíte na myšlenku pana 
Zahrádky, který v příspěvku říkal, že sice na jednu stranu jsou plněny 
emisní i imisní limity, ale na druhou stranu Rámcová směrnice vodní 
politiky (dále jen „RS“) hovoří o dobrém chemickém a ekologickém 
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stavu vod a on nabývá přesvědčení, že za podmínek, jak jsou dnes 
nastaveny, se těžko bude tohoto dobrého stavu vod dosahovat. Tam 
hraje roli asi každá desetinka. Jaký je váš názor?

Jáglová: K naší  velké  lítosti  se Plány oblastí povodí  zaměřují 
hlavně na aglomerace nad 2 000 EO, a tedy na velké komunální 
ČOV. Důvod je jasný – jsou to objekty lehce kontrolovatelné, mají 
povolení, jsou měřitelné a jsou na ně finance. To jsou čtyři důvo-
dy, proč podniky Povodí prosazují k nim co největší přísnost. Ale 
těch zdrojů znečištění je podstatně více a i jimi je třeba se zabývat. 
Jde o difuzní a plošné zdroje, o malé obce a průmyslové ČOV. Ale 
všichni víme, že to jsou zdroje, které jsou těžko řešitelné, špatně 
legislativně ošetřené, nejsou na ně finanční prostředky, jsou obtíž-
ně kontrolovatelné, nejsou k jejich sledování na ČIŽP personální 
kapacity apod. Avšak k dosažení dobrého stavu vod se musí dojít 
vyřešením všech zdrojů znečištění komplexně a ne požadováním 
toho, aby z ČOV odtékala pitná voda. Když se podíváte na to, jak 
jsou navržena opatření v plánech oblastí povodí a jaký mají dopad 
na snížení znečištění, tak zjistíte, že i v roce 2015, když se všechny 
ČOV vybudují, stejně většina vodních útvarů nedosáhne dobrého 
stavu.  Je  tedy potřeba hledat  rozumnou cestu k tomu, abychom 
nedělali zbytečné investice do něčeho, co nepřinese kýžený efekt, 
a takto vynaložené prostředky pak nechyběly jinde. 

Wanner: S touto myšlenkou jsme BATy navrhovali. Kdyby znečiš-
tění našich recipientů bylo tvořeno jen odtoky z ČOV, tak by situace 
byla mnohem  lepší,  protože příčinky difúzního  a nebodového 
znečištění jsou obrovské. Málo se argumentuje tím, že i lesní půda 
je velikým zdrojem dusíku. Přitom my jsme hodně zalesněná země. 
Zemědělství prožívá renesanci, začínají se obdělávat pole k jiným 
účelům než potravinářským. Začíná se znovu používat daleko větší 
množství živin. Kombinace všech těchto příčin může být důvodem 
toho,  že dobrého  stavu  toků nedosáhneme,  ani  kdybychom na 
odtoku z ČOV měli nula celá nula. 

Znečištění z jiných zdrojů než z komunálních ČoV
Beneš: Zkonkretizuji  tuto myšlenku. Přestože naše  společnost 

využívá k výrobě pitné  vody vodárenské nádrže mimo běžnou 
civilizaci, u úpravny vody Meziboří evidujeme dlouhodobý nárůst 
ukazatele CHSK a u ÚV Souš nárůst hliníku. Je obtížné vysvětlovat 
vlastníkovi – SVS, že stávající systém úpravy vody je třeba doplnit 
dalším stupněm, který zabezpečí,  že v dodávané vodě nebudou 
např.  produkty  interakce mezi  chlorem a organickými  látkami. 
Kdybychom nepřijali vlastní kroky (a znáte již jistě můj názor na 
to, na čí straně by tato opatření měla být) – např. vápnění VN Souš, 
tak máme problém s pH a vymýváním hliníku. Je tedy pravdou, že 
jakost povrchových vod prochází změnami a často se tak z důvodu 
historické depozice sirných látek či změny v rostlinných kulturách 
zhoršuje bez ohledu na to, jestli na toku jsou nebo nejsou komunální 
zdroje znečištění.
Dále je důležité upozornit, že v článku 16-7 RS se říká, že do roku 

2015 mají členské státy zajistit shodu s dobrým stavem vod. Co to ale 
je? Je to souhrn parametrů, které si členské státy definují naprosto 
samy! Nikdo centrálně závazně neřekl, jaké jsou ukazatele dobrého 
stavu.  Jde  jen o formální doporučení.  Je na ČR, aby zase nebyla 
papežštější než papež a abychom si stanovili ukazatele takové, které 
budou pro ČR realizovatelné. 
V RS je stanoveno 33 prioritních látek. Samozřejmě ty je nutné 

kontrolovat od zdroje až k recipientu. Ale mezi prioritními látka-
mi není ani CHSK, NL, BSK, ba dokonce ani  fosfor nebo dusík. 
Jsou tam látky nebezpečné pro lidské zdraví, které řeší zcela jiná 
legislativa.
Domnívám  se,  že  není  dobré,  když někteří  zástupci  Povodí 

považují komunální ČOV za jediný zdroj znečištění právě proto, 
že  se  dají  nejsnáze  regulovat  a toto  promítají  do Plánů  oblastí 
povodí. Ohromný dopad na  jakost  vod má neoddiskutovatelně 
zemědělství  a zde  je  zapotřebí  spolupracovat  zejména  s MZe 
a aplikovat postupy dobré zemědělské praxe. Dotační politikou 
pak podporovat opravdu vhodné způsoby hospodaření, eliminující 
vnos nutrientů do toku. Bohužel ale neeviduji  v současnosti v této 
oblasti  konkrétní přístup odpovědných ministerstev. Při dotazu 
na odbor vodního hospodářství MZe, co dělají pro to, aby postr-
čili implementaci dobré zemědělské praxe dopředu, tak mi bylo, 
volně řečeno, sděleno: „Děláme, co je nutné. Ale vše je závislé na 
zdrojích, kterými nedisponujeme v dostatečném množství.“ Řešení 
v některých oblastech už není na vodařích, ale na zemědělcích. Ve 
světě jsou studie, z kterých plyne, že v urbanizovaných oblastech 

s existujícím čištěním odpadních vod  je majoritní vnos do  toků 
z difuzních, nikoliv bodových zdrojů. Situace v ČR  je obdobná. 
Vždyť u velkých ČOV jako je třeba Liberec nebo Ústí nad Labem 
došlo mezi  roky  1998  a 2008  k razantnímu  snížení  celkového 
vnosu znečištění. Ano, jsou zde výjimky, jako je pražská ÚČOV, ale 
i zde je připravováno řešení, které je však zatím nesmyslně, přesto 
úspěšně blokováno buď různými občanskými  iniciativami, které 
mají po novele stavebního zákona více pravomocí než například 
provozovatel, nebo vlastním ministerstvem životního prostředí, 
které uplatňuje pro  čerpání dotací nesplnitelné podmínky, opět 
nad rámec požadavků EK. Tyto difuzní zdroje pak mají v souhrnu 
mnohem větší váhu než bodové zdroje, přesto však dochází k dal-
šímu zpřísňování podmínek pro ČOV s odůvodněním potřebou 
dobrého stavu vod. Podle mého názoru to není správná cesta. Měli 
bychom se soustředit na spolupráci se zemědělstvím tak, aby byly 
nastaveny tlaky na zemědělce, na správce půdního a lesního fondu, 
a zároveň spolupracovat na kvantifikaci podílu plošných zdrojů na 
celkovém znečištění.

Stránský: Hovořilo se tady o velkém vlivu zemědělství na znečiš-
tění vod. Ale sleduji obsah dusičnanů v mojí studni na Šumavě – po 
roce 1989 tam bylo cca 150 mg/l dusičnanů. Byla tam pole, na která 
se hnojiva sypala tak říkajíc z pytle. Nyní jsou tam louky, které se 
nehnojí, mění se na nich složení rostlin k horským loukám a klesá 
i obsah dusičnanů. Dnes mám ve studni kolem 10 mg/l dusičnanů. 
Takže si myslím, že i u difuzních zemědělských zdrojů se výrazně 
zlepšila situace v absolutních číslech. Hovořil jste o tom, že peníze na 
správnou zemědělskou praxi nejsou, měla by tedy nastoupit nějaká 
negativní stimulace? Třeba tím, že by v ceně hnojiva byla určitá část, 
která by šla do ochrany nejen vody, ale třeba i celé krajiny, a byla 
by obdobná recyklačním poplatkům, které platíme, když si dnes kou-
píme nový elektrospotřebič?

Jáglová: Je třeba říci, že na změnách v zemědělství se pracuje, 
zejměna z pohledu dusičnanů. Fosfor je stále poněkud opomíjený, 
protože na něj není žádná evropská legislativa. Pravděpodobně ale 
vznikne nějaký předpis kvůli eutrofizaci, která trápí celou Evropu, 
dokonce už i moře začínají eutrofizovat ve velké míře. Pravda je, že 
nikdo si s tím neví rady, protože je mnoho zdrojů fosforu, jsou těžko 
ošetřitelné a navíc starých zásob je tolik, že bude trvat ještě několik 
desítek let, než se všechno vylikviduje. U zemědělců se od příští-
ho roku bude dotační politika řídit systémem cross compliance. 
Zemědělci budou muset dodržovat požadavky 19 směrnic a pokud 
je nedodrží, budou jim sníženy dotace. To je pro zemědělce (a nejen 
pro ně) největší trest, když jim někdo sáhne na peníze. Takže i na 
zemědělce se šlape. 
Mnohé by zlepšily komplexní pozemkové úpravy. Ty ale postu-

pují pomalu s ohledem na problémy při vykupování pozemků. Dále 
je třeba si uvědomit, že z minulosti je v sedimentech nádrží mnoho 
fosforu. Ten tady nějakou dobu bude a těžko s tím někdo něco udělá, 
navíc jeho vyplavování se podporuje nízkými koncentracemi dusič-
nanů, které jsou intenzivně odstraňovány právě na ČOV. Snad se 
nedostaneme do absurdní situace, že budeme těžit nádrže pro to, 
abychom snížili obsah fosforu. Efekt je totiž krátkodobý a stavělo 
by nás to před další problémy: co s vytěženými sedimenty, byly by 
jistě velké spory s ochranáři atd.
Plány oblastí povodí jsou nástrojem, který by nám měl pomo-

ci k dosažení dobrého  stavu vod. Troufám si  tvrdit,  že v oblasti 
komunálních ČOV jsme na tom velice dobře, v průmyslu jak kde, 
ale je pravda, že velké podniky pro věc také dělají velmi mnoho. 
Byla jsem se nedávno podívat ve Spolchemii, kde je vidět ohromný 
pokrok v oblasti čištění odpadních vod za posledních deset let. Ale 
je spousta menších průmyslových zdrojů, které nejsou podchyceny 
a měly by se také řešit. V plánech oblastí povodí jsou vyjmenovány 
významné vodohospodářské problémy, ale jejich řešení je třeba se 
věnovat komplexně, nikoliv se soustředit jen na jeden segment.

Beneš: Studie dělaná za peníze EU o vnosu nutrientů v rámci 
povodí Dunaje prokázala, že dominantní roli při znečišťování fos-
forem hrají difuzní a ne bodové zdroje. Je tedy jasné, že v okamžiku, 
kdy jsme vyřešili velké ČOV, tak dominantní ve znečištění nutrienty 
jsou plošné zdroje.

Stránský: Dovedu si představit případ, že obec na horním toku 
dostane povolení s určitými limity, které jí umožní používat tech-
nologie na úrovni BAT, jak jsou dnes stanoveny, ale pak se do toho 
přidá difuzní znečištění, které způsobí, že níže po toku bude recipient 
znečištěn tak, že vodoprávní úřad obci uloží čistit na úroveň pomalu 
pitné vody, nebo jí zakáže odpadní vodu vypouštět. Tj. obec bude 
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muset používat technologie lepší než současné BAT. Nebylo by lepší, 
aby se o to ty dvě obce podělily?

Beneš: Ale to přece byl hlavní důvod novelizace. Přísná aplikace 
jednašedesátky způsobovala, že někde úřad mohl říci – obec nad 
vámi má povolení  a to měnit nelze,  tak  se  s problémem musíte 
vypořádat vy a čistit tak říkajíc na destilku. Teď máme BATy, které 
říkají, že ani ta obec dole nemůže jít přes limit BATů…

Stránský: Ale pořád mám obavy, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, 
že se nedostatečně počítá s difuzními zdroji, že problémem mohou 
být ochranná pásma a že tedy jeden může být nucen čistit více než 
někdo jiný.

Wanner: To se řeší výpočtem jednotlivých příčinků od jednotli-
vých znečišťovatelů. Samozřejmě by bylo dnes absurdní, abychom 
po jednom vyžadovali čistit na hodnoty blízké limitům a druhému 
dovolovali vypouštět benevolentněji jen proto, že má výhodnější 
pozici na toku. To by se mělo touto novelou odstranit.

Jáglová: Hlavně musíme brát v potaz, že podstatně horší je, když 
obec vypouští odpadní vody bez čištění než když má ČOV.

Stránský: Ale proti tomu je zákon, který někdy není přesně podle 
zdravého rozumu.

Jáglová: Ale  zákon  jasně  říká,  že nečištěné odpadní  vody  se 
vypouštět nesmějí. Že se vypouští nečištěné odpadní vody nebo 
míchané vody jen částečně čištěné, se ale ví. Nic zásadního se s tím 
zatím nedělá, protože obecně panuje názor, že malé lokality se řešit 
nebudou, protože na ně nejsou peníze. 

Mezinárodní konsekvence
Wanner: Patříme ke třem mezinárodním povodím. Tady by dle 

mého měli pracovníci našich povodí přinášet informace z meziná-
rodních povodí, protože my se v řadě případů snažíme řešit něco 
na úrovni, která v dalších částech povodí není dosahována. Loni 
byly podávány první zprávy o stavu mezinárodních povodí z hle-
diska RS. Procento nedosahování požadavků RS v rámci meziná-
rodních povodí Labe, Odry a zejména Dunaje bylo velice vysoké, 
vyšší, než je průměr v ČR. Měli bychom tedy postupovat v souladu 
s tím, co se děje pod námi, protože předávat na hranicích vodu jako 
z křišťálové studánky, aby se po padesáti kilometrech tok proměnil 
zase ve špinavou řeku, by bylo mrhání našimi penězi.

Jáglová: Naší nevýhodou je, že jsme v horní části povodí a máme 
málo vodné toky. Zase je pravda, že jsme se k něčemu v rámci mezi-
národních komisí zavázali, a to se snažíme plnit. Děláme maximum, 
ale nikdo od nás nemůže očekávat, a ani nikde v Evropě tomu tak 
není, že ČOV budou finálně úpravnami vody. 

Vyváženost ekonomiky a technických možností
Stránský: Pan Zahrádka ve svém příspěvku vyjádřil přesvědčení, 

že BATy byly koncipovány spíše s ohledem na ekonomiku, než na 
technologické možnosti.

Beneš: Dělala se cost benefit analýza: jak za zvýšené investiční 
a provozní náklady zlepším životní prostředí? Můžeme používat 
membránovou filtraci na odstraňování dusičnanů z vody, ale když 
nepoužíváme membránovou filtraci ve formě R/O na úpravu pitné 
vody v malých aglomeracích a namísto toho je připojujeme na regi-
onální soustavy, tak proč bychom to měli dělat na ČOV? Náklady 
na odstranění  rozpuštěných dusičnanů by byly neúměrně velké 
a nakonec by je zaplatil konečný odběratel, vy, já, kdokoliv. Pražská 
ČOV může po  rekonstrukci  samozřejmě plnit  limit  nula,  když 
zavedeme destilaci, může u celkového dusíku plnit limit pět, když 
instalujeme postdenitrifikaci a membránovou filtraci a na závěr pro 
jistotu použijeme úpravu pH a stripování. Všechno je možné, ale za 
kolik? My jsme v rámci pracovní skupiny diskutovali každou skupi-
nu ČOV nejen z pohledu možných technologií, ale i toho, kolik stojí 
pořízení, provoz a zejména obnova, na kterou se rádo zapomíná. 
Proto nebudeme např. membránovou filtraci používat u ČOV do 
dvou, ba dokonce ani do 10 000 EO. Všichni si uvědomujeme, že 
taková ČOV má velké nároky na investice a i reinvestice, protože 
membrány mají životnost pět, sedm let a pak se musí vyměnit. Kdo 
to zaplatí? Občan!

Jáglová: Je třeba říci, že provozní náklady nejsou tak důležité, 
jako ty investiční. V poměru s Evropou máme ČOV velice drahé. 
Je to z toho důvodu, že nádrže se stavějí dva až třikrát větší, než by 
teoreticky musely, podle legislativy vyžadované Evropou i ČR.

Wanner: Mají-li být zbytkové koncentrace zmenšeny o dva mili-
gramy, tak to neznamená, že se ČOV zvětší o deset, dvacet procent. 
Ta se musí pomalu zdvojnásobit! Pan Ing. Zahrádka se obává, že 

BATy reflektují spíše ekonomickou než technologickou stránku věci. 
Ale nedílnou součástí nastavení BAT je sociální únosnost. To naše 
BATy odlišuje od jiných oborů, kde BATy jsou taktéž definovány. 
Např. v průmyslu není tak nutné zohledňovat sociální únosnost. 
Takže chci ujistit kolegu Zahrádku, že to není tak, že by se příliš 
zohledňovalo  ekonomické hledisko na úkor  technického  řešení. 
Podle mého je to dobře vyvážený kompromis. 

Jáglová: Podniky Povodí u přípravy novely byly a je třeba říci, že 
jediné zásadní připomínky proti BAT měl pan Ing. Zahrádka. Práce 
se účastnilo i MZe, které dokonce prosadilo rozvolnění některých 
BAT, protože si velice dobře uvědomuje, že investice jdou často špat-
ným směrem: proč bychom měli rekonstruovat ČOV, která funguje 
dobře, plní jednašedesátku, plní dokonce i BATy – nebylo by místo 
rekonstrukce  takové ČOV  lepší postavit ČOV novou v obci,  kde 
dosud chybí? Nemá přece smysl, abychom do řeky s určitou jakostí 
vody vypouštěli čistší vodu a vodu v toku tak v podstatě  ředili.

Wanner: Pan Zahrádka nám v závěru vyčítá, že jsme do BATů 
neprosazovali ty nejlepší technologie. Samozřejmě, když se podí-
váte, kam dospěl dnes vývoj v autech, tak rozdíl mezi Superbem 
a Fabií je dnes obrovský, ale celá republika přece nejezdí v těchto 
špičkových modelech.

Beneš: ČOV Liberec nebo Ústí už jsou pro nás Superbem, a přitom 
Evropa  jezdí ve Fabii. Přesto nás podniky Povodí nutí, abychom 
jezdili v Porsche. Já ale říkám, že v něm jezdit nechceme, protože 
náš občan není  schopen  sociálně únosným stočným  to Porsche 
zaplatit.

Wanner: Navíc my bychom z našich peněz dotovali jakost vody 
v zahraničí. Ostatně já si myslím, že si naši sousedé na nás v tomto 
směru nemohou stěžovat už ani dnes.

spol. s r. o.
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Můžete vidět vice na Bigger Picture na:
water-utility.grundfos.com 

Zpečeťte osud Legionelly

podívejte se na bigger picture

Tady se nemůže Legionella skrýt 
Čerpací tlaková stanice Hydro MPC vítězí nad společným nebez
pečím ve veřejném zásobování vodou: bakterií Legionellou. 
Je to tím, že potrubí je konstruováno z hladké, svařované koro
zivzdorné oceli – není zde povrch, kde by se mohla Legionella 
ukrýt. Soustava je důkladně sterilizována a utěsněna před 

expedicí a testovaná voda je důkladně monitorována. Stanice 
Hydro MPC je rovněž spolehlivá a výkonná, což tento system 
řadí k nejvíce konkurenčně schopným tlakovým systémům, 
dodávaným pro zásobování vodou. To je vše, co nabízí Bigger 
Picture z Grundfos Water Utility Solutions: lepší aplikaci 
výrobků s větším užitkem.

GR_Sealing_1p_205x295_GCZ.indd   1 11/09/08   14:42:02
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VLIV REVITALIZACÍ NA EKOLOGICKÝ 
STAV MALÝCH VODNÍCH TOKŮ

Miloš Rozkošný

Klíčová slova
vodní ekosystémy, revitalizace řek, hydrobiologie, jakost vody, ekologický 
stav

Souhrn
Cílem článku je rámcově seznámit s výstupy projektu VaV/ 

/SL/8/59/04, který byl řešen v brněnské pobočce VÚV T.G.M., v.v.i., 
v letech 2004 až 2006. Projekt byl zaměřen na malé vodní toky v celé 
ČR, na nichž byly provedeny revitalizační zásahy. V článku jsou shrnuty 
závěry z posouzení vlivu provedených revitalizací na ekologický stav 
sledovaných malých toků. U každé lokality bylo provedeno mapování 
krajiny s podrobnějším zaměřením na biotopy v nivě vodních toků a jejich 
změny po revitalizačních pracích a také posouzení změn hydromorfologie 
koryt vodních toků a změn ve společenstvech fytobentosu, makrozoo-
bentosu a rybí obsádce toků.

Úvod
Článek stručně informuje o výsledcích projektu, jehož záměrem bylo 

zhodnotit revitalizační zásahy na vybraných malých tocích v ČR, navrhnout 
metodiku hodnocení revitalizačního efektu v měřítku povodí a posoudit vliv 
revitalizačních zásahů na změnu ekologického stavu vodních ekosystémů 
uvedených toků.

Podrobnější výsledky jsou uvedeny v těchto pracích: Rozkošný, 2006, 
Rozkošný et al., 2007 a Rozkošný, 2007.

Charakteristika sledovaných vodních toků
V tabulce 1 je uvedeno zařazení sledovaných lokalit podle povodí 4. řá

du. Sledované vodní toky můžeme rozdělit podle typu jejich revitalizace 
do těchto skupin (stav v době průzkumu, tj. v období 2005–2006):
A – komplexní revitalizace koryta vodního toku 
a přilehlé části nivy včetně obnovy břehového 
a doprovodného vegetačního porostu, vytvoření 
doprovodných vodních krajinných prvků (tůně, 
mokřady atd.), odstranění nefunkčního melio
račního odvodnění okolních pozemků a částečně 
i změny hospodaření v nivě;
B – odstranění tvrdého opevnění dna a svahů 
koryta a změlčení koryta příčnými prvky, přičemž 
bylo ponecháno původní trasování regulovaného 
koryta a obnova břehového a doprovodného 
vegetačního porostu;
C – rekonstrukce, nebo i odstranění vysokých 
příčných prahů a stupňů znemožňujících migraci 
vodních organismů, spojené se stabilizací koryta 
pomocí nízkých migračně prostupných prahů 
a stupňů;
D – drobné zásahy v rámci koryta vodního toku 
– jde většinou o vložení různých zdrsňujících prvků 
(např. kameny, nízké prahy a stupně, snížení sklo
nu svahu) s cílem dosažení vyšší morfologické 
členitosti koryta.

V rámci revitalizace byly vybudovány malé 
vodní nádrže na tocích Brodec, Slupský potok, 
Postřelmůvek, Heroltický potok, lokalita Lučina 
a Haraska. Boční malé vodní nádrže a tůně byly 
vybudovány na lokalitách Borová, Buchlovický 
potok, Halenkovický potok a Příbramský potok.

Hodnocení antropogenního ovlivnění lokalit
Z hlediska míry působících antropogenních tlaků lze sledované vodní 

toky rozdělit do dvou skupin: toky s nízkým stupněm antropogenního 
zatížení a se středním až vysokým stupněm. Vodní toky s nízkým stup
něm zatížení se nacházejí v podhorských a horských oblastech, často 
na území CHKO. Druhá skupina toků pak leží převážně v intenzivně 
zemědělsky obhospodařované krajině bez ohledu na region ČR. Jako 
ekologicky stabilní byla zmapována krajina hodnocené části povodí 
Borové, Kněhyně, Lužního potoka, Mlýnského potoka, povodí příto
ků Divoké Orlice, Včelničky a Zbytinského potoka. Jako potenciálně 
ekologicky stabilní (v rámci ekologicky nestabilních ploch převažují ty, 
u nichž lze dosáhnout přiměřenými náklady zvýšení ekologické stability 
– např. v případě polí přechodem na ekologické zemědělství a realizací 
programu Územního systému ekologické stability a protierozní ochrany) 
byly vyhodnoceny sledované části povodí vodních toků Chrudimka, 
Krasovka, Martinický potok, Moravický potok, Postřelmůvek a lokalita 
Lučina. U povodí Chrudimky a potoků v lokalitě Lučina jde o plochy 
s velkým potenciálem, jelikož jsou to převážně ruderalizované extenzivní 
louky a pastviny, jejichž potenciál lze zvýšit vhodným managementem 
těchto ploch.

V povodí Olšovky, Heroltického a Lubnického potoka došlo, na rozdíl 
od vodních toků Haraska a Buchlovický potok, k vytvoření nárazníko
vých zón, převážně zatravněných, oddělujících koryto vodního toku od 
okolních zemědělsky využívaných pozemků.

Ovlivnění vodních ekosystémů znečištěnými vodami produkovanými 
v obcích bylo zjištěno u revitalizovaných úseků vodních toků Brodec, 
Buchlovický potok, Čížkovský potok, Haraska, Halenkovický a Herol
tický potok, Liboc, Lubnický a Lužní potok, Postřelmůvek, Příbramský 
potok a Slubice.

Jakost vody revitalizovaných úseků vodních toků Brodec, Heroltický 
potok, Postřelmůvek, Příbramský, Lužní a Slupský potok, Slubice 
a Včelnička je ovlivněna malými vodními nádržemi (rybníky), jež byly 
vybudovány přímo na tocích. V případě toků Heroltický potok a Slubice 
se provedeným monitoringem prokázalo, že jde o negativní ovlivnění, 
které se na Slubici projevuje také výskytem nežádoucích druhů ryb 
v revitalizovaném úseku pod nádrží.

Název vodního
toku

č. h. p.
Název vodního
toku

č. h. p.

1 Bílovka
20101123
20101117

 16 Mašovický p. 41402062 D

2 Borová 10601177 A 17 Mlýnský p. 40401008 B

3 Brodec 10903055 A 18 Modla 11305004

4 Buchlovický p. 41301002 D 19 Moravický p. 20202010 C

5 Čížkovský p. 11005032 D 20 Moutnický p. 41505106 

6 Halenkovický p. 41301058 D 21 Olšovka 10104003 A

7 Haraska
41701034
41701036

A 22 Postřelmůvek 41001097 A

8 Heroltický p. 41501127 D 23
potoky v lokalitě
Lučina

pravá část
20202011

A

9 Chrudimka 10303001 B 24 Příbramský p. 41503006 D

10 Kněhyně 41101097 A 25
přítoky
Divoké Orlice

v rámci
10201001

A

11 Krasovka 20201036 C 26
Slubice 
a Černý p.

10303014
10303016

D

12 Liboc 11303011 C 27 Slupský p. 10903037 A

13 Lubnický p. 41002023 B 28 Včelnička 10703006 A

14 Lužní p. 10601104 A 29 Zbytinský p. 10803008 A

15 Martinický p. 10303056 C

Tabulka 1. Zařazení sledovaných revitalizovaných toků podle povodí 4. řádu (č. h. p. – číslo hyd
rologického pořadí) a typ revitalizačního zásahu (A až D)
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Rozdělení vodních toků podle jakosti vod:
Toky s I.–II. třídou jakosti vod: Borová, Kněhyně, potoky v lokalitě Luči

na, Lužní potok, Mlýnský potok, přítoky Divoké Orlice, Slupský potok.
Toky se III. třídou jakosti vod: Chrudimka, Liboc, Martinický potok, 

Brodec, Postřelmůvek, Příbramský potok, Slubice a Černý potok, 
Včelnička.

Toky se IV.–V. třídou jakosti vod: Buchlovický potok, Haraska, Herol
tický a Lubnický potok.

Na základě výpočtů hodnot indexu saprobity bylo provedeno násle-
dující zatřídění vodních toků podle stupně trofie vody:

Jako oligotrofní byly hodnoceny toky Kněhyně, potoky v lokalitě Lučina 
a přítoky Divoké Orlice v Orlickém Záhoří.

Jako oligotrofní až mezotrofní byly hodnoceny toky Borová, Černý 
potok, Chrudimka, Lužní a Slupský potok, Včelnička.

K mírně eutrofním vodám se řadí potoky Buchlovický, Lubnický, 
Martinický, Příbramský a Slubice.

K vodám se zřetelnou eutrofizací patří Brodec, Haraska a Heroltický 
potok. 

Hodnocení ekologického stavu lokalit
Hodnocení ekologického stavu jednotlivých revitalizovaných úseků 

a posouzení revitalizačního efektu bylo založeno na průzkumu spole
čenstva makrozoobentosu a rybí obsádky. V následujícím textu jsou 
shrnuty výsledky těchto průzkumů.

Hodnocení společenstva makrozoobentosu
K odběrům vzorků makrozoobentosu, které proběhly v roce 2005, byl 

použit postup podle metody PERLA – Kokeš et al., 2003. Do databáze 
byly zaznamenány proměnné prostředí, parametry popisující morfologii 
koryt, výsledky hydrometrování a sledování jakosti vody a podrobných 
determinací makrozoobentosu. Statistické vyhodnocení bylo provedeno 
pomocí programů HOBENT a CANOCO. Hodnocené indexy (B index, 
ASPT index, index diverzity H – ShannonWiener, index RETI) nevykazují 
statisticky významné rozdíly mezi skupinou regulovaných (kontrolních) 
úseků sledovaných vodních toků a skupinou revitalizovaných úseků, a to 
ani při zahrnutí obou vzorkovaných sezon (jarní a letní), ani v případě 
hodnocení pouze jarní sezony. Letní sezona byla do hodnocení zahrnu
ta pro možnost posouzení vlivu období minimálních vodních stavů na 
malých vodních tocích. Z výsledků statistického hodnocení celého sou
boru vodních toků lze učinit závěr, že rozdíl mezi revitalizovanými úseky 
a kontrolními úseky je malý, a to zejména u dvou skupin revitalizací: 
1. toky s velmi čistou až čistou vodou (I.–II. třída čistoty podle ČSN 

75 7221),
2. toky se znečištěnou vodou (IV. –V. třída čistoty podle ČSN 

75 7221).
V rámci první skupiny jsou zahrnuty toky, v jejichž korytě se vyskytují 

převážně proudivé úseky a kde nedocházelo k úpravám dna koryta 
a změnám substrátu. Naopak ve skupině s nevyhovující jakostí vod jsou 
toky s často nevýznamnými revitalizačními zásahy omezenými pouze 
na zónu koryta toku. Provedené vyhodnocení potvrdilo, že jakost vody 
významně ovlivňuje druhové a početní složení společenstva makrozoo
bentosu a do jisté míry zcela eliminuje vliv revitalizačního zásahu (např. 
Lubnický potok, kde byla provedena komplexní revitalizace poměrně 
dlouhého úseku koryta toku včetně přilehlé nivy, ale kde je ekologický 
stav toku ovlivněn odpadními vodami z obce). Nedostatek údajů o stavu 
společenstva makrozoobentosu sledovaných vodních toků před revitali
zací neumožnil srovnání se stavem zjištěným v rámci našeho průzkumu. 
Toto srovnání provedené pro jednotlivé toky vybrané na základě výše 
uvedených poznatků o vlivu jakosti vody by podrobněji zhodnotilo přínos 
revitalizačních prací pro stav společenstva makrozoobentosu.

Hodnocení průzkumu rybí obsádky
Z pohledu složení rybí obsádky se jako úspěšné jeví revitalizace 

uskutečněné na Krasovce a Kněhyni. Byla zde zjištěna i juvenilní 
stadia ryb, což svědčí o tom, že revitalizace poskytla podmínky pro 
přirozené rozmnožování ryb. Revitalizované úseky vytvářejí vhodné 
prostředí pro ryby a jsou osídleny stejným rybím společenstvem jako 
referenční lokality. V revitalizovaném úseku Chrudimky nebyly zjištěny 
výraznější změny oproti výše položenému referenčnímu úseku. Pokud 
původní regulované koryto, zpevněné dlaždicemi ve dně a v patě sva
hů, bylo osídleno rybami minimálně, je možné současný stav hodnotit 
pozitivně. To se sice nepodařilo z dostupných podkladů potvrdit přímo, 
ale na základě stavu zjištěného na Mlýnském potoce, jehož regulace 
byla obdobného charakteru, to lze předpokládat. Jako úspěšnou lze 
hodnotit revitalizaci Mlýnského potoka, kde bylo rybí společenstvo 
podrobně zkoumáno (Procházka, 2005). Zde byl rok po revitalizaci 
zjištěn 9krát vyšší výskyt jedinců pstruha potočního (Salmo trutta) 
než před revitalizací, kdy byly ve sledovaném úseku zachyceny oje
dinělé kusy. Následně byla potvrzena přirozená reprodukce pstruha 

v revitalizovaném úseku. Tři roky po revitalizaci byla v potoce zjištěna 
i přítomnost vranky obecné (Cottus gobio), která zde nebyla před revi
talizací nalezena vůbec. Jako neúspěšné z hlediska rybí obsádky lze 
hodnotit revitalizační akce na Martinickém, Příbramském a Buchlovic
kém potoce. V případě Martinického potoka měly provedené zásahy 
pouze minimální přínos. Z hlediska ryb je Martinický potok stále silně 
degradován a jeho technické úpravy koryta neumožňují rozvoj rybího 
společenstva. Vodní prostředí Příbramského a Buchlovického potoka 
je příliš znečištěno. Revitalizovaný úsek vodního toku Slubice nevytvořil 
významně vhodnější podmínky pro život původních druhů ryb, naopak, 
projevil se vyšší výskyt imigrantů ze stojatých vod – rybníku ležícího na 
toku nad revitalizovaným úsekem.

Závěr
Řešení projektu přineslo poznatky o aktuálním stavu vodních 

ekosystémů 27 revitalizovaných vodních toků a dvou vodních toků 
s připraveným revitalizačním projektem. Jak se ukázalo ze sledování 
makrozoobentosu a morfologického průzkumu na mnoha tocích, nebyly 
zjištěny statisticky významné rozdíly mezi regulovaným a revitalizovaným 
úsekem, což bylo způsobeno postupným přiblížením se úpravy vodního 
toku přírodě blízkým podmínkám. Výsledkem této analýzy je potvrzení 
možnosti změny přístupu k údržbě vhodných regulovaných úseků malých 
vodních toků. Když pomineme negativní vliv vypouštění nečištěných 
odpadních vod z malých zdrojů znečištění, druhým problémem zjištěným 
na sledovaných revitalizovaných vodních tocích v intenzivně využívané 
zemědělské krajině je to, že podél vodního toku není dostatečný náraz
níkový pás, který by snížil dopad eroze z okolních pozemků a dopad 
hnojení a chemické ochrany zemědělských plodin. I při podobném 
způsobu revitalizačního zásahu je patrný výrazný rozdíl v jejím efektu 
např. mezi Buchlovickým potokem a Mlýnským potokem. Intenzivní 
hospodaření na malých vodních nádržích často vede ke snižování jakosti 
vody, úniku nevhodných druhů ryb do vodních toků, úniku fytoplanktonu 
a následnému zhoršení ekologického stavu vodních toků – viz lokality 
Heroltický potok a Slubice. 

Literatura
Kokeš, J., Zahrádková, S., Hodovský, J. a Němejcová, D. (2003) 

Predikční model Perla. Acta Facultatis Ecologiae, 110, suppl. 
1, s. 239–242.

Procházka, J. et al. (1999) Evaluation of Mlynsky potok restoration. I. 
Introduction study. Silva Gabreta, 3, s. 73–88.

Rozkošný, M. (2006) Komplexní hodnocení revitalizačních zásahů na 
vybraných vodních tocích. In Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds) (2006) 
Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, Olomouc.

Rozkošný, M. et al. (2007) Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí. 
Závěrečná souhrnná zpráva. Brno : VÚV T.G.M. (uloženo v knihov
ně VÚV T.G.M. Brno a na MŽP OOV).

Rozkošný, M. (2007) Vliv revitalizací na ekologický stav malých vod
ních toků. In Kalinová, M. (ed.) Sborník prací VÚV T.G.M 2007. 
Praha : VÚV T.G.M. ISBN 9788085900767.

Příspěvek byl zpracován s přispěním grantového úkolu VaV/ 
/SL/8/59/04.

Ing. Miloš Rozkošný
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno 

Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno
milos_rozkosny@vuv.cz, tel. +420 541 126 318

Lektorovala Ing. Helena Králová, listopad 2007

Key words
water ecosystems, river restoration, hydrobiology, water quality, eco-
logical state

The impact of the river restoration techniques on the ecological 
state of small water streams (Rozkošný, M.)

The paper includes the main results of the research project VaV/ 
/SL/8/59/04 which was focused on the monitoring and assessment 
of the water ecosystems state changes after restoration works 
made on the selected water bodies. 27 revitalized streams around 
the whole Czech Republic in all ecoregions with the different type 
and age of the restoration work made on them were selected for the 
research. Analysis of the changes in ecological state of the selected 
streams is presented.
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NĚKTERÉ PROBLÉMY POUŽÍVÁNÍ 
REFERENČNÍCH LÁTEK 
PŘI SUMÁRNÍM STANOVENÍ 
ANIONTOVÝCH TENZIDŮ (MBAS)

Pavel Pitter
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stanovení tenzidů (MBAS), výběr referenčních látek, kalibrační závislosti, 
závislost na hmotnostních a látkových koncentracích

Souhrn
Článek se věnuje problému používání různých referenčních látek 

při stanovení některých sumárních ukazatelů jakosti vody. Typickým 
příkladem je možnost vyjadřování výsledků koncentrace aniontových 
tenzidů (MBAS) v pěti navržených referenčních látkách (ČSN ISO 
7875-1:1984 a ISO 7875-1:1996/Cor. 1:2003) v závislosti na mož-
nosti přípravy chemického individua a na předpokládaném převažujícím 
obsahu dané komponenty v  odpadních vodách. Průběh kalibračních 
závislostí závisí na tom, zda jsou koncentrace vyjadřovány hmotnost-
ně, nebo v látkových koncentracích. Pokud jsou výsledky vyjadřovány 
v hmotnostních koncentracích, mají kalibrační přímky různé směrnice. 
Pokud se výsledky vyjadřují v látkových koncentracích, má všech pět 
referenčních látek jen jednu kalibrační přímku.

1 Úvod
Ve většině případů byly referenční látky pro stanovení sumárních ukaza

telů mezinárodně unifikovány. Příkladem může být stanovení jednosytných 
fenolů těkajících s vodní párou, které se vyjadřuje jako fenol. Volba jiné 
referenční látky by v tomto případě vedla k odlišným výsledkům. 

Výjimkou je vyjadřování celkové koncentrace aniontových tenzidů jako 
MBAS (methylene blue active substance), kde v původní normě ISO 7875
1:1984 [1] jsou uvedeny celkem čtyři referenční látky. Tato norma byla 
revidována v roce 1993 (ISO 78751:1993), vydána také jako evropská 
norma EN 903:1993 a přeložena do češtiny jako ČSN EN 903:1996. 
V roce 2003 pak v ISO vyšla oprava k tomuto postupu, protože převodní 
koeficienty hodnot získaných s různými referenčními látkami byly uvedeny 
chybně. Kromě toho je zde uvedena možnost použití pěti látek [2]. Tato 
změna není dosud uvedena ani v ekvivalentní normě EN 903:1993, a tím 
ani v ČSN EN 903:1996. 

Mezi navržené referenční látky pro stanovení aniontových tenzidů jsou 
zařazeny [1, 2] následující sloučeniny, z nichž tři mají alifatický (2, 3, 4) 
a dvě aromatický charakter (1, 5): 
1. methyldodecylbenzensulfonát (methylester dodecylbenzensulfonové 

kyseliny), 
2. natriumdodekan1sulfonát (dodecyl1sulfonan sodný),
3. natriumdodecyl1sulfát (dodecyl1sulfát sodný, laurylsulfát sodný),
4. natriumdioktylsulfosukcinát (dioktylsulfojantaran sodný),
5. natriumdodecylbenzensulfonát (dodecylbenzensulfonan sodný).

Především je nutné se zmínit o důvodech volby těchto pěti látek. 
Prvním hlediskem je chemická stabilita a jednotnost látky a druhým 
hlediskem je převažující výskyt příslušné skupiny tenzidů ve vodách. 
V podstatě lze jako chemická individua připravit dodecyl1sulfát sodný 
a dioktylsulfojantaran sodný. Kromě toho tyto sloučeniny nejsou příliš 
hygroskopické. Naproti tomu dodecylbenzensulfonan sodný nelze připravit 
jako chemické individuum a kromě toho je značně hygroskopický. Jeho 
hygroskopičnost lze však do značné míry snížit přípravou příslušného 
methylesteru. V některých případech se navrhuje dodecylbenzensulfo
nan s alkylem na bázi tetrapropylenu s rozvětvenným řetězcem (ČSN EN 
903:1996), jinde opět s lineárním alkylem (LAS) [5]. Avšak oba tyto typy 
alkylbenzensulfonanů jsou tvořeny vždy směsí různých izomerů, takže 
k chemické jednotnosti mají poměrně daleko.

Pokud se týká výskytu ve vodách, pak se udává, že alkylbenzensul
fonany tvoří asi 80 % výskytu aniontových tenzidů používaných v pracích 
prostředcích – proto ve vodách obvykle dominují. Ostatní typy tenzidů 
(alkylsulfáty, alkylsulfonany, alkylsulfojantarany) nejsou dominujícími 
složkami uvedených prostředků. Proto byl ve většině případů jako refe
renční materiál zvolen methylester dodecylbenzensulfonové kyseliny. 
Avšak připouští se sestrojení kalibračních křivek i s dalšími referenčními 
látkami uvedenými v tabulce 1, což se týká i ČSN EN 903:1996.

Bez ohledu na zvolenou referenční látku se výsledky stanovení anion
tových tenzidů ve vodách mezinárodně uvádějí jako MBAS (methylene 
blue active substances). 

Volba referenční látky v jednotlivých zemích nebo jejich společen
stvích závisela na preferenci jedné z uvedených vlastností. Například 
v Německu, USA a dalších zemích byl zvolen nejčastěji se vyskytující 

alkylbenzensulfonan sodný, reprezentovaný methylesterem dodecylben
zensulfonové kyseliny. Tato látka byla převzata i do původních norem ISO 
a EN. Ve Velké Británii byl a je dosud používán jako referenční látka natri
umdioktylsulfosukcinát. V minulém století byl v rámci východních zemí 
(RVHP) zvolen pro tyto účely dodecylsulfát sodný uvedený i v „Jednotných 
metodách chemického rozboru vod“ používaných v bývalé ČSSR [6]. 
Dodecylsulfát sodný je rovněž preferován v příručce Nolleta [7].

V posledních letech se v nově navrhovaných metodách ISO, zabý
vajících se stanovením aniontových tenzidů průtokovou analýzou, jako 
referenční látka pro výpočet MBAS nahrazuje dodecylbenzensulfonan 
sodný již zmíněným natriumdodecyl1sulfátem (dodecylsulfátem sodným) 
[3, 4], tak jako tomu bylo v bývalých zemích RVHP [6]. 

2 Diskuse
Rozdílnost v používaných referenčních látkách vedla k tomu, že 

v původní normě [1] byly uvedeny tabulky s převodními koeficienty, aby 
bylo možné údaje vzájemně porovnávat. Ukázalo se však, že některé 
převodní koeficienty byly chybné. Vyšla proto oprava [2], jež tuto chybu 
korigovala, která však nebyla dosud zahrnuta do ekvivalentní normy EN, 
resp. ČSN EN (viz výše). Na tento nedostatek upozornila až rumunská 
normalizační organizace na zasedání CEN v červnu 2007 ve Vídni. V tabul-
ce 1 jsou uvedeny původní a opravené hodnoty převodních koeficientů 
a molární hmotnosti jednotlivých látek.

V literatuře se často uvádí, že vzhledem k různým hodnotám převod
ních koeficientů závisí citlivost stanovení na struktuře zvolených slouče
nin. Toto konstatování je však způsobeno tím, že se porovnávají výsledky 
stanovení v hmotnostních koncentracích. Methylenová modř reaguje jako 
činidlo se všemi v tabulce 1 uvedenými látkami na stejném principu, 
protože jsou splněny základní podmínky reaktivity. Toto kationtové barvivo 
tvoří s aniontovými tenzidy iontové asociáty, které jsou bez náboje pře
vážně v neiontové formě, a jsou proto extrahovatelné trichlormethanem. 
Porovnává se intenzita modrého zbarvení tohoto extraktu.

Předpokladem pozitivní reakce je přítomnost alespoň jedné sulfátové 
skupiny nebo sulfoskupiny v molekule a její povrchově aktivní charakter, 
pro který postačí délka alkylu větší než C

8
. Těmto požadavkům odpoví

dají molekuly všech navržených referenčních látek. Délka alifatického 
řetězce odpovídá C

12 
až C

18
 a všechny obsahují jednu sulfoskupinu nebo 

sulfátovou skupinu. V případě zmíněného sulfojantaranu jde o sodnou 
sůl dioktylesteru sulfojantarové kyseliny. Není tedy důvod, proč by tyto 
sloučeniny měly reagovat s různou citlivostí, pokud bude v 1 litru roztoku 
přítomen stejný počet molekul dané látky, což odpovídá stejné látkové 
koncentraci. To lze dokázat následující úvahou.

Na obr. 1 je uvedena závislost mezi molární hmotností a hodnotou 
převodního koeficientu jednotlivých referenčních látek, která je jednoznač
ně lineární. Z toho vyplývá, že pokud by se kalibrační křivky sestrojovaly 
nikoli podle hmotnostních koncentrací, ale podle látkových koncentrací 
v mmol/l, resp. v µmol/l, byly by všechny kalibrační křivky shodné. Kali
brační křivky sestrojované podle hmotnostních koncentrací se budou 
ovšem lišit. Pro dosažení stejné hmotnostní koncentrace vyžaduje roztok 
dodecylsulfonanu sodného (s nejmenší molární hmotností) větší počet 
molekul (asi 1,63 větší) než roztok dioktylsulfojantaranu sodného. To 

Číslo referenční látky M (g/mol) f
 
(opravený)

1 340,48 1,0235

2 272,38 1,2794

3 288,38 1,2084

4 444,55 0,7839

5 348,48 1,0000

Tabulka 1. Převodní koeficienty f a molární hmotnosti M používaných 
referenčních látek pro stanovení MBAS [2]; čísla u referenčních látek 
odpovídají výše uvedenému pořadí

Obr. 1. Závislost převodního koeficientu f různých referenčních látek na 
jejich relativní molekulové hmotnosti M

r
 (viz tab. 1)
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znamená, že dodecylsulfonan reaguje při hmotnostních koncentracích 
zdánlivě citlivěji než dioktylsulfojantaran sodný. Avšak podle látkových 
koncentrací je citlivost stejná, čemuž odpovídá velmi podobná struktura 
molekul uvedených referenčních látek.

Této skutečnosti byla dosud věnována jen malá pozornost. Pouze 
v amerických standardních metodách [5] se jen podmínečně naznačuje, 
že při vyjadřování v ekvimolárních koncentracích by se měly při vyjadřování 
koncentrace aniontových tenzidů s různými referenčními látkami získat 
obdobné výsledky.

3 Závěr
Vyjadřování sumární koncentrace aniontových tenzidů je anomálií 

v porovnání s jinými sumárními stanoveními. Při vyjadřování koncentrace 
se připouští použití pěti různých referenčních látek. Při aplikaci hmot
nostních koncentrací se získají rozdílné kalibrační křivky. Pro vzájemný 
přepočet výsledků jsou k dispozici převodní koeficienty. Avšak při aplikaci 
látkových koncentrací, které odpovídají stejnému počtu molekul dané 
látky v objemové jednotce vody, mají všechny kalibrační přímky stejnou 
směrnici. To znamená, že všechny navržené referenční látky reagují se 
stejnou citlivostí, protože všechny splňují specifické strukturní požadavky 
na pozitivní reakci s methylenovou modří ve stejné míře. Je tendence pro
sadit jako referenční látku natriumdodecylsulfát (dodecylsulfát sodný).
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Some problems of the reference compounds on the determina-
tion of anionactive surfactants (MBAS) (Pitter, P.)

For the determination of MBAS there are five reference compounds 
with conversion factors available. In the case of mass concentrations 
the calibration straight lines have different directions. But in the case 
of amount of substance concentrations only one calibration straight 
line is obtained. All five reference compounds react with the same 
sensitivity which corresponds to their chemical structure.

ESCHERICHIA COLI V ČESKÝCH 
POVRCHOVÝCH VODÁCH

Dana Baudišová

Klíčová slova
Escherichia coli, české řeky, jakost vody

Souhrn
Escherichia coli je specifickým ukazatelem s vysokou indikační 

hodnotou pro fekální znečištění. V minulosti nebyl tento ukazatel pro 
hodnocení povrchové vody dosud užíván. Bylo proto provedeno souhrn-
né hodnocení výskytu Escherichia coli v povrchových vodách ČR v r. 
2007 (12 odběrů ročně ve 100 profilech). Na základě statistického 
zhodnocení výsledků je navržen limit E. coli 25 ktj/1 ml jako přípustné 
znečištění povrchových toků ČR. 

Z výzkumu vyplynuly i rozdíly v korelaci mezi „příbuznými“ indikátory 
znečištění vod (E. coli, koliformní a fekální koliformní bakterie). Z níz-
ké korelace E. coli a koliformních bakterií je zřejmé, že koncentrace 
koliformních bakterií není vázána pouze na fekální znečištění jako 
zdroji výskytu. Dalším zjištěním je, že k přesnému kvantitativnímu 
stanovení E. coli v povrchových vodách není vhodné používat metodu, 
která současně detekuje E. coli a koliformní bakterie.

Úvod 
Escherichia coli (dále E. coli) je nový mikrobiologický ukazatel jakosti 

vody, který v řadě právních předpisů nahradil tradiční stanovení fekálních 
(termotolerantních) koliformních bakterií. E. coli je vysoce specifický ukaza
tel indikující fekální znečištění. Jeho podrobná charakteristika, použitelnost 
různých metod detekce a orientační výskyt v povrchových vodách České 
republiky byl zpracován v předchozí publikaci (Baudišová, 2007). Bylo 
zjištěno, že nejvhodnější metody stanovení E. coli v povrchových vodách 
jsou založeny na průkazu aktivity enzymu βDglukuronidázy za použití fluo
rogenních substrátů. Ve vodách s prokázaným fekálním znečištěním počty 
E. coli dobře korelovaly s počty fekálních (termotolerantních) koliformních 
bakterií (což je širší skupina) a tvořily průměrně 69 % jejich počtu. 

Vzhledem k tomu, že jde o zcela nový, v minulosti pro hodnocení jakosti 
povrchové vody neužívaný ukazatel, byly podrobně zhodnoceny výsledky 
výskytu E. coli v tocích České republiky v roce 2007.

Materiál a metody
Byly použity výsledky stanovení E. coli z databáze situačního monito

ringu chemického a ekologického stavu vod 2007 (povrchové tekoucí 
vody) organizovaného ČHMÚ. Do hodnocení byly zařazeny výsledky ze 

100 profilů velkých a středních toků (z povodí Labe, Vltavy, Berounky, 
Ohře, Moravy a Dyje). Vzorky byly odebírány 12krát ročně v pravidelných 
měsíčního intervalech.

Escherichia coli byla stanovena metodou podle TNV 75 7835 (která 
bude v letošním roce transformována jako ČSN). Tato metoda předepisuje 
stanovení druhu E. coli mezi fekálními (termotolerantními) koliform
ními bakteriemi vyrostlými na mFC médiu při 44 0C. Membránový filtr 
s narostlými fekálními koliformními bakteriemi se přenese na médium 
s 4methylumbelliferylβDglukuronidem a kultivuje se 4 hodiny při 
37 0C. Jako E. coli se počítají kolonie se světle modrou fluorescencí 
pod dlouhovlnným UV zářením 360 nm.

Výsledky a diskuse
Při souborném hodnocení všech výsledků (n = 1 200) se E. coli mezi 

fekálními koliformními bakteriemi vyskytovala průměrně v 64 % (maxi
málně ve 100 %), s vysokou korelací (lineární regrese, rovnice regresní 
přímky y = 1,64x, hodnota spolehlivosti R2 = 0,95). Relativně „vysoká 
korelace“ mezi počty E. coli a fekálních koliformních bakterií je typická 
pro vody se zjevným přísunem fekálního znečištění; v čistých vodách je 
tato korelace výrazně nižší (srov. Baudišová, 2007).

Mezi koliformními bakteriemi se E. coli vyskytovala podle očekávání 
méně – průměrně v 14 % (maximálně v 70 %), s nižší korelací (lineární 
regrese, rovnice regresní přímky y = 4,74x, hodnota spolehlivosti R2 = 
0,46). Je to zejména proto, že zdrojem koliformních bakterií není pouze 
fekální znečištění a některé druhy patřící do skupiny koliformních bak
terií se mnohou ve vodě pomnožovat. Vzhledem k tomu, že se E. coli 
vyskytovala mezi koliformními bakteriemi průměrně pouze ve 14 %, je 
nevhodné používat ke kvantitativnímu stanovení (s vyžadovanou urči
tou přesností) E. coli v povrchových vodách metody, kdy se současně 
detekuje E. coli a koliformní bakterie (např. metoda podle ČSN EN ISO 
93081, Colilert apod.).

Výše uvedené výsledky naznačují, že by se limit E. coli pro přípustné 
znečištění v souladu s „příbuznými“ indikátory fekálního znečištění (koli
formní a fekální koliformní bakterie) měl pohybovat mezi 25 a 30 ktj/ml. 
Experimentálně byl předběžně navržen limit přípustného znečištění toků 
pro ukazatel E. coli – 25 ktj/ml (pouze pro hodnocení jakosti povrchové 
vody v toku, nikoliv pro využívání vody, kdy platí speciální právní předpisy 
odvozené od právních předpisů EU), který byl dále testován. Ukazatel 
E. coli se nově objevil i v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007, 
ale zatím pouze pro užívání vody ke koupání (Tab. 1: Imisní standardy 
ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod) – jako požadavek je 
zde uvedeno nepřekročení celoročního průměru 3 ktj/ml.

Výsledky stanovení E. coli v roce 2007 byly statisticky zpracovány 
a hodnoty dosažené v jednotlivých profilech byly rozřazeny do čtyř kate
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Aritmetický 
průměr

Medián
Geometrický 

průměr
Percentil 

P95

Do 3 ktj/ml 7 23 17 2

4–25 ktj/ml 51 59 65 26

26–250 ktj/ml 38 18 18 58

251 a více ktj/ml 4 0 0 14

Tabulka 1. Počty profilů, jejichž statistické hodnoty odpovídají počtu 
E. coli v jednotlivých kategoriích (vzhledem k tomu, že byly zpracovány 
výsledky ze 100 profilů, jde zároveň o procentní zastoupení)

gorií. V tabulce 1 je uveden počet profilů, ve kterých výsledky stanovení 
E. coli příslušné kategorii odpovídají. Vedle sebe jsou seřazeny různé 
statistické hodnoty (aritmetický průměr, medián, geometrický průměr, 
percentil 95).

Jednoznačně nejméně fekálně znečištěné profily na základě stanovení 
počtu E. coli byly profily VltavaPodolí a VltavaSolenice, kdy i hodnoty 
percentilu P95 byly 3 a méně ktj/ml. Naopak nejvíce fekálně znečištěné 
byly profily BílinaÚstí, LitavkaBeroun, Loděnický potokHostim, Lužická 
NisaHrádek nad Nisou, MandavaVansdorf, OhřeHubertus, StěnavaOto
vice, TepláKarlovy Vary, VolyňkaNemětice, DyjeJevišovka pod, Moravská 
SázavaRáje, OlšavaKunovice, SvratkaRajhrad a TrkmankaPodivín, kdy 
hodnota percentilu P95 dosahovala více než desetinásobku navržené 
limitní hodnoty (> 250 ktj/ml). V některých případech, zejména u menších 
toků, to bylo způsobeno spíše velkými výkyvy v počtech E. coli v průběhu 
roku, než že by to charakterizovalo běžný stav. Proto jsou pro hodnocení 
mikrobiální kontaminace toků vhodnější robustnější metody, které tyto 
výkyvy částečně eliminují (Baudišová a Hejtmánek, 2003).

Metoda stanovení E. coli podle TNV 75 7835 je velmi selektivní 
a specifická, nejistota kvantitativního stanovení se pohybuje okolo 30 %. 
Relativní rozptyl výsledků z mezilaboratorních porovnávání zkoušek orga
nizovaných ASLAB byl 30–110 % (Baudišová, 2006). Větší rozptyl hodnot 
v jednotlivých profilech v průběhu roku (zejména nad 150 %) je dán 
kolísáním počtů E. coli v tocích, které nemá přímo sezonní charakter, ale 
největší vliv mají srážkové poměry a s tím související změny průtoků.

Variační koeficient (relativní směrodatná odchylka) mezi počty E. 
coli v průběhu roku na jednotlivých profilech se pohyboval od 46 do 
379 %, s průměrnou hodnotou 149 %, variační koeficient vyšší než 
150 % byl zaznamenán u 32 profilů (tj. cca u jedné třetiny profilů). 
Mezi extrémně vybočující výsledky lze jednoznačně zařadit jednorázo
vé vysoké hodnoty E. coli v profilech OlšavaKunovice, DyjePodhradí, 
DyjeJevišovka apod.

Závěr
Escherichia coli je velmi dobrý a vysoce specifický ukazatel jakosti 

vody, indikující fekální znečištění. Při kvantitativním stanovení E. coli 
je třeba striktně dodržovat předepsané metody a dbát na přesnost 

stanovení tím, že se zpracovává takový objem vzorku, kdy se odečítá 
statisticky dostatečný počet kolonií.

Byly zpracovány výsledky stanovení E. coli v povrchových vodách České 
republiky (100 profilů státní sítě, 12 odběrů ročně) v roce 2007. Ze zís
kaných výsledků byl navržen limit přípustného znečištění toků 25 ktj/ml. 
V případě použití aritmetického průměru k hodnocení výsledků by tento 
limit splnilo 58 % profilů, v případě geometrického průměru a mediánu 
by vyhovělo 82 % profilů a v případě percentilu P95 by vyhovělo 28 % 
profilů. U třetiny profilů byl rozptyl výsledků stanovení E. coli během roku 
větší než 150 %, což je zejména u menších toků způsobeno změnami 
průtoků v souvislosti s vyššími srážkami.
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Escherichia coli in Czech surface waters (Baudišová, D.)
Escherichia coli is a very good and highly specific indicator of 

water quality, indicating faecal pollution. During the quantitative 
detection of E. coli it is necessary to follow strictly the method 
prescribed, with the respect to the precision of the detection. The 
results of detection of E. coli in the year of 2007 (100 profiles of 
state monitoring network, 12 samples per year) were processed. 
From the results obtained, the value limit of 25 cfu/ml was pro-
posed. In the case of using the arithmetic mean for the evaluation 
of results, 58% of the profiles met the proposed value limit, in the 
case of geometric means and average values it was 82%, and in the 
case of using the percentile P95, it was 28% of them. In the third 
of the profiles studied, the relative standard deviation was higher 
than 150%. That is – mainly in the case of smaller streams, caused 
by changes of the flow during wet weather.

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ 
(a bathing water profile)

Helena Grünwaldová

Klíčová slova
profil vod ke koupání, kvalita koupací vody

Souhrn
V roce 2006 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/7/ES týkající se řízení jakosti vod ke koupání. Směrnice 
ukládá členským státům vytvořit do 24. 3. 2011 profily vod ke 
koupání, které budou obsahovat popis všech jejich charakteristik. 
Článek objasňuje vytvoření profilu vod a posuzování znečištění 
v těchto profilech.

Úvod
Základní požadavky na přírodní koupací vody (moře, sladkovodní nádrže 

a toky) v Evropské unii (EU) jsou určeny směrnicí Rady 76/160/EHS 
o jakosti vody ke koupání [1]. Účelem směrnice bylo zajistit, aby voda 
u pláží a ve vnitrozemských koupalištích nebyla bakteriologicky nebo 
chemicky znečištěna natolik, že by mohla ohrozit lidské zdraví. Směr
nice patří k nejstarším předpisům EU a vedla k trvalému zlepšování 
kvality vody na evropských koupalištích. Po třiceti letech ji však bylo 
třeba novelizovat, aby se zohlednily nejmodernější vědecké a technické 
poznatky. V únoru 2006 byla schválena směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/7/ES (dále jen „směrnice“) o řízení jakosti vod ke koupání 
a o zrušení směrnice 76/160/EHS [2]. Do dvou let by měla být plně 

transponována do právních předpisů ČR a k realizaci jejích ustanovení 
v praxi by mělo dojít do konce roku 2014 [2, 4, 5, 6, 7].

Profil vod ke koupání ve směrnici 2006/7/ES
Směrnice ve svém článku 6 a Příloze III ukládá členským státům 

vytvořit profily vod ke koupání, které mohou zahrnovat jednu část vod 
ke koupání nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Profily vod 
ke koupání budou obsahovat popis veškerých charakteristik vod ke 
koupání, včetně dlouhodobého posouzení příčin znečištění a přijatých 
opatření. Členské státy zajistí, aby profily vod ke koupání byly vytvořeny 
do 24. března 2011 a pak pravidelně aktualizovány.

Směrnice zavádí tedy zcela nový pojem profil vod ke koupání, zatímco 
dosud se odborní pracovníci z celé oblasti voda setkávali s pojmem profilu 
ve smyslu např. profil podélný, měrný, profil toku, profil průtočný, vodoměr
ný apod. [3]. Jde tedy o zavedení nového systému sběru dat a informací 
podle požadavků „směrnice“ s respektováním národních specifik.

Podle Přílohy č. III této „směrnice“ profil vod ke koupání musí obsa
hovat tyto informace:
1) popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke 

koupání a jiných povrchových vod v povodí, které by mohly být příčinou 
znečištění, mají význam pro účely této směrnice a jsou předpokládány 
Rámcovou směrnicí;

2) určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv 
na vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se;

3) posouzení možného rozmnožení sinic;
4) posouzení možného rozmnožení makroskopických řas nebo fytoplank

tonu;
5) vyplýváli z posouzení příčin znečištění, že existuje riziko krátkodobého 

znečištění, pak se musí dále uvést:
– předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krát

kodobého znečištění;
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– údaje o zbývajících příčinách znečištění, včetně přijatých opatření 
řízení a časového plánu k jejich odstranění;

– opatření přijatá v případě krátkodobého znečištění s uvedením 
orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení 
na tyto orgány;

6) údaj o tom, kde se nachází monitorovací místo.
Na základě posouzení jakosti vody ke koupání v koupací oblasti se 

profil vod ke koupání klasifikuje a aktualizuje. 
V případě vod ke koupání předtím klasifikovaných jako „výborné“ 

jakosti je nutno profil vod ke koupání přezkoumat a popřípadě aktualizovat 
pouze tehdy, dojdeli ke změně klasifikace na „dobrou“, „přijatelnou“ 
nebo „nevyhovující“.

V případě vod ke koupání klasifikovaných jako „dobré“, „přijatelné“ 
nebo „nevyhovující“ jakosti je nutno profil vod ke koupání pravidelně 
přezkoumat, aby se posoudilo, zda došlo ke změně hledisek. V případě 
potřeby se profil aktualizuje. Četnost a rozsah přezkumu se určí na 
základě povahy a závažnosti znečištění. Přezkumy však musí být v sou
ladu přinejmenším s hledisky uvedenými v tabulce 1 a musí se provádět 
s četností stanovenou v uvedené tabulce.

• ohraničení vodního systému,
• hloubkový profil,
• sledování vodní hladiny. 
Potenciální zdroje znečištění zjištěné z mapových podkladů
• seznam jednotlivých zdrojů znečištění,
• návrh modelů pro charakteristiku proudění a větru.

Seznam zdrojů znečištění pro popis oblasti a hydromorfologii
Seznam zdrojů znečištění v dané lokalitě
• čištění odpadních vod,
• velkochovy zvířat a jejich zpracování,
• kanalizace,
• nečištěné odpadní vody,
• dešťové vody z komunikací,
• lodní doprava,
• dobytek na pastvinách,
• úložiště hnoje,
• farmářské a chovatelské společnosti,
• zemědělské znečištění,
• řeky, uzavřené kanály,
• sedimenty, navážka,
• rekreační provoz lodí,
• hausbóty,
• rekreanti,
• domácí zvířata na břehu,
• vodní ptactvo,
• zvířata ve volné přírodě.

Terénní průzkum
Plán koupacího místa
• sanitární zařízení,
• odpadové hospodářství,
• charakter břehu,
• počet návštěvníků/koupajících se,
• upřesnění plochy vody (proudu),
• přítok srážkové vody do koupací vody,
• lodní doprava,
• viditelné znečištění,
• rekreační plavba,
• přístavní hráze,
• mola,
• lodní přístavy,
• hausbóty,
• velko/malochov hospodářských zvířat v okolí,
• čištění odpadních vod,
• přítoky nečištěných odpadních vod,
• domácí zvířata na břehu,
• vodní ptactvo,
• průmysl v okolí.
Ekologické ukazatele
• vodní rostliny,
• průhlednost,
• ryby,
• kvalita vody (všeobecně),
• pach,
• pěna,
• podloží koupací vody (jíl, písek, kameny).

Historické údaje o kvalitě vody
Povinná data
• registrovaný počet a druh stížností,
• převládající důvody zákazů koupání,
• časový interval převládajících zákazů.
Bakteriologická data (včetně překročení limitních hodnot)
• hodnoty vyšší než v dlouhodobém normálu, vliv sezonních vlivů v okolí 

(hnízdění vodních ptáků, provozování pastvin),
• modelování v čase,
• korelace s množstvím dešťových srážek, se směrem větru, s počtem 

koupajících se.
Bakteriologické údaje a další parametry
• jiné parametry, které nejsou běžně zjišťovány v koupací vodě (viditelnost, 

výskyt pěny, vodivost, suspendované látky, hodnota pH, teplota vody),
• možné střídání aktivit na přilehlém území ke koupací vodě,
• domácí zvířata na břehu,
• náhlé případy, události,
• jiná opatření v dané lokalitě.
Chemické a ekologické údaje
• problémy se sinicemi,
• zdravotní problémy koupajících se,
• znečištění vodního dna,
• vysoký obsah pesticidů ve vodě.

Klasifikace vod ke koupání Dobrá Přijatelná Nevyhovující

Přezkumy se uskuteční nejméně každé 4 roky 3 roky 2 roky

Tabulka 1. Četnost a rozsah přezkumu profilu vod ke koupání

Stanovení profilu vod ke koupání
Při stanovení profilu vod ke koupání je třeba postupovat v jednotlivých 

krocích, uvedených ve schématu na obr. 1. Profil vod ke koupání musí být 
především vytvořen a posuzován z hlediska zdrojů fekálního znečištění 
a způsobu šíření tohoto znečištění do koupací vody podle indikátorových 
mikroorganismů: Escherichia coli (E. coli) a střevní enterokoky. Důraz 
na ochranu kvality koupacích vod je kladen během celého procesu – od 
monitoringu až po přijatá opatření. Obsah jednotlivých dílčích kroků 
pro vytvoření profilu vod ke koupání uvedených ve schématu je uveden 
v následujících přehledech.

Popis oblasti a hydromorfologie
Obecný popis a lokalizace koupacího místa
• mapa lokality,
• lokalizace – poloha,
• městská/venkovská oblast,
• ohraničení území/vymezení území koupacích vod.
Obecný popis pláže
• sanitární zařízení,
• občerstvení,
• odpadkové koše,
• čištění sanitárního zařízení,
• čištění pláže,
• kosení trávy, popřípadě ošetření a odstraňování dřevin,
• herní plocha,
• počet návštěvníků,
• povrch pláže/dna,
• ohraničení koupací zóny,
• charakter břehu,
• přístavní hráz, molo.
Hydrologický popis lokality
• hydrologická mapa,
• modelování,

Obr. 1. Postup pro vytvoření profilu vod ke koupání
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Seznam zdrojů znečištění a způsobu vnosu do koupací vody
• čištění odpadních vod,
• velkochovy zvířat a jejich zpracování,
• kanalizace,
• nečištěné odpadní vody,
• dešťové znečištění, splachy,
• lodní doprava,
• chov dobytka,
• provozování pastvin,
• farmy s možným odváděním vody z ohrad,
• zemědělské znečištění,
• řeky, potoky, kanály,
• vypouštění nebo zviřování sedimentů, bagrování,
• rekreační provoz na lodích,
• hausbóty,
• koupající se,
• domácí zvířata na břehu,
• vodní ptactvo,
• fauna (zvířata ve volné přírodě), krysy atd.

Charakteristické hodnoty
• seznam charakteristických hodnot,
• seznam potenciálních zdrojů znečištění a způsob jejich vnosu do 

koupací vody,
• podíly potenciálních zdrojů znečištění pomocí modelu, který obsa

huje:
– schéma lokality,
– přesná místa zdrojů znečištění,
– charakteristické hodnoty jako vstupní data pro určení stupně znečiš

tění a doby trvání tohoto znečištění,
– vliv zdrojů znečištění v průběhu různých časových období (v závislosti 

na typu zdroje).

Strategický monitoring
Existuje několik důvodů pro vytvoření společného postupu. Jsou to:

• charakteristické hodnoty pro jednotlivé zdroje znečištění doposud chybí 
stejně tak jako nápravná opatření,

• celkové hodnocení kvality koupací vody a jejího okolí není k dispozici,
• výsledky modelování je nutno podpořit dalšími údaji týkajícími se 

znečištění příslušné lokality a jejího okolí.
Je třeba vytvořit takové množství strategií, kolik druhů znečištění bude 

zjištěno a prověřeno.

Závěr
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti 

vod ke koupání zavádí nový pojem profil vod ke koupání. V Příloze III 
uvedené směrnice je vymezen obsah profilu vod ke koupání a člen
ské státy mají za povinnost vytvořit poprvé profily vod ke koupání do 
24. března 2011.

Pro vytvoření a aktualizaci profilu vod ke koupání podle směrnice 
2006/7/ES a naplnění Přílohy III této směrnice je třeba shromáždit, 
určit, zjistit a verifikovat následující data:
1. popis oblasti a hydromorfologie,
2. terénní průzkum,
3. historické údaje o kvalitě vody,
4. seznam zdrojů znečištění a způsobu vnosu do koupací vody,

5. charakteristické hodnoty,
6. strategický monitoring.
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A bathing water profile (Grünwaldová, H.)
At the beginning of 2006, the new Directive 2006/7/EC of the 

European Parliament and of the Council concerning the management of 
bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC (Directive) 
was accepted. On the basis of this Directive a proactive management 
of the bathing water quality must be carried out; there is a particular 
need for the detection and quantification of sources that should be 
described in what are known as bathing water profiles.

Member States shall ensure that bathing water profiles are establis-
hed, shall be reviewed and updated in accordance with Annex III. Each 
bathing water profile may cover a single bathing water or more on 
contiguous bathing waters. Bathing water profiles shall be established 
for the first time by 24 March 2011.

A bathing water profile is primarily intended to gain an understanding 
of the faecal sources and routes of pollution.

This paper makes specific knowledge available about pollution at 
bathing water location.

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 
PODLE VODNÍHO ZÁKONA 
V SOUVISLOSTI S NĚKTERÝMI 
USTANOVENÍMI ZÁKONA 
O INTEGROVANÉ PREVENCI

Arnošt Kult

Klíčová slova
vypouštění odpadních vod, povrchové vody, zdroj znečištění, vodní zákon, 
integrované povolení

Souhrn
Článek se zabývá postupem povolování vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových. Vydáním zákona č. 76/2002 Sb., o integrované pre-
venci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), došlo ke 
změnám v povolování podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 
Rozhodnutí podle § 8 není vždy vydáváno pouze podle vodního zákona 
– jeho vydání je často nahrazeno postupem v řízení o vydání integrova-

ného povolení. Jde o problematickou záležitost (u průmyslových zdrojů 
znečištění) především při aplikaci § 12 zákona č. 254/2001 Sb. a při 
implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.

Úvod 
Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v právu 

Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES 
[7] (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění 
(IPPC). V roce 2002 vyšel zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pre
venci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) [3], který 
v § 48 stanovil:

V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), se v § 126 doplňuje odstavec 5, který zní: „(5) Rozhodnutí 
vydaná podle § 8 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 36, 37, § 39 
odst. 2 písm. a) a vyjádření podle § 18 odst. 1 se nevydají podle tohoto 
zákona, pokud je jejich vydávání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona 
tím nejsou dotčena.“
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Účinnost zákona č. 76/2002 Sb. byla stanovena § 58 k 1. lednu 
2003, s výjimkou ustanovení § 5 a 6, která nabyla účinnosti dnem 
vyhlášení.

Pro posouzení míry dopadu tohoto zákona v období 2003–2007 byla 
provedena níže uvedená statistická analýza, která vycházela z dostupných 
údajů předávaných Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masa
ryka, veřejné výzkumné instituci (dále jen „VÚV T.G.M.“), jednotlivými 
správci povodí. Databáze je primárně využívána pro výpočty v rámci tzv. 
souhrnné vodní bilance; jsou však k dispozici rovněž hodnoty popisu
jící jakost vypouštěných odpadních vod a doplňující další identifikační 
a správní údaje.

Údaje obsažené v databázi souhrnné vodní bilance
Na základě § 1 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní 

bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci [5], 
a současně s ohledem na provádění výpočtu rekonstrukce přirozených 
průtoků ve vodních tocích podle údajů ze sítě vodoměrných stanic 
Českého hydrometeorologického ústavu, jsou v odboru ochrany vod 
a informatiky k dispozici údaje získávané na základě § 10 a 11 vyhlášky 
č. 431/2001 Sb. [5]. Rozsah údajů, které shromažďují správci povodí od 
povinných subjektů, je stanoven ve vzorovém tiskopisu uvedeném v přílo
hách č. 1 až 4 zmíněné vyhlášky. Pro téma tohoto článku byly využity pouze 
údaje specifikované v příloze č. 3 tiskopisu – „vypouštěné vody“.

Kromě identifikačních informací o příslušném zdroji vypouštění, včetně 
údajů o množství a jakosti odpadních vod charakterizovaných vybranými 
ukazateli znečištění, jsou správci povodí shromažďovány rovněž údaje 
týkající se individuálních rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních 
vod vydaných na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
[1]. V databázi jsou k dispozici rovněž následující údaje:
a) kdo rozhodnutí vydal,
b) pod jakým čj.,
c) kdy (uvádí se datum),
d) platnost rozhodnutí (do),
c) povolené množství vypouštěných odpadních vod v max. l/s, tis.  

m3/měs. a tis. m3/rok.

Kromě „administrativních“ údajů jednotliví znečišťovatelé vyplňují 
rovněž údaje o vypouštěném znečištění, a to v ukazateli:
d) BSK

5
 (pětidenní biochemická spotřeba kyslíku s potlačením nitrifika

ce),
e) CHSK

Cr
 (chemická spotřeba kyslíku dichromanem),

f) NL (nerozpuštěné látky),
g) RAS (rozpuštěné anorganické soli),
h) N–NH

4
+ (amoniakální dusík),

i) N
anorg

 (celkový anorganický dusík),
j) P

celk
 (celkový fosfor).

Dále jsou k dispozici i hodnoty tzv. produkovaného znečištění. Jde 
o průměrné koncentrace odpadních vod na konci výrobního procesu 
nebo, v případě splaškových vod, koncentrace na přítoku do čistírny 
odpadních vod, a to v ukazateli:
k) BSK

5
,

l) CHSK
Cr
,

m) NL,
n) RAS,
o) N–NH

4
+,

p) N
anorg

,
q) P

celk
.

Do databáze jsou také ukládány hodnoty vyčíslující množství vypouš
těných odpadních vod od jednotlivých zdrojů znečištění po jednotlivých 
měsících a celkový součet za uvedený rok.

Popis způsobu provedení statistického šetření
Vlastní statistické šetření bylo provedeno za období 2003–2007 

(celkem pět let). Vycházelo se z předpokladu, že podle § 107 písm. k) 
zákona č. 254/2001 Sb. [1] do působnosti krajských úřadů patří pouze 
povolování vypouštění do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více. Sestavený program provedl 
analýzu údajů uvedených v položce a) („kdo rozhodnutí vydal“). Na základě 
hodnoty celkového množství vypouštěných odpadních vod v uvedeném 
roce a údaje v položce k) (BSK

5
 – produkované) byl proveden odhad počtu 

ekvivalentních obyvatel u každého zdroje znečištění. Kde byla hodnota 
menší než 10 000 a současně bylo zjištěno, že povolení vydal příslušný 
krajský úřad, tam bylo možné dovodit [i podle položky c)], že jde o povolení 
podle zákona č. 76/2002 Sb. [3] (nikoli podle zákona č. 254/2001 Sb. 
[1]). Pro ověření uvedeného algoritmu byla využita databáze uvedená na 
internetové stránce MŽP: 
http://www.env.cz/www/ippc.nsf/companylist?OpenView

Na této stránce je veřejně přístupný seznam provozovatelů, kteří mají 
integrované povolení vydané na základě zákona č. 76/2002 Sb. [3]. Ke 
konci roku 2007 to bylo celkem 977 provozovatelů (právnických nebo 
fyzických osob, které provozují zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb.). 
Kromě názvu znečišťovatele je k dispozici i tzv. identifikační číslo přísluš
ného subjektu (IČ). Tento údaj je současně požadován též v tiskopisu 
vytištěném podle přílohy č. 3 – „vypouštěné vody“ – podle požadavků 
vyhlášky č. 431/2001 Sb. [5]. 

Výpočet provedený při použití údajů obsažených v položce a) („kdo 
rozhodnutí vydal“) získaných z údajů shromažďovaných podle vyhlášky 
č. 431/2001 Sb. [5] byl v roce 2007 porovnán se seznamem provozova
telů uvedeným na internetové stránce MŽP (sestaveným v souladu s pří
slušnými ustanoveními zákona č. 76/2002 Sb. [3]). K tomuto seznamu 
byly výpočetním programem přiřazeny příslušné hodnoty vypouštěného 
znečištění na základě údaje IČ. Zjištěný rozdíl proti hodnotám vypočteným 
pouze z údajů shromažďovaných podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. [5] byl 
nevýznamný (asi 1 % u vypouštěného znečištění podle CHSK

Cr
 za celou 

Českou republiku). Tím bylo potvrzeno, že postup použitý u každého 
zdroje znečištění (s následným přiřazením příslušného odpovídajícího 
správního úřadu) a založený na stanovení počtu ekvivalentních obyvatel 
(výpočet byl proveden na základě tzv. produkovaného znečištění – uka
zatel BSK

5
), je správný a pro rámcovou analýzu trendu údajů vztažených 

k území celé České republiky poskytuje dostatečně přesné výsledky. 
Proto bylo možné bez obav přistoupit k vlastnímu výpočtu za roky: 2003, 
2004, 2005, 2006 a 2007.

Výsledky statistického šetření
Šetření se provedlo pouze u ukazatele jakosti vody CHSK

Cr
. Jde 

o nejlépe vykazovaný údaj, a to i u menších zdrojů znečištění. Výsledky 
uvádíme v tabulce 1. V té je vyčísleno ekvivalentní množství vypouštěného 
znečištění od zdrojů, které měly v daném roce povolení vypouštět odpadní 
vody buď od krajských úřadů, nebo od obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností (popřípadě starší povolení od okresních úřadů). Ve třetím 
a čtvrtém sloupci jsou hodnoty vypouštěného znečištění podle ukazatele 
CHSK

Cr
 (v tunách za kalendářní rok) od komunální sféry. Zatřídění bylo 

provedeno podle číselného kódu označujícího ekonomickou činnost. 
Jde o povinně vyplněný kód přílohy č. 3 tiskopisu – „vypouštěné vody“ 
podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen OKEČ) 
Českého statistického úřadu. OKEČ 90 označuje činnosti související 
s odstraňováním odpadních vod a odpadů a s čištěním měst, OKEČ 
75 veškeré činnosti veřejné správy. V druhém případě pak jde o obce, 
které samy provozují kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů [2]. Součet hodnot obou položek vyjadřuje 
vypouštění od komunálních zdrojů znečištění celkem (jen zanedbatelný 
počet zdrojů ve skupině OKEČ 75 má ekonomickou činnost jiného typu 
než provozování kanalizace pro veřejnou potřebu – např. koupaliště). 
V předposledním sloupci tabulky je uvedeno znečištění od ostatních 
znečišťovatelů – jde především o průmysl.

Pro celkový přehled byla zpracována tabulka 2. Z údajů vyplývá, že od 
roku 2003 značně narostl počet povolení vydaných na základě zákona 
č. 76/2002 Sb. [3]. V roce 2007 už vypouštěné znečištění odpovídající 
zdrojům znečištění s integrovaným povolením a charakterizované uka
zatelem CHSK

Cr
 činilo 36,1 %, tj. více než 1/

3
 z celkového vypouštěného 

znečištění (podle tohoto ukazatele) v České republice. U celkového 
množství vypouštěného znečištění odpovídajícího pouze kategorii průmysl 
a ostatní šlo dokonce v roce 2007 o 91,6 %. Lze říci, že mnohé průmys
lové podniky (jde spíše o velké zdroje znečištění) mají dnes převážně jen 
integrovaná povolení. Poněkud méně výrazná jsou procenta vypočtená 
z počtu zdrojů znečištění (menší průmyslové podniky mají integrovaná 
povolení jen ojediněle).

Možnost změny nebo zrušení povolení podle vodního 
zákona a zákona o integrované prevenci

Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. [1] 
platí, že vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh platné 
povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, jeli to nezbytné ke 
splnění 
1. akčního programu (§ 33 odst. 2),
2. programů snížení znečištění povrchových vod (§ 34 odst. 2 a § 35 

odst. 1),
3. programu snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými 

látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 38 odst. 5),
4. plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního právního 

předpisu,
5. plánu oblasti povodí (§ 25 odst. 6).

Dále platí podle § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. [1], že povolení 
k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 
let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami 
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Kdo povolil
Povoleno podle 
zákona

OKEČ 90 OKEČ 75
Průmysl 
a ostatní

Celkem 
ČR

Vypouštěno v r. 2003 v t/rok
   38 489      824

21 399 60 712
   39 313

Povolily krajské úřady

č. 76/2002 Sb. 675

č. 254/2001 Sb.      9 792 0

Celkem      9 792 675 10 467

Povolily obce s r. p. (okresy) č. 254/2001 Sb.    29 521 20 724 50 245

Vypouštěno v r. 2004 v t/rok
   35 040       62

22 257 57 359
   35 102

Povolily krajské úřady

č. 76/2002 Sb. 11 581

č. 254/2001 Sb.    11 766 163

Celkem    11 766 11 745 23 510

Povolily obce s r. p. (okresy) č. 254/2001 Sb.    23 336 10 512 33 849

Vypouštěno v r. 2005 v t/rok
   32 650      761

19 369 52 780
   33 411

Povolily krajské úřady

č. 76/2002 Sb. 14 446

č. 254/2001 Sb.    16 794 190

Celkem    16 794 14 636 31 430

Povolily obce s r. p. (okresy) č. 254/2001 Sb.    16 617 4 733 21 350

Vypouštěno v r. 2006 v t/rok
   32 218      621

19 890 52 729
   32 839

Povolily krajské úřady

č. 76/2002 Sb. 16 494

č. 254/2001 Sb.    17 384 120

Celkem    17 384 16 615 33 998

Povolily obce s r. p. (okresy) č. 254/2001 Sb.    15 455 3 275 18 730

Vypouštěno v r. 2007 v t/rok
   28 918      681

19 294 48 893
   29 599

Povolily krajské úřady

č. 76/2002 Sb. 17 669

č. 254/2001 Sb.    16 910 78

Celkem    16 910 17 747 34 657

Povolily obce s r. p. (okresy) č. 254/2001 Sb.    12 689 1 547 14 236

Tabulka 1. Vypouštěné znečištění podle ukazatele CHSK
Cr
 v tunách za rok povolené na základě 

zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb. v období 2003–2007

2003 2004 2005 2006 2007

Procento vypouštěného CHSK
Cr
 povoleného podle zákona 

č. 76/2002 Sb. z celkového vypouštěného znečištění v ČR
1,1 20,2 27,4 31,3 36,1

Procento vypouštěného CHSK
Cr
 povoleného podle zákona 

č. 76/2002 Sb. z celkového znečištění vypouštěného zdroji 
zařazenými mezi průmysl a ostatní

3,2 52,0 74,6 82,9 91,6

Procento počtu zdrojů znečištění povoleného podle zákona 
č. 76/2002 Sb. z celkového počtu všech zdrojů v ČR

1,1 4,2 7,3 9,7 11,8

Procento počtu zdrojů znečištění povoleného podle zákona 
č. 76/2002 Sb. z celkového počtu zdrojů zařazených mezi 
průmysl a ostatní

3,6 14,4 25,7 34,7 43,7

Tabulka 2. Procento vypouštěného znečištění u ukazatele CHSK
Cr
 a procento počtu zdrojů 

znečištění s povolením vydaným na základě zákona č. 76/2002 Sb.

nebo nebezpečnými látkami na dobu delší než 
4 roky. 

Naproti tomu zákon č. 76/2002 Sb. [3] v § 
18 stanoví (přezkum plnění závazných podmínek 
integrovaného povolení), že příslušný správní 
úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, 
zda nedošlo ke změně okolností, které by mohly 
vést ke změně závazných podmínek integrovaného 
povolení. Dále pak vždy přezkoumá (§ 18 odst. 2) 
závazné podmínky integrovaného povolení:
a) máli za to, že došlo k závažnému porušení 

podmínek integrovaného povolení,
b) došloli k takové změně v nejlepších dostup

ných technikách, která umožní významné 
snížení emisí bez vynaložení ekonomicky 
neúnosných nákladů na jejich zavedení,

c) zjistíli, že provozní bezpečnost procesu nebo 
činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné 
techniky,

d) vyžadujeli to změna emisních limitů nebo stan
dardů kvality životního prostředí provedená na 
základě jiných právních předpisů, 

e) jeli znečištění životního prostředí v důsledku 
provozu zařízení tak značné, že významně 
přesahuje standard kvality životního prostředí 
a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou 
závazných podmínek provozu zařízení.
Obsah žádosti o integrované povolení je sta

noven v § 4 zákona č. 76/2002 Sb. [3]. S ohle
dem na zákon č. 254/2001 Sb. [1] zmíníme 
ustanovení písmene e), kde je stanoveno, že 
žádost musí obsahovat i podklady vyžadované 
podle zvláštních právních předpisů. Dále pak 
je vymezena účast v řízení, a to v § 7 zákona 
č. 76/2002 Sb. [3] – za účastníka řízení se 
považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních 
právních předpisů.

Z příslušných ustanovení zákona č. 76/2002 
Sb. [3] vyplývá, že k přezkumu by mohlo s ohle
dem na zákon č. 254/2001 Sb. [1] a nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpad
ních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kana
lizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. [4], dojít nejspíše na 
základě § 18 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. [3]. 
K uvedené skutečnosti je však zapotřebí dodat, 
že přezkum není řízením o změně integrovaného 
povolení podle § 19a nebo zánikem integrova
ného povolení podle § 20. Na základě přezkumu 
však může příslušný správní úřad vyzvat provozo
vatele zařízení v přiměřené lhůtě k podání žádosti 
o integrované povolení (§ 19 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 76/2002 Sb. [3]).

Závěr a legislativní doporučení
S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

[7] a § 23a (cíle ochrany vod jako složky životního prostředí) zákona č. 
254/2001 Sb. [1] bude zapotřebí aplikovat ustanovení § 12 odst. 1 
písm. h) téhož zákona. To bude spíše možné u těch zdrojů znečištění, 
na které se přímo nevztahují ustanovení zákona č. 76/2002 Sb. [3]. 
V současnosti jde o zdroje znečištění, které vypouštějí přibližně 64 % 
celkového znečištění v rámci České republiky (podle ukazatele CHSK

Cr
). 

Lze odhadnout, že po roce 2010 (vybudování a intenzifikace řady čistíren 
odpadních vod u komunálních zdrojů znečištění) půjde přibližně o 50 % 
z celkového vypouštěného znečištění. U nich bude možné snadněji 
aplikovat stanovení limitů ukazatelů vypouštěných odpadních vod do 
vod povrchových kombinovaným způsobem v souladu s nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb. [4] a příslušným metodickým pokynem [6]. Určitým 
způsobem by bylo možné situaci regulovat za předpokladu, že by došlo 
k částečné úpravě (např. nepřímou novelou) § 18 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 76/2002 Sb. [3] například takto:

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 
437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb. se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. d) se za slova „vyžaduje-li to změna emisních“ 
vkládají slova „a imisních“.

Seznam použitých podkladů
[1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých záko

nů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/ 
/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., 
zákona č. 180/2008 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb.

[2] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kana
lizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 
Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/ 
/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.

[3] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně něk
terých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona 
č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona 
č. 25/2008 Sb.

[4] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípust
ného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kana
lizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 
Sb.
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[5] Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 
sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

[6] Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního 
prostředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění naří
zení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (Věstník MŽP č. 10/2007).

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 
15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění 
(kodifikované znění) (nahradila směrnici 96/61 ES).

[8] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky.
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Permission for the management of water under the Water Act 
in connection with certain provisions of the Act on integrated 
prevention (Kult, A.)

The article attends to description of procedure of permission of 
discharge of waste water into surface water. Based on the issue of Act 
No. 76/2002 Coll. (Act on integrated pollution prevention and control, 
on the integrated pollution register and on amendment to some laws 
(the Act on integrated prevention) there have been changes in the 
authorization under Act No. 254/2001 Coll. (the Water Act). Decision 
pursuant to Section 8 is not always issued pursuant to the Water Act 
– its issue is often substituted by a process in the proceedings on 
the issue of integrated permission. That is a problem (at industrial 
sources of pollution) particularly in the enforcement of Section 12 
Act No. 254/2001 Coll. and in the implementation of the Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2000 establishing a framework for Community action in the 
field of water policy.

Seznam laboratoří s Osvědčením 
o správné činnosti laboratoře,
které je podle zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 293/2002 Sb. jednou z podmínek splnění požadavků 
na oprávněnou laboratoř

Stav ke dni 1. 8. 2008

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů
Osvědčení č. 356 ze dne 2. 1. 2008, platné do 30. 9. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, VZ / pit, pov, odp, výluh 
Adresa: Podbabská 30, 160 00 Praha 6Podbaba
Telefon: 220 197 321 Telefax: 224 310 759 
Vedoucí: Ing. Věra Očenášková  vera_ocenaskova@vuv.cz

Vodohospodářské laboratoře, s. r. o. 
laboratoř 
Osvědčení č. 350 ze dne 8. 10. 2007, platné do 31. 1. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 304 832 Telefax: 466 304 163 
Vedoucí: Ing. Vlastislav Mácha  vhl@iol.cz

TOMA, a. s. 
laboratoř TOMA, a. s. 
Osvědčení č. 315 ze dne 8. 6. 2006, platné do 30. 9. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pit, pov, odp, výluh 
Adresa: tř. T. Bati, 765 82 Otrokovice
Telefon: 577 664 357 Telefax: 577 662 490 
Vedoucí: Ing. Jiří Chromek, CSc. jchromek@tomaas.cz

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 
laboratoře 
Osvědčení č. 307 ze dne 26. 1. 2006, platné do 31. 1. 2011  
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp 
Adresa: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
Telefon: 469 637 101 Telefax: 469 630 401 
Vedoucí: Milada Bukačová  tefr@vz.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka 
Brno 
laboratoř 
Osvědčení č. 316 ze dne 30. 6. 2006, platné do 30. 6. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno
Telefon: 541 126 311 Telefax: 541 211 397 
Vedoucí: RNDr. Michal Pavonič  michal.pavonic@vuv.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka 
Ostrava 
chemická laboratoř 
Osvědčení č. 353 ze dne 2. 6. 2008, platné do 31. 1. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, VZ / pit, pov, odp 

Adresa: Macharova 5, 702 00 OstravaPřívoz
Telefon: 596 134 181 Telefax: 596 134 180 
Vedoucí: Ing. Petr Tušil, Ph.D.  petr_tusil@vuv.cz

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 
VAK JČ – laboratoř Jindřichův Hradec 
Osvědčení č. 348 ze dne 28. 8. 2007, platné do 31. 8. 2012 
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp 
Adresa: Jiráskovo předměstí 622/III, 377 32 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 361 898 Telefax: 384 321 308 
Vedoucí: Jana Fiedlerová  

PRECIOSA, a. s. 
Úsek rozvoje – laboratoř 
Osvědčení č. 322 ze dne 5. 9. 2006, platné do 30. 9. 2011  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA/pod, pov, odp 
Adresa: Podhorská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 488 111 477 Telefax: 483 313 785 
Vedoucí: Ing. Věra Pitrová  vaclav.kulas@preciosa.com

Hexion Specialty Chemicals, a. s. 
laboratoř OŽP a PB 
Osvědčení č. 338 ze dne 26. 4. 2007, platné do 30. 4. 2012  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Tovární 2093, 356 01 Sokolov
Telefon: 352 614 410 Telefax: 352 623 079 
Vedoucí: Ing. Miroslav Wittner  miroslav.wittner@hexionchem.com

Miroslav Šena, vodohospodářská laboratoř, Nymburk-Babín 
laboratoř 
Osvědčení č. 340 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2012  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Nymburk Babín, Pošt. schr. 2, 288 02 Nymburk
Telefon: 325 513 518 Telefax: 325 513 518 
Vedoucí: Ing. Stanislav Marek  senalab@centrum.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Jaderná 
elektrárna Dukovany 
Chemická laboratoř, odd. chemické režimy 
Osvědčení č. 336 ze dne 21. 2. 2007, platné do 29. 2. 2012  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: 675 50 Dukovany
Telefon: 561 102 038 Telefax: 568 866 437 
Vedoucí: Ing. Petr Chvátal  Petr.Chvatal@cez.cz

Ing. Dagmar Kopečná 
Vodohospodářská laboratoř 
Osvědčení č. 357 ze dne 14. 1. 2008, platné do 31. 1. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp 
Adresa: Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Telefon: 323 602 539 Telefax: 323 603 736 
Vedoucí: Ing. Dagmar Kopečná  

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 
VAK JČ – laboratoř Písek 
Osvědčení č. 359 ze dne 18. 1. 2008, platné do 31. 1. 2013  
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Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp 
Adresa: Alešova ulice, 397 11 Písek
Telefon: 382 214 603  
Vedoucí: Petr Pulkrab  petr.pulkrab@vakjc.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Elektrárny 
Poříčí 
Vodní laboratoř, odd. provozních režimů 
Osvědčení č. 358 ze dne 1. 2. 2008, platné do 28. 2. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Kladská 466, 541 37 Trutnov 3Poříčí
Telefon: 492 102 227 Telefax: 492 102 199 
Vedoucí: Ing. Věra Krouželová  Vera.Krouzelova@.cez.cz

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. 
provozní laboratoř ČOV 
Osvědčení č. 361 ze dne 1. 2. 2008, platné do 28. 2. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 423 896 Telefax: 569 425 562 
Vedoucí: Petr Krejčí  laborp@mujbox.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Elektrárna 
Chvaletice 
Chemická laboratoř 
Osvědčení č. 365 ze dne 30. 6. 2008, platné do 30. 6. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: 533 12 Chvaletice
Telefon: 462 102 920 Telefax: 462 103 525 
Vedoucí: Ing. Lea Pražáková  Lea.Prazakova@cez.cz

VODAK Humpolec, s. r. o. 
Laboratoř Vodak 
Osvědčení č. 365 ze dne 30. 5. 2008, platné do 31. 5. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Lužická 1673, 396 01 Humpolec  (ČOV)
Telefon: 565 533 150 Telefax: 565 533 307 
Vedoucí: Ing. Václav Čech  sekretariat@vodakhu.cz

Ekologická laboratoř PEAL, s. r. o. 
ekol. laboratoř 
Osvědčení č. 364 ze dne 28. 4. 2008, platné do 30. 4. 2013  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, VZ / pit, pov, odp, výluh 
Adresa: U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
Telefon: 241 728 264 Telefax: 241 728 264 
Vedoucí: Ing. Ivan Černý  milankempny@volny.cz

Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
laboratoře 
Osvědčení č. 326 ze dne 13. 9. 2006, platné do 30. 9. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp 
Adresa: K Májovu, 537 04 Chrudim
Telefon: 469 626 336 Telefax: 469 622 269 
Vedoucí: Ing. Dagmar Moravcová  covchrudim@tiscali.cz

Precheza, a. s. 
Centrální laboratoře – lab. životního prostředí 
Osvědčení č. 349 ze dne 3. 10. 2007, platné do 30. 9. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR / odp, pov 
Adresa: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov
Telefon: 581 252 344 Telefax: 581 252 342 
Vedoucí: Ing. Jan Balcárek, Ph.D. jan.balcarek@precheza.cz

Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice 
OŘKJ – laboratoř severočeských dolů 
Osvědčení č. 330 ze dne 1. 12. 2006, platné do 31. 12. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / odp 
Adresa: 432 01 Kadaň
Telefon: 474 902 158 Telefax: 474 902 016 
Vedoucí: Ing. Miroslav Šíma  msima@mail.sdas.cz

AQUA-CONTACT Praha, v. o. s. 
laboratoř 
Osvědčení č. 354 ze dne 28. 11. 2007, platné do 31. 10. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp 
Adresa: Buzulucká 6, 160 00 Praha 6
Telefon: 233 321 977 Telefax: 224 311 424 
Vedoucí: Ing. Karel Běhounek  karel.behounek@aquacontact.cz

Mondi Packaging Paper Štětí a. s. 
Laboratoř vodního hospodářství, Centrální laboratoře 
Osvědčení č. 363 ze dne 1. 2. 2008, platné do 28. 2. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp 
Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Telefon: 416 802 890 Telefax: 416 802 158 
Vedoucí: Ing. Martina Mihaľková  
martina.mihalkova@mondipackaging.com

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Elektrárna 
Dětmarovice 
Chemické laboratoře ČEZ, Elektrárna Dětmarovice 
Osvědčení č. 346 ze dne 10. 7. 2007, platné do 31. 1. 2009 
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp 
Adresa: č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice
Telefon: 591 102 742 Telefax: 596 550 336 
Vedoucí: Irena Kašpárková  Irena.Kasparkova@cez.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Elektrárna 
Mělník 
laboratoř vody ČEZ Mělník 
Osvědčení č. 331 ze dne 1. 12. 2006, platné do 30. 11. 2008  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: 277 03 Horní Počaply
Telefon: 311 102 558 Telefax: 311 102 013 
Vedoucí: Katarina Vrňáková  Katarina.Vrnakova@cez.cz

Jiří Žovinec – AQUA-CHEM 
laboratoř odpadních vod ČOV 
Osvědčení č. 345 ze dne 14. 6. 2007, platné do 30. 6. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Čechova ul., 256 01 Benešov u Prahy
Telefon: 317 721 496 Telefax: 317 721 496 
Vedoucí: Jiří Žovinec  zovinec@quick.cz

AQUA-AGRO SERVIS, s. r. o. 
Hydroanalytická zkušební laboratoř 
Osvědčení č. 343 ze dne 1. 6. 2008, platné do 31. 5. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp, výluh 
Adresa: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava 2Vítkovice
Telefon: 596 618 654 Telefax: 596 618 654 
Vedoucí: Ing. Jana Bzonková  aqua.agroservis@worldonline.cz

Jana Svobodová 
Chemická laboratoř 
Osvědčení č. 320 ze dne 30. 6. 2006, platné do 30. 6. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: 9. května 1184, 742 58 Příbor
Telefon: 556 719 560 Telefax: 556 719 679 
Vedoucí: Ing. Jana Svobodová  laborator_pribor@seznam.cz

ČEZ Energetické služby, s. r. o.  
vodohospodářská laboratoř  
Osvědčení č. 360 ze dne 15. 1. 2008 platné do 31. 12. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp 
Adresa: Výstavní 1144/103, 706 02 OstravaVítkovice
Telefon: 597 015 361 Telefax: 597 015 309 
Vedoucí: Zdeňka Poláchová  zdenka.polachova@evias.cz

Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r. o. 
laboratoř pitných vod 
Osvědčení č. 312 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2011  
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov 
Adresa: Černoleská 1600, 256 13 Benešov
Telefon: 317 726 005 Telefax: 317 722 472 
Vedoucí: Ing. Věra Syslová  vhs@abnet.cz

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 
Útvar kvality – detašované pracoviště Tábor 
Osvědčení č. 309 ze dne 1. 3. 2006, platné do 31. 3. 2011  
Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor
Telefon: 381 264 706 Telefax: 381 281 004 
Vedoucí: Alena Melicharová tebichova@ta.vakjc.cz

AQUA SERVIS, a. s. 
laboratoř 
Osvědčení č. 323 ze dne 3. 10. 2006, platné do 31. 10. 2011  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ / pit, pov, odp 
Adresa: Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



��

Telefon: 494 535 267 Telefax: 494 539 109 
Vedoucí: Ing. Hana Hamplová  aquaservis.hamplova@tiscali.cz

HUMECO, a. s. 
Laboratoř vod HUMECO, a. s. 
Osvědčení č. 339 ze dne 25. 4. 2007, platné do 30. 4. 2012  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp 
Adresa: MostKopisty č.p. 1, PSČ 434 01
Telefon: 476 203 854 Telefax: 476 206 860 
Vedoucí: Ing. Lenka Zachová  laborator@humeco.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Jaderná 
elektrárna Temelín 
skupina Laboratoře OJ 
Osvědčení č. 351 ze dne 15. 10. 2007, platné do 31. 1. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp 
Adresa: 373 05 Temelín
Telefon: 381 103 932 Telefax: 381 103 566 
Vedoucí: Ing. Zdenka Pávková  Zdenka.Pavkova@cez.cz

DIAMO, s. p., o. z. Správa uranových ložisek Příbram 
laboratoř Příbram Diamo, s. p. 
Osvědčení č. 362 ze dne 14. 2. 2008, platné do 31. 1. 2009 
Oblast platnosti: ZCHR, RA / pit, pov, odp 
Adresa: 28. října 184, 261 01 Příbram VII
Telefon: 318 644 211 Telefax: 318 664 225 
Vedoucí: Ing. Stanislava Dvořáková  dvorakova@diamo.cz

Technické služby Strakonice s. r. o. 
TS Strakonice, laboratoř VHS
Čistírna odpadních vod Strakonice 
Osvědčení č. 310 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, pod, odp 
Adresa: Za Káním vrchem, 386 01 Strakonice
Telefon: 383 322 067 Telefax: 383 322 067 
Vedoucí: Ing. Alena Chumová  

Spolana, a. s. 
Útvar řízení jakosti 
Osvědčení č. 311 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, SAA / pov, odp 
Adresa: Práce 657, 277 11 Neratovice
Telefon: 315 662 550 Telefax: 315 665 008 
Vedoucí: Ing. Jarmila Škrhová  jskrhova@spolana.cz

Vodaprim s. r. o. 
Osvědčení č. 329 ze dne 31. 10. 2006, platné do 31. 10. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pod, odp 
Adresa: Daimlerova 1172/5, 301 00 PlzeňSkvrňany
Telefon: 377 823 323 Telefax: 377 822 029 
Vedoucí: Jiří Poupa  vodaprim@seznam.cz

DEKONTA, a. s. 
Laboratoř Dřetovice 
Osvědčení č. 341 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR, MB, SOA / voda, zemina 
Adresa: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Telefon: 602 133 383 Telefax: 312 292 966 
Vedoucí: Ing. Petra Žáčková  zackova@dekonta.cz

Lučební závody a. s. KOLÍN 
Vodohospodářská laboratoř 
Osvědčení č. 342 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp 
Adresa: Pražská 54, 280 24 Kolín II
Telefon: 321 741 590 Telefax: 321 725 243 
Vedoucí: Ing. Markéta Šimůnková  simunkova@lucebni.cz

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. 
Laboratoř  
Osvědčení č. 347 ze dne 10. 9. 2007, platné do 30. 9. 2010  
Oblast platnosti: ZCHR / pit, odp 
Adresa: Kladská 1521, 547 01 Náchod
Telefon: 491 419 312  
Vedoucí: Ing. Pavel Šulc  laborator@vakna.cz 

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchraného 
sboru ČR,
Institut ochrany obyvatelstva
laboratoř – pracoviště protichemických opatření
Osvědčení č. 367 ze dne 1. 7. 2008, platné do 31. 7. 2011
Oblast platnosti: ZCHR, BCHL / pit, pov, odp, methan. a ethan. roztoky, 
vzduch, půda
Adresa: Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon: 950 580 331 Telefax: 466 921 153
Vedoucí: Ing. Tomáš Čapoun, CSc. jana.krykorkova@ioolb.izscr.cz

Český hydrometeorologický ústav
laboratoř – oddělení jakosti vod
Osvědčení č. 368 ze dne 1. 8. 2008, platné do 31. 8. 2011
Oblast platnosti: ZCHR / pov, pod
Adresa: Generála Šišky 942, 143 00 Praha 412Kamýk
Telefon: 244 033 498 Telefax: 244 033 499
Vedoucí: Ing. Larisa Zayets zayets@chmi.cz

Vysvětlivky: BCHL – bojové chemické látky
  HB – hydrobiologie
  MB – mikrobiologie
  RA –  radiochemická analýza
  SAA – speciální anorganická analýza
  SOA – speciální organická analýza
  TX – testy toxicity
  VZ – odběry vzorků
  ZCHR – základní chemický rozbor
  pit – pitná voda
  odp – odpadní voda
  pod – podzemní voda
  pov – povrchová voda
  výluh – vodné výluhy

Poznámka: Oblast působnosti laboratoře uvedená zkratkou je pouze 
orientační – podrobně je specifikována v příloze osvědčení.

ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 30, 160 00  Praha 6
Tel., fax: 224 319 783

aslab@vuv.cz, http://aslab.vuv.cz
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Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vytvořila za dobu své existence velmi 
zajímavou referenční listinu, která obsahuje dlouhou řadu návrhů, 
projektů a realizací čistíren odpadních vod, úpraven vody a dalších 
technologických celků.

TECHNOLOGICKÉ NÁVRHY, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST, MONTÁŽE

Areál ENVI-PUR v Soběslavi

Výrobní program
	čistírny odpadních vod (ČOV)
	úpravny vody (ÚV)
	komponenty pro ČOV a ÚV
	odlučovače ropných látek a lapoly
	aerační systémy Silikon-kaučuk
	denitrifikační systém elimi-NITE
	čerpací jímky
	tvarovky PP, PVC
	nádrže svařované z PP, PE a PVC
	nádrže ocelové, nerezové
	ocelové konstrukce
	vzduchotechnika (průmyslová i bytová)
	strojírenská výroba

Komplexní přístup při zpracování zakázky
	návrh řešení
	projektové studie
	zpracování projektové dokumentace
	výroba, dodávka a montáž
	komplexní zkoušky a uvedení do provozu
	technologický dohled a servis
Firma ENVI-PUR, s.r.o. si je vědoma důrazu, který je kladen na 

životní prostředí z hlediska vstupu ČR do Evropské unie. Proto vždy 
přichází s nabídkou komplexního inženýrsko–dodavatelského zajiš-
tění realizací staveb. V roce 2002 byl ve firmě zaveden a certifikován 
systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré 
typové výrobky jsou certifikovány dle platné legislativy.

Společnost  ENVI-PUR,  s.r.o.  je  známa  zejména  jako  výrobce 
a dodavatel čistíren odpadních vod s označením Bio Cleaner, které 
jsou dostupné v několika typových řadách. Čistírny Bio Cleaner lze 
použít u rodinných domů (typová řada 4 - 15 EO), v penzionech či 
motorestech (typová řada 20 - 150 EO), v obcích a městech (kom-
paktní ČOV pro obce a města: 200 – 10000 EO. Do referenční listiny 
patří i větší areálové ČOV pro města i průmyslové ČOV.

ENVI-PUR®, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o., Sídlo: Měšická 3083, 390 02 Tábor
Obchodně-technické odd.: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, GSM brána: 737 240 800, Fax: 381 251 739
e-mail: envi-pur@envi-pur.cz, www.envi-pur.cz

Dodáváme téměř do celé Evropy

ČOV Humpolec po rekonstrukci 2006
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Společnost ENVI-PUR, s.r.o. se, kromě ČOV, v posledních letech 
zaměřuje na dodávku technologií pro úpravu vody, kde využívá 
nejmodernější technologie v úpravě vody (např., drenážní systémy 
Leopold pro vodárenské filtry, flotace, UV dezinfekce, membránové 
technologie). 
Možnosti aplikací:

	úprava pitné vody pro města a obce
	úprava bazénové vody
	úprava technologické vody pro průmyslové aplikace
	stavebnicové úpravny vody pro drobné provozovny a rodinné 
domy

FLoTAcE RoZpUŠTĚNÝM VZDUcHEM  
pRo pITNoU VoDU

ČOV masokombinát ROVISA Litva

Flotace  rozpuštěným vzduchem  je  separační proces,  který  se 
zařazuje jako první separační stupeň při úpravě vody. První flotační 
jednotka ve střední a východní Evropě pro úpravu pitné vody byla 
realizována právě naší společností na ÚV Mostiště. 

Flotace na ÚV Mostiště získala cenu SVH a SOVAK Nejlepší 
stavba vodního hospodářství roku 2005.

VÝHoDY FLoTAcE (DAF)
	velký rozsah povrchového zatížení (5 - 15 m/h)
	menší zařízení a tedy menší zastavěná plocha

	snížení množství technologické vody
	vysoká sušina kalu (0,5 – 5 %)
	vysoká účinnost separace částic velikosti desítek µm
	vysoká účinnost separace organismů
	pozitivní vliv na provoz následujícího separačního stupně

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY pRo VoDÁRENSKÉ FILTRY
	bez nebo s krytem IMS®

	drenážní systém zaručuje rovnoměrné praní v celé ploše filtru
	nedochází k tvorbě tzv. mrtvých koutů při praní
	je zaručeno dosažení lepší účinnosti vyprání filtračního média 
a tím se zvyšuje kalová kapacita filtru

	snižují se provozní náklady
	snadná a rychlá montáž
V České republice byl již tento špičkový drenážní systém osazen 

od konce  roku 2005 na následujících úpravnách,  včetně ploch 
filtrů: 
•	 ÚV Milence         212 m2

•	 ÚV Hradiště         438 m2

•	 ÚV Plzeň (postupná výměna)     99,2 m2

•	 ÚV Frenštát – Bystré      15,2 m2

•	 ÚV Lednice        92,5 m2

•	 ÚV Mariánské Lázně      132,5 m2

•	 ÚV Štítary        140,2 m2

(připravuje se montáž dalších 140 m2).

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště získala ocenění SVH 
a SOVAK Nejlepší stavba vodního hospodářství roku 2007 
v kategorii I nad 50 mil. Kč

V současné době probíhá osazení tohoto drenážního systému na 
úpravně vody Souš (305 m2).

Milan Drda, technický ředitel
Tel.: 381 203 240, mobil: 737 240 840, e-mail: drda@envi-pur.cz

Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Milan Svoboda, obchodní ředitel
Tel.: 381 203 218, mobil 737 240 818  

e-mail: svoboda@envi-pur.cz
Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
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Environmentální dopady 
úpravy pitné vody  
ve srovnání s životním 
cyklem PET lahví
Vladimír Kočí

Klíčová slova
úprava vody – voda balená – LCA – posuzování životního cyklu

Souhrn
Tématem článku je srovnání environmentálních dopadů pitné 

vody upravené v úpravně s environmentálními dopady výroby 
a recyklace PET lahví. Ačkoli se jedná o dva rozdílné produkty, lze 
srovnat jejich environmentální významnost vzhledem ke službě, 
kterou zákazníkovi poskytují. Srovnáváme 
tedy environmentální zátěž způsobenou 
úpravou 150 000 litrů vody na vodárně 
Želivka s environmentální zátěží spojenou 
se získáním surovin pro výrobu 100 000 
lahví PET o objemu 1,5 litru. V případě PET 
lahví uvažujeme recyklaci včetně závěreč-
ného energetického využití odpadu z PET. 
Vzhledem k rozsahu nutných dat a jejich 
omezené dostupnosti je třeba výstupy 
práce vnímat jako podklady pro další dis-
kusi a nelze na nich stavět na konkrétních 
hodnotách. Jednoznačně byl potvrzen fakt, 
že používání PET lahví je několikařádově 
větší zátěží pro životní prostředí než vodá-
renský provoz.

u

Úvod
V poslední době  se  častěji na veřejnosti 

hovoří  o environmentálních  dopadech 
distribuce pitné  vody. Velmi  často  je  zde 
diskutována  otázka,  zda  by  balená  voda 
měla  být  distribuována  ve  skleněných  či 
plastových lahvích, či zda mají být plastové 
lahve  recyklovatelné. V tomto  příspěvku 
bych  se  rád zastavil nad několika aspekty 
této  problematiky  z pohledu  posuzovaní 
životního cyklu – metody LCA (Life Cycle 
Assessment).
Jako v mnoha otázkách týkajících se inter-

akcí  lidských aktivit  a životního prostředí 
neexistuje jednoznačné řešení, která varianta 
či který přístup  je správný a v podstatě ve 
všech situacích je třeba brát do úvahy lokál-
ní  specifika  –  tedy neexistuje univerzální 
návod, ale „přijde na to“.
V oblasti vodárenství vs. balená voda  je 

třeba mít na paměti, že chceme-li porovnávat 
environmentální dopady výroby například 
1 litru pitné vody, musíme si předem defino-
vat, jakému účelu pitná voda bude sloužit. 
Jestliže hodláme pít vodu v domácnosti, na 
zahradě letního domu nebo na horské tůře, 
vždy budeme mít jiné požadavky na balení 
a tudíž i distribuci vody. Není ekonomické 
ani environmentálně šetrné nosit skleněnou 
láhev s sebou na horskou tůru, neboť samot-
ný skleněný obal něco váží.
Nejprve si krátce přibližme podstatu LCA.

LcA ve 4 odstavcích
Na začátku zpracovávané  studie LCA  je 

třeba  jasně definovat cíl a rozsah studie. 

Zadání musí obsahovat jasné a jednoznačné stanovení důvodu, proč 
je studie LCA zpracovávána, a dále zamýšlené využití zjištěných 
závěrů. V cílech musí být specifikováno, jaké a jak detailní infor-
mace se budou vyžadovat, jakému účelu bude studie sloužit a jaká 
rozhodnutí  budou založena na  zjištěných výsledcích. Klíčovou 
úvahou je, zda výsledky LCA budou využity interně, pro aplikaci 
uvnitř určité firmy ke zlepšení ekologického chování systému, nebo 
externě, např. pro ovlivnění strategie státní správy. Cíl studie musí 
jednoznačně stanovit zamýšlené použití, důvody provádění studie 
a zamýšlené publikum, tj. kdo bude seznámen s výsledky studie. 
Definováním rozsahu se míní především určení  funkce,  funkční 
jednotky a referenčního toku, dále se jedná o určení hranic systému, 
metod alokace a popsání postupů kontroly kvality vstupních dat.  
Mělo by zde být určeno, která data a informace budou potřebná 
pro provedení studie. Pro posuzování dopadů (LCIA – Life Cycle 
Impact Assesment)  je  již na  tomto  stupni  třeba označit použité 
kategorie dopadu (klasifikace) a zajistit, aby data byla kompatibilní 
s rozsahem fáze posuzování dopadů. Dále je třeba transparentně 
uvést přijaté předpoklady a omezení, popsat metody kritického 
zhodnocení a typ a formát výstupu studie [1].

Výsledek indikátoru kategorie dopadu PET lahve
Vodárenský 
provoz

Abiotické suroviny (ADP) [kg Sb-Equiv.] 171447 0,0731

Acidifikace (AP) [kg SO2-Equiv.] 486440 0,2777

Eutrofizace (EP) [kg Phosphate-Equiv.] 8359 0,0040

Ekotoxicita sladkovodní (FAETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 218122 0,0205

Globální oteplování (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] 26999692 13,6902

Humánní toxicita (HTP inf.) [kg DCB-Equiv.] 2802651 1,0512

Ekotoxicita mořská (MAETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 14092377977 7888

Úbytek stratosférického ozónu (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] 2,5915 1,53E-06

Tvorba fotooxidantů (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 26313 0,0139

Ionizující záření (RAD) [DALY] 0,067467847 3,99E-08

Ekotoxicita terestrická (TETP inf.) [kg DCB-Equiv.] 47490 0,0324

Výsledek indikátoru kategorie dopadu PET lahve
Vodárenský 
provoz

Acidifikace [m2 UES]  8716051 4,995

Eutrofizace akvatická [kg NO3-Equiv.] 27296 0,013

Globální oteplování [kg CO2-Equiv.] 27153219 13,750

Fotooxidanty - lidské zdraví a materiály [pers*ppm*hours] 9,127 4,32E-06

Fotooxidanty - vegetace [m2 UES*ppm*hours] 130467584 62,8

Úbytek stratosférického ozónu [kg R11-Equiv.] 2,593281637 1,53E-06

Eutrofizace terestrická [m2 UES] 1587972 0,758

Výsledek indikátoru kategorie dopadu PET lahve
Vodárenský 
provoz

Spotřeba surovin [MJ surplus] 86134 0,359

Využití neobnovitelné energie [MJ] 262256325 106,24

Acidifikace akvatická [kg SO2-Eq. to air] 447672 0,257

Ekotoxicita akvatická [kg TEG-Eq. to water] 449177633 258,6

Eutrofizace akvatická [kg PO4-Eq. to water] 34,1 2,58E-05

Lidské zdraví - karcinogeneze [kg C2H3Cl-Eq. to air] 105400 0,0019

Globální oteplování (500 let) [kg CO2-Eq. to air] 25975142 13,28

Lidské zdraví - nekarcinogenní účinky [kg C2H3Cl-Eq. to air] 540805 0,0144

Tvorba fotooxidantů [kg C2H4-Eq. to air] 3094 0,00074

Lidské zdraví - respirační choroby [kg PM2.5-Eq. to air] 49956 0,0274

Půdní acidifikace a eutrofizace [kg SO2-Eq. to air] 779069 0,4167

Půdní ekotoxicita [kg TEG-Eq. to soil] 20764850 12,026

Výsledek indikátoru kategorie dopadu PET lahve
Vodárenský 
provoz

UBP vstupy 523512101 234,8

UBP výstupy 35424974085 19792

Tab. 1. Výstupy charakterizačního modelu CML 2001

Tab. 2. Výstupy charakterizačního modelu EDIP 2003

Tab. 3. Výstupy charakterizačního modelu IMPACT 2002+

Tab. 4. Výstupy charakterizačního modelu UBP
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Fáze LCA nazývaná  inventarizační analýza  (LCI – Life Cycle 
Inventory)  slouží  ke  zjištění  a vyčíslení  všech materiálových 
a energetických toků během celého životního cyklu posuzovaného 
produktu nebo produktového systému. Množství spotřebovaných 
surovin  a vypuštěných  emisí  je  vždy  vztaženo k referenčnímu 
toku posuzovaného produktu. Výsledky inventarizace by měly být 
prezentovány přehlednou formou, kolik a jakých látek z okolního 
prostředí do  systému vstupuje a kolik vystupuje. Tyto podklady 
slouží následnému posuzování dopadů LCIA. I ten nejjednodušší 
produkt vstupuje do většího počtu jednotlivých operací. Opravdový 
„život“ produktu začíná při  získávání  surovin nutných pro  jeho 
výrobu, pokračuje při výrobě materiálů, dále se odvíjí při výrobě 
vlastního produktu, při jeho užívání spotřebitelem a končí při likvi-
daci produktu. Všechny tyto zmíněné operace jednotlivých stádií 
životního cyklu musí být v inventarizaci zmapovány [2].
Výstupem z inventarizační analýzy je soubor dat shrnující mate-

riálové  toky vstupující  a vystupující přes hranice produktového 
systému. Zjednodušeně řečeno se jedná o informace, jaká množství 
jakých látek se dostávají během celého životního cyklu produktu do 
prostředí ve formě různých emisí a jaká množství přírodních surovin 
byla spotřebována. Tento soubor dat nazýváme environmentálním 
profilem produktu. Aby mohlo posuzování životního cyklu napo-
máhat rozhodování, je třeba výsledky inventarizace vhodně interpre-
tovat. Je třeba určit, který z emisních toků je z hlediska dopadů na 
životní prostředí významnější. Náplní fáze posuzování dopadů LCIA 
(Life Cycle Impact Assessment) je přiřazení výsledků z inventarizace 
jednotlivým kategoriím dopadů a vyčíslení míry  jejich působení 
tzv. charakterizací. Porovnávané alternativy, dva  různé produkty, 
zpravidla  zahrnují  jiné materiály a technologie. Spotřebovávány 
jsou tudíž  jiné suroviny a také  jsou emitovány  jiné emise s jiným 
„měrným“ environmentální dopadem. Jeden 
systém může produkovat více skleníkových 
plynů, zatímco druhý více látek karcinogen-
ních. Cílem posuzování dopadu je porovnat 
jednotlivé dopady a srovnat jejich závažnost. 
Aby bylo možné rozhodnout, která varianta je 
šetrnější k životnímu prostředí, je třeba pro-
vést porovnání různých toků emisí vzhledem 
k důležitosti  environmentálního dopadu, 
jaký mohou způsobit. Hodnocení dopadů 
je  srovnávání významnosti  každého emis-
ního  toku vzhledem k celkovým známým 
dopadům  lidské činnosti  v dané kategorii. 
Inventarizace  je zde převedena na seznam 
vyjadřující míru čerpání surovin a potenciály 
dopadů na jednotlivé složky životního pro-
středí. Výstupem z LCIA je soubor výsledků 
indikátorů různých kategorií dopadu [3].Vzá-
jemné porovnání různých environmentálních 
dopadů je umožněno rozvojem tzv. charakte-
rizačních modelů pro metodu LCA jako jsou 
modely CML 2001 [4], EDIP [5], TRACI [6], 
IMPACT 2002+  [7],  z nichž zejména EDIP 
a IMPACT 2002+ poskytují  i lokalizovaná 
data pro jednotlivé regiony Evropy.

Interpretace životního cyklu  je  čtvrtá 
a závěrečná  fáze LCA. Ač  je  to  fáze  závě-
rečná, podílí se iterativním způsobem i na 
fázích předešlých. Výstupy  z interpretace 
si  často  vyžádají  doplnění  nebo  změny 
v předchozích fázích. Během inventarizační 
fáze a fáze posuzování dopadů byly zákonitě 
provedeny určité odhady, předpoklady a roz-
hodnutí, jak v studii pokračovat. Byla přijata 
určitá zjednodušení či aproximace. Všechny 
tyto  předpoklady musí  být  zahrnuty  do 
fáze interpretace, musí zde být diskutovány 
a obhájeny,  vždy musí  být  stavěny  vedle 
prezentace výsledků [8].

LcA úpravy vody vs. životní cyklus 
pET láhve
Pro  účely  zjednodušené  demonstrace 

rozdílu environmentálních dopadů uprave-
né vody a balené vody a pro účely použití 

metody LCA ve vodárenství jsou použity následující data a před-
poklady:
1) funkce systémů: zajištění pitné vody,
2) funkční jednotkou je zajištění 150 000 litrů pitné vody pro spo-
třebitele,

3) referenčním tokem je:
a)  úprava 150 000  litrů pitné vody na vodárenském provozu 

Želivka,
b)  100 000 PET lahví o objemu 1,5 litru,

4) hranice systému:
a)  proces výroby pitné vody na vodárně včetně dávkovaných 

chemikálií, distribuce vodním řadem není uvažována,
b)  životní  cyklus PET  lahve,  výroba, užití,  včetně  recyklace 

a finálního energetického využití odpadu,
5) omezení
a)  platí pouze pro situaci, kde je dostupná pitná voda z vodo-

vodu,
b)  nepředpokládáme  energetickou  a materiálovou náročnost 

stavby a provozu vodovodního řadu – náš referenční tok je při 
porovnání celkové distribuce vody v řadu zanedbatelně malý, 
alokace dopadů stavby a provozu řadu tudíž není zahrnuta,

c)  neuvažujeme materiálové a energetické náklady na plnění 
lahví balené vody ani na jejich distribuci.

Cílem této studie bylo poukázat na rozdílné environmentální dopa-
dy dvou porovnávaných systémů a zvážit, zda balená voda může být 
z pohledu environmentální šetrnosti adekvátní náhradou vodáren-
skému provozu, a to například i se zavedením maximální recyklace 
a zavedením systému vratných lahví. Pro účely tohoto sdělení nebyl 
použit systém vratných skleněných lahví. Při získání potřebných dat 
není problém systém dále dopodrobna rozpracovat.



359vh 10/2008

Systém procesů a energetických a materiálových  toků použitý 
pro jednotlivé posuzované systémy je shrnut v dvou schématech 
na obr. 1 a 2.
Vzhledem k velkému množství použitých dat zde uvádím pouze 

výsledky LCIA pro zvolené charakterizační modely a to jmenovitě 
CML 2001, EDIP 2003, IMPACT 2002+ a Ecological Scarcity (UBP) 
– viz tab. 1. – 4.
Ve všech použitých charakterizačních modelech a pro všechny 

kategorie dopadu jsme obdrželi výsledek hovořící pro významně 
vyšší environmentální dopady PET lahve ve srovnání s upravenou 
vodou. Z uvedených výsledků vyplývá dopředu  tušitelný závěr: 
environmentální dopady vodárenské úpravy jsou výrazně nižší než 
u balené vody. Přínosem přístupu LCA je nabídnutí platformy pro 
konstruktivní diskusi porovnávání dopadů celých produktových 
celků a nikoliv pouze samotných obalů pitné vody, jak se to často 
v médiích či v politice děje. Dosud často oddělovaná výrobková 
stádia  jako  je výroba, užití  či odstraňování musí být hodnocena 
nadresortním přístupem a jejich dopad na prostředí hodnocen kom-
plexně na všechny kategorie dopadu a nikoliv jen na vybrané, jako 
je například produkce odpadů, či produkce skleníkových plynů. 
Environmentální dopady lidských činností, či úžeji, jednotlivých 
produktů,  jsou vždy výsledkem působení všech stádií životního 
cyklu, a jestliže porovnáváme dopady výrobků pouze na základě 
zhodnocení jednoho stádia, dopouštíme se značných nepřesností. 
V případě studování environmentálních dopadů pitné vody z vodo-
vodního řadu a vody balené, resp. různých druhů balení vody, je 
vždy nutné porovnávat porovnatelné a nastavit porovnávané sys-
témy tak, abychom mohli zjištěná data reálně porovnat.

Závěr
Aplikace metody LCA v oblasti  vodárenství  a distribuce pitné 

vody společně s výrobou vody balené nám může poskytnout násle-
dující poznatky:
•	 Úprava vody na vodárenských provozech je jednoznačně environ-
mentálně  šetrnější než voda balená v plastových  lahvích,  a to 
i v případě jejich plné recyklace a energetického využití obalu.

•	 LCA poskytuje nástroj environmentální optimalizace úpravy vody 
a dalších návazných technologických procesů.

•	 LCA poskytuje nástroj environmentální optimalizace distribuce 
vody – porovnání skleněných či plastových obalů.

•	 LCA ukazuje cestu jak analyzovat problém dopadů lidských akti-
vit na životní prostředí a umožňuje porovnávat různé varianty.
Podrobnější rozpracování LCA studií pro systémy úpravy, dis-

tribuce, ale i čištění odpadních vod je metodicky k dispozici. LCA 
zde může sloužit nejen jako nástroj snižování environmentálních 
dopadů, ale  rovněž  jako nástroj  ekonomické  rozvahy a porovná-
vání environmentálních a ekonomických aspektů. Pro tyto účely 
je k dispozici modulární rozšíření LCA o složku LCC – Life Cycle 
Costing.
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bych rád poděkoval zaměstnancům Pražských vodovodů a kana-
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finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
grantem MSM 6046137308.
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Environmental impacts of water treatment plant in com-
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Souhrn
The goal of this study was to compare environmental impacts 

of treatment of water for drinking purposes in water treatment 
plant Zelivka with environmental impact of production and fulll 
recyclation of PET bottles used for water packaging. Although 
these assessed products are different,both of them offer the same 
function to the customer. For the comparison Life Cycle Assess-
ment analysis was used. As a function of assessed product systems 
their supplayability of drinking water in Czech Republic was 
chosen. The functional unit used was 150 thousands of liters. The 
reference flows were 150 thousands of liters and 100 thousands 
of 1,5 l. PET bottles. The life cycle of PET bottle used in modeling 
consisted from entire “craddle to grave cycle” with final recycla-
tion as secondary fuel. Although obtained results cannot be used 
as “absolute values”, but as starting point for further discussion, 
the more then several order higher environmental impact of PET 
bottle life cycle was evident.

Lodě s vodou pro Barcelonu  
a obavy ochránců životního prostředí 
Dopravovat vodu lodí, jak to dělá španělská Barcelona, sužovaná 

silným suchem, musí zůstat mimořádným opatřením. Takový je názor 
ekologických nevládních sdružení, která  to označují  jako začátek 
byznysu s vodou. 
První cisternová loď, přepravující 36 tisíc m3 vody (36 milionů litrů), 

vyplula 20. května 2008 z francouzského přístavu Marseille (jihový-
chodní Francie) do Barcelony. Celkově byl Vodní společností Marseille 
(SEM) spolu se společností Provensálský kanál (Canal de Provence) 
prodán Barceloně 1 milion m3 vody, která bude barcelonskou oblast 
zásobovat během tří následujících měsíců. Barcelona bude za vodu 
každý měsíc platit 22 milionů eur, protože bude vodu nakupovat také 
od svých španělských sousedů z provincie Tarragona. 
„Není to obchodní operace, ale akt solidarity během suché periody 

a v limitovaném množství“, zdůrazňuje ředitel SEM Alain Meysson-
nier. Tato společnost se již dříve, v r. 1989, zúčastnila první záchranné 
akce dodávky vody pro italský ostrov Sardinii. 
Ale pro prezidenta marseillského nevládního sdružení Ecoforum 

„to je otevření cesty pro obchodování s vodou“. 
Ředitel programů ochrany  francouzské sekce WWF (Světového 

fondu přírody) Bernard Cressens se obává stejného scénáře a předví-
dá: „Pro bohaté země se nákup vody stane zlozvykem a nepovede to 
k šetření s vodou. Barcelona musí dát přednost racionalizaci spotřeby 
vody před všeobecným plýtváním. Vodní zdroje jsou stále vzácnější 
a celé Středomoří bude vlivem klimatických změn čelit velkému 
nedostatku vody, podíl na tom má i vzrůst počtu obyvatel oblasti, 
turistika, zavlažování zelených ploch a zejména zemědělství.“ 
Zemědělství  je na předním místě ve spotřebě vody, zejména ve 

Španělsku. „Tato země zašla příliš daleko v závlahách zemědělských 
kultur, a to často na úkor zásobování obyvatel vodou“, zdůrazňuje 
Michel Rousseau, vicepresident francouzského Národního vodního 
komitétu. 
Pro vyřešení nedostatku vody místně příslušné španělské odpověd-

né osoby hledají vodu jinde, místo aby organizovaly její racionální 
a úsporné využití.  Existují i různé „šílené“ návrhy na řešení, např. po 
moři vléci ledovce na místo nedostatku, stavět delirantní přehrady, 
postavit továrny na odsolování mořské vody... „Vodní zdroje pro Bretaň 
jsou vzdálené 80 km od místa její spotřeby, nadměrně čerpáme zásoby 
spodní vody a snižujeme její hladinu,” říká Rousseau. 
Jak dále dodává, katalánský projekt odběru vody z řeky Rhony ve 

Francii pro Španělsko byl k velké škodě prezentován asi před 10 lety. 
“Jestli budeme odebírat vody z Rhony,  tak bude chybět v ústí  řeky 
a bude to mít vliv na život estuária.” Zástupce regionální Vodní agen-
tury Rhone–Méditerranée et Corse Michel Deblaize soudí, že takový 
odběr má daleko od vlivu na průtok Rhony (průměrný průtok u ústí 
je 1820 m3/s - stanice Beaucaire), ale dodává: „Voda se stala extrémně 
vzácným a hledaným přírodním zdrojem. Nemůžeme ji nadále použí-
vat, aniž bychom si položili otázky, kde ji hledat a jak s ní šetřit ?“ 
Podle Francoise Mauraise, ředitele francouzské Vědecké a technické 

asociace pro vodu a životní prostředí  (Astee), k zajištění nejlepšího 
využívání vody a k uspokojení a harmonizaci různých nároků spo-
třebitelů vody je třeba vytvořit „státní regulaci“. K tomu doporučuje 
využít přídělové hospodaření s vodou, rozšíření využití použité vody 
k závlahám, udržování rozvodů vody bez úniků... „Tuto myšlenku je 
třeba přijmout, nalézt  řešení a vyzkoušet všechny šetřivé cirkulace 
vody, nemůžeme pokračovat jako dosud,“ uzavírá M. Rousseau.  

Podle AFP a Yahoo! Actualités přeložil ing. Pavel Šimek 
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JUNG PUMPEN je už viac ako 80 rokov spoľahlivým partne-
rom v oblasti zneškodňovania nečistôt a odpadových vôd. 
Vyrábame vysoko kvalitné čerpadlá a čerpacie stanice na 

odvodňovanie domov a stavebných pozemkov ako aj čerpadlá 
pre veľkoobjemové priemyselné projekty a obce. V oblasti tech-
nických zariadení budov, techniky odpadových vôd a tlakovej 
kanalizácie sa JUNG PUMPEN úspešne etabloval na trhu nie 
len ako dodávateľ systémov, ale získal dokonca prvenstvo na 
trhu.
1. septembra 1924 zakladá Heinrich Christian Jung podnik, 

ktorý pôvodne vyrába vo svojom klampiarskom závode a závo-
de na inštalácie pre roľníkov z okolia čerpadlá na hnojivá. Jeho 
mladý podnik prosperuje, až kým ho druhá svetová vojna na 
niekoľko  rokov celkom umlčí. V apríli 1945 sa začína nový 
začiatok a podnik sa zameriava na sériovú výrobu. Ťažiskom 
výroby sa stávajú čerpadlá na odpadovú vodu a prečerpávacie 
zariadenia. 
V roku 1954 prináša Jung Pumpen na trh prvé čerpadlo na 

odpadovú vodu. V roku 1959, keď zakladateľ zomrel, zanechal 
vzmáhajúci  sa  podnik,  ktorý  odvtedy naďalej  kontinuálne 
rástol. Po výrobe prvého čerpadla na podzemnú vodu v roku 
1963  –  výroba  znamenala  technickú  revolúciu  – nasleduje 
v roku 1974, odvodňovacie čerpadlo „U3K“, na odvodňovanie 
pivníc. Výrobok,  ktorého názov  sa  stal moderným vzorom 
určujúcim kvalitu. Ani v jednom roku sa nevrátilo do podniku 
viac ako 1 % chybných zo všetkých predaných kusov.
V roku 1985 začína projektovanie a výroba tlakových kanali-

začných systémov. Dnes sa po celej Európe využíva množstvo 
tlakových kanalizačných zariadení z podniku Jung Pumpen. 
So zriadením vlastného závodu na plasty, v roku 1997, začína 
výroba kompletných prečerpávacích staníc pripravených na 
zabudovanie. 
Nové tisícročie štartuje v znamení komunikácie. Na konci 

2002 bolo odovzdané do užívania prvé moderné komunikačné 
centrum – FORUM. Celoročne sa v ňom usporadúvajú semi-
náre, kurzy pre ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné školenia pre 
najrozdielnejšie  cieľové  skupiny,  aby  sme mohli  ponúknuť 
optimálnu platformu pre nepretržitý  dialóg  so  zákazníkmi 
a partnermi. Technicky nasleduje vstup do vykurovacej tech-
niky – 2003 prichádza na trh čerpadlo na kondenzáty „K1“. 
Vpred kráčajúca globalizácia  a ňou podmienené  sústavné 

zmeny na trhu sa dotýkajú aj Jung Pumpen. Od r. 2006 patrí 
podnik k americkému koncernu Pentair, Inc., svetovému lídro-
vi v oblasti technológie vôd.
Ako medzinárodné orientovaný podnik, má dnes Jung Pum-

pen svoje zastúpenia, odbytové miesta a predajcov na celom 
svete.  Priblíženie  sa  k zákazníkovi,  umožňuje  intenzívne 
partnerstvo  so  zákazníkom. Ročný obrat  60 miliónov Euro, 
zaraďuje podnik pôsobiaci v tejto oblasti na jedno z vedúcich 
miest na trhu.

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

Jung pumpen 
značková kvalita na trhu -  

už viac ako 80 rokov

40. medzinárodná konferencia 
vodohospodárov v priemysle
V dňoch 24. – 26. novembra 2008 sa v Tatranských Matliaroch 

v hoteli Hutník bude konať už 40. medzinárodná konferencia 
vodohospodárov v priemysle,  ktorej  sa  zúčastňuje  okolo  220 
vodohospodárov z priemyselných podnikov, pracovníkov úradov 
životného prostredia, vodárenských spoločností, podnikov povodí, 
dodávateľských firiem vodohospodárskych zariadení, ako aj pracov-
níkov Slovenskej  inšpekcie životného prostredia, vysokých škôl, 
výskumných ústavov a centrálnych úradov Ministerstva životného 
prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR. 
Odborný program konferencie je zameraný na oboznámenie sa 

účastníkov s progresívnymi  technológiami úpravy vôd a čistenia 
odpadových vôd, s racionálnym nakladaním s vodami, s technický-
mi normami a s aktuálnymi informáciami v oblasti legislatívy a kon-
troly jej dodržiavania na úseku ochrany životného prostredia.
Bližšie  informácie  budú na  stránke www.kzdi.sk  a na www.

vuvh.sk
Pre firmy podnikajúce v oblasti vodného hospodárstva konferen-

cia poskytuje možnosť reklamy. 
V prípade, že máte záujem sa o konferencií dozvedieť viac, alebo 

máte záujem o reklamu Vašej firmy, kontaktujte:

Sekretariát konferencie: 
STU Bratislava, Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva 
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Ing. Vanda Dubová, PhD.
tel.: 02/59274 271

e-mail: vanda.dubova@stuba.sk

Redakce časopisu Vodní hospodářství si 
předsevzala vytvořit archiv dokumentů 
vztahujících se k oboru. Snahou je, aby 
i v budoucnu byly zachovány různé 

materiály z oblasti vodního hospodářství, 
obzvlášť ty, které mají krátkou životnost 
(např. prospekty). Prosíme proto jednotlivé 
firmy, ústavy, školy, úřady o průběžné 
zasílání katalogů, prospektů, průvodců, 
instruktážních CD, DVD, podnikových 
časopisů, knih, ale i propagačních 

materiálů apod. na adresu:  
Vodní hospodářství s.r.o., archiv, 

Bohumilice 89, 384 81 Čkyně.
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Vplyv chemickej 
modifikácie na povrchy 
zeolitov – 
volumetrická metóda
Mária Főldesová

Kľúčové slová 
zeolit – klinoptilolit – mordenit – chemická modifikácia – volu-
metrická metóda – t-plot metóda

Súhrn
Povrchy slovenských zeolitov klinoptilolitového a mordenito-

vého typu a ich chemických modifikácií sa sledovali fyzikálnou 
adsorpciou dusíka pri teplote kvapalného dusíka volumetrickou 
metódou. Z adsorpčných izoteriem sa BET analýzou vypočítal 
špecifický povrch a t-plot metódou sa zisťovali zmeny mikropo-
rozity v modifikovaných zeolitoch. Stanovil sa špecifický povrch 
mezopórov a objem mikropórov a uvádza sa aj distribúcia pórov 
v závislosti od ich priemeru. Experimenty ukázali rôzny vplyv ky-
seliny a zásady na povrch a štruktúru zeolitov oboch geologických 
typov. Transformácia údajov z adsorpcie dusíka metódou t-plot 
priniesla viac informácií o povrchoch skúmaných materiálov, kto-
rých monokatiónové formy (Na, H, NH4) možno využiť pri čistení 
odpadových vôd a ochrane životného prostredia. 

Úvod
Prírodné  sorpčné materiály,  ktoré vyhovujú princípu výmeny 

katiónov, sa zaraďujú do skupiny aluminosilikátov a patria medzi ne 
i prírodné zeolity. V zrnitej forme majú tieto prírodné iónomeniče 
pomerne nízku sorpčnú kapacitu, ale v súčasnosti je o ne zvýšený 
záujem na trhu predovšetkým pre vývoj nových produktov s upra-
veným externým povrchom. Adsorbenty novej  generácie,  ktoré 
preferujú prírodné matrice, vrátane zeolitu, sú vhodné napr. aj na 
ochranu vodných zdrojov pred prienikom mikropolutantov, ako sú 
PCB, pesticídy, ťažké kovy a rádionuklidy. 
Prírodné  zeolity  tvoria  v prírode  jednu z najpočetnejších mi-

neralogických skupín, ktorá zahŕňa asi 430 anorganických mate-
riálov, z toho vyše 80 je prírodných a tento počet neustále rastie. 
Priemyselne sa môže využívať deväť horninotvorných zeolitových 
materiálov – klinoptilolit, heulandit, mordenit, ferrierit, chabazit, 
erionit, filipsit, laumonit a analcím, ktoré sa líšia štruktúrou, zlo-
žením a dominantným minerálom s iónovýmennými vlastnosťami. 
Adsorpčné vlastnosti zeolitov využíval údajne už Aristoteles pred 
vyše dvetisíc rokmi na získavanie pitnej vody, Rimania a Mayovia 
ich používali na  stavbu ciest, budov a akvaduktov, v Mexiku na 
stavbu pyramíd (Monte Alban a Mitla), v meste Oya v Japonsku je 
z klinoptilolitového tufu  in situ vytesaná nádherná socha Budd-
hu, v Taliansku sa dávno pred objavením portlandského cementu 
pridávali zeolity do cementu a betónov a aj u nás, na východnom 
Slovensku, sa stavali zo zeolitu domy a iné objekty. 
Zeolity vznikajú ako produkt premeny vulkanických skiel impakt-

ného pôvodu, plagioklasu, nefelínu, biogénneho kremeňa, alumi-
nosilikátových gélov a i účinkom kapilárnych, hydrotermálnych, 
prípadne presakujúcich atmosferických vôd pri rôznych fyzikálno-
chemických podmienkach prostredia. Rýchlosť zeolitizácie závisí 
od chemického zloženia vulkanického  skla,  času,  tlaku,  teploty, 
zloženia a rýchlosti prúdenia kapilárnych roztokov v póroch ma-
terskej horniny, pH, atď. 
Súčasťou  zeolitov klinoptilolitového  typu  je  kryštalický hyd-

ratovaný  aluminosilikát  alkalických kovov  a alkalických  zemín 
– klinoptilolit, ktorý sa nedá izolovať z materskej horniny, je no-
siteľom iónovýmenných vlastností a jeho zastúpenie je 40–70 %. 
Štruktúra klinoptilolitu  je doštičková, založená na  trojrozmernej 
kostre pozostávajúcej z tetraédrov SiO4

4-
 a AlO4

4- pospájaných ató-
mami kyslíka. Tetraédre vytvárajú v zeolitoch jednoduché útvary, 
ktoré sa pravidelne opakujú v celej štruktúre daného štruktúrneho 
typu zeolitu, prípadne sa spoja do väčšej jednotky a vytvoria tzv. 
druhotné stavebné jednotky (SBU-secondary building units). Rôzne 

spôsoby  spájania  tetraédrov vytváraju  rôzne  typy  sekundárnych 
jednotiek, ktorými môžu byť kruhy so 4, 5, 6, 8 alebo 10 tetraédrami. 
Priestorovým spájaním sa vytvára priestorová štruktúra, charakteris-
tická pre každú zo 167 v súčasnosti známych zeolitových štruktúr. 
Každá zeolitová štruktúra je označená trojpísmenným kódom, napr. 
klinoptilolit patrí do štruktúrneho typu HEU, charakterizovaného 
štruktúrou prírodného zeolitu – heulanditu. Trojrozmerná mriežka 
zeolitov obsahuje pravidelne sa opakujúce otvory, ktoré rozmermi 
odpovedajú veľkosti jednoduchých molekúl plynov až väčších mo-
lekúl (0,3-0,8 nm) Tieto otvory sa môžu navzájom prelínať, križovať 
a vytvárať tak dutiny a kanáliky, ktorých celkový objem môže byť až 
50 % objemu zeolitu. V dôsledku štvorväzbového viazania trojväz-
bového Al vzniká na hliníku záporný náboj, ktorý sa kompenzuje 
kladným nábojom katiónu. V zeolitoch klinoptilolitového typu sú 
kompenzujúcimi katiónmi Na a K,  v menšej miere Ca, Mg a Fe. 
Katióny, resp. molekuly vody sa v roztoku ľahko uvoľnia a na ich 
miesto sa môže adsorbovať iný katión alebo molekula. Fyzikálno- 
-chemické vlastnosti tohto typu zeolitu vyplývajú z jeho štruktúry, 
ktorá umožňuje dehydratáciu, výmenu iónov a adsorpciu katiónov 
a molekúl bez jej narušenia.
Na obr. 1 je uvedená chemická štruktúra zeolitu, základná štruk-

túrna  jednotka  zeolitu  a schéma  štruktúry  zeolitu  (vyšrafovaný 
kruh predstavuje kanálik). Súčasťou zeolitov mordenitového typu 
je minerál mordenit. Základom štruktúry  sú päťčlenné prstence 
tetraédrov Si a Al, ktoré svojím spojením vytvárajú dutiny veľkosti 
0,3 až 0,4 nm („malé okná“) alebo 12členné prstence, vytvárajúce 
dutiny veľkosti 0,6–0,7 nm („veľké okná“), ktoré obsahujú najmä 
katióny Ca, Na a K. Kryštály mordenitu sú ihlicovité, vláknité a tvo-
ria radiálne usporiadané agregáty, uzatvorené v malých útvaroch, 
geódach, s rozmermi od 0,5 do 2 mm. Obsah mordenitu v hornine 
sa pohybuje od 20 do 45 %, podľa zastúpenia geód. Zaujímavosťou 
je, že obal geód má charakter škrupiny, pozostávajúcej z devitrifi-
kovaného vulkanického skla, ktorá tvorí pre mordenit nepriepustnú 
bariéru. Možno ho využiť iba vtedy, keď sa bariéra odstráni, čo sa 
najčastejšie robí mletím horniny na jemnosť zrna > 0,2 mm. Nad 
touto veľkosťou zrna je využitie mordenitu len čiastočné a pri hrubej 
drvine iba nepatrné. V Slovenskej republike sa horninotvorné zeoli-
ty klinoptilolitového typu nachádzajú na okraji Východoslovenskej 
neogénnej panvy medzi obcami Vranov, Kučín, Nižný Hrabovec, 
Majerovce a Pusté Čemerné, priemyselne využívaný je zeolit z loka-
lity Nižný Hrabovec. Tufy dosahujú mocnosť 90–120 m a vypočítané 
prognózne zásoby sa odhadujú na 5.107 ton. 
Ložisko zeolitu mordenitového typu v oblasti Kremnických vr-

chov – Bartošová Lehôtka – Paseka predstavuje zmiešaný klinoptilo-
litovo-mordenitový typ s obsahom mordenitu do 40 %. Mordenit sa 
vyskytuje aj na východnom Slovensku v oblasti Zamutov a Rankov-
ce, v lokalite Byšta a pri obci Veľká Tŕňa. V produkcii zeolitu zastáva 
Slovensko 8 miesto na svete s produkciou 25 000 ton/rok.
Primárnym katiónom v slovenskom zeolite  klinoptilolitového 

typu  je  draslík K,  v mordenitovom  type  vápnik Ca. Meradlom 
sorpčnej kapacity zeolitu  je pomer Si/Al, ktorý sa u slovenského 
zeolitu klinoptilolitového  typu pohybuje v rozmedzí 3,4  až 5,2, 
u mordenitového typu v rozmedzí 4,4 až 5,5. Zeolity oboch typov 
si zachovávajú svoju štruktúru pri pH od 1,0 do 11,5, pri teplotách 
do  600  oC  a radiačnú  stabilitu po  absorbovanú dávku  žiarenia 
107 Gy (gray).
Prírodné  zeolity  sa  zaraďujú medzi mikroporézne materiály 

(priemer otvorov menej ako 2 nm) a od tejto vlastnosti sa odvíjajú 
možnosti  ich aplikácií  a použitia. Najväčšou prekážkou  širšieho 
využitia prírodných zeolitov je ich výrazne nižšia sorpčná kapacita 
v porovnaní so syntetickými zeolitmi a inými katexami. V mikro-
póroch prírodných zeolitov sa dobre adsorbujú, resp. vymieňajú 
iba jednomocné nehydratované katióny s malým priemerom, napr. 
Cs+ a NH 

4
+, nie však katióny viacmocné a hydratované, ktorých je 

väčšina. Tento nedostatok nevyváži  ani dostupnosť  zeolitov,  ich 
nižšia cena a vysoká radiačná stabilita. 
Pri súčasných ekologických problémoch so zachovaním čistoty 

a zdravotnej  akceptovateľnosti  zložiek  životného prostredia pre 
prírodu a človeka sa do popredia dostáva modifikovanie prírodných 
iónovýmenných materiálov s cieľom využiť ich najmä pri čistení, 
resp. dočisťovaní rôznych typov odpadových vôd, vrátane rádioak-
tívnych. Chemickou úpravou získavajú  zeolity nové,  originálne 
vlastnosti, napr. sa zväčšuje ich povrch, zvyšuje sa sorpčná kapacita, 
zlepšujú  sa  fyzikálnochemické a mechanické vlastnosti,  atď. Na 
chemickú modifikáciu zeolitov sa väčšinou využíva iónovýmena, 
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pri ktorej sa zeolit  transformuje na monokatiónovú formu, napr. 
Na-zeolit, K-zeolit apod. roztokmi solí, hydroxidov alebo kyselín. 
V závislosti  od  zloženia  a koncentrácie modifikujúceho  roztoku 
môže dochádzať k čiastočnej zmene nielen povrchu zeolitu, ale aj 
k zmene jeho vnútornej štruktúry.
Cieľom predloženej práce bolo študovať vplyv rôznych modifiku-

júcich roztokov na povrchy slovenských zeolitov klinoptilolitového 
a mordenitového  typu  fyzikálnou adsorpciou dusíka pri  teplote 
kvapalného dusíka volumetrickou metódou. 

Experimentálna časť
Použité materiály
prírodný zeolit klinoptilolitového typu z ložiska Nižný Hrabovec, 
označený NH, frakcia zŕn 1,5–2,5 mm
zeolit NH modifikovaný vodným roztokom 2 mol/l NaOH, označený 
NH-Na
zeolit NH modifikovaný vodným roztokom 0,1 mol/l HCl, označený 
NH-H
zeolit NH modifikovaný vodným roztokom 2 mol/l NH4NO3, ozna-
čený NH-NH4
prírodný zeolit mordenitového typu z ložiska Bartošová Lehôtka, 
obsah mordenitu 26 %, označený M26, frakcia > 0,2 mm
modifikácie ako u zeolitu NH, označenia M26, M26-Na, M26-H, 
M26-NH4

prírodný zeolit mordenitového typu z ložiska Bartošová Lehôtka, 
obsah mordenitu 41 %, označený M41, frakcia > 0,2 mm
modifikácie  ako u NH,  označenia M41, M41-Na, M41-H, M41-
NH4
Chemická modifikácia vodným roztokom 2mol/l NaOH sa robila 

24 h pri teplote 80 oC. Modifikácia roztokmi HCl a NH4NO3 sa robila 
za rovnakých podmienok 7 dní, vždy po 24 h čerstvými roztokmi. 
Získané vzorky sa niekoľkokrát dekantovali vodou a sušili pri tep-
lote 80 oC. Získali sa 80–100% modifikácie zeolitov.

Použitá metóda
Základnou charakteristikou prírodných materiálov  je  celkový 

merný povrch SBET, ktorý sa stanovuje výpočtom z údajov adsor-
pčnej  vetvy  izotermy  štandardnou Brunauer-Emmet-Tellerovou 
metódou. BET izoterma bola odvodená pre polyvrstvovú adsorpciu 
plynov a nie je celkom vhodná na stanovenie povrchov prírodných 
mikropórových zeolitov, v ktorých adsorpcia dusíka prebieha iba 
objemovým zapĺňaním pórov. Veľmi výhodnou je však pre chemicky 
modifikované zeolity, v ktorých sa úpravou vytvárajú mezo- a mak-
ropóry s priemerom nad 20 nm, v ktorých sa dusík adsorbuje práve 
polyvrstvovým mechanizmom. Na kvantitatívne odlíšenie množ-
stva dusíka  adsorbovaného v mikropóroch od množstva dusíka 
adsorbujúceho sa na povrchu a súčasne v mezo a makropóroch, sa 
používajú viaceré metódy, z ktorých najpoužívanejšia je metóda t-
priamky, pri ktorej sa porovnáva izoterma študovaného materiálu 
s tzv. „master isotherm“ nepórového materiálu s podobným chemic-
kým charakterom povrchu. Adsorpčná izoterma sa transformuje do 
závislosti Va = f(t), kde t je štatistická hrúbka adsorbovanej vrstvy 
dusíka. Táto závislosť sa linearizuje v rozsahu t = 0,354–0,55 nm, 
ktorý odpovedá vytváraniu sa druhej adsorbovanej vrstvy dusíka na 
vonkajšom povrchu a na povrchu mezopórov, kde môže prebiehať 
multivrstvová adsorpcia. Extrapoláciou priamky do hodnoty t = 0 
sa vyznačí objem mikropórov Vmikro a zo smernice priamky sa vypo-
číta súčet merného povrchu mezopórov a vonkajšieho povrchu St. 
Z desorpčnej vetvy izotermy sa podľa Kelvinovej rovnice vypočíta 
distribúcia pórov DP,  ktorá poukazuje na prítomnosť  a priemer 
mezopórov. Celkový objem pórov V0,98 sa zistí odčítaním množstva 
adsorbovaného dusíka pri relatívnom tlaku 0,98 a prepočíta sa na 
kvapalný dusík. 
Povrchové  vlastnosti  dvoch  typov prírodných  zeolitov  a ich 

chemické modifikácie sa študovali fyzikálnou adsorpciou dusíka 
pri teplote kvapalného dusíka volumetrickou metódou na prístroji 
ASAP 2400 (fy Micromeritics). Vzorky sa pred meraním aktivovali 
12 h pri teplote 350 oC a tlaku 2 Pa. 

Výsledky 
V tab. 1 – 3 sú uvedené hodnoty vypočítané z meraní povrcho-

vých charakteristík  zeolitov klinoptilolitového a mordenitového 
typu a ich chemických modifikácií. 

Adsorpčné izotermy skúmaných materiálov
Na obr. 2 – 4 sú uvedené adsorpčné izotermy zeolitov klinoptilo-

litového a mordenitového typu a ich chemických modifikácií. Pre 

každý  typ materiálu  je  zobrazená adsorpčná krivka a desorpčná 
krivka.

t-priamky skúmaných materiálov
Na obr. 5 – 7 sú uvedené vypočítané t-priamky zeolitov klinop-

tilolitového a mordenitového typu a ich chemických modifikácií, 
z ktorých sa extrapoláciou do hodnoty t = 0 určil objem mikropórov 
a zo  smernice priamky  sa vypočítal  súčet  vonkajšieho povrchu 
a merného povrchu mezopórov jednotlivých materiálov St.

Distribúcia pórov skúmaných materiálov
Na obr. 8 – 10 sú uvedené distribúcie pórov zeolitov klinoptiloli-

tového a mordenitového typu a ich chemických modifikácií vypočí-
tané podľa Kelvinovej rovnice z desorpčnej vetvy BET izotermy.

Diskusia
Výsledky štúdia povrchov prírodných a chemicky modifikova-

ných zeolitov klinoptilolitového a mordenitového typu, uvedené 
v tab. 1 – 3 a na obr. 2 – 10 ukázali:
• merný povrch SBET zeolitu klinoptilolitového typu NH sa zväčšil 
modifikáciou  0,1 mol/l  roztokom HCl  skoro  päťkrát,  úprava  
2 mol/l roztokmi NaOH a NH4NO3 nemala vplyv na veľkosť mer-
ného povrchu.
Merný povrch SBET zeolitu mordenitového typu M26 sa úpravou 

roztokom NaOH nemenil, modifikáciou roztpkmi HCl a NH4NO3 sa 
zväčšil skoro štyrikrát. 
Merný povrch SBET  zeolitu mordenitového  typu M41 sa úpra-

vou roztokom NaOH zmenšil trikrát, modifikáciou roztokom HCl 
sa  zväčšil  dvakrát  a modifikáciou  roztokom NH4NO3  sa  zväčšil 
1,5krát. 
Uvedené závery podporujú i adsorpčné izotermy, ktorých tvar je 

približne rovnaký, všetky majú hysteréznu slučku ktorá sa uzatvára 
pri P/Po = 0,45 a rozdiely sú iba v adsorbovanom množstve dusíka, 
ktoré odpovedá zmenenému množstvu a objemu pórov. 
•  súčet merného povrchu mezopórov a celkového povrchu St uká-
zal, že u prírodných zeolitov NH a M26 tvoria pórovú štruktúru 
prevažne mezopóry, u M41 je vysoký podiel mikropórov (rozdiel 
SBET a St). Modifikáciou roztokom NaOH vznikli v NH-Na a M26-Na 
väčšinou ďalšie mezopóry a u M41-Na došlo k úplnému prebudo-
vaniu povrchu a vzniku prevažne mezopórov. 
Pomerne silná zásada NaOH spôsobila v zeolite klinoptilolitového 

typu zmeny v povrchovej štruktúre, ale u zeolitu mordenitového 
typu s obsahom 41 % mordenitu zasiahla i do jeho štruktúrneho 
a chemického usporiadania. Roztok NaOH pôsobí desštruktívne 
na jednu zo základných zložiek zeolitu, oxid kremičitý SiO2, ktorý 

Vzorka
SBET

[m2/g]
Vmikro

[cm3/g]
St

[m2/g]
DP

[nm]
V0,98

[cm3/g]

NH 25,6 0,0028 19,2 3,6 ;10-80 0,100

NH-Na 32,0 0,0068 29,6 3,4 ;10-80 0,120

NH-H 119,0 0,0307 52,2 3,8 ;10-80 0,159

NH-NH4 49,8 0,0051 37,3 3,6 ;10-80 0,122

Vzorka
SBET

[m2/g]
Vmikro

[cm3/g]
St

[m2/g]
DP

[nm]
V0,98

[cm3/g]

M26 35,3 0,0024 29,2 3,5 ;12 0,091

M26-Na 36,7 0,0030 28,2 3,9 0,080

M26-H 128,0 0,0410 39,4 3,8 ; 12 0,139

M26-NH4 109,0 0,0348 34,2 3,8 ; > 50 0,135

Vzorka
SBET

[m2/g]
Vmikro

[cm3/g]
St

[m2/g]
DP

[nm]
V0,98

[cm3/g]

M41 84,8 0,0211 38,1 3,7; > 50 0,078

M41-Na 28,2 0,0018 23,1 3,8 ; > 50 0,062

M41-H 175,0 0,0660 32,3 3,8 ; 5,5 0,120

M41-NH4 138,0 0,0547 20,4 3,8 ; > 50 0,101

Tab. 1. Povrchové charakteristiky zeolitu klinoptilolitového typu 
– NH

Tab. 2. Povrchové charakteristiky zeolitu mordenitového typu 
– M26

Tab. 3. Povrchové charakteristiky zeolitu mordenitového typu 
– M41
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Obr.1 a) chemická štruktúra zeolitu, b) základná kubooktaédrická 
štruktúrna jednotka, c) plošné zobrazenie štruktúry zeolitu

Obr. 2. Adsorpčné izotermy zeolitu NH a jeho modifikácií (plné 
symboly – adsorpcia dusíka, prázdne symboly – desorpcia dusíka)

Obr. 3. Adsorpčné izotermy mordenitu M26 a jeho modifikácií (plné 
symboly – adsorpcia dusíka, prázdne symboly – desorpcia dusíka)

Obr. 4. Adsorpčné izotermy mordenitu M41a jeho modifikácií 
(plné symboly – adsorpcia dusíka, prázdne symboly – desorpcia 
dusíka )

Obr. 5. t-priamky zeolitu NH a jeho modifikácií linearizované 
v oblasti t = 0,354-0,55 nm (t - štatistická hrúbka  adsorbovanej 
vrstvy dusíka)

Obr. 6. t-priamky mordenitu M26 a jeho modifikácií linearizované 
v oblasti t = 0,354-0,55 nm (t - štatistická hrúbka  adsorbovanej 
vrstvy dusíka)

Obr. 7. t-priamky mordenitu M41 a jeho modifikácií linearizované 
v oblasti t = 0,354-0,55 nm (t - štatistická hrúbka  adsorbovanej 
vrstvy dusíka)

s OH- vytvára kyselinu kremičitú, ktorá prechádza do roztoku. Tým-
to spôsobom sa zeolit ochudobňuje o Si, ostávajú voľné priestory 
na záchyt katiónov a zväčšuje sa podiel Al v štruktúre. Dochádza 
k vzniku mezo- a makropórov, čo evokuje vznik sekundárnej mezo-
pórovej  štruktúry a zväčšenie povrchu s predpokladom zvýšenia 
sorpčnej kapacity aj pre väčšie katióny a molekuly. 
Modifikácia 0,1 mol/l roztokom HCl a 2 mol/l roztokom NH4NO3 

spôsobila vo všetkých typoch zeolitov nárast množstva mikropórov, 
počet mezopórov sa najviac zvýšil u zeolitu NH-H. 
Roztok HCl ovplyvňuje zeolity iným mechanizmom ako NaOH. 

Ako je známe, so zvyšujúcim sa pomerom Si/Al rastie i odolnosť 
zeolitov voči kyselinám. Tento efekt možno minimalizovať chemic-
kou modifikáciou roztokom silnej anorganickej kyseliny, pri ktorej 
dochádza najskôr k substitúcii viazaných katiónov za katióny H+ 
(dekationizácia), nasleduje hydroxylácia väzby Al-O a potom vypla-
venie katiónu Al3+ do roztoku (dealuminácia). Na uvoľnené pozície 
po Al sa tiež naviažu katióny H+. Výsledkom sú modifikované zeoli-
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ty, v ktorých nie je porušené postavenie Si v štruktúre a nedochádza 
ani k porušeniu sprievodných minerálov. Opačný efekt pôsobenia 
HCl na  klinoptilolit  a mordenit  spočíva  v ich  rôznej  štruktúre 
– ihličky mordenitu sa pôsobením kyseliny „zrieďujú“ a skracujú 
asi o polovicu, zatiaľ čo platničková štruktúra klinoptilolitu ostáva 
prakticky neporušená.
• distribúcia pórov DP určená z desorpčnej časti izoteriem ukázala 
prvé zmeny v pórovej štruktúre všetkých typov zeolitov, ktoré sa 
líšili iba výškou píkov, v oblasti 3,5–3,9 nm. Predpokladá sa, že 
táto oblasť odpovedá nárastu objemu mikropórov, ktorý u zeolitu 
NH spôsobila prednostne modifikácia  roztokom HCl  a u M26 
a M41 modifikácia  roztokmi HCl a NH4NO3. Priemer pórov DP 
u zeolitu NH a jeho modifikácií potom rýchlo narastal a dosiahol 
široké maximum v oblasti 10–80 nm pre všetky typy úprav. Nárast 
priemeru pórov v zeolitoch M26 a M41 a ich chemických modi-
fikáciách bol pozvoľný a dosahoval približne polovičné hodnoty 
priemeru pórov zeolitu NH. 

•  povrchové  vlastnosti  chemicky modifikovaných  zeolitov  kli-
noptilolitového  a mordenitového  typu  sú  podmienené  ich 
štruktúrnym usporiadaním a vlastnosťami modifikujúcich médií 
(kyselina, zásada, soľ, koncentrácia). Chemickou modifikáciou sa 
celkový povrch zeolitu klinoptilolitového typu zväčšil iba pôso-

bením roztoku kyseliny a soli, pri všetkých chemických úpravách 
sa v ňom zvýšil objem pórov a to v prospech mezopórov. Zeolit 
mordenitového typu zväčšil svoj povrch po chemickej modifikácii 
roztokmi kyseliny a soli, pri týchto úpravách sa zvýšil aj objem 
pórov v prospech mikropórov. Úpravou roztokom hydroxidu sa 
veľkosť povrchu nemenila, ale objem mezo- i mikropórov klesal 
v závislosti od zvyšujúceho sa podielu mordenitovej zložky. 

Obr. 8. Distribúcia pórov v zeolite NH a jeho modifikáciách Obr. 9. Distribúcia pórov v mordenite M26 a jeho modifikáciách

Obr. 10. Distribúcia pórov v mordenite M41 a jeho modifikáciách
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Záver
Povrchy  zeolitov  klinoptilolitového  a mordenitového  typu 

a ich chemické modifikácie  získané chemickou úpravou  roztok-
mi 0,1 mol/l HCl,  2 mol/l NaOH,  a 2 mol/l NH4NO3  sa  testovali 
fyzikálnou adsorpciou dusíka pri teplote kvapalného dusíka volu-
metrickou metódou. Z adsorpčných izoteriem sa výpočtom podľa 
BET izotermy a metódou t-priamky vypočítali niektoré povrchové 
charakteristiky.  Experimenty ukázali  rozdiely  v štruktúre povr-
chov oboch  typov zeolitov,  ktoré  súviseli  s ich mineralogickým 
zložením, obsahom prírodného sorbentu (klinoptilolit, mordenit), 
štruktúrnym usporiadaním a chemickou povahou použitých mo-
difikujúcich  roztokov. Na-modifikácie oboch  typov zeolitov mali 
nezmenený celkový merný povrch, mierne sa zvýšil objem mik-
ropórov a väčšinu povrchovej pórovej štruktúry tvorili mezopóry. 
H-modifikácie oboch  typov zeolitov mali niekoľkokrát  zväčšený 
celkový merný povrch  a podstatne  zvýšený objem mikropórov. 
Množstvo mezopórov v zeolite klinoptilolitového typu sa menilo 
iba málo, v zeolite mordenitového typu záviselo od percentuálneho 
podielu mordenitu. 
Spracovanie adsorpčných a desorpčných údajov metódou t-priam-

ky umožnilo rozlíšiť vznikajúcu sekundárnu mezopórovú štruktúru 
pri  rôznych metódach modifikácie  zeolitov a dať  tak  informácie 
o ich nových vlastnostiach a použití v oblasti iónovýmeny, sorpcie 
a katalýzy.

Poďakovanie: Táto práca bola finančne podporená grantom 
VEGA 964.
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The Influence of Chemical Modification on the Zeolite 
Surfaces – Volumetric Method (Főldesová, M.)

Key words
zeolite – clinoptilolite – mordenite – chemical modification 
– volumetric method – t-plot method

The surfaces of Slovak zeolite, of clinoptilolite and mordenite 
types and their chemical modifications, were studied by physical 
adsorption of nitrogen at the temperature of liquid nitrogen by 
volumetric method. The specific surface was computed using BET 
analysis of adsorption isotherms, and changes in microporosity 
were investigated the t-plot method. Specific surface of mesopores, 
volume of micropores and distribution of pores in the dependence 
of diameter were also calculated. The experiments show the differ-
ent influence of acid and base on the surface and structure of zeo-
lite of both geological types. The graphing of nitrogen adsorption 
data into a t-plot produced more information about investigated 
zeolite surfaces which can help in the sewage disposal and for 
environmental protection. 

15. výročí VHoS, a.s.  
Moravská Třebová
Pro privatizaci VAK Moravská Třebová byla zvolena cesta oddílné 

společnosti, při které byla vytvořena provozní společnost a samotný 
infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací byl předán obcím 
a svazkům. VHOS, a. s. Moravská Třebová byla založena Fondem 
národního majetku  1.  11.  1993. Hlavním předmětem  činnosti 
vytvořené oddílné společnosti bylo a zůstalo provozování vodovodů 
a kanalizací v majetku měst a obcí v okrese Svitavy. Její základní 
jmění činí 35 815 tis. Kč. 
Za dobu své existence prošla tato společnost mohutným rozvo-

jem v oblasti zvyšování výnosů, modernizací vlastního strojního 
a technologického  zařízení,  ale  i složitým obdobím uvádění do 
života nového zákona o vodovodech a kanalizacích.
Rozvoj firmy v oblasti provozu VaK byl zaměřen na zlepšování 

vztahu s vlastníky infrastruktury, zlepšování a udržování svěřené 
infrastruktury vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem o VAK, 
snižování ztrát vody, opravy a údržba provozních objektů a spolu-
práce s vlastníky při přípravě a realizaci staveb.
Postupně se rozšiřovala i obchodní činnost firmy. Byla založena 

opravna čerpadel a rozšiřování stavební výroby přispělo ke vzniku 
stavebního provozu, který realizoval stavby pro potřeby vlastníků 
VaK, ale postupem doby realizuje externí zakázky i mimo hranice 
Pardubického kraje.
Firma již v minulosti zajišťovala mimo provozování vodovodů 

a kanalizací i stavební výrobu, a to i v bývalém Vč VaK, kdy reali-

zovala velké objemy staveb vodovodů, kanalizací a ČOV. Kladem 
bylo vybudování nových vodních zdrojů v této době, které se staly 
základem dnešních skupinových vodovodů.
Oprava a prodej  čerpadel  je v historii vodárenství naší oblasti 

novinkou. VHOS, a.  s. obchoduje a opravuje většinu základních 
typů čerpadel běžně používaných ve vodárenství ČR, a to jak na 
pitnou tak i odpadní vodu. Vedle této oblasti zajišťujeme dodávky 
malých domovních čistíren odpadních vod a maloprodej zdravo-
techniky a nářadí v naší podnikové prodejně.
V ekonomické oblasti došlo k pořízení  informačního softwaru, 

který zajišťoval komplexní ekonomické informace on-line na všech 
našich pracovištích a nyní prochází modernizací, kdy implementu-
jeme nový komplexní informační systém QI, který vedle ekonomiky 
a mezd zajistí i fakturaci vodného a stočného, sledování nákladů 
v oblasti dopravy a energetiky.
V loňském roce se podařilo firmě získat ISO 14000:2001 a tím 

rozšířit již existující ISO 9001:2000 pro zajišťování stavební výroby 
a oprav čerpadel. Tímto krokem jsme zajistili zlepšení organizace 
práce na pracovištích  s vyšším zajišťováním požadované kvality 
naší práce v těchto oborech a lepší přístup k zakázkám z veřejných 
soutěží.
Celou touto činností navázala firma VHOS, a.s. na vodárenství, 

udržované v Moravské Třebové a okolí již od roku 1960, kdy vznikl 
OVAK se sídlem v Moravské Třebové.
V současné době provozuje na základě  smluv  s majiteli  infra-

struktury celkem 35 vodovodů ve 82 obcích a dodává pitnou vodu 
76 tisícům obyvatel napojených na veřejné vodovody. Kromě toho 
předáváme vodu dalším 5 obcím. Délka provozované sítě činí cca 
735 km, počet přípojek je 20 600. 



366 vh 10/2008

Pro možnost dálkového monitoringu a řízení provozu vodáren-
ských objektů byl postupně budován vodárenský dispečink ve spo-
lupráci s firmou VAE Controls Ostrava. V závislosti na úspěšnosti 
projednání potřebnosti osazení dispečinku a finanční síle jednotli-
vých majitelů vodovodů se dařilo s různou rychlostí budovat dispe-
čerské řízení na jednotlivých především skupinových vodovodech. 
Na některých vodovodech byl dispečink zaváděn postupně po 1 – 3 
objektech ročně,  jinde bylo plošné zavedení dispečerského řízení 
zakomponováno do dotovaných akcí  typu „dostavba vodovodu“. 
V první fázi bylo řízení provozu vodovodů zajišťováno dispečerskými 
pracovišti na jednotlivých provozech, v současné době je na ředitel-
ství firmy osazen centrální dispečink. Dispečerské řízení umožňuje 
rychleji odhalovat závady na vodovodní síti, přispívá k minimalizaci 
ztrát a nepřerušované dodávce pitné vody v potřebném množství 
a kvalitě. Přenos dat je zajišťován pomocí radiové sítě, internetem 
a pomocí GSM. Sleduje funkci 80-ti objektů na Moravskotřebovsku, 
Jevíčsku, Svitavsku a Poličsku tak, jak je patrno z následující mapky 
zobrazující rovněž schéma zásobování pitnou vodou.
Odběr vody pro veřejné vodovody  je  zajišťován pouze z pod-

zemních zdrojů, jejichž celková kapacita dosahuje 685 l/s. Celkem 
jí dodáme svým odběratelům cca 4,5 mil. m3 ročně. Kvalita vody 
odpovídá požadavkům vyhl. MZd č. 252/2004 Sb. Surová voda není 
upravována, pouze zdravotně zabezpečována dávkováním dezin-
fekčního činidla. Pouze u dvou menších zdrojů je voda upravována 
odkyselením a v případě jednoho vodovodu jsou dávkovány inhibi-
tory koroze. Mírnější hygienické limity na dobu časově omezenou 
byly povoleny u jednoho vodovodu v ukazateli železo a u jednoho 
v ukazateli pesticidní látky. K udržení stávající dobré kvality vody 
v podzemních zdrojích VHOS, a.s. zajišťuje funkčnost a případné 
změny rozsahu ochranných pásem u 52 zdrojů pitné vody, jejichž 
povolený odběr přesahuje 10 tis. m3/rok. Kontrola je cíleně zamě-
řována na zdroje, kde by mohlo dojít ke zhoršení jakosti odebírané 
vody, např. výstavbou nových závodů či provozoven, páteřních 
komunikací či zemědělskou činností. 
Při provozu vodovodů bylo  jedním z hlavních úkolů zajištění 

snižování ztrát dodávané pitné vody. Kromě zlepšování technického 
stavu vodovodní sítě byla velká pozornost upřena jak na aktivní 

vyhledávání skrytých úniků vody dlouhodobého charakteru, tak 
i co nejrychlejší odhalení nově vzniklých poruch. Před vybudo-
váním dispečinku  jsme v případě  těžko dohledatelných poruch 
prováděli  noční průzkum s pomocí datalogeru  a odstavováním 
jednotlivých lokalit respektive větví. Další variantou je osazování 
fokusů na  vytypované  lokality. V současné době  jsme  schopni 
pomocí dispečinku určit  bezprostředně po vzniku poruchy  její 
přibližné situování a velikost. K jejímu dohledání  jsme vybaveni 
jedním analogovým a jedním digitálním korelátorem.
Jak se dařilo snižovat celkové ztráty vody je znázorněno v tabulce 

a grafech vyjadřujících výrobu vody, fakturaci pitné vody a ztráty 
v letech 1994 – 2007. V roce 1994 a částečně i 1995 jsou celková 
čísla ovlivněna předáváním vodovodů, kdy někteří noví majitelé 
se rozhodli pro jiného provozovatele, eventuelně se rozhodli pro-
vozovat vodovody vlastními silami. Nárůst výroby vody v letech 
1996 a 2003 byl ovlivněn klimatickými podmínkami, kdy zima byla 
poznamenána výrazným střídáním teplot a léto bylo výrazně teplé 
a suché. V těchto letech se sezóna zvýšeného výskytu poruch, což 
je jaro a podzim, rozprostřela prakticky do celého roku. 
VHOS, a.s.  je na základě provozních smluv s vlastníky infra-

strukturního majetku provozovatelem 12 kanalizací pro veřejnou 
potřebu a 11 čistíren odpadních vod. Jsou to  jednak kanalizace 
a městské ČOV ve Svitavách, Poličce, Moravské Třebové a Jevíčku 
a dále  kanalizace  a menší ČOV v různých  částech  svitavského 
regionu. Celkem odkanalizujeme přes 3 mil. m3 odpadních vod 
za rok, z nichž přes 90 % vyčistíme na ČOV. V přímé návaznosti 
na  zpřísňující  se  legislativní  požadavky na  kvalitu  odpadních 
vod vypouštěných  z ČOV do vod povrchových byla  v průběhu 
uplynulých 15  let  realizována na ČOV provozovaných VHOS, 
a.s.  opatření pro  zlepšení účinnosti  čistícího procesu. Přestože 
zejména větší ČOV, např. ve Svitavách a Poličce, prošly do roku 
2002 několika intenzifikacemi nebo komplexními rekonstrukcemi, 
bylo nutné po schválení Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. zahájit pří-
pravu nových investičních opatření pro dosažení požadovaného 
čisticího efektu, zejména zvýšeného odstraňování dusíku a fosfo-
ru. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro 
rekonstrukce ČOV Svitavy, Moravská Třebová (nad 10 000 EO) 
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a Městečko Trnávka (nad 2000 EO), probíhá projektová příprava 
intenzifikace ČOV Jaroměřice, projednává se potřeba intenzifika-
ce ČOV Jevíčko. Vysoké nároky na kvalitu vyčištěných vod jsou 
u většiny ČOV ovlivněny i skutečností, že se jedná o vypouštění 
do  toků zařazených do vod  lososových a kaprových. V případě 
ČOV města Svitav bylo nutné zařadit do technologické skladby 
i třetí  stupeň čištění vzhledem k tomu, že průtoky v recipientu 
jsou  cca  10x nižší  než  současné  průměrné  odtoky  biologicky 
vyčištěných vod z ČOV.
Vodohospodářské společnosti v naší republice se v současné době 

nacházejí v období zavádění podmínek dle OPŽP do provozních 
smluv s městy a svazky, které žádají o podporu z dotací z evropské 
unie. Vliv a důsledky nové  legislativy při provozování vodovodů 
a kanalizací, zkrácení provozních smluv na dobu určitou, zapraco-
vání nových podmínek do smluvních vztahů je technicky a časově 
náročné. Ekonomicky sílí  tlak na finance a zvýšené zdroje příjmů 
z nájemného.
Nové  zákony  a vyhlášky  ovlivňující  provozování  vodovodů 

a kanalizací všichni známe. Bohužel také všichni víme, jak mno-
hosmyslná nebo nepřesná jsou některá ustanovení a jak různorodé 
jsou jejich výklady a to především v oblasti tvorby plánů obnovy, 
vytváření finančních modelů cen vodného a stočného apod.
Oddílné provozní  společnosti  jakou  je VHOS,  a.s. Moravská 

Třebová, jejíž podnikatelský záměr je založen na značné atomizaci 
provozních smluv, tedy na provozování jednotlivých samostatných 
vodovodů  a kanalizací,  popřípadě menších  svazků,  stojí  před 
množstvím nejasných problémů, které se do dnešního dne nepoda-
řilo jednoznačně vyřešit včetně dotační politiky pro malé obce.
U obou kategorií  ceny navíc nutně  řešíme  inflaci,  která  chtě 

nechtě přímo zasahuje do všech  sfér  činnosti  společnosti  –  od 

spotřeby papíru, služeb pošty a bank až po cenu pohonných hmot, 
el. energie a dalších služeb obecně. Všechny tyto dopady jsme pak 
nuceni řešit na absolutně různorodých podmínkách vedení obcí 
a měst. 
Pro splnění podmínek EU při provozu kanalizací a ČOV je nutno 

zajistit v příštím období intenzifikace, rekonstrukce a dostavby čistí-
ren odpadních vod ve Svitavách, M. Třebové, M. Trnávce a Jevíčku, 
dostavbu kanalizací v M. Trnávce, M. Třebové, Poličce a obecně 
v obcích zahrnutých do aglomerací nad 2000 obyvatel.
Vzhledem k technickému a provoznímu stavu našich kanalizací 

je stále nutnější potřebou tuto skutečnost řešit. Jedním ze způso-
bů jak zjišťovat, předcházet a zároveň řešit současnou situaci,  je 
inspekce kvalitním kamerovým systémem. Získaná data lze použít 
k návrhu sanačních opatření, ať již klasickou či bezvýkopovou tech-
nologií. Nutno podotknout, že vynaložené prostředky na monitoring 
tvoří pouze velmi malou část celkových investic na rekonstrukce.
Tuto činnost zajišťuje naše dceřiná společnost: firma VHOS-KA s.r.o. 
Moravská Třebová, která vlastní a provozuje dva kamerové systémy 
od firmy  IBAK a od firmy Zikmund. K vyhodnocení  získaných 
informací jsou dodávkové vozy vybaveny počítačovým pracovištěm, 
které upravuje data do požadovaných celků, ať již grafického, sta-
tistického, či do formy fotodokumentace; výsledky jsou předávány 
na videu či DVD disku.
Ohlížíme-li se za 15 lety existence VHOS, a.s. nelze opomenout 

skutečnost, že se společnost již od doby svého vzniku podílí i na 
zprostředkování nových poznatků týkajících se provozu kanalizací 
a ČOV širší odborné veřejnosti. 
Od roku 1993 pořádala VHOS, a.s. každoročně výstavu nazvanou 

„Voda a my“, kde své aktivity prezentovala řada firem z oboru vodní-
ho hospodářství. V rámci čtvrtého ročníku výstavy bylo rozhodnuto 
uspořádat ve spolupráci s AČE ČR jako doprovodnou akci odborný 
seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpad-
ních vod“. S odstupem několika uplynulých let můžeme přiznat, 
že první seminář byl považován za jakési zpestření dvoudenního 
setkání vodohospodářů,  stejně  tak  jako exkurze na  tehdy novou 
městskou ČOV v Moravské Třebové, která byla uspořádána v rámci 
semináře. V roce 1996 ani největší optimisté nepředpokládali, do 
jakých dimenzí se tato akce postupně rozvine a že se seminář stane 
nepřehlédnutelným setkáváním odborníků a provozovatelů z celé 
ČR. A jaká tedy byla cesta od prvního do XIII. ročníku, od 57 po 340 
účastníků, od akce regionálního charakteru po setkání celostátní 
navštěvované i zahraničními hosty?
Program semináře  je každoročně sestavován  tak, aby v největ-

ší možné míře  reagoval na aktuální potřeby a otázky  týkající  se 
provozu ČOV a kanalizačních systémů včetně podmínek legisla-

tivních a dotačních. Vždy je prezentováno 
a diskutováno široké spektrum témat včetně 
problematiky povodní a nakládání s odpady. 
Proto byl od roku 2000 program semináře 
rozdělen do dvou dnů. 
Mezi nesporné přednosti semináře patří 

i značný  prostor  pro  diskusi,  a to  nejen 
v rámci odborného programu, ale i v nefor-
málním prostředí  společenského  večera, 
který tradičně uzavírá první den semináře. 
V neposlední řadě pak dotvářejí atmosféru 
celé akce vystavující firmy, které prezentu-
jící v přilehlých prostorách přednáškového 
sálu  své  obchodní  i firemní  aktivity  sou-
visející  s tematikou  semináře. A význam 
semináře potvrzuje  i rostoucí počet  těchto 
vystavujících firem.

VHoS - obecně o firmě
VHOS, a.s. vznikla privatizací provozní 

části státního podniku VAK Moravská Tře-
bová v listopadu 1993. Součástí privatizace 
bylo  i předání  infrastrukturního majetku 
vodovodů  a kanalizací  obcím  a městům 
okresu Svitavy. Od  svého  založení  až do 
dnešní doby je VHOS, a.s. privátní českou 
firmou,  jejímiž největšími  akcionáři  jsou 
čtyři  české  fyzické  osoby. Snaha vytvořit 
tzv. oddílnou společnost a provozovat obcím 
a městům jejich infrastrukturní majetek se 

Rok Výroba Fakturace Celkové ztráty
1994 8908200 5764967 35,30 %
1995 7880840 5030417 36,20 %
1996 8612727 4711872 45,3 %
1997 7480417 4780427 36,1 %
1998 7077594 4660721 34,1 %
1999 7269220 4620863 36,4 %
2000 6955192 4501275 35,3 %
2001 6650354 4518253 32,1 %
2002 6721895 4708814 29,9 %
2003 6865309 4673662 31,9 %
2004 5857012 4492252 23,3 %
2005 5740710 4377018 23,7 %
2006 5826761 4468415 23,3 %
2007 5791100 4523153 21,9 %
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zdařila a je možno vytvářet široké spektrum činností souvisejících 
s pitnou a odpadní vodou.
V okrese Svitavy je VHOS, a. s. dominantním provozovatelem 

vodovodů a kanalizací. Ředitelství firmy sídlí v Moravské Třebové, 
přičemž vlastní provoz vodovodů a kanalizací  zajišťují provozy 
v Moravské Třebové, Svitavách a Poličce, provozní úsek v Jevíčku 
a odloučená pracoviště v Březové nad Svitavou a Litomyšli. 

Stavební provoz
VHOS,  a.s.  od  svého  začátku  činnosti navázala na  s.p. VAK, 

který měl dosti velkou stavební složku. V VHOS, a. s., se staveb-
ní výroba  rozvíjela na vodohospodářských provozech, kde byly 
realizovány  z počátku malé  a drobné  stavby  – přípojky,  opravy 
vodovodů a kanalizací apod. Postupem času ve spolupráci s vlast-
níky vodovodů docházelo k realizaci  staveb z nájemného, které 
jsou  v současné době  zadávány dle  výsledku  veřejné  soutěže. 
Objem staveb postupně rostl a proto bylo v roce 1998 rozhodnuto 
o vytvoření samostatného stavebního provozu. Tento provoz začal 
realizovat větší a objemnější stavby, zatímco drobné stavby zůstaly 
na vodohospodářských provozech. Postupem času docházelo k roz-
voji aktivit tak, že se rozšiřoval region, kde stavební provoz VHOS, 
a.s. realizuje své stavby na velké území Čech a Moravy. Od vzniku 
tohoto stavebního provozu dochází i k zlepšenému strojnímu vyba-
vení provozu tak, aby hlavní objem stavebních prací při výstavbě 
vodovodů a kanalizací realizoval vlastními pracovníky a stroji a jen 
minimum řešil formou subdodávek. Celkový objem stavební výroby 
přesahuje v posledních letech 50 mil.Kč.
Zavedením QMS a EMS došlo ke zlepšení organizace při přípravě 

a realizaci staveb, dbá se na dodržování předpisů, které jsme si v rám-
ci QMS a EMS zavedli. Včasné objednávky materiálu, vyhodnocení 
stavby po technické i ekonomické stránce jsou již dnes na stavebním 
provozu samozřejmostí, stejně jako zjišťování spokojenosti zákazníka, 
která je jedním z ukazatelů při hodnocení plnění QMS.
Neorientujeme  se  jen na výstavbu vodovodů a kanalizací,  ale 

realizujeme i stavby elektrických kabelových sítí, plynovodů a rea-
lizovali jsme již i kompletní výstavbu sítí a ZTV. 
Stavební provoz  realizuje  stavby na  téměř  celém území Čes-

ké  republiky. Cílem  je  realizovat  stavby vodovodů,  kanalizací, 
a inženýrských  sítí  kvalitně při  zajištění pořádku na  staveništi, 
zvláště,  je-li  stavba  realizována v obci  či  ve městě. Vzdálenosti 
a typu stavby přizpůsobujeme i pracovní cyklus na stavbě, včetně 
práce v prodloužených směnách. 
Mezi nejvýznamnější zakázky patří z posledního období: kana-

lizace Vidlatá Seč, ČOV Jevíčko, Dostavba vodovodu M. Třebová, 
Infrastruktura  průmyslové  zóny Moravská Třebová,  stavba  II. 
Rehau, stavební část obalovny živičných směsí v Borušově. V sou-
časné době realizujeme v rámci akce Labe-Loučná Kanalizaci Boh-
daneč a realizujeme vodovod a kanalizaci v obci Vitíněves.
Komplexnost svých vodohospodářských služeb zajišťuje VHOS, 

a.s.  i doplňkovými činnostmi  souvisejícími  s provozem VaK.  Jde 
např. o čistění kanalizací kanalizačním tlakovým vozem s recyk-
lací, vyhledávání poruch korelátorem, technická příprava staveb, 
dozorování staveb jejímiž investory jsou obce nebo města, projekční 
činnost ve vodohospodářském směru a obchodní činnost s vodo-
hospodářským materiálem, přičemž s firmami Hawle Jesenice u Pra-
hy, KHP, a.s. a ATJ Brno a CSC distribuce Praha máme uzavřeny 
smlouvy na provoz konsignačních skladů. Maloobchodní prodej 
sanitárního  zboží,  vodoinstalačního  a topenářského materiálu, 
elektrického ručního nářadí zajišťuje naše podniková prodejna TOP 
EKO v Moravské Třebové. Rovněž zajišťujeme prodej a distribuci 
technických plynů SIAD.
Snaha zlepšovat kvalitu pitné vody a vypouštěných odpadních 

vod vede ke zlepšování používaných technologií,  jak při úpravě 
vody, tak i při čištění odpadních vod, likvidaci kalů a snižování ztrát 
v trubní síti. Kontrola kvality je sledována v podnikové laboratoři, 
jež je akreditovanou laboratoří dle ČIA a která kontroluje kvalitu 
pitných i odpadních vod.
V současné době  je pozornost naší firmy zaměřena na úpravy 

provozních smluv u těch vlastníků, kteří žádají o dotace z programu 
OPŽP. Smlouvy byly s výjimkou města Svitav upraveny na smlouvy 
na dobu určitou do roku 2015 a připravujeme úpravy dle podmínek 
EU – zapracování výkonových parametrů, zpracování kalkulačních 
vzorců vodného a stočného v souladu s finančním modelem apod.
Další významnou činností naší společnosti je výstavba a rekon-

strukce vodovodů, kanalizací  a čistíren odpadních vod.  I zde  je 

záměr realizovat stavby v dobré kvalitě, které pomohou zlepšovat 
i provoz vodovodů a kanalizací. Evropské podmínky pro provoz 
vodovodů a kanalizací dle tzv. oddílného modelu nás vede k tomu, 
že připravujeme oddělení stavebního provozu do samostatné dce-
řiné společnosti, která by měla vzniknout k 1.1.2009.
Dceřiná firma VHOS-KA s. r. o. byla vytvořena pro monitorování 

stavu kanalizačních sítí. Dokáže odhalovat skryté poruchy , měřit 
ovalitu i sklon kontrolované kanalizace. Svou práci poskytuje nejen 
mateřské firmě, ale nabízí tyto služby na území celé ČR.
Dynamický rozvoj společnosti, kdy v prvních pěti letech existence 

firmy zvýšila a. s. svůj obrat 2,5krát, umožnila zkušenost a znalost 
pracovníků oboru, které firma soustředila díky dlouhodobé historii 
oboru provozu vodovodů a kanalizací ve městě Moravská Třebová. 
V současné době firma dosahuje obratu 275 mil. Kč a zaměstnává 
cca 190 pracovníků. 
Firma si ve svém 15letém období prošla i několika problematic-

kými obdobími. Největší problém byl obstát ve výběrovém řízení na 
provoz vodovodu a kanalizace ve Svitavách v roce 2004. Přesto, že 
jsme v soutěži uspěli, dnes opět řešíme problém provozu ve Svita-
vách, neboť se nepodařilo prokázat transparentnost soutěže z roku 
2004 a město připravuje vznik vlastní provozní společnosti. 
Podnikatelským záměrem VHOS, a. s., je dnes provozování vodo-

vodů a kanalizací a ČOV na základě smluv s majiteli infrastruktury 
společně se všemi doprovodnými vodohospodářskými aktivitami. 
Stavební výrobu chceme realizovat jednak v rámci oprav a údržby 
svěřeného majetku a dále externě provádět stavby vodovodů, kana-
lizací a technologií na ČOV pro obce a další investory v oddělené 
dceřiné společnosti. Provádíme opravy a prodej čerpadel a nabízí-
me vlastníkům komplexní služby péče o čerpadla na základě tzv. 
servisních  smluv. Dále nabízíme  inženýrskou činnost obcím na 
jimi realizovaných stavbách tak, aby byly provedeny v požadované 
kvalitě a životnosti a jejich následný provoz byl efektivní. Rovněž 
rozvíjíme obchodní činnosti ve vodohospodářském oboru, které 
spolu  s dalšími uvedenými aktivitami mají dále  snížit  závislost 
firmy pouze na provozování vodovodů a kanalizací.
Abychom mohli zaručit  jakost poskytovaných služeb a více se 

přiblížili našim zákazníkům v plnění  jejich požadavků, vytvořili 
jsme, zavedli a nechali certifikovat pro stavební činnost a činnost 
opravna čerpadel,  v průběhu  roku 2001- 2002,  systém manage-
mentu  jakosti  (dále  jen QMS), který  je v souladu s normou ČSN 
EN ISO 9001:2000. V roce 2007 jsme tento systém jakosti rozšířili 
o EMS, který je v souladu s nornou ISO ČSN EN 14001:2001. Sou-
častně  jsme u oddělení  laboratoře, zabývající se rozbory pitných 
a odpadních vod včetně odběrů vzorků, vybudovali systém jakosti 
dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a získali osvědčení o akreditaci 
č. 057/2002 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., které je do 
dnešní doby úspěšně obhajováno.
V současné době mohu s potěšením konstatovat, že prostředky 

vynaložené na vybudování QMS a EMS přináší výhody naší firmě 
v oblasti zajišťování zakázek, (jde zejména o výhody lepší organiza-
ce práce, vedení záznamů, řešení krizových situací, snížení nákladů 
z eliminování možných rizik aj.), ale napomáhají také k vyšší spo-
kojenosti zákazníka, což dokazují i naše reference. 
Na základě zkušeností se zaváděním QMS a EMS jsme připraveni 

v následujícím období zajistit činnost provozu vodovodů dle ISO 
24510-12 a zajistit tak plnění podmínek pro řádný provoz vodovodů 
a kanalizací ve 21. století.

Ing. Milan Novotný
vedoucí útvaru PRV
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Operační program 
Životní prostředí  

zahájil další vlnu příjmu žádostí

Od 17. září do 13. listopadu 2008 je možné Státnímu fondu 
životního prostředí podávat žádosti do dalších prioritních os 
Operačního programu Životní prostředí. Otevřeny budou dvě 
ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 
1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní a prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, 
příspěvkových organizací, státních podniků a státních orga-
nizací, občanských sdružení, obecně prospěšných organizací 
a právnických osob. 

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 1. osy OPŽP 
dotovány například projekty na úpravu koryt a niv s vlivem 
na protipovodňovou ochranu, na rekonstrukce a modernizace 
systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové 
služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budo-
vání a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany 
před povodněmi a další projekty. V rámci 6. osy budou podpo-
rovány projekty na implementaci soustavy Natura 2000, obnovu 
a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných 
územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, 
přírodních parcích a geoparcích, na realizaci a obnovu vege-
tačních prvků v krajině, na zvyšování retence vody v krajině 
a protierozní opatření a další projekty.

Žádosti o dotace z 1. prioritní osy OPŽP budou přijímat kraj-
ská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Žádosti pro 
prioritní osu 6 přijímají krajská střediska AOPK. Kontakty jsou 
k dispozici na www.nature.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 pod-
poru velkých projektů v rámci prioritní osy 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osy 3 – Udržitel-
né využívání zdrojů energie jsou přijímány kontinuálně od 
1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou přijímány 
na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze. 
SFŽP ČR také přijímá žádosti v páté vlně, a to v rámci prioritní 
osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží a prioritní osy 5 – Omezování průmyslo-
vého znečištění a snižování environmentálních rizik. Žádosti 
je možné podávat od 11. srpna do 10. října 2008 na krajských 
pracovištích SFŽP ČR. 

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

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání 
finanční 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 prostře-
dí, včetně kompletního textu páté výzvy, najdete na www.opzp.
cz, informace lze získat i na lince 800 260 500. 

- SFŽP -





2002
První zavedení ISE technologie měření do aplikací odpadních 
vod od WTW.
2005
První víceparametrová sonda (VARiON®).

2006 a 2007
Nová generace „Plus“ sond (VARiON®Plus, AmmoLyt®Plus a 
NitraLyt®Plus) nabízí :

robustnější elektrody
jsou k dispozici plně kompenzované parametry amonium a 
nitáty

Dlouhodobá časová stabilita, robustnost a nezávislost na 
kalibraci činí tyto sondy neobyčejně hospodárnými.

2007 koncept sondy VARiON® byl spolu s její další 
optimalizací úspěšně přenesen a aplikován i na 

jednoparametrické sondy   AmmoLyt®Plus und 
NitraLyt®Plus. Vzhledem k volitelné dynamické 

kompenzaci se tak stalo měření amonia a 
nitrátů ještě prostším a spolehlivějším.

Současně se vylepšila provozní 
životnost elektrody na 2 roky.

Provozní náklady uživatele se 
tak mohou významně opět 

snižit.

Další vývoj při měření parametrů, relevantních pro řízení ČOV

WTW ISE-technika
Měřicí technika pro BČOV se v posledních letech enormě vyvíjí. Právě s ohledem na dusíkové 
parametry, amonium a nitráty, které jsou významné pro řízení čistírny, zjišťujeme u WTW sond 
jejich průbežný mohutný technický vývoj a pokrok.
Za zvláštní pozornost stojí, vedle robustní konstrukce těchto sond, také jednoduchá manipulace s 
nimi a jejich snadné ovládání a údržba.

ISE milníky WTW:

... a v roce 2008? N O V É

Kontinuálně pokračující vývoj membrány nám umožňuje zapomenout na 
kompenzaci chloridů při měření nitrátů. 

Sonda VARiON®Plus NO3-HS
Vzhledem k tomu, že nám odpadla kompenzace chloridů, systém se stává více 
jednodušším a provozní náklady se ještě dále snižují.  Pro uživatele to 
znamená, že se sondou VARiON®Plus od WTW, může měřit s plnohodnotnou 
kompenzací amonium a nitráty - a to vše s jedinou sondou!

Chcete se dovědět více?

Z k r á t k a  n á m 
z a v o l e j t e  a 
z e p t e j t e  s e .

Nevěříte?

Z k r á t k a  n á m 
z a v o l e j t e  a 
d o m l u v t e  s i , 
p r o v o z n í  t e s t 
u  V á s .  P o t o m 
s i  p o r o v n e j t e 
v ý s l e d k y.

Varion®Plus

one step ahead
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