




Winston Churchil 
kdysi řekl, že kdo není socialistou ve dvaceti, nemá srdce, 
kdo je jím i ve čtyřiceti, nemá rozum. Já dodávám, že kdo žije 
v Čechách musí se dvakrát rozmýšlet, zda je pro demokracii. 
Určitě bych nechtěl návrat totalitarismu, ale taková monarchie, 
pokud by v jejím čele byl třeba Karel IV., by se mi více líbila než 
dnešní kocourkovský chlév. Problém monarchie však je v tom, že 
po jednom velice schopném vládci přicházejí nástupci, kteří se 
svému předchůdci ani náznakem nepřibližují. Václav IV. je toho 
ostatně příkladem. Takže mi nezbývá než zůstat demokratem, 
ale určitě ani občanským ani sociálním, a čekat na Masaryka či 
Štefánika. Nevím, zda to není čekáním na Godota. Stačil by mi 
politik střihu pana Dzurindy, který pro Slovensko, kam jezdím 
pravidelně a situaci sleduji průběžně, toho udělal moc. Větši-
nou Slováků však bude oceněn až později. Neřečnil, ale činil, 
s vědomím, že bude neoblíben a že plody jeho snažení budou 
rozdávat jiní, nepopulární, bolestivá rozhodnutí, která se projeví 
za jedno i více volebních období. 

Ale u nás? Matka se rozhodla volit do Senátu pana X, protože 
prý udělá tamto a udělá ono. Moje vysvětlování, že co slibuje, 
není v kompetenci senátora, nebo že porcování medvěda je 
nemravná úlitba voličům, pro něž je košile bližší než kabát, mělo 
jen malou váhu pro matku. Zkrátka pro naše politiky jest baro-
metrem toho, jakou politiku dělat, volič, který se řídí heslem „po 
nás potopa a oni si ti potomci nějak poradí“. Já se snažím vidět 
i za roh, a jak říká paní Hegerová, není to povzbudivý pohled. 
Vím, že třicet koruna za ošetření je málo, odmítání radaru krátko-
zraké, nechránit vhodné profily pro stavbu případných nádrží je 
neprozřetelné, návrat vody do krajiny je pomalý, mlčení o jader-
né energetice je zbabělé, ochrana zemědělského půdního fondu 
chatrná proti nenasytným investorům, atd. apod. et cetera. 

Vsadím se, že nová vládnoucí garnitura, která se k moci v kra-
jích dostala díky tomu, že slíbila odstranit to, změnit ono, ví, že 
se jedná o nesplnitelné sliby a oznámí voličům, že opravdu to 
chtěla nově a lépe, ale ono to nejde. Tak sorry, volby skončily, 
zapomeňte. Ostatně, chovají se tak všechny. Jen my voliči by-
chom jim pořád a znova neměli sedat na lep jak ti hejlové a volat 
po politikovi, který bude myslet i na to, co tady bude, až my tady 
nebudeme. Třeba se takový politik někde už narodil, no a byl 
bych moc rád, kdyby už chodil na vejšku. Aby však byl zvolen, 
musí mít přemýšlivé voliče. Přemýšlejme o tom.

Ing. Václav Stránský
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POVODÍ MORAVY, s.p.
Vodní cesta Otrokovice – Rohatec
Baťův kanál

Z historie
S úpravami na řece Moravě dochází ve 30. letech 

k rozvoji  a výstavbě  zavodňovacích  systémů,  a to 
mimo  jiné  i mezi Otrokovicemi  a Rohatcem. Této 
skutečnosti využila i firma Baťa, která již delší dobu 
sledovala myšlenku splavnosti řeky Moravy. K pla-
vební  cestě byl využit hlavní  zavodňovací kanál, 
který byl přiměřeně rozšířen a prohlouben tak, aby 
splňoval podmínky pro tzv. malou plavbu. Provoz na 
této vodní cestě byl ukončen v roce 1972, kdy Fede-
rální ministerstvo dopravy vyjmulo plavební kanál 
ze sledovaných vodních cest.

Současnost
Nabytím účinnosti Zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/95 Sb. 
z 1. 10. 1995 dochází postupně k obnově této vodní cesty a jejímu 
využití širokou rekreační veřejností.
V současné době  je Baťův kanál  splavný od  tabulového  jezu 
Sudoměřice po Otrokovice (jez Bělov na řece Moravě), a to v násle-
dujících úsecích a délkách:
• říční úsek Otrokovice (jez Bělov) – Spytihněv   9,713 km
• kanálový úsek Spytihněv – Staré Město   8,166 km
• říční úsek Staré Město – Veselí nad Moravou   17,547 km
• kanálový úsek Veselí nad Moravou – jez Sudoměřice   17,154 km

Plavební kanál má  lichoběžníkový profil 
o šířce dna 6 m (ve výhybkách 12 m ) a sklo-
nem svahu 1:2. Hloubka plavebního kanálu 
je 1,5 m. Na celé prozatím obnovené plavební 
cestě překonáváme výškové převýšení plaveb-
ní dráhy 15,86 m, a to již všemi 13 rekonstru-
ovanými plavebními komorami.
Plavební  komory mají  délku  38,5 m  až 

56,5 m a šířku 5,20 m. Tři plavební komory 
se nacházejí na říčním úseku, a to vedle jezů 
Kunovský les, Nedakonice a Uherský Ostroh, 
zbylé jsou na kanálových úsecích.
Obslužnost a propustnost těchto plavebních 

komor zajišťuje Povodí Moravy, s.p. vlastní-
mi pracovníky podle předem schválených 
proplouvacích hodin, které závazně vydává 
v Plavebních listech Státní plavební správa. 

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 601 75 Brno • tel.: + 420 541 637 111
fax: +420 541 211 403 • email: info@povodi.cz • www.pmo.cz
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O situaci kolem Plánů oblastí 
povodí (dále jen POP) jsme dis-
kutovali  s panem RNDr. Petrem 
Kubalou, ředitelem sekce správy 
povodí státního podniku Povodí 
Vltavy,  který  je  pořizovatelem 
třech plánů oblastí povodí (Plánu 
oblasti povodí Horní Vltavy, Plá-
nu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy). 
RNDr. Petr Kubala  je  zároveň členem koordinačního  týmu při 
Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (pracovní skupiny WFD), 
v rámci pořizování Mezinárodního plánu povodí Labe. Současně 
se podílí na zastupování pořizovatelů plánů oblastí povodí při 
jednáních s Asociací krajů České republiky. 

Principy a příprava POP
Stránský: Proč vlastně jsou POP zpracovávány a můžete je srovnat 

se Směrným vodohospodářským plánem ČR (dále jen SVP)?
Kubala: POP byly zakomponovány do vodního zákona na základě 

požadavků Rámcové směrnice o vodách (dále jen RSV). Jejich hlav-
ním účelem je vymezit a harmonizovat veřejné zájmy související 
s ochranou vod, ochranou před povodněmi a s trvale udržitelným 
užíváním vodních  zdrojů,  a to  zejména pro  zásobování pitnou 
vodou. Jako jedna z mála zemí máme velkou tradici v plánování 
na úseku vodního hospodářství. SVP slouží vodoprávním úřadům 
k jejich  činnosti  a správcům povodí  jako podklad k vyjadřovací 
činnosti už více jak půl století. POP mají na rozdíl od SVP ze zákona 
stanoven pravidelný cyklus aktualizace. To je na nich velmi pozi-
tivní, protože situace se vyvíjí a tu je třeba pravidelně zohledňovat. 
Vodní zákon říká, že až budou POP schváleny příslušnými kraji 
podle  své územní působnosti,  tak budou podkladem pro výkon 
veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní a vodopráv-
ní rozhodování o povolování staveb apod. POP jsou tedy podstatně 
konkrétnější než SVP a to zejména díky Programům opatření, které 
jsou hlavním výstupem POP a které řeší konkrétní návrhy opatření 
v konkrétním čase, s jasně danou strategií financování.
Stránský: V současné době jsou plány oblastí povodí zpřístupněny 

veřejnosti k připomínkám. Zaznamenali jste již ze strany veřejnosti 
podání nějakých zásadních připomínek?
Kubala: Termín ukončení připomínkového  řízení pro POP  je 

31. 12. 2008. Za státní podnik Povodí Vltavy, který je pořizovatelem 
tří POP  (POP Horní Vltava, POP Dolní Vltava a POP Berounka) 
mohu  konstatovat,  že  k dnešnímu dni  jsme neobdrželi  žádné 
zásadní podněty ani od fyzických osob, ani od různých odborných 
a správních institucí či sdružení, ale pouze připomínky, které se 
týkaly lokálních záležitostí. Mám informaci, že obdobná situace je 
i u ostatních pořizovatelů POP.
Stránský: Co je příčinou? POP byly vypracovány tak dobře, nebo 

o věc není až tak velký zájem?
Kubala: Jako zástupce pořizovatele POP mohu samozřejmě říci, 

že byly vypracovány dobře. V průběhu celého období, kdy POP 
vznikaly, se snažíme s veřejností komunikovat formou seminářů, 
článků, letáčků. Zásadní připomínky na úrovni orgánů státní správy, 
krajských úřadů, významných uživatelů vod, odborných institucí 
byly totiž prodiskutovány již během zpracování nyní připomínko-
vaných návrhů POP. Ze skušenosti  s projednáváním připomínek 
k významným problémům nakládání s vodami v oblastech povodí 
z roku 2007  lze  ale předpokládat,  že  většina připomínek bude 
doručena tak zhruba 14 dní před ukončením období vymezeného 
k jejich podání.
Stránský: Přišly s nějakými podněty NGO zabývající se ochranou 

přírody a krajiny?
Kubala: Během období, kdy bylo možno ovlivnit tvorbu vlastního 

návrhu POP, jsme se intenzivně snažili zapojit do přípravy různá 
sdružení  typu Arnika  a podobně. Oslovili  jsme  56  takovýchto 
subjektů. Na první jednání přišel jeden účastník. Když jsme tento 
pokus učinili podruhé, přišli účastníci čtyři. To deklaruje postoj 
těchto sdružení k věci. Je totiž složité být u tvorby, kdy se hovoří 
o konkrétních  věcech.  Podstatně  jednodušší  je  připomínkovat 
materiál ve fázi, kdy některé kroky už nejsou vratné. Považuji tento 
postoj sdružení za zásadní chybu, protože prostor na zapracování 
případných připomínek jsme se prokazatelně snažili umožnit. Nao-
pak sdružení Arnika pořádala k věci asi dva semináře. Kdybychom 
se o nich náhodně nedověděli, ani bychom se jich nemohli zúčast-

nit.  Jen díky naší  iniciativě  jsme 
měli možnost  tam naše přístupy 
prezentovat. 
Stránský: Jaké jsou největší pro-

blémy, které mohou zkomplikovat 
dosažení dobrého stavu vodních 
útvarů do roku 2015, jak požaduje 
Rámcová směrnice o vodách?

Kubala: Je třeba si uvědomit, že jsme ve fázi, kdy tvoříme první 
POP ve smyslu Rámcové směrnice o vodách. Tvorbě POP a zejména 
návrhům programů opatření předcházelo hodnocení stavu vodních 
útvarů, vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a v jisté míře 
i monitoring. Od toho se odvíjejí taková opatření, aby bylo do roku 
2015 dosaženo dobrého stavu vodních útvarů. Existuje však určitá 
nejistota vyplývající ze samotné podstaty  toho procesu a z toho, 
že jsme na počátku prvního cyklu plánování, zda vynaložené pro-
středky, v rámci programů opatření, přinesou očekávaný efekt hned 
v prvním plánovacím období.

Dobrý ekologický stav, revitalizace,  
povodňová ochrana
Stránský: Několikrát zde zaznělo „klasifikace vodních útvarů“. 

Mnozí toto hodnocení považují za spekulativní. Co Vy na to?
Kubala: Za pořizovatele POP říkám: vodní útvary byly vymezeny 

na začátku procesu pořizování POP Výzkumným ústavem vodohos-
podářským a schváleny MŽP. Jsou základní jednotkou v rámci celé-
ho procesu pořizování POP. Následně byly zpracovány – převážně 
rezortem MŽP a částečně MZe (metodika vymezení silně ovlivně-
ných vodních útvarů) – metodiky k tomu, jak tyto útvary hodnotit. 
Tedy pro nás, pro pořizovatele POP, jsou tyto věci dané. V poslední 
době jsem opravdu zaznamenal názory, ne však přesně definované 
a vedené mimo oficiální úroveň, zpochybňující vymezení vodních 
útvarů a způsoby hodnocení jejich stavů. Je to však otázka, která je 
v tuto chvíli prvního plánovacího období POP zcela bezpředmětná, 
protože jsme ve fázi, kdy návrhy POP jsou zpracovány a předloženy 
veřejnosti k připomínkám a jsou v nich navrženy programy opatření 
na vodní útvary, tak jak jsou vymezeny. Ty programy opatření mají 
dle RSV přesně daný harmonogram, včetně případné revize. Samo-
zřejmě nelze v průběhu tohoto procesu změnit výchozí vymezení 
vodních útvarů a vyhodnocovat program opatření na nějaké jiné 
vodní útvary. Stejně  tak není možné v průběhu procesu změnit 
způsob hodnocení  jednotlivých útvarů. Pro toto první plánovací 
období a následné období naplňování programů opatření je zcela 
jednoznačné, že vymezení vodních útvarů musí být zachováno! 
Jsem přesvědčen,  že  v průběhu celého procesu plánování,  a to 
i v jeho dalších  cyklech, není možné měnit  základní  vymezení 
vodních útvarů, základní způsoby jejich hodnocení, ale je možné 
tato  vymezení  a hodnocení pouze  zpřesňovat  a doplňovat,  a to 
tak, aby byla zachována určitá kontinuita tohoto procesu. Jinak by 
to vše postrádalo smysl… Nemohu si ale odpustit poznámku, že 
je zajímavé, že kritika přichází ze strany těch, kteří dané postupy 
schvalovali a byli za ně plně odpovědní.
Stránský: Jak tedy k těm vodním útvarům přistupovat? Když je 

vodní útvar zařazen jako silně ovlivněný, mělo by to být vnímáno 
spíš jako zdůvodnění, že v tomto útvaru nemá cenu, není potřeba 
zlepšující opatření provádět, anebo spíš jako důvod k soustředěné 
aplikaci zlepšujících opatření? 
Kubala: Přístup k silně ovlivněným vodním útvarům je dán RSV 

a je promítnut i do návrhů POP. Neplatí, že zařazení vodního útvaru 
mezi silně ovlivněné povede k tomu, že buď nebudu dělat vůbec 
nic, nebo naopak,  že  se mu budu věnovat  s takovou  intenzitou, 
abych dosáhl dobrého  stavu vodního útvaru. Tyto vodní útvary 
byly vymezeny právě proto, že u nich nemusí být dosaženo dobré-
ho stavu v roce 2015, ale jsou navržena taková opatření, aby došlo 
k výraznému zlepšení  stavu vod, nikoliv však k dobrému stavu, 
ale k dobrému ekologickému potenciálu. Bylo by to neekonomické 
a často i technicky nemožné. Ostatně i proto byl v RSV stanoven 
tento pojem.
Stránský: Buďme konkrétní: kolik je řádově takovýchto útvarů 

v rámci Vámi spravovaných oblastí povodí a můžete nějaký kon-
krétní popsat?
Kubala:  Jedná  se  zjednodušeně pro představu o takové vodní 

útvary,  kde  se nepředpokládá  jejich  změna  s ohledem na  jejich 
stávající  funkce,  jako  jsou např.  vodní nádrže,  splavněné úseky 
vodních toků, rybniční soustavy atd. V oblasti povodí Horní Vltavy 
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je vymezeno z celkového počtu 140 vodních útvarů celkem 29 silně 
ovlivněných vodních útvarů, z toho 14 na tekoucích vodách a 15 na 
stojatých vodách. V oblasti povodí Berounky je z celkového počtu 
93 vodních útvarů vymezeno 6 jako silně ovlivněných, a to na sto-
jatých vodách, a v oblasti povodí Dolní Vltavy je z celkového počtu 
79 vodních útvarů vymezeno 10 jako silně ovlivněných vodních 
útvarů, z toho 6 na tekoucích vodách a 4 na stojatých vodách.
Stránský: V diskusi k novele jednašedesátky upozornil pan Beneš, 

ředitel Severočeského vodárenského svazu, že RSV hovoří o tom, že 
jednotlivé státy si samy stanoví, jak hodnotit vodní útvary, a v tom 
jsou nechány státům široké mantinely. Pan ředitel má dojem, že my 
si ty mantinely až příliš zužujeme. Jaký je Váš názor?
Kubala: S tímto názorem plně souhlasím.
Stránský: Jakým způsobem byl vlastně hodnocen stav vodních 

útvarů a měli jste pro to, jako pořizovatelé plánů oblasti povodí, 
dostatečné podklady?
Kubala: Návrhy POP  vycházely  z hodnocení  stavu  vodních 

útvarů. Metodiky byly zajišťovány odborem ochrany vod na MŽP 
a probíhala nad nimi intenzivní diskuse. Některé požadavky byly 
velice přísné, byť podle RSV nebyly zcela nezbytné, protože každý 
stát si mohl zvolit svoji úroveň, která by odpovídala jeho možnos-
tem a výchozí situaci. Vzhledem k tomu, že dlouho nedocházelo 
ke konsenzu,  tak se při hodnocení stavu vodních útvarů vychá-
zelo z tzv. „pracovních cílů“. Využil bych toho, že tento rozhovor 
děláme v rámci Magdeburského  semináře,  kde  jeden z bloků  je 
věnován implementaci RSV. Z přednášek a prezentací plyne, že je 
to problém, který řešíme nejen u nás v ČR, ale třeba i v Německu. 
Na úrovni  vědecké  a výzkumné  sféry probíhá velmi  intenzivní 
diskuse nad způsoby hodnocení. Z toho mi plyne závěr, že v rámci 
prvého plánovacího období a prvých plánů POP v ČR vycházíme 
z pracovních cílů, jak bylo řečeno, ale pro druhé plánovací období 
se zde vytváří prostor k tomu, aby metodiky hodnocení byly zpra-
covány exaktněji. Seminář naznačuje, že by mohly být dokončeny 
tak, aby např. v rámci spolupráce mezi českou a německou stranou 
při tvorbě mezinárodního plánu povodí Labe byly použity jednotné 
nebo alespoň velmi blízké metodiky, které by mj. zajistily, že stavy 
vodních útvarů budou hodnoceny stejně v celém povodí Labe.
Stránský: V návrzích POP jsou navrhována pouze základní opat-

ření k dosažení dobrého stavu vodních útvarů. Jak je to s doplňkový-
mi opatřeními, se kterými RSV i vodní zákon počítají?
Kubala: Doplňková opatření jsou zejména legislativní a ekono-

mická. Ta byla nastíněna v rámci schváleného Plánu hlavních povo-
dí ČR a POP jsou s tímto plánem dávány do souladu. Doplňková 
opatření se zkonkretizují až v konečné fázi zpracování POP v rámci 
návrhů programů opatření, které budou schvalovat kraje. Tím se 
stanou závaznými včetně strategie financování.
Stránský: Pro první realizační období POP je navrhován malý roz-

sah revitalizačních opatření, která skutečný ekologický stav vodních 
toků ovlivní spíše jen symbolicky.
Kubala: Já bych s tímto tvrzením nesouhlasil. V rámci přípravy 

POP  jsme  samozřejmě  spolupracovali  s orgány ochrany přírody, 
zejména s Agenturou ochrany přírody (dále jen AOPK) a obdrželi 
jsme na základě naší výzvy přes sto návrhů revitalizačních opatření 
v rámci celého povodí Vltavy. Následně byly tyto návrhy posouze-
ny z hlediska priorit, které  jim AOPK přisoudila. Vznikl seznam 
revitalizačních opatření,  které by bylo vhodné prostřednictvím 
POP uskutečňovat. Samozřejmě nelze veškerá  tato  revitalizační 
opatření zahrnout do prvého POP, protože musí být jednoznačně 
stanoveno časové období realizace a musí mít zabezpečeno finanční 
krytí. Tady bych nerad zabíhal do podrobností, ale  je známo, že 
problémem je, že se jedná většinou o vodní toky, které se dotýkají 
mnoha vlastníků a řešení zadrhává na vyjasnění majetkoprávních 
vztahů. Některá předložená revitalizační opatření, která se neob-
jevila  v návrzích v tomto plánovacím období,  budou uplatněna 
v dalších plánovacích obdobích.
Mezi  revitalizační  opatření  bychom mohli  zahrnout  i zprů-

chodnění vodních toků přes příčné překážky – zjednodušeně rybí 
přechody. RSV i v této věci stanovuje určité etapy do roku 2015 
a 2021. Nyní se mapují příčné překážky na úseku Vltavy od Mělníka 
po Radotín a na celé Berounce i s některými jejími přítoky. Z toho 
vyplynou technické možnosti, jak tyto příčné překážky zprůchodnit, 
vyplynou i orientační náklady a i bude možné odhadnout časový 
harmonogram zprůchodnění.
Stránský: V dosavadním rozpracování POP se moc nepamatuje 

na opatření v působnosti dalších správců toků. Přitom zejména do 

působnosti Zemědělské vodohospodářské správy spadá velký rozsah 
potřeb revitalizačních opatření. Co s tím? 
Kubala: Myslím si, že systém plánování je postaven obráceně. 

Návrhy POP nejsou založeny na tom, kdo je čeho správcem, kdo 
jaké činnosti vykonává, ale cílem POP je dosáhnout do roku 2015 
dobrého stavu vodních útvarů. Toho bude dosahováno, jak jsme již 
říkali, pomocí programů opatření a jejich realizace. Ve chvíli, kdy 
jsou navrženy, zároveň se určuje, kdo je bude realizovat, bez ohledu 
na to, kdo je správcem kterého vodního toku. 
Stránský: Otázka spíše než na správcovství směřovala k tomu, že 

ty drobné vodní toky jsou upozaďovány…
Kubala: Na základě hodnocení stavu jednotlivých vodních útvarů 

byly definovány, jak se říká, jednotlivé „tlaky“. Z hlediska součas-
ného hodnocení vodních útvarů jsou logicky výraznější potřeby na 
těch větších vodních tocích než na těch drobnějších.
Stránský: V západní Evropě je obvyklé provádět souběžně opatření 

k posilování protipovodňové ochrany a ku zlepšování ekologického sta-
vu vodních toků. Využívá se možností vzájemné podpory mezi těmito 
dvěma typy opatření. Není chybou, že v našich POP figurují tyto dva 
okruhy zvlášť a ani v návrzích opatření se příliš nesetkávají? 
Kubala: Tato věc vychází z toho, jak je RSV definováno pláno-

vání v oblasti vod. V západní Evropě se Plány povodí zpracovávají 
pouze podle RSV a nezohledňují v sobě ochranu před povodněmi. 
Právě z tohoto důvodu byla vypracována Povodňová směrnice. Ta 
stanovuje určité úkoly a cíle, opět s termínem do roku 2015. ČR 
je v tomto  směru výjimkou. POP se zpracovávají podle vodního 
zákona, vyhlášky o plánování v oblasti  vod a je v nich zahrnuta 
i kapitola týkající se ochrany před povodněmi. V tomto jsme před 
Evropou napřed, protože západní země v rámci POP protipovod-
ňovou ochranu neřeší. Revitalizační a technická opatření, tak jak 
je máme postavená  v POP,  se  „nepotkávají“  z důvodu  způsobu 
financování. Technická opatření jsou finančně zabezpečována pro-
gramovým financováním, jako je třeba program 192 120 Prevence 
před povodněni II., zatímco „revitalizační opatření“ nebo opatření 
k ochraně před povodněmi způsoby přírodě blízkými mohou být 
financována z Operačního programu životního prostředí. To je ten 
důvod, proč jsou ta opatření právě takto řešená v POP. 
Stránský: Jaké role jsou v POP přisuzovány technickým a přírodě 

blízkým opatřením?
Kubala: Schválený Plán hlavních povodí ČR stanovil prioritní 

oblasti a v nich  je počítáno i s přírodě blízkými opatřeními proti 
povodním. Z hlediska ochrany před povodněmi je snad nám všem 
jasné, ať je kolem toho jakákoliv diskuse, že lze zabezpečit ochranu 
před povodněmi opatřeními blízkými přírodě pouze v kombinaci 
s opatřeními technickými.
Stránský: Je známo, že určité množství lokalit bylo vytipováno 

k ochraně pro případnou budoucí výstavbu vodních děl k zadržení 
povodňové vody anebo udržení vody v krajině pro případ sucha. 
Řešení bylo odloženo. Jak byste si Vy představoval řešení?
Kubala:  Lokality vhodné k akumulaci vod nejsou předmětem 

řešení POP, byly předmětem zpracování Plánu hlavních povodí ČR, 
kam se však nakonec nedostaly. Je třeba si uvědomit, že se nejedná 
pouze o retenční prostory, které by měly být vytvořeny z důvodů 
ochrany před povodněmi, ale jedná se zejména o to, aby výhledově 
(hovoříme o horizontu 50, 80, 100 let – to je nutné mít na paměti) 
bylo možné prioritně zabezpečit zejména dostatek pitné vody. To 
je rozdíl proti dosud platnému SVP, který v sobě obsahuje hájené 
lokality, ale důvody hájení v SVP jsou i průmysl, zemědělství. Dnes, 
na základě trendů vývoje, klimatických změn, výskytu extrémních 
situací, se význam těchto lokalit posunul na jinou úroveň. Podle 
různých scénářů může nastat situace, kdy bude nezbytné v obdo-
bí extrémních srážek vodu někde zachytit, abychom ji následně 
v suchých obdobích mohli používat jako vodu pitnou a pro další 
účely, např. k zajištění minimálních zůstatkových průtoků k ochra-
ně přírody a krajiny. Proto nelze tyto „výhledové lokality“ spojovat 
s výstavbou vodní nádrže  třeba v Nových Heřmínovech. Ty  jsou 
mnoho  let plánovanou a projednávanou  investicí  související  se 
současným  stavem,  ale  těch přibližně  200 navržených  lokalit 
je uvažováno vyloženě výhledově. Pokud  tyto  lokality nebudou 
hájeny před zastavěním, pak možná za 50, 80 let nebude možné 
nezbytnou vodní nádrž vybudovat. V hájení navržených lokalit jde 
především o ochranu vlastního místa přehradních profilů, které 
byly vybrány na základě regionálních průzkumů často už v první 
polovině 20. století. Pokud se znehodnotí místo přehradního profilu, 
tak se může stát, že nebude možno je posunout jinam, byť třeba jen 
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řádově o stovky metrů. Druhou potřebou  je,  aby v potenciálním 
území zátopy nedocházelo k výstavbě chemického průmyslu (zne-
čištění prostředí a následně znehodnocení možných zásob vody), 
produktovodů a liniových staveb  (velké ekonomické náklady na 
jejich případné budoucí přeložky). Byť zástupci orgánů ochrany 
přírody a krajiny to neradi slyší, ale hájení těchto lokalit je i v sou-
ladu s ochranou přírody. Považuji za chybu, že takovýto dokument 
nebyl přijat v Plánu hlavních povodí České republiky.
Stránský: Jakým způsobem bude zajišťována implementace 

Povodňové směrnice 2007/60/ES?
Kubala: Zajištění implementace Povodňové směrnice je plně v ges-

ci MŽP. Já k tomu mohu říci, že v září byla obnovena činnost pracovní 
skupiny  Implementace RSV při MŽP. Na základě změny statutu 
této pracovní skupiny bude řešeno také zabezpečení implementace 
povodňové  směrnice. Nyní kolegové na MŽP připravují  časový 
a věcný implementační plán. Myslím si, že práce probíhají, jak mají. 
Kromě toho je dobré si připomenout, že ochrana před povodněmi je 
v České republice, zvláště po povodních v letech 1997, 2002 a 2006, 
propracována mnohem lépe než v jiných zemích ES. 

Mezinárodní aspekty
Stránský: Náš rozhovor probíhá během Magdeburského semináře 

o ochraně vod. Jak probíhá spolupráce s MKOL při pořizování Mezi-
národního plánu povodí Labe?
Kubala: V rámci MKOL existuje pracovní skupina pro implemen-

taci RSV. V této skupině jsou kromě zástupců německých partnerů 
zástupci MŽP, MZe, zástupci pořizovatelů POP a jsou přizváváni 
i zástupci  občanských  sdružení. Zde  se  tvoří Mezinárodní plán 
povodí Labe. Spolupráce s německou stranou je pro nás prospěšná, 
protože řeší obdobné problémy. Jediný problém, s kterým jsme se 
potýkali je, že časový harmonogram zpracování POP německé stra-
ny byl posunut do pozdějších termínů oproti harmonogramu čes-
kému. Museli jsme řešit, jak do našich POP promítnout požadavky 
z mezinárodní úrovně. Tento mechanismus se nám podařilo nalézt. 
Scházeli jsme se mimo jiné vždy i v připomínkovacím období podle 
českého harmonogramu prací a na základě vznesených připomí-
nek jsme zapracovali mezinárodní požadavky do POP tvořených 
na české straně. Tento postup byl hodnocen velmi kladně českou 
i německou stranou a i Evropskou komisí.
Třeba otázka  snížení obsahu dusíku a fosforu, která  je  řešena 

z důvodů mezinárodních požadavků, se promítla i do POP v české 
části povodí Labe. Společným cílem je snižování těchto ukazatelů 
v Severním moři. Obdobné je to se zprůchodněním koryt vodních 
toků. Německé potřeby  jsou  tedy promítány  i do POP na  české 
straně.

Bodové a difuzní zdroje
Stránský: Nepůsobí při pořizování POP komplikace, že ČR musí 

naplnit požadavky na čištění městských odpadních vod až do konce 
roku 2010?
Kubala: Tento požadavek měl být naplněn před vlastní tvorbou 

POP a v jejich rámci se měla řešit jen doplňující opatření. Posunutí 
termínu do roku 2010 pro nás znamená, že některé tyto požadavky 
musíme zohledňovat při tvorbě POP. Kdyby to bylo bývalo hotové, 
POP mohly zohledňovat i jiné menší zdroje.
Stránský: Živě se diskutuje o novele jednašedesátky. V té souvis-

losti bych se chtěl zeptat, proč v POP nejsou konkrétně řešeny plošné 
a difuzní zdroje znečištění, které evidentně velkou měrou přispívají 
k vnosu znečištění do jednotlivých oblastí povodí? A v souvislosti 
s tou mezinárodní spoluprací, netlačí německá strana na to, aby 
věci bylo věnováno více pozornosti?
Kubala: Začnu od konce. Na úrovni prvého Mezinárodního plánu 

na ochranu Labe nejsou žádné německé požadavky, které by nebyly 
akceptovány českou stranou. Novela jednašedesátky je zaměřena 
na bodové ne plošné zdroje…
Stránský: Jestli Vám mohu skočit do řeči. Otázka byla myšlena 

tak, že z diskuse plynulo, že se velká pozornost věnuje bodovým 
zdrojům, protože jsou uchopitelné a ví se, jak na ně, kdežto s těmi 
průmyslovými nebo difuzními zdroji si neumíme nebo nechceme 
umět poradit a tak se nad nimi přivírá oko.
Kubala: Problematika difuzních zdrojů znečištění povrchových 

i podzemních vod je opravdu velice složitá. V rámci POP je třeba 
nalézt koordinaci mezi snižováním přísunu živin z plošných zdrojů 
znečištění a budováním nebo rekonstrukcí ČOV. Aktivity ke snižo-
vání plošného znečištění jsou silně vázány na vyhodnocení moni-

toringu vodních útvarů. Z hlediska prvního plánovacího období 
i toho, jak byl monitoring nastaven, není možné zakomponovat do 
prvních POP jednoznačné zásadní závěry ohledně řešení difuzního 
znečištění. Monitoring je nastaven tak, aby jeho výsledky mohly být 
využity až při druhém cyklu plánování a při sestavování programu 
opatření. V POP najdeme určitá konkrétní opatření ke snižování 
difuzního  znečištění  – např.  protierozní  opatření,  vybudování 
zatravňovacích pásů apod. Jedná se o lokality, které jsou významné 
z hlediska ochrany vodních zdrojů pro zásobování pitnou vodou. 
Co  se průmyslového znečištění  týče, došlo k zásadní  změně. 

Dne 1. 1. 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních 
vod i z průmyslových výrob.V řízeních o vydání nových povolení 
jsme jako správce povodí a pořizovatel POP prostřednictvím našich 
stanovisek zohledňovali takové limity, které by reflektovaly situ-
aci vyplývající  z monitoringu a vodohospodářské bilance  jakosti 
povrchových vod.

Efektivita opatření
Stránský: S tím souvisí i to, jak bude ČR zdůvodňovat skutečnost, 

pokud i v případě realizace všech opatření navržených pro aglomera-
ce nad 2 000 EO, které jsou v podstatě jedinými konkrétně řešenými 
problémy v POP, nedojde k dosažení dobrého stavu vod v ČR. Nebude 
se zde jednat o zbytečně a nevhodně vynaložené prostředky, které by 
mohly byt použity na opatření v rámci jiných zdrojů znečištění (malé 
aglomerace, plošné a difuzní zdroje). 
Kubala: Vracíme se k již zmiňovaným doplňkovým opatřením. 

Mezi ně patří pomocí dotačních titulů a různých pobídek zeměděl-
ce motivovat k tomu, aby hospodařili tak, aby došlo ke snižování 
přísunu živin do vodních toků. Je jasné a nikdy nebylo řečeno, že 
požadavek na vyřešení čištění odpadních vod u obcí nad 2 000 EO 
sám o sobě může stačit na dosažení dobrého stavu vodních útvarů 
do roku 2015. Proto jsou v POP navrhována i jiná opatření, byť Vám 
v dané chvíli nepřijdou stejně konkrétní jako jsou ČOV s konkrétní-
mi parametry. Kombinací těchto opatření by mělo být dosaženo dob-
rého stavu vod. Ale již před chvílí jsme říkali, že existuje určitý díl 
nejistoty, zda programy opatření na 100 % povedou k cíli. Nicméně 
i RSV s tímto počítá.
Znovu musím  zopakovat,  že  se  pohybujeme  v rámci  tvorby 

prvního POP, jsme v období, kdy byl před dvěma lety zahájen pro-
vozní monitoring povrchových vod. Jeho výsledky budeme moci 
zohlednit zejména v druhém plánovacím období. To je ale systém, 
který platí ve všech zemích ES.
Stránský: Několikrát zde padlo slovo monitoring. Jakým způsobem 

je zabezpečováno financování monitorovacích programů v ČR?
Kubala:  K dnešnímu dni  finanční  zabezpečení monitoringu 

povrchových vod,  potažmo dalších monitorovacích programů, 
není podle našich  informací  zabezpečeno. Na úrovni MŽP  jsou 
připravovány způsoby řešení. Přetrvává zatím ale stav, kdy provozní 
monitoring  je  zabezpečován  státními podniky Povodí,  výsledky 
jsou vyhodnocovány a předávány Ministerstvu životního prostředí 
a ČHMÚ, ale způsob zabezpečení financování na období 2009–2012 
není doposud vyřešen. Vidím  to  jako velký problém,  s nímž  se 
potýkají nejen správci povodí, nýbrž i VÚV a ČHMÚ, které se také 
podílejí na monitorovacích programech.
Stránský: A co je pravdy na tom, že reportingové požadavky pro 

Evropskou komisi přesahují rámec plánů oblastí povodí? Jakým 
způsobem bude tedy tento reporting zajištěn? 
Kubala: Pravda je ta, že reportingové šablony, které jsou vypracová-

ny pro předávání údajů pro evropskou komisi, mají některé požadav-
ky nad rámec údajů, které je možné zajistit z POP. Na druhé straně 
mají některé požadavky na údaje, které sice v POP jsou, ale nebyly 
doposud definovány tak, aby mohly být do těchto šablon promítnuty. 
Takže když v období shromažďování údajů pro vykazování dochá-
zíme k tomu, že některé údaje chybí, tak to rozhodně není chybou, 
že by POP byly zpracovávány tak, že tyto údaje neobsahují, ale je 
to tím, že podle článku 11 RSV jsou požadována i jiným způsobem 
agregovaná data. Když se tedy hovoří, že POP nejsou zpracovávány 
přesně podle RSV, tak musím říci, že tomu tak není a že POP jsou 
zpracovávány striktně dle vodního zákona a dalších prováděcích 
předpisů. A jak všichni víme, tak vodní zákon v sobě transponuje 
všechny požadavky RSV. Jsem rád, že jsem to zde mohl vysvětlit. 
Myslím si, že ta věc se nyní trochu posunula díky obnovení činnosti 
pracovní skupiny pro implementaci RSV při MŽP.

Ing. Václav Stránský
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Vodní nádrže a pozemky
Michal Krátký, Jaroslava Nietscheová

Klíčová slova
vodní dílo – stavba – nakládání s vodami – vodní nádrž – rybník 
– přehrada – hráz – vzdouvání povrchové vody – akumulace 
povrchové vod – pozemky, na nichž leží vodní nádrže – samostatná 
věc oddělitelná od pozemku – soudní praxe

Souhrn
Účelem tohoto článku je z právního hlediska rozebrat proble-

matiku vodních nádrží  jako  takových,  tj.  jednoznačně popsat 
vodní nádrž jako vodní dílo včetně úplného výčtu všech možných 
odpovídajících nakládání  s povrchovými vodami v této vodní 
nádrži. Současně autoři negativně vymezili i ostatní nádrže, kde 
médiem není povrchová voda a tedy nedochází v nich k nakládá
ní s povrchovou vodou.
V druhé části se článek zabývá problematikou vztahu vodních 

nádrží  a pozemků, na nichž  leží,  z hlediska veřejného práva 
a naopak z hlediska práva soukromého.

u

Vodní nádrže jako vodní díla a odpovídající nakládání 
s povrchovými vodami v nich
Vodní díla podle ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů  (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 
umělému usměrňování  odtokového  režimu povrchových  vod, 
k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škod-
livými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům 
sledovaným vodním zákonem.
Pojem stavba je dán ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů.
Vodní nádrž je uvedena v příkladmém výčtu vodních děl, a to 

konkrétně v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její 
stavba je možná jen na základě povolení stavby příslušného speci-
álního stavebního úřadu podle § 15 vodního zákona.
Vodní nádrž  slouží k nakládání  s povrchovými vodami podle 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona k akumulaci 
povrchových vod, tedy vyžaduje proto také povolení tohoto naklá-
dání příslušným vodoprávním úřadem.
Pokud se jedná o provedení nové vodní nádrže, musí být podle 

ustanovení  § 15  odst.  1  vodního  zákona povolení  k nakládání 
s vodami – akumulace povrchové vody vydáno nejpozději současně 
s povolením stavby tohoto vodního díla.
Vodní nádrž, tak jak je uvedena v již citovaném ustanovení § 55 

odst. 1 písm. a) vodního zákona, akumuluje vždy pouze povrcho-
vou vodu, což je podle ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona voda 
přirozeně se vyskytující na zemském povrchu.
Tato povrchová voda  je přírodním zdrojem ve  smyslu zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
a není ani předmětem vlastnictví a ani není součástí ani příslušen-
stvím pozemku, na němž se vyskytuje,  jak uvádí ustanovení § 3 
odst. 1 vodního zákona.
Až na výjimky vyžaduje akumulace povrchové vody ve vodní 

nádrži i vzdutí povrchové vody, které je technicky realizováno pře-
hradou nebo hrází. Tato přehrada nebo hráz je také vodním dílem, 
které jako vzdouvací stavba přehrazuje koryto vodního toku nebo 
údolí, kde může dojít k odtoku povrchové vody.
Přehrady a hráze jako vodní díla také vyžadují stavební povolení 

podle § 15 vodního zákona a toto povolení lze vydat příslušným 
vodoprávním úřadem, bylo-li  povoleno odpovídající nakládání 
s vodami – vzdutí povrchové vody podle ustanovení § 8 odst. 1 
písm. a) bod 2 vodního zákona nejpozději současně s povolením 
stavby tohoto vodního díla.
Do systému vodních nádrží, kde se akumuluje povrchová voda, 

patří  i tzv.  rybníky podle  zákona č.  99/2004 Sb.,  o rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybo-
lovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve 
znění pozdějších předpisů.
Rybníky  jsou  z pohledu vodního  zákona vodní nádrže,  které 

slouží převážně k užívání  akumulované povrchové vody v nich 
pro chov ryb, a pokud jsou tyto ryby chovány za účelem podnikání, 
vyžaduje i povolení příslušného vodoprávního úřadu podle usta-
novení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona.
Nutno zdůraznit, že vodní nádrže, mimo výše uvedená naklá-

dání  s vodami  v nich, mohou  sloužit  i k dalším  nakládáním 
s povrchovými vodami  jako  jsou odběry povrchové vody podle 
ustanovení  § 8  odst.  1  písm.  a)  bod 1  vodního  zákona,  využí-
vání  energetického  potenciálu  povrchové  vody  (kinetického 
i tepelného) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního 
zákona, užívání těchto povrchových vod pro chov vodní drůbeže, 
popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona i jinému 
nakládání  s povrchovými  vodami,  jako  je  koupání,  bruslení 
apod., pokud k tomu je třeba zvláštní technické zařízení nebo se 
neprovádí pro vlastní potřebu, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. 
a) bod 5 vodního zákona.
Akumulovanou povrchovou vodu ve vodní nádrži lze také čerpat 

a následně vypouštět – odvádět do povrchové vody za účelem zís-
kání tepelné energie podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) vodního 
zákona.
Pro úplný výčet všech možných druhů nakládání s akumulovaný-

mi povrchovými vodami ve vodní nádrži je nutné uvést i možnost 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ustanovení 
§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona a ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) 
bod 4 vodního zákona. Všechna tato nakládání s povrchovou vodou 
vyžadují povolení příslušného vodoprávního úřadu.
Navíc každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo sou-

hlasu příslušného vodoprávního úřadu v rámci tzv. obecného naklá-
dání  s povrchovou vodou ve vodní nádrži odebírat povrchovou 
vodu nebo jinak s ní nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu 
třeba zvláštní technické zařízení, jak uvádí ustanovení § 6 vodního 
zákona, pokud ovšem příslušný vodoprávní úřad toto obecné naklá-
dání s akumulovanou povrchovou vodou ve vodní nádrži neupravil, 
neomezil, popřípadě nezakázal ve veřejném zájmu.
Také k užívání povrchových vod ve vodní nádrži k plavbě a k odbě-

ru povrchové vody potřebné k provozu plavidel není třeba povolení 
vodoprávního úřadu podle ustanovení § 7 odst. 1 vodního zákona.
Z výše uvedeného  jednoznačně  vyplývá,  že  ve  vodním díle 

– vodní nádrži – je vždy povrchová voda.
Pokud se jedná o soustředění jiné než povrchové vody ve stavbě 

nebo zařízení, jako např.
•  odebrané surové vody, pitné vody nebo užitkové vody ve stavbě, 
která je součástí vodovodního řadu nebo vodárenského objektu 
včetně úpravny surové vody (vodní díla podle ustanovení § 55 
odst. 1 písm. c) vodního zákona),

•  odpadní vody ve  stavbě, která  je  součástí  kanalizačních  stok, 
kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod (vodní díla podle 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona),

•  odpadní vody ve stavbě – odkališti (vodní dílo podle ustanovení 
§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona),

•  odpadní vody v bezodtoké  jímce – žumpě  (stavba podle usta-
novení § 2 odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů),

•  pitné vody v bazénech na koupání (stavba podle ustanovení § 2 
odst. 3 stavebního zákona) apod.,
tak  tyto  stavby nebo zařízení nejsou vodními nádržemi podle 

ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, protože u nich 
nedochází k nakládání s povrchovými vodami – akumulaci povr-
chové vody.

Pozemky pod vodními nádržemi
Vodní díla sloužící vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod 

jsou  tedy z hlediska veřejného práva stavbami, a to včetně vodní 
nádrže. To znamená, že musí být řádně povoleny příslušným speciál-
ním stavebním úřadem (vodoprávním úřadem) na základě územního 
rozhodnutí o umístění takové stavby podle stavebního zákona a sou-
visejících předpisů a vodního zákona a souvisejících předpisů.
Výsledkem této stavební činnosti však, podle názoru některých 

soudů,  respektive  jejich několika  rozsudků v jednotlivých kon-
krétních případech, není samostatná věc (stavba) oddělitelná od 
pozemku, která by byla samostatně předmětem vlastnictví. Zákla-
dem těchto rozsudků je přesvědčení soudů, že, protože vodní nádrž 
není „vystavěna“ klasickou stavební technologií, vznikne zřízením 
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vodní nádrže pouze „nový tvar pozemku“. Podle těchto názorů jsou 
vodní nádrže jenom pozemky „zatápěné vodou“.
Z toho je pak v těchto rozsudcích dovozováno, že vodní nádrž 

(rybník) nemůže být samostatně, tedy nezávisle na pozemcích, na 
nichž leží, předmětem vlastnictví, a tím ani koupě a prodeje.
Např. Nejvyšší soud (2 C don 1192/97) vyslovil závěr, že rybník 

jako vodní dílo ve smyslu veřejného práva (vodního práva) není 
z hlediska práva soukromého samostatnou věcí, se kterou by mohlo 
být nakládáno samostatně, tj. odděleně od pozemků tvořících jeho 
dno a břehy. 
V další věci (25 C do 663/2001) konstatoval, že rybníkem není 

možno  samostatně,  tj. odděleně od pozemků  tvořících  rybniční 
těleso, nakládat. Rybník tedy nemůže být samostatným objektem 
občanskoprávních vztahů, protože se nemůže jednat o stavbu z hle-
diska občanského zákoníku. Jinde (22 C do 234/2003) konstatoval, 
že rybník jako celek, představovaný pozemky a zařízeními, která 
jsou jeho součástmi či příslušenstvím a slouží provozu a užívání 
rybníka, může být předmětem občanskoprávních vztahů.
Tento problém se týká především vodních nádrží vybudovaných 

po roce 1950, tedy v době, kdy byly v našem právním řádu striktně 
odděleny právní poměry pozemků a staveb  a opuštěn  základní 
právní princip, pocházející už z římského práva, vyjadřovaný jako 
„superficies  solo cedit“,  tedy „povrch ustupuje pozemku“. Podle 
této zásady náleží všechny stavby na pozemku jeho vlastníkovi ze 
zákona, s výjimkou staveb, k nimž má někdo jiný „právo stavby“ 
zapsané v katastru nemovitostí.
Stavby a také vodní díla mohla být budována na cizích pozem-

cích, přičemž práva jejich vlastníků byla suplována uživatelskými 
právy  „socialistických organizací“. Tak vznikla celá  řada  staveb. 
Zejména u vodních nádrží je tento problém mnohem větší, protože 
dochází ke střetu vlastníků pozemků a osob oprávněných k naklá-
dání s vodami – vzdouvání a akumulaci vod ve vodních nádržích 
(rybnících) na nich, jako vlastníků vodních nádrží.
Prakticky  existují  i jiné  stavby, u kterých není  jisté,  zda  jsou 

stavbami ve smyslu občanského práva a tedy předmětem právních 
vztahů včetně vlastnického – golfová a jiná hřiště, opěrné zídky, 
ochranné hráze apod.
Pokud bude tedy existovat obecné ustanovení občanského záko-

níku  (§ 120 odst. 2) oddělující právní  režim stavby od právního 
režimu pozemku,  je  žádoucí  a u vodních nádrží nezbytné,  aby 
speciální předpis (např. vodní zákon) stanovil pro konkrétní druh 
právních vztahů něco jiného. Prakticky bude patrně nezbytné, aby 
vodní nádrž byla definována jako samostatná nemovitá věc.
V současné době se intenzivně připravuje nový občanský záko-

ník.  Probíhá  vypořádání  připomínek  zaslaných  k jeho návrhu 
v připomínkovém řízení. Jednou ze základních upravovaných věcí 
je  i sjednocení právního  režimu pozemků a staveb,  tedy návrat 
k právnímu principu římského práva „superficies solo cedit“.

Bude-li tato právní úprava přijata (účinnost se předpokládá k 1. 1. 
2012), bude nutno vyřešit vztahy vlastníků pozemků a vlastníků 
vodních nádrží na nich ležících u vodních nádrží, zejména rybníků, 
u nichž jde o rozdílné osoby. Pro tu situaci však musí být náš právní 
řád, zejména vodní zákon, připraven.

Literatura
[1]  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů
[2]  vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci ve znění pozdějších předpisů
[3]  vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla ve znění 

pozdějších předpisů
[4]  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů
[5]  rozsudky Nejvyššího soudu

Ing. Michal Krátký
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

email: kratky@pvl.cz

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

email: nietscheova@pvl.cz
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The aim of the article is to analyze the problem of water reser-
voirs  from  the  legal point. The water  reservoirs are described 
as water works; also the list of all posible dealing with surface 
waters in the reservoirs is included. The authors also pointed out 
a negative impact of those water reservoirs that don‘t deal with 
surface waters.
The second part of the article describes the relationship between 

the water reservoirs and the land on which they were built on. It 
describes the law, the public and individual rights.

Dobrovolná spolupráce 
zainteresovaných stran 
na snižování povodňových 
rizik – případová studie 
z povodí řeky Weißeritz 
(Německo) �
Peter Wirth, Gerard Hutter, Jochen Schanze

Klíčová slova
snižování povodňových rizik – zainteresované strany – komunikace 
– koordinace

Souhrn
Snižování povodňových rizik je komplexním problémem, jehož 

řešení ovlivňuje řada aktérů a jenž zároveň přináší mnohým užit-

1  Z anglického originálu přeložily Mgr. Jarmila Novotná a Ing. Lenka Slavíková

ky. Článek pojednává o postupech snižování povodňových rizik 
v Německu po povodních v roce 2002 na Labi. Spolupráce zainte-
resovaných stran v povodí řeky Weißeritz je ojedinělým příkladem 
dobrovolné iniciativy, která vznikla za účelem snížení povodňových 
rizik ve středně velkém povodí ohrožovaném bleskovými povodně-
mi. Iniciativa jde daleko nad rámec zákonných požadavků na tvor-
bu akčních povodňových plánů a představuje kontinuální proces 
sdílení informací a tvorby lokálního knowhow. Z tohoto hlediska 
představuje popsaný přístup v povodí řeky Weißeritz  inovativní 
přístup k společenskému řízení povodňových rizik.

1. Úvod
Ekologické, technické a společenské problémy jsou v povodích 

řek úzce provázány. Zájmy veřejných i soukromých aktérů, např. 
ohledně kvality  a množství  vody,  ochrany přírody,  zemědělství 
a lesnictví nebo přípravy stavebních pozemků, jsou velmi odlišné. 
Navíc, jedno povodí je zpravidla rozděleno mezi několik adminis-
trativních celků – obcí, krajů či dokonce států. V každém adminis-
trativním celku se nachází řada uživatelů vody a půdy; na krajské 
a národní úrovni zase existuje mnoho nástrojů usměrňujících jed-
notlivé sektory. Koordinace celé škály zainteresovaných stran, jejich 
rozhodnutí a činností, se stává nelehkým společenským úkolem, 
obzvláště pokud katastrofická událost (v našem případě blesková 
povodeň) poukáže na nezbytnost nalezení nového přístupu ke 
správě veřejných statků.
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Článek vychází  z obsáhlejší  studie  a zabývá  se dlouhodobým 
zmírňováním povodňových  rizik  (tj.  nikoliv  krizovým  řízením 
během povodní, které se soustředí na omezení aktuálního nebez-
pečí),  což  je  komplexní  záležitost  ovlivňovaná mnoha  aktéry. 
Během několika posledních dekád se v Německu změnil přístup 
ke snižování povodňových rizik od převážně  technického pojetí 
(realizovaného inženýrskými profesemi a hydrology) k ucelenější 
spolupráci  v rámci povodí  a zapojení dalších  zainteresovaných 
stran do řešení klíčových problémů (viz Schanze 2006, Wirth & 
Schanze 2004, Hutter 2007).
Tato změna byla způsobena katastrofálními povodněmi  s váž-

nými následky,  jako např. povodně na Labi  v srpnu 2002. Tyto 
případy ukázaly,  že  je marné pokoušet  se předcházet povodním 
čistě technickými prostředky, jako je výstavba hrází a valů. Přístup 
ke  snižování  povodňových  rizik  se  tedy postupně posouvá  ke 
komplexním metodám  řízení  rizik  s celou  řadou  strukturálních 
i nestrukturálních opatření,  což  však  obnáší  zahrnutí  širokého 
spektra  institucionálních aktérů  s různými odpovědnostmi, per-
spektivami, vnímáním rizika, zájmy, zkušenostmi a zdroji.
Cílem tohoto článku je představit závěry dlouhodobé případové 

studie, kterou navrhl a koordinoval Leibniz Institute of Ecological 
and Regional Development (IOER) během let 2003–2007. Studie 
pomáhá pochopit výhody plynoucí ze spolupráce širokého spektra 
zainteresovaných  stran na  snižování povodňových  škod v čase. 
V následující části článku  jsou popsány základní charakteristiky 
povodí Weißeritz a povodňová událost ze srpna 2002 na této řece. 
Ve  třetí  části  jsou pak uvedeny základní  informace o regionální 
iniciativě Weißeritz-Regio. Zvláštní důraz je kladen na popis pro-
vázanosti jednotlivých aktérů, organizační struktury a existujících 
koordinačních mechanismů. Ve čtvrté části je uveden přehled pro-
zatímní zkušenosti s touto dobrovolnou iniciativou a její výsledky. 
Pátá část pak shrnuje závěry studie.

2. Povodí řeky Weißeritz a povodeň v roce 2002
Řeka Weißeritz je levostranným přítokem Labe v Sasku. Rozloha 

povodí je 365 km2 (obrázek 1). Řeka má dva prameny – „Wilde“ 
(„Divokou“) a „Rote“ („Červenou“) Weißeritz, které pramení v Kruš-
ných horách: Rote Weißeritz poblíž hory Altenberg (750 m n. m.), 
Wilde Weißeritz v České republice poblíž Mikulova (800 m n. m.). 

Do Labe  se  řeka vlévá v Drážďanech v nadmořské výšce 112 m. 
Weißeritz má délku pouhých 50 km, což způsobuje, že je tato rychle 
tekoucí horská řeka příčinou bleskových povodní se   závažnými 
dopady na  život  lidí,  veřejnou  infrastrukturu,  bytové  jednotky 
i firmy.
V srpnu  roku 2002 zaplavila  řeka Weißeritz  rozsáhlé městské 

i venkovské oblasti podél svých břehů – povodeň citelně pocítila 
i centra měst Freitalu a Drážďan. Srovnatelná povodeň byla napo-
sledy na tomto území v roce 1958. Po povodni v roce 2002 se státní 
orgány  a samospráva  soustředily na dvě priority:  1)  odstranění 
povodňových škod (např. vyčištění veřejných ploch a obnovu zniče-
né infrastruktury) a 2) zajištění ochrany před povodněmi pro každý 
z hlavních toků. Rok po povodních na Labi již byly vypracovány 

předběžné koncepce ochrany před povodněmi pro téměř všechny 
hlavní toky v Sasku. Přes toto velké úsilí si státní a krajské orgány 
byly vědomy limitů vzniklých protipovodňových koncepcí, které 
do značné míry odrážely tradiční přístup k povodňovému mana-
gementu a soustředily se především na strukturální (tj. technická) 
opatření (v případě Weißeritz a zastavěných městských oblastí ve 
Freitalu a Drážďanech se jednalo např. o vybudování protipovod-
ňových hrází a opatření na zkapacitnění říčního koryta). Role tzv. 
nestrukturálních opatření byla omezená.
Navíc, průzkum uskutečněný mezi  zastupiteli  všech 15 obcí 

v povodí Weißeritzu v roce 2003 ukázal, že téměř všichni předsta-
vitelé byli oficiálně zahrnuti do hierarchického systému koordinace 
ochrany před povodněmi pod vedením ústředních saských orgánů 
(saská zemská vláda a okresní správa ), ale pouze ve dvou případech 
existovala spolupráce se sousedními obcemi za účelem postupného 
zmírňování povodňových rizik. Nedostatky v komunikaci a koordi-
naci aktivit zainteresovaných stran byly zjevné. Rozhovory ukázaly, 
že zastupitele obcí zajímala především implementace strukturálních 
opatření ke  zmírnění povodňových  rizik  a zajištění financování 
těchto opatření z různých zdrojů. 

3. Weißeritz-Regio – iniciativa pro zmírnění 
povodňových rizik2

V tomto kontextu, kdy záhy po katastrofě byly vytvářeny a schva-
lovány  koncepce  a plány  snižování  povodňových  rizik,  IOER 
inicioval  dobrovolnou  iniciativu  „Weißeritz-Regio“,  založenou 
na kooperaci všech zainteresovaných stran. Prvotním  impulzem 
byla  snaha o doplnění  existujících nebo vznikajících  strukturál-
ních opatření o nové, minoritní přístupy, jejichž zdrojem by byla 
dobrovolná spolupráce mezi významnými lokálními aktéry. Ti by 
se tak mohli více přímo podílet na snižování povodňových rizik 
v čase. Pro získání podpory od státních orgánů a samosprávy IOER 
inicioval diskusi s vysokými představiteli odpovědných institucí 
(např.  zastupiteli Drážďan  a Freitalu,  okresní  správou,  orgány 
odpovědnými za správu povodí, okresním plánovacím úřadem). 
Ti  souhlasili  s podporou  této  iniciativy za účelem dalšího zmír-
nění povodňových rizik. Spolupráci nakonec přislíbila celá škála 
relevantních institucí. Oficiálně byla  iniciativa „Weißeritz-Regio“ 
ustavena na počátku roku 2004. 
Do Weißeritz-Regio se zapojily následující instituce:

•  15 obcí včetně Drážďan, hlavního města Svobodného státu Sasko
•  okresní správa Weißeritz
•  3 státní orgány (vod, ochrany přírody a lesnictví)
• Okresní plánovací úřad
• Zemědělská asociace zastupující významné uživatele půdy
•  2 zájmové skupiny („Zelená liga“ – sdružení pro ochranu přírody 
a „Východní Krušnohoří“ – sdružení pro ochranu krajiny)

•  1 výzkumné pracoviště (IOER) 
Představitelé všech těchto institucí souhlasili s podepsáním jed-

nostránkového prohlášení jako písemného základu spolupráce za 
účelem snižování povodňových rizik. Deklarace byla formulována 
vcelku abstraktně; obsahovala cíle iniciativy a její obecné zásady. 
Jako hlavní cíl bylo uvedeno zlepšení protipovodňové ochrany pro-
střednictvím vzájemné spolupráce zainteresovaných stran v povodí. 
V prohlášení  stojí,  že opatření pro  snižování povodňových  rizik 
budou diskutována v rámci  zákonných povinností  jednotlivých 
organizací a budou založena na osobních jednáních všech členů 
iniciativy. Postupem času se ukázalo, že partneři budou spolupraco-
vat pouze v případě, pokud jejich spolupráce nebude zpochybňovat 
již existující zákonná ustanovení. Iniciativa si schválila poměrně 
malý rozpočet na své fungování. Přímé (jakož i nepřímé) náklady 
účasti  ve Weißeritz-Regio  nesli  samotní  účastníci. Dodatečné 
náklady jednotlivých výstupů iniciativy měly být vždy předmětem 
vyjednávání. 
Nad  rámec prohlášení byla vzápětí – ve  shodě se všemi akté-

ry – vytvořena podrobnější pravidla spolupráce v rámci iniciativy, 
která zahrnovala následující body:
•  organizační strukturu,
• úkoly výborů a roli mluvčích,
•  rozhodovací metody, informační toky a způsob řízení vyjedná-
vacích procesů.
Iniciativa Weißeritz-Regio byla plánována v souladu s meto-

dou „Regionalmanagement“ (regionální koncepce managemen-

2   Více informací ohledně praktického fungování Weißeritz-Regio je k dispozici 
na webu: www.ioer.de/weisseritz (německy)

Obrázek 1. Povodí řeky Weißeritz v Sasku (zdroj: IOER) 



377vh 11/2008

Obrázek  2.  Struktura neformální  iniciativy WeißeritzRegio, 
založená na regionální koncepci managementu (zdroj: IOER)

tu)  (Fürst  1998),  která  vychází  z metod  regionálního  rozvoje 
v Rakousku  a v Německu.  Pro  potřeby  iniciativy  byla metoda 
schválena  ve  dvouúrovňové  struktuře,  tzn.,  že  do  procesu 
organizace  regionální  iniciativy  se  zapojili  také  politici  a ofi-
ciální představitelé různých orgánů. Na počátku bylo potřeba: 
1) ustavit shromáždění členů (a řídící skupinu, která je součástí 
shromáždění) a 2) definovat pracovní skupiny pro řešení jednot-
livých problémů (obrázek 2).
Bylo ustaveno shromáždění všech členů, které má rozhodovací 

pravomoc,  zajišťuje distribuci  výsledků  spolupráce k členským 
institucím a zodpovídá za implementaci opatření. Všichni členové 
Weißeritz-Regio zde mají svoje zastoupení a podle zakládací listiny 
se dvakrát  ročně  setkávají.  Při  této příležitosti probíhá výměna 
informací  a diskuse  o základních problémech  spolupracujících 
institucí,  jsou jmenováni členové řídícího výboru, ustaveny pra-
covní skupiny a formulována nová zadání pro řídící výbor, resp. 
pracovní skupiny.
Pro zaručení nepřetržitého  toku  informací nutných k přípravě 

a distribuci rozhodnutí byl ustaven řídící výbor. Prezentuje zájmy 
shromáždění členů v období mezi schůzemi. Řídící výbor se setká-
vá pravidelně čtyřikrát do roka; připravuje členská shromáždění, 
koordinuje pracovní skupiny, hodnotí jejich výsledky a vypracovává 
doporučení pro shromáždění.
Další důležitou otázkou bylo zajištění prezentace iniciativy vůči 

veřejnosti a třetím stranám. Tento problém byl vyřešen jmenováním 
mluvčích. Místostarosta Freitalu, druhého největší města v povodí 
Weißeritz, byl zvolen mluvčím iniciativy a zároveň se stal mluvčím 
řídícího výboru.  Jeho hlavním úkolem  je  zajišťovat komunikaci 
s veřejností a zvát účastníky na schůze. 
Odborníci z několika institucí se zabývali přípravou dokumen-

tů v rámci pracovních  skupin.  Jejich úkolem bylo  zpracovávat 
a doporučovat  odborné  řešení problémů,  které  se  týkaly  všech 
členů  iniciativy nebo  jejich většiny, a to bez  jakéhokoliv politic-
kého tlaku. Pracovní skupiny byly ustaveny buď jako dlouhodobé, 
nebo dočasné. Převažovali v nich technicky orientovaní úředníci 
a odborníci, kteří diskutovali problémy zmírňování povodňových 
rizik  a sestavovali návrhy a doporučení na základě  technických 
možností  s využitím vlastních zkušeností.  Počet  setkání  závisel 
na řešené otázce. Když to situace vyžadovala, setkávali se i jednou 
týdně, jindy se setkání konala jen jednou za tři měsíce. Jejich úkol 
byl zpravidla následující: analýza problému, diskuse o možných 
řešeních včetně  zohlednění názoru  externích odborníků  (např. 
vědců nebo dalších úředníků),  formulace návrhů a doporučení 
a jejich prezentace členům shromáždění. V rámci Weißeritz-Regio 
byly ustaveny čtyři pracovní skupiny:
•  Pracovní  skupina  „Lesy a povodně“  se  zabývala  vlivem  lesů 
a vegetace na povodně a vytvořila návod pro soukromé vlastníky 
lesa, obce a klíčové aktéry veřejné správy. Dokument řeší obnovu 
a rozšíření lesních porostů, stromů, křovin a živých plotů ve volné 
krajině v povodí Weißeritz a byl vytištěn v 2 700 exemplářích.

• Cílem pracovní skupiny „Zemědělství a povodně“ byla podpora 
a nasměrování zemědělců ke správnému obhospodařování půdy 
ve vazbě na zmírňování povodňových škod. Skupina uspořáda-
la dvě zemědělská  sympozia,  jejichž závěry  (prezentace)  jsou 
dostupné na internetu.

• Pracovní  skupina  „Občanská  informovanost“  se  zaměřila na 
zlepšení připravenosti obyvatel v povodí Weißeritz na povodně. 
Výsledkem byla brožura  „Protipovodňová prevence v povodí 
řeky Weißeritz  –  Informace pro obyvatele“  vydaná v počtu 5 
000 exemplářů a zdarma distribuovaná na místní úřady. Brožu-
ra  obsahuje  základní  pravidla  individuální  protipovodňové 
prevence, včetně zacházení s půdou, ochrany budov v zápla-
vových územích  a informace  o postupu v případě  (bleskové) 
povodně.

• Úkolem pracovní skupiny „Podpora rozhodování“ bylo vytvo-
ření uceleného uživatelsky přátelského  informačního systému 
o ochraně před povodněmi pro povodí Weißeritz ve spolupráci 
s klíčovými aktéry v povodí (www.ioer.de/weisseritzinfo). Cílem 
bylo poskytnout ucelenou  informaci pro obyvatele, uživatele 
půdy, podnikatele a úředníky. IOER poskytl rozsáhlou technickou 
podporu pro tuto aktivitu.
Nejdiskutovanější  otázkou v prvotní  fázi  iniciativy Weißeritz-

-Regio byla koordinace  celého procesu. Hned od počátku bylo 
zřejmé,  že  aktivity  tohoto  rozsahu vyžadují koordinátora nebo 
moderátora procesu (ve smyslu „vedoucího procesu“, viz Bryson 
2004). Nejprve byla diskutována možnost svěřit tuto roli některé 
z obcí, nakonec však bylo rozhodnuto, že koordinátorem se stane 
IOER, a sice ze dvou důvodů: 1)  institut má dostatek zkušenos-
tí  v regionálním managementu,  tudíž  jeho pracovníci,  kteří  se 
budou zabývat jen iniciativou, mohou nabídnout kvalitní procesní 
management. Tímto způsobem se zredukovalo riziko nedostatečné 
koordinace. 2) Zapojení výzkumných pracovníků umožňuje přímý 
přístup k informačním tokům, procesu formulování názorů a pří-
pravy rozhodnutí.

4. Výsledky iniciativy a zkušenosti po čtyřech 
letech spolupráce
Po několika  letech  spolupráce  je možné vyvodit  dílčí  závěry 

a hodnotit efekt iniciativy. K tomuto hodnocení byly využity dva 
zdroje:  1) pozorování výzkumníků a 2) názory  jednotlivých klí-
čových aktérů procesu. Názory klíčových aktérů byly zjišťovány 
v 15 řízených rozhovorech. Při hodnocení procesu  je nutné brát 
v úvahu výsledky aktivit, jakož i dopady a budoucí efekty odvede-
né práce. Některé efekty lze dokumentovat, zatímco jiné vyplývají 
z individuálních názorů a pozorování a nelze je prokázat s absolutní 
jistotou.
Hlavními výsledky Weißeritz-Regio jsou: příručka pro vlastníky 

lesů,  řada prezentací  týkajících  se dobré  zemědělské praxe  ve 
vztahu k povodňovým rizikům, informační brožura o individuální 
povodňové prevenci pro obyvatele a interaktivní informační systém 
Weißeritz-Info na  internetu. Tyto výstupy mohou přímo využít 
úředníci, vlastníci půdy nebo občané. Pro většinu účastníků byla 
nejdůležitějším produktem brožura pro obyvatele, protože v sou-
časné době je nedostatečná individuální připravenost vnímána jako 
vážný problém při snižování bezprostředních povodňových rizik. 
Ačkoliv ani samotní aktéři nevěří, že brožura  je konečným řeše-
ním tohoto problému, přece jen představuje podporu pro dotčené 
občany a užitečnou pomůcku pro obce, o kterou se mohou v pří-
padě realizace osvěty opřít. Pokyny týkající se lesů a zemědělská 
sympozia byla adresována specifickým zainteresovaným stranám. 
To je důvod, proč byly tyto aktivity některými environmentálními, 
lesnickými,  zemědělskými  institucemi a sdruženími na ochranu 
krajiny  vnímány  intenzivněji,  avšak  unikly  pozornosti  laické 
veřejnosti. Internetová platforma – původně určená všem členům 
iniciativy –  se  stala nástrojem malých obcí v Krušných horách, 
které nemají vlastní elektronický  informační systém, a je  rovněž 
využívána zainteresovanými občany. Větší města a státní instituce 
obvykle používají vlastní informační systémy.
Čtyři hlavní výstupy z Weißeritz-Regio lze charakterizovat násle-

dujícím způsobem:
• Přímo odpověděly na problémy, které trápily lokální zaintereso-
vané strany v povodí Weißeritz.

• Byly vytvořeny mimo daný  institucionální  rámec, dobrovolně 
a bez nařízení zvenčí.

• Byly vytvořeny v atmosféře spolupráce mezi místními a okresní-
mi aktéry ku prospěchu veřejnosti a dalších lokálních stran.

•  Jsou ušity na míru pro dané přírodní a socio-ekonomické pod-
mínky v povodí Weißeritz.
To vše činí z výstupů iniciativy typické produkty dobrovolného, 

kooperativního přístupu. Jedná se tedy o pozitivní posun, nicméně 
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je nutno podotknout, že výsledky a efekty projektu patří spíše do 
kategorie „měkkých“ opatření. V důsledku společných rozhodnutí 
nebyla ve Weißeritz-Regio postavena žádná přehrada, ani nedošlo 
k žádné větší investici. To je však v souladu s cíli iniciativy: žádné 
změny v rozdělení odpovědnosti, žádné předem určené peníze na 
společná opatření. Z tohoto důvodu se od  iniciativy Weißeritz-
Regio nikdy neočekávalo,  že  se  stane  alternativou k plánování 
klíčových investic v rámci strategií ochrany před povodněmi. Ve 
sledovaném případě  lze konstatovat,  že dobrovolná  spolupráce 
plnila důležitou  funkci,  ale nezměnila  tradiční úlohu  státních 
organizací,  samospráv,  vlastníků  půdy  a místních  obyvatel. 
Pokud bychom přirovnali iniciativu Weißeritz-Regio ke zdi, pak 
zákonné povinnosti partnerů  jsou cihly a dobrovolná  iniciativa 
malta, která je drží pohromadě. Jedná se tedy o doplňkový nástroj 
v systému protipovodňového managementu, který však podporuje 
a rozvíjí  komunikaci  všech  zainteresovaných  stran na  lokální 
úrovni  a vytváří  tak  společenský kapitál  pro  řešení  budoucích 
problémů. 
Širší vědecký zájem se soustředil také na dopady procesu dobro-

volné spolupráce na chování aktérů v povodí. Ačkoliv jsou výsledky 
stále vyhodnocovány, některé trendy v přístupu klíčových aktérů 
jsou již patrné; obzvláště lepší informovanost účastníků, intenziv-
nější odborné diskuse a následné ovlivnění každodenního rozho-
dování v důsledku nových poznatků. Před ustanovením iniciativy 
byl  proces  informování  o protipovodňové prevenci  a snižování 
škod nedostatečný. Byl pro něj  typický vertikální  tok  informací, 
přičemž existovaly značné rozdíly v informovanosti jednotlivých 
obcí. Z tohoto pohledu  je vliv  iniciativy Weißeritz-Regio  jedno-
značně pozitivní. 
Dalším přínosem procesu  spolupráce  v oblasti Weißeritz  byl 

impulz  k průřezové debatě  o tématu  zmírňování  povodňových 
rizik. Do debaty se zapojili odborníci napříč resorty, významný je 
i potenciál přeshraniční spolupráce. Před ustanovením iniciativy 
neexistovaly  žádné diskuse  týkající  se obecných otázek využití 
a obhospodařování půdy, zalesňování a jiných změn v ploše povodí. 
Až pracovní  skupiny  tato  témata otevřely a lokální  aktéři  (před-
stavitelé různých zainteresovaných stran) měli možnost seznámit 
se s řešením problémů vodní eroze aj. V neposlední řadě byl také 
zaznamenán  vliv  spolupráce Weißeritz-Regio  na  rozhodování 
zainteresovaných stran v rámci  jejich každodenní agendy. V této 
oblasti  jsou však dále  shromažďovány důkazní materiály.  Jeden 
z hlavních aktérů iniciativy prozradil, že postupy správců povodí 
už byly ovlivněny závěry pracovní skupiny „Lesy a povodně“, která 
doporučila provádět na řekách přírodě blízká opatření. 
Po čtyřech letech můžeme říci asi tolik: většina aktérů je přesvěd-

čena, že zvolený přístup byl inovativním přístupem ke zmírňování 
povodňových rizik a že ovlivnil chování zapojených jednotlivců, 
a tedy i institucí. Spolupráce otevřela cestu možnostem alternativ-
ních protipovodňových opatření a obrátila pozornost k průřezovým 
problémům a novým řešením. Samozřejmě je víc než zřejmé, že 
hlavním  impulzem k ustavení  iniciativy byly povodně na Labi 
v roce  2002.  Přírodní  katastrofa  dala  podnět  k novým  formám 
společenské koordinace. Aktéři vystoupili ze svých obvyklých rolí 
a hledali  alternativní možnosti  řešení  aktuálního problému. Bez 
tohoto dramatického pozadí by se zřejmě výzva k bližší spolupráci 
minula účinkem. V závěrečné etapě fungování iniciativy (tj. 4–5 let 
po povodních) někteří aktéři přehodnotili nebo omezili své aktivity. 
Podobné zkušenosti byly v podobných případech zaznamenány 
rovněž jinde (Penning-Rowsell 2003). Není tedy nic překvapivého 
na tom, že iniciativa Weißeritz-Regio nyní prochází proměnou. Je 
čas zvážit další perspektivy a nové cíle. Ačkoliv prvotní cíle byly 
naplněny, většina opatření ještě nebyla implementována. Součas-
ným záměrem  je  reorganizovat pracovní  skupiny,  omezit  jejich 
počet a soustředit se více na klíčové aktivity ve vazbě na každodenní 
práci zapojených institucí.

5. Závěr
Z realizované případové  studie vyplývá,  že  obecně  je možné 

ustavit dobrovolnou  spolupráci ke  zmírnění povodňových  rizik 
jako doplňkovou iniciativu k zákonným povinnostem. Tento druh 
spolupráce přináší výsledky, které mohou pokrýt nedostatky právně 
ukotvené ochrany před povodněmi. V rámci iniciativy bylo zazna-
menáno postupné zlepšování pracovní „atmosféry“, informačních 
toků a intenzivnější názorové výměny aktérů. Předpokládá se, že byl 
rovněž ovlivněn rozhodovací proces v zapojených organizacích.

Spolupráce v iniciativě Weißeritz-Regio může být chápána jako 
návod k lepšímu sdílení informací v případě průřezového problému 
(Benz & Fürst 2002). Většina zainteresovaných stran reagovala aktiv-
ně na nové podmínky a přizpůsobila jim svůj program. Samozřejmě 
ne všichni aktéři jsou schopni využít této příležitosti ke skutečné-
mu „poučení“ – záleží to na rozdílných vzorcích individuálního 
a institucionálního myšlení  a chování  (viz van der Werff  2003). 
Nicméně po čtyřech letech spolupráce jsou evidovány konkrétní 
pozitivní  výsledky  a většina  aktérů má velký  zájem pokračovat 
v této spolupráci.

Překlad článku byl zpracován s podporou projektu VaV MŽP ČR 
SP/2f1/77/07.
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Flood risk mitigation is a complex task, to which many contrib-
ute, and from which many benefit. This paper deals with flood 
risk mitigation in a German case after the 2002 Elbe flood. The 
WeißeritzRegio  cooperation  is  a unique flood  risk mitigation 
initiative  in mediumsized  river  catchments  characterised by 
flash floods. Whilst most existing initiatives in river catchments 
aim at the creation of action plans, in case of Weißeritz there is 
a permanent interaction of floodrelevant actors to complement 
statutory measures of flood risk mitigation. From this point of view, 
WeißeritzRegio  represents an  innovative approach  in  societal 
flood risk management.
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CULLIGAN - technologie 
OFSY – řešení  
pro krušnohorské vody II
Nejdříve bychom rádi uvedli několik velmi důležitých informací 

o nové organizaci  a vlastnických poměrech  společnosti Culligan 
v České republice.
V srpnu letošního roku došlo nejprve ke změně názvu původní 

společnosti Culligan Praha s.r.o. na společnost Vodainvest Praha 
s.r.o.,  s totožným  IČO, DIČ a adresou  společnosti. Nově vzniklá 
společnost CULLIGAN Czech s.r.o. s celorepublikovým působením 
započala svoji činnost v posledním týdnu srpna 2008. Společnost 
VodaInvest Praha s.r.o. ukončí svoji činnost nejpozději do 1 roku, 
dokončí  rozpracované  zakázky  původní  společnosti  Culligan 
Praha s.r.o., která úspěšně a ke spokojenosti zákazníků existovala 
v ČR od roku 1991. Současně se změnou názvu dochází také – a to 
především, ke změně vlastnických poměrů uvedené společnosti. 
Culligan Czech  se  tak dostává do vyššího organizačního  celku 
Culligan Eastern Europe, sdružujícímu nyní Culligan Czech, Cul-
ligan Makedonie, Culligan Bulgaria a Culligan Romania. Vedoucí 
postavení v této skupině má Culligan Řecko s více jak třicetiletou 
tradicí  i vlastními výrobními kapacitami. Naše nová  společnost 
tak získává finančně i organizačně silné partnerské zázemí. Jedním 
z nejdůležitějších efektů této nové organizační struktury je přístup 
k širší produkci a především licenčním cenám výrobních podniků, 
které budou mít značný dopad do cenové politiky, snížení cen lze 
dle příslušných oborů dodávek očekávat v rozsahu 6–20 %!
Jednou z dokončených technologií úpravy vody menší velikosti 

byla v roce 2008 úpravna pitné vody Cínovec. Problematika složení 
vod v prakticky celé oblasti Krušných hor má mnoho 
totožných ukazatelů  znečištění.  Podzemní  vody mají 
velmi často tyto společné znaky:
• pH v kyselé až velmi kyselé oblasti,
•  hlinité ionty,
•  berylium,
•  radiologické ukazatele včetně radonu,
•  železo,
• mangan,
• deficit vápníku a hořčíku.
Jedná se o poměrně komplikovanou kombinaci nevy-

hovujících ukazatelů. Jistou výhodou zde bylo také před-
chozí spuštění malé úpravny pitné vody pro Lázně Tep-
lice–Dubí, kde je složení surové vody prakticky totožné. 
Specialisté firmy Culligan zde, tak jako v mnoha jiných 
případech použili modelování a ověření procesu úpravy 
vody na pilotní lince. Z výsledku pilotní linky vychází 
u menších výkonů úpraven vody přímo návrh technolo-
gie, pro velké a velmi velké návrhy technologií je vhodné 
zařadit  ještě  stupeň poloprovozní  linky pro dosažení 
lepší shody s reálným zařízením. Konkrétní chemizmus 
vody surové i upravené je v přiložené tabulce.
Culligan použil  při  úpravě na  zdroji  Cínovec následujících 

procesů úpravy vody na vlastních  technologiích, založených na 
patentované tlakové filtrační technice:
OFSY (omnifiltration sytem) je originální patentovanou technolo-

gií předního světového výrobce technologií úpravy vody – Culligan 
Int. Jedná se o sestavu dvou sériově zapojených tlakových filtrů se 
speciálním vrstvením filtračních loží. Principem této technologie 
je tzv. přímá filtrace – koagulace na vrstveném ostrohranném loži, 
kde probíhá přímo v loži filtrů perikinetická  i ortokinetická  fáze 
koagulace podporovaná vysokým gradientem míchání.
UFP – filtrace na speciální aktivované náplni Pyroluzite™, auto-

katalyticky působící při oxidaci  a vylučování  železa a manganu. 

Jedná se o speciální řešení Culligan, kdy  je odstraňováno železo 
i mangan, ale není nutno dávkovat manganistan draselný. Přitom 
pH upravované vody nemusí dosahovat vysokých hodnot.
Konkrétně technologie OFSY je jádrem aplikace na surové spod-

ní  infiltrované vody na zdroji Cínovec. Podrobný popis postupu 
úpravy je následující:
•  odkyselení  a částečná  remineralizace filtrem s polovypáleným 
dolomitem (PVD) – vstupní krok pro využití obsahu volného CO2 
před ostatními kroky úpravy vody,

• provzdušnění vody pro odvětrání Rn222, CO2 a posun pH k alka-
lické oblasti,

•  retence provzdušněné vody,
• dávkování chemikálií (NaOH pro korekci pH do optimální oblasti 
koagulace, hlinitý koagulant PAX 18, chlornan sodný),

•  dvoustupňová filtračně–koagulační jednotka OFSY,
• dávkování pomocného flokulantu na bázi polyakrylamidu mezi 
1. a 2. stupeň OFSY,

• dávkování  chlornanu  sodného pro oxidaci  zbytků Fe, oxidaci 
Mn a permanentní aktivaci filtračního lože Pyroluzite filtru UFP, 
dávka se volí tak, aby na výstupu byl již obsah volného chlóru 
požadovaný pro postchloraci do vodojemu,

• filtrace filtrem UFP,
•  retence upravené vody a čerpání na vodojem,
•  retence pracích vod a zpětné využití  odsazené prací  vody do 
procesu úpravy.
Celá úpravna vody je v automatickém provozu řízena systémo-

vým regulátorem s dotykovou obrazovkou, data a havarijní hlášení 
jsou přenášeny rádiovou cestou na nadřazený dispečink. Autorem 
řídícího  systému a celé  elektroinstalace  je  společnost MARVES 
Chomutov. Autorem technologické části projektu je společnost Eko 
Eko České Budějovice.

Závěr
Provozní i kontrolní analýzy již od procesu uvádění úpravny vody 

do procesu ukázaly na vhodně zvolený technologický postup. Použi-
tí polyaluminiumchloridu jako koagulantu se ukazuje jako optimál-
ní pro metodu koagulační filtrace a dále pro jeho malou závislost na 
optimálním pH koagulace. Dochází k částečnému odstranění berylia 
na náplni PVD, hliník spontánně koaguluje společně s přidaným 
koagulantem, kterého pak stačí menší dávka.
Takto navržené plně automatické úpravny vody dávají i menším 

provozovatelům a obcím šanci na úpravu nevyhovujícího vlast-
ního zdroje pitné vody. Společnost Culligan je více než sedmnáct 
let  v ČR připravena být kvalitním dodavatelem celému spektru 

zákazníků od velkých provozovatelů až po 
malé obce, průmyslové podniky  i jednotli-
vé  spotřebitele. Další  informace na www.
culigan.cz.

Ing. Karel Slavík
ředitel Culligan Czech s.r.o.

slavik@culligan.cz

pH Be
(µg/l)

Al
(mg/l)

Fe
(mg/l)

Mn
(mg/l)

Surová voda * 4,97 - 5,53 3,83 0,6 – 0,8 0,25 0,2
Po filtraci PVD **  5,75 – 6,34 2,02 0,07 – 0,1 0,1 0,2
Za jednotkou OFSY ** 6,41 – 7,9 - 0,07 0,1 0,15
Za filtrem UFP – upravená voda** 6,41 – 7,9 <1 0,07 0,05 <0,05

*- laboratoř  ** přenosné testery Merck
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Rekonstrukce Novořecké 
hráze v km 3,520 – 6,250
Jiří Stratílek

Klíčová slova
hráz – koruna hráze – rekonstrukce hráze – podzemní stěna – ště-
tová stěna – jílocementová stěna – trysková injektáž

Souhrn
Článek popisuje historii a účel Novořeckých hrází a souvisejí-

cích objektů a způsob zajištění stability hrází proti protržení při 
povodňových průtocích. Stabilita hrází byla zajištěna podzem-
ními stěnami, které jsou tvořeny buď zavibrovanými ocelovými 
štětovnicemi nebo jílocementovými stěnami většinou vytvořenými 
metodou tryskové injektáže.

u

Nová řeka, Novořecké hráze a Novořecké splavy jsou historická 
vodohospodářská díla, která byla zřízena v souvislosti s výstavbou 
rybníka Rožmberk. Když v letech 1585 až 1587 rožmberský regent 
Jakub Krčín založil rybník Rožmberk, vyřešil ochranu jeho hráze 
před protržením při povodních tím, že část povodňových průtoků 
převedl do nově vybudovaného kanálu, který rybník obtéká. Řeka 
Lužnice je tak pod obcí Majdalena rozdělena na Starou řeku, která 
protéká rybníkem Rožmberk, a na Novou řeku, která rybník Rožm-
berk obchází a v délce téměř 14 km převádí část průtoků Lužnice 
do Nežárky.
K rozdělování průtoků Lužnice do Nové  řeky a do Staré  řeky 

vybudoval Krčín pod obcí Majdalena rozdělovací objekt, který je 
tvořen dvěma jezy vzájemně oddělenými ostrovem. Jezy s názvem 
Splav a Jemčina a souhrnným názvem Novořecké splavy umožňují 
zásobování rybníka Rožmberk potřebným množstvím vody Starou 
řekou  a současně umožňují  odvádět přebytečné průtoky mimo 
rybník Novou řekou. Zvlášť důležité je toto rozdělování průtoků při 
povodních, kdy by vlivem vysokých přítoků do Rožmberka mohlo 
dojít k protržení jeho hráze, pokud by část povodňových průtoků 
nebyla odvedena mimo rybník do Nové řeky.
V plochém území Třeboňské pánve musel Krčín po levém břehu 

Nové řeky vybudovat více než 6 km hrází, které oddělují povodňové 
průtoky v Nové řece od rybníka Rožmberk. Tyto Novořecké hráze 
mají proměnlivou výšku vesměs 3 až 4 m podle úrovně okolního 
terénu a jsou nasypány z místního písčitého materiálu. Šířka hrá-
ze v koruně se pohybuje mezi 3 až 4 m. Návodní strana hráze je 
opevněna dlažbou na sucho. Vzdušná strana hráze je neopevněná, 
je překryta humózní hlínou. Pata hráze je bez drenáže. Svahy hráze 
jsou dnes porostlé většinou velkými duby, u paty vzdušního svahu 
převládají olše.
Od  svého zřízení byly Novořecké hráze několikrát protrženy, 

opravovány  a zvyšovány. Rozsáhlejší  rozšíření  a zvýšení  hrází 
proběhlo v letech 1888 až 1891. V letech 1991 až 1994 proběhly 
dvě etapy oprav v km 3,5 až 6,2. Při povodni v srpnu 2002 byly 
hráze místně přelévány a v úseku kolem km 3,5 protrženy v délce 
cca 100 m. Bylo zaplaveno území v podhrází, povodňové průtoky 
prošly územím za hrázemi a rybníkem Rožmberk.
Z provedených průzkumných vrtů a odebraných vzorků vyply-

nulo, že těleso hráze je tvořeno značně propustnými nesoudržnými 

písky, které jsou náchylné k vnitřní erozi. Pod hrázemi je hluboká 
písčitá vrstva, povrch jílů byl zastižen v hloubce cca 9 m i více pod 
korunou hráze,  s výjimkou úseku nad Stříbřeckým mostem, kde 
povrch jílů stoupá až na úroveň cca 6 m pod korunou hráze. Další 
nebezpečí pro stabilitu hrází představuje vyhnilý kořenový systém 
odumřelých stromů, který na návodní straně zasahuje pod průsako-
vou křivku a přispívá k rozšiřování průsakových cest v tělese hráze, 
což se projevuje soustředěnými výrony na vzdušním líci. Tento jev 
snižuje bezpečnost hráze proti protržení.
Bezprostředně po povodni v srpnu 2002 byl rekonstruován první 

úsek Novořecké hráze, a to od záporného staničení v km -0,344 nad 
Novořeckými splavy do km 3,550, tedy v délce cca 3,9 km. Stavba 
byla ukončena v roce 2003. Při další povodni v roce 2006 se v nere-
konstruovaném úseku hráze objevily zvýšené průsaky, hráz musela 
být urychleně zabezpečena těžkým záhozem z lomového kamene 
a dodatečným provizorním těsněním návodního  líce. Bylo proto 
rozhodnuto  rekonstruovat  i druhý úsek hráze, který končí v km 
6,250 u Stříbřeckého mostu.
Rekonstrukce hráze v km 3,520 – 6,250 byla  zahájena v říjnu 

2007 a ukončena v červnu 2008. Hráz je stabilizována zaberaněnou 
štětovou stěnou a v místech, kde ji nelze provést, je zřízena pod-
zemní jílocementová stěna provedená metodou tryskové injektáže 
nebo je podzemní stěna vytvořena z pažící samotuhnoucí suspenze. 
Jílocementová podzemní  stěna byla prováděna  tam, kde hrozila 
kolize strojů a zarážených štětovnic s korunou stromů nebo jejich 
kořenovým systémem, a také v místech, kde bylo nutné vodotěsné 
napojení objektů procházejících hrází na stěnu. Součástí prací jsou 
i úpravy tvaru a koruny hráze.
Základním řešením  je dotěsnění  tělesa hráze štětovou stěnou. 

Trasa  stěny v koruně hráze byla navržena přibližně v ose hráze 
s tím, že je přípustný i zvlněný tvar, aby byl co nejvíce respektován 
kořenový i korunový systém stromů rostoucích na hrázi. V ose stěny 
se provedl předvýkop šířky cca 0,5 m a hloubky 1,0 m, do kterého 
byly štětovnice vibrovány, což je technologie zejména z pohledu 
zatížení hlukem šetrnější než beranění.
Těsnící  jílocementová  stěna  provedená metodou  tryskové 

injektáže byla použita v místě napouštěcích objektů pro rybníky, 
kde je nutné dotěsnění stěny ke konstrukci objektů v hrázi a tam, 
kde bylo zřízení štětové stěny nešetrné ke stromům. Osová vzdá-
lenost vrtů  tryskové  injektáže  je 120 cm a při průměru vrtů cca 
150 mm jsou vytvářeny sloupy o průměru cca 150 cm. V koruně 
stěny je vytvořen jílocementový práh šířky cca 1,4 m a výšky 1 m. 
V dolní části hráze před Stříbřeckým mostem bylo možné provést 
jílocementovou stěnu vytvořenou čerpáním pažící samotuhnoucí 
suspenze do vytěžené rýhy.
V řadě míst bylo obtížné nastražit štětovnice délky 9 až 10 m, aniž 

by došlo k porušení korun stromů rostoucích na hrázi, a použití 
tryskové injektáže na celou hloubku stěny by bylo zbytečně náklad-
né. Proto byla použita kombinace obou metod, kdy byly zavibrovány 
např. štětovnice 6 m dlouhé a spodní úsek např. 3 m hluboký byl 
dotryskán. Bylo dbáno na to, aby pata štětovnice byla přetryskána 
1 m směrem nahoru.
Hloubka podzemních  stěn  jak  štětových  tak  jílocementových 

vedených z koruny hráze se pohybuje vesměs od 9 m do 10 m, 
pouze nad Stříbřeckým mostem, kde povrch jílů stoupá, se hloubka 
podzemní stěny postupně zmenšuje až na 6 m. Projekt požadoval, 
aby stěna byla vetknuta do nepropustného podloží. Koruna těsnící 
clony leží na kótách 436,40 až 436,10 m n. m. a koresponduje tak 
s průběhem hladiny Q1000. Koruna hráze po místním zvýšení  leží 
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na kótách minimálně 436,60 až 436,40 m n. m. Tím  je  splněno 
i požadované převýšení 0,5 m nad hladinou stoleté povodně.
Po koruně hráze  vede účelová  komunikace hojně  využívaná 

cyklisty a pěšími turisty. Koruna hráze byla shodně s první etapou 
upravena vrstvou makadamu 63–125 mm, do které bylo zaválcová-
no drobné drcené kamenivo 0–4 mm. Úsek od Stříbřeckého mostu 
ke stávajícím budovám byl opatřen živičným povrchem.
Stavba  leží na  jednom z nejpřísněji  chráněném území České 

republiky. Nachází se v 1. zóně CHKO Třeboňsko a z převážné části 
na hranici nebo uvnitř národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka. 
Příslušné výjimky z režimu CHKO a NPR musela vydat vláda ČR. 
Zároveň leží na chráněném území soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast 
Třeboňsko a evropsky významná lokalita CZ 0314023 „Třeboňsko-
střed“ uvedená v národním seznamu). Stavba  je  rovněž  součástí 
národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava prohlášené 
nařízením vlády č. 337/2002 Sb. ze dne 19. června 2002.
Přísná ochrana území i staveb se projevila i v podmínkách, které 

byly investorovi uloženy příslušnými orgány státní správy. Týkají 
se ochrany stromů, minimalizace ploch zařízení staveniště a sklá-
dek materiálů, pro provádění podzemních stěn bylo předepsáno 
enormně krátké období ve vztahu na hnízdění ptáků. Průběh stavby 
prokázal, že lze i v takto exponované oblasti úspěšně stavět a velice 
úspěšně lze také hodnotit spolupráci pracovníků CHKO Třeboňsko 

Nastražení štětových stěn

Část hráze těsněná štětovou stěnou s podtryskáním 

Úprava koruny hráze

Schematické znázornění použitých jednotlivých technologií

Letecký pohled na rekonstruovaný úsek Pokračování na straně 383
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s investorem, dodavatelem  i projektantem. Po ukončení prací  je 
stavba v krajině prakticky neviditelná.
Nezbytnou podmínkou pro řádnou  funkci  takto  rekonstruova-

ných Novořeckých hrází  je přestavba Novořeckých splavů, která 
zvýší jejich průtočnou kapacitu a umožní udržet hladiny v Nové 
řece na výše uvedených kótách. Při hladině v Nové řece 0,5 m pod 
korunou rekonstruovaných hrází proteče Novou řekou 125 m3/s. Při 
současně udávané hodnotě kulminačního průtoku stoleté povodně 
310 m3/s musí být Novořecké splavy schopné převést při této kótě 
hladiny do Staré řeky průtok 185 m3/s. Obdobně při tisícileté povod-
ni s kulminačním průtokem 597 m3/s, kdy nesmí být Novořecké 
hráze ještě přelity, je Nová řeka schopna převést 190 m3/s a zbytek 
407 m3/s musí být Novořeckými splavy převeden do Staré řeky. Na 
tyto průtočné kapacity jsou Novořecké splavy v současné době pře-
stavovány v rámci stavby Rozdělovací objekt Novořecké splavy.
Obě stavby jsou realizovány v programu 129 120 Podpora pre-

vence před povodněmi II, investorem obou staveb je Povodí Vltavy, 
státní podnik.
Stavba Rekonstrukce Novořecké hráze v km 3,520 – 6,250 s celko-

vým nákladem 130 mil. Kč proběhla v termínu 10. 2007 až 06. 2008. 
Dodavatelem stavby bylo Sdružení Nová řeka – hráz s vedoucím 
účastníkem Zakládání Group, a.s. a účastníky Zakládání staveb, a.s. 
a VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Projekt zpracoval FG 
Consult, s.r.o. Výše dotace z programu 129 120 činila 120 mil. Kč, 
vlastní zdroje investora činily 10 mil. Kč.
Stavba Rozdělovací  objekt Novořecké  splavy  s plánovaným 

nákladem 77 mil. Kč byla zahájena v 05. 2008 a její ukončení  je 
plánováno na 10. 2009. Dotace je předpokládána ve výši 48 mil. Kč, 
zbývajících 29 mil. Kč budou tvořit vlastní zdroje Povodí Vltavy, 
státní podnik.

Grafické podklady převzaty od Zakládání Group, a.s. 
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Povodí Vltavy, státní podnik
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Reconstruction Novorecke Levee on km 3,520 – 6,250 
(Stratílek, J.)
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Author describes  in  this  article history and purpose of  the 
„Novořecké (Newrivers) levees“ and related structures and at the 
same time the methods of remedial measures against failures at 
flood discharges. Levees stability has been improved by core wall 
either from vibrate steel sheet piling or from claycement walls 
created mostly by jet grouting technology.

Padesát let na jednom pracovišti. Tako-
vé výročí možná stojí za pár úvah, aniž 
bych chtěl nějak bilancovat. A tak v duchu 
otázek, které VH  klade „zasloužilým“ 
jubilantům, písemně reaguji.

Jak jste se dostal k oboru? 
K vodním stavbám a vodnímu hospo-

dářství mě přivedla nejspíš náhoda. Prak-
ticky všichni moji příbuzní se zabývali 
zemědělstvím a až do 15 let jsem žil na 
venkově, kde jsem měl možnost praktic-
ky ovládnout příslušné technologie.
Asi jsem měl talent spíš pro matemati-

ku a fyziku, ale ještě rok před maturitou 
jsem uvažoval  o více  oborech. Že  zví-
tězila  fakulta  inženýrského  stavitelství 
ČVUT  a vodohospodářský  obor  –  na 
tom zřejmě měl podíl i dobrý zvuk školy 
a osobnosti, které na ní tehdy působily.
Ještě  za  studií  na  fakultě  jsem měl 

různé nápady, ale po třetím ročníku, kdy 
jsem se dostal na prázdninovou praxi do 
Hydroprojektu do skupiny, která  tehdy 
zpracovávala technický projekt VD Orlík, 
mě obor hlouběji zaujal. Přispělo k tomu 
i to,  že  projektanti  orlické  přehrady 
mě přijali  velmi  vstřícně  a pustili mě 
i k odborné práci.  V dalších letech jsem 
byl o prázdninách na  stavbě VD Fláje, 
„pomvědoval“ na katedře vodních staveb 
a když  v závěru  studia mi  L. Votruba 
nabídl asistentské místo na katedře, nijak 
jsem neváhal  –  i když na dlouhodobé 
působení na škole jsem nepomýšlel.
Když se však naskytly možnosti podílet se na pracích pro praxi, 

zahraniční  stáž  i široké možnosti poznávat významné osobnosti 
oboru  a spolupracovat  s nimi např.  v rámci Československého 
přehradního výboru, Komise pro vodní hospodářství ČSAV atd., 
pouta  s vodním hospodářstvím  i s katedrou se výrazně upevnila 
a zůstal jsem jim věrný dodnes.
Kdo byl Vaším vzorem?
Zejména v prvních  letech mé odborné dráhy mě nepochybně 

nejvíc  ovlivnil  Ladislav Votruba, mimořádná osobnost  v oboru 
i v rámci ČVUT, člověk širokého rozhledu i zájmů, velmi schopný, 
výkonný,  cílevědomý a ctižádostivý,  což některým  lidem občas 
vadilo. Pro každého, kdo s ním spolupracoval, se otevřela možnost 

soustavně  tvůrčím způsobem pracovat, 
být  zásobován  cennými  podněty, mít 
jistotu, že jeho podíl na společném díle 
bude vždy korektně připomenut, že v pří-
padě pochybení bude usměrněn, i že prá-
ce bude zajímavá a bude jí tolik, že bude 
obtížné  ji  zvládnout. Přitom Votrubovy 
nové myšlenky, přínosy vědecké, odborné 
i společensky odborné nepochybně vyni-
kaly  i v rámci poválečné velmi výrazné 
generace našich vodohospodářů.
Skutečnost,  že  jsem  byl  záhy  plně 

zapojen do kontaktů s praxí, byla pro mě 
velmi cenná i tím, že jsem poznal mnoho 
vodohospodářských odborníků v širokém 
věkovém spektru, mezi nimiž vzpomínám 
např. na J. Hořejšího, J. Schwarzera, M. 
Šimka,V. Krause,L. Hobsta, P. Ženatého 
atd.  Jejich  zaujetí  pro  obor,  obětavost 
i osobní vlastnosti na mne měly značný 
pozitivní vliv.
Neměl bych zapomenout na A. Dani-

levského, se kterým jsem se poprvé setkal 
na mezinárodním  setkání  vodohospo-
dářů, který pak každoročně s manželkou 
zajížděl  do  Prahy.  Nepochybně  byl 
zářným příkladem  odborných  aktivit 
do  pozdního  věku  i vzácné  věrnosti 
oboru  i své  alma mater. A také možná 
na historika D. Třeštíka, s nímž jsem se 
sice setkal, ale ovlivnil mě hlavně svými 
publikovanými statěmi, nejen o dějinách, 
ale zejména o „životě“.
Co zásadního se během Vaší profesní 

kariéry v oboru stalo? 
Druhá polovina 20.  století  byla nepochybně celosvětově zla-

tou  érou hydrotechnické  výstavby. Zejména  výstavba přehrad 
inspirovala  rozvoj  vědních  oborů,  např.  inženýrské  geologie, 
mechaniky zemin a hornin, znamenala vývoj nových technologií. 
Péče  o bezpečnost  přehrad    a později  řešení  problémů vztahu 
hydrotechnických staveb a prostředí se dostaly do popředí zájmu 
odborníků.
V našich podmínkách omezeného vodního bohatství  jsme  se 

díky vysoké odborné úrovni i předvídavosti předválečné generace 
vodohospodářů dopracovali ke koncipování vodního hospodářství 
jako významného odvětví.  Již v polovině 20. stol. byly formulovány 
zásady, které jsou nosné i dnes, včetně aktivit EU.

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.
Vodní stavby
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Stačí připomenout koncepci SVP, správu vodního hospodářství 
opírající  se o ucelená povodí, hlavní zásady  legislativy. Bohužel 
nerespektování hodnotových vztahů vyplývající ze socialistického  
sociálně-ekonomického modelu přineslo mj.  i plýtvání v rozvoji 
vodních  zdrojů  –  což  rovněž může  být  cennou,  byť  varovnou 
zkušeností pro svět. Stejně jako ostatní svět jsme podcenili riziko 
ohrožení vod, nejen v důsledku produkce velkého množství odpa-
dů, ale i nových látek, které v ohromujících kvantech produkuje 
moderní chemie.
Osobně jsem měl významný podíl na vytvoření ucelené teorie 

hospodaření  s vodou,  zejména  v nádržích  a jejich  soustavách 
– včetně jejího uplatnění v praxi. Pravděpodobnostní pojetí hyd-
rologických jevů nás vedlo mj. k úvahám o výskytu extrémů, takže 
z tohoto pohledu výskyt mimořádných povodní u nás v posledních 
letech pro nás neměl být příliš překvapující.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology?
Poslední desetiletí přinesla mnohá nedorozumění mezi vodohos-

podáři a ochránci přírody, resp. ekology. Přitom z věcného hlediska 
by měli mít velmi blízké cíle: vždyť voda a život tvoří nerozlučnou 
dvojici. V konkrétních případech se nepochybně mohou vyskytnout 
problémy: stavby zadržující vodu narušují biologickou kontinuitu 
vodního toku, opatření pro stabilizaci koryt mění původní přírodní 
prostředí – naopak odpor proti odstraňování porostů v záplavových 
územích  znemožňuje  správcům vodních  toků omezovat  rizika 
ničivých účinků spláví za povodní, a vyskytly se i případy admi-
nistrativních kroků ohrožující bezpečnost vodních děl atd. Takové 
problémy by vždy měly být předmětem jednání na odborné úrovni, 
s vědomím nezbytnosti  svářících se stran dospět ke schůdnému 
řešení – včetně vědomí stejné úrovně zákona o vodách a o ochraně 
přírody.
Skutečnost  je však jiná, na čemž má velký podíl  to, že v celo-

světovém měřítku  se  ekologie  stala politikum, navíc  s výraznou 
podporou médií. Ekologové, ochránci přírody a jim blízká sdružení 
cítí svoji převahu v dnešní společnosti a využívají ji – někdy v roz-
poru s platnou legislativou a prochází jim to.  Přesto při prosazo-
vání dnešních i budoucích vodohospodářských potřeb se musíme 
zaměřit na soustavný dialog, v němž budeme upozorňovat na reálná 
rizika aktuálního vývoje, kdy je nám často bráněno v racionálním 
využívání našeho vodního bohatství, včetně zákonem předepsané 
péče o ně.
Dialog je ovšem produktivní pouze tehdy, uvádějí-li se věcné argu-

menty k řešení dané problematiky, nikoliv k jejímu potlačení. Stejně 
tak nelze považovat za etické přístupy, kdy se vyžadují další a další 
studie se snahou jakékoliv konkrétní rozhodnutí oddálit. To je popř. 
možno považovat za jistý způsob tunelování státních peněz.

Co mě zvlášť zlobí, je zneužívání mezer v předpisech, popř. nedo-
statků v administrativních úkonech úřadů, k narušování procesu 
přípravy staveb. A pak se dotyčný ochránce (aktivista) tváří, že on 
nic, že vina je na příslušném úřadu. Takový zásah vždy znamená 
zdržení a zdražení akce. Zmařené další životy v důsledku oddálení 
výstavby dálnice tímto způsobem bychom měli přičítat těm, kdo 
cílevědomě zneužívají administrativních, popř. procesních chyb 
a dobře si je pamatovat. Zvlášť je mi odporné vystupování některých 
jedinců např. v TV, kde nás občany masírují, jak že nám to v Bruselu 
spočítají, že neplníme to či ono – např. v rámci Natury. Sami tím 
ovšem upozorňují na průvodní udavačské aktivity s tím spojené.
Takové prostředky jsou vodohospodářům naprosto cizí – i když to 

dnes při hájení potřeb svého oboru vůbec nemají jednoduché.
Jaký vývoj v tomto oboru očekáváte v budoucnosti?
Na budoucí vývoj řešení vodohospodářských potřeb u  nás, aspoň 

v nejbližším desetiletí, nemohu mít jiný pohled než skeptický. Je 
skutečností, že ideu vyváženého rozvoje kvantitativních a kvalita-
tivních problémů využívání vod při respektování zásad environ-
mentální přijatelnosti  se nedaří  v praxi  realizovat, nejen u nás. 
Jednotlivá opatření vždy nesou znaky jednostrannosti – což ostatně 
platí i o evropské směrnici o vodě. Budujeme čistírny odpadních 
vod – a ne vždy si uvědomujeme, že v rámci povodí bude nezbyt-
né vodohospodářské doladění. Situaci komplikuje hrozba dopadů 
změny klimatu, při snahách přikročit konečně k přípravě účinných 
adaptivních opatření pak hypotéza, že vše vyřeší kapacita krajiny, 
jen ji využít (jak?). Přitom nám moc nepomůže, že paralelní běh 
různých „pravd“ je typický pro současnou společnost. Konkrétně 
v případě výskytu  hlubokého víceletého deficitu srážek nemusí být 
po ruce schůdné náhradní řešení – navíc pro nápravu stavu nemusí 
stačit ani desetileté období. Problémy s vodou se čas od času výraz-
ně připomenou a vynutí si pozornost. Jejich řešení může být věcí 
diskuse, popř. s významným politickým akcentem.  Co považuji za 
jisté je, že pro veřejnost za ně vždy budou moci ti škůdcové – vodo-
hospodáři, aspoň v podání různých aktivistů či médií.
To  je důvod pro moji  skepsi  i pro  to,  že nechci proklamovat 

nějakou vodohospodářskou vizi do budoucna. Že to nevyznívá příliš 
optimisticky? Ale ano. Abych tu připomněl moudrost dějin, jak se 
z ní poučil D. Třeštík: ukazuje se, že lidé po staletí žijí v chaotickém 
sběhu událostí, který se čas od času snaží někdo marně usměrnit 
– a přesto vcelku úspěšně přežívají.
A pokud jde o vodu, ta si po miliony let dokázala najít svoji cestu 

– i v nejtvrdším prostředí – někdy možná bez ohledu na biologickou 
kontinuitu.

V. Broža

Revitalizace Orlické nádrže
Dne 6. října se v Kulturním domě v Písku uskutečnil seminář na 

téma ,,Revitalizace Orlické nádrže“. Zúčastnění byli jak odborníci 
na slovo vzatí, tak i laická veřejnost. Důvodem pro svolání semináře 
je stávající kvalita vody ve vodní nádrži Orlík a s tím spojené dopa-
dy na život v okolí nádrže. Mezi hlavní organizátory patřil státní 
podnik Povodí Vltavy, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
v.v.i., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
a Svazek obcí regionu Písecko.
Během dne  se  na  pódiu  vystřídalo mnoho  odborníků,  kteří 

představili své vynikající přednášky a názory na tuto problemati-
ku. Všechny přednášky byly velice zajímavé a doplněny neméně 
zajímavými prezentacemi. 

Dopolední část byla věnová-
na nádrži převážně z hlediska 
jejího účelu,  aktivit,  využití 
vodní  plochy  a břehových 
pozemků,  územních  studií, 
zahrnutí  do  projektů  krajů 
a v neposlední  řadě  socio-
demografickým a ekonomic-
kým  faktorům. Odpolední 
část se zabývala otázkou hyd-
rologie, monitoringu kvality 
vody, vlivu jaderné elektrárny 
Temelín na kvalitu vody, loka-
lizací zemědělského znečiště-
ní a rybích osádek v nádrži. 

Mezi hlavní cíle patřilo získat informace o stavu údolní nádrže, 
identifikovat a specifikovat faktory, které významných způsobem 
ovlivňují kvalitu povrchových a podzemních vod a prověřit mož-
nosti financování projektů k ,,revitalizaci nádrže“  z tuzemských 
zdrojů i zdrojů Evropské unie. 
Celý seminář probíhal pod záštitou hejtmanů Jihočeského a Stře-

dočeského kraje a ministerstev zemědělství a životního prostředí 
ČR. V říjnu  roku 2009 se předpokládá uskutečnění mezinárodní 
konference  zabývající  se  touto problematikou,  která naváže na 
tento seminář. 

Michaela Pohůnková
Povodí Vltavy, státní podnik
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Ve skotském Edinburghu se v termínu od 31. srpna do 5. září 
2008 konal již jedenáctý ročník největší světové konference, která 
se  cíleně zaměřuje na problematiku odvodnění urbanizovaných 
povodí:  International Conference on Urban Drainage. Edinburgh 
je nejen kulturním centrem Skotska s fascinující historií, ale je též 
místem, které  je  z podstaty  zaslíbeno  studiu  srážko-odtokových 
procesů. Dle údajů Světové meteorologické organizace je zde sice 
roční srážkový úhrn „pouze“ o čtvrtinu větší než například v Praze, 
ale počet dešťových dnů je více než dvojnásobný (v průměru 183 
dní v roce). Z vlastní zkušenosti toto můžeme potvrdit.
Konference se koná pravidelně  jednou za  tři  roky, což výrazně 

přispívá k její prestiži a odborné kvalitě. Minulé setkání se konalo 
v roce 2005 v dánské Kodani a následující ročník se uskuteční v roce 
2011 v brazilském Bello Horizonte. Akce probíhá pod hlavičkou IWA 
(International Water Association) za aktivní podpory specializované 
odborné  skupiny pro odvodnění urbanizovaných povodí  (Joint 
Committee on Urban Drainage). Konference slouží  jako platforma 
pro  setkání  specialistů z výzkumných pracovišť,  tak  i odborníků 
z privátního sektoru se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum 
a na zavádění inovativních postupů do vodohospodářské praxe.
V letošním roce se konference zúčastnilo více než 500 delegátů. 

V průběhu pěti dnů bylo na konferenci prezentováno 471 příspěv-
ků ze 44 zemí. Témata konference sledují aktuální trendy v oboru 
a vybrané nejhodnotnější příspěvky  jsou následně publikovány 
v impaktovaném periodiku Water Science & Technology. Nejvíce 
příspěvky se prezentovala pořádající Velká Británie (87), dále pak 
Německo  (52), USA  (39), Austrálie  (33), Francie  (31), Nizozemí 
(30), Itálie (26) a Japonsko (25). Z České republiky se konference 
pravidelně účastní skupina z Katedry zdravotního a ekologického 
inženýrství, Fakulty stavební ČVUT, která byla letos prezentována 
6 aktivními příspěvky, z nichž 2 byly doporučeny k další publika-
ci. Z bývalé východní Evropy se kromě Česka konference aktivně 
účastnili pouze odborníci z Polska.
Skladba odborných  témat  letošního ročníku konference odpo-

vídala  stále  sílícím požadavkům na dlouhodobou ekonomickou 
i ekologickou udržitelnost městského  odvodnění,  a to  zejména 
z pohledu dešťových vod. Postižen byl celý rozsah problematiky, 
od příčin neudržitelnosti současného stavu (stárnutí infrastruktu-
ry, klimatické změny, pokračující urbanizace krajiny) až k jejich 
důsledkům v urbanizovaném povodí (povodně). Velký důraz byl 
patrný v oblasti opatření,  jejichž aplikace co nejblíže zdroji  (pří-
rodě blízké hospodaření s dešťovými vodami) se čím dál tím více 
stává standardem odvodnění na většině kontinentů (Evropa, Asie, 
Severní Amerika a Austrálie). Akcentovány byly též otázky zapojení 
veřejnosti do rozhodování a sociální interakce.
Z hlediska nových metod  se  razantně prosazuje  integrované 

modelování prvků městského odvodnění, detailní hydrodynamické 
simulace v prostoru (CFD), vyjádření nejistot a příklon ke stochas-
tickému popisu procesů. To vše stále častěji za využití simulačních 
prostředků, které jsou vytvářeny jako open source nástroje.
Program byl rozdělen do 72 sekcí, které probíhaly paralelně v pěti 

sálech. Zastoupení jednotlivých témat bylo následující:
•  opatření u zdroje  (propustné povrchy, hospodaření  s dešťovou 
vodou, vsakování,  retrofitting, předčištění,  interakce s vodním 
tokem) – celkem 10 sekcí

• povodně v urbanizovaných územích  (modelování, předpověď, 
hodnocení rizika, odhad škod, opatření) – celkem 8 sekcí

• data a datový management (monitoring, řízení v reálném čase, 
analýza nejistot, stochastické metody, umělá inteligence) – celkem 
8 sekcí

•  budoucí vývoj (integrované studie, propojení urbanizmu s hos-
podařením s dešťovou vodou, zelené střechy, znovuužití vody, 
udržitelnost) – celkem 8 sekcí

• procesy ve stokových systémech (transport sedimentu, infiltrace, 
exfiltrace, účinnost předčištění přepadů z OK) – celkem 7 sekcí

• hydrologické procesy (srážky, povrchový odtok, změny klimatu) 
– celkem 7 sekcí

• nové technologie (modelování CFD, laboratorní výzkum, odstra-
nění znečištění) – celkem 6 sekcí

•  ostatní (povrchové vody, difuzní znečištění, sociologie, infrastruk-
tura, rozvojové země) – celkem 18 sekcí
Přenos informací na konferenci neprobíhal pouze formou prezen-

tace výsledků, ale též při osobním setkání účastníků. Proto byl důraz 
kladen na společenský aspekt konference, kde nechyběla slavnostní 
večeře v Edinburgh Corn Exchange, při které byl mimo jiné serví-
rován i tradiční skotský pokrm Haggis (ovčí vnitřnosti, ke kterým 
se přidává  ovčí  lůj,  cibule,  koření,  sůl,  ovesné  vločky  a někdy 
mletá  ječná krupice, vařené hodinu v ovčím žaludku, podávaný 
se šťouchaným bramborem a šťouchaným tuřínem). Nechyběl ani 
skotský dudák, národní tanec ceilidh a testování skotských single 
malt whisky. Nedílnou součástí byla i odborná exkurze, kde mezi 
několika nabízenými možnostmi bylo tzv. Falkirk wheel, největší 
rotační lodní výtah na světě (viz foto).
Závěrem lze konstatovat, že výměna informací na mezinárodní 

úrovni je užitečná a v případě této konference i příjemná záležitost. 
Do budoucna nelze než si přát, aby Česká republika byla na  této 
úrovni reprezentována silněji, než tomu bylo při letošním ročníku.

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Ing. David Stránský, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
email: bares@fsv.cvut.cz
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Technickobezpečnostní dohled 
(TBD) na vodním díle Žermanice

Historie TBD na vodním díle
Pozorování a měření na vodním díle, které bylo prováděno v průbě-

hu výstavby, zajišťovali nejrůznější odborné organizace a výzkumné 
ústavy. První souhrnné hodnocení je provedeno v Souhrnné zprávě 
o výsledcích měření a pozorování za období výstavby a provozu 
1954–1964 [1]. Další zpráva o dohledu je z roku 
1966. Až do roku 1973 byly zprávy zpracovávány 
jednou za 2 roky. Od té doby jednou za rok. Dílo je 
dnes zařazeno do I. kategorie z hlediska TBD.

Cíle měření na vodním díle
Přehradní  hráz  Žermanice  je  založena  na 

podloží  s poměrně nepříznivými  vlastnostmi 
z hlediska  stlačitelnosti  a propustnosti.  Proto 
byla při stavbě zvolena řada netradičních úprav 
a konstrukčních prvků. Kontrolním měřením 
a pozorováním se má ověřovat  stav hráze,  její 
stabilita. Dále  slouží  k posouzení bezpečnosti 
a zachování životnosti díla.
Pro sledování deformace podloží a samotných bloků slouží systém 

měření absolutních posunů, měření relativních pohybů dává obraz 
o vzájemném pohybu a naklánění hrázových bloků.
Další skupina měření zahrnuje sledování vztlakových a průsako-

vých poměrů v podloží hráze.

Systém měření absolutních posunů
Sledování je zajišťováno geodetickými metodami. Měření svislých 

posunů se provádí nivelací, posunů horizontálních trigonometricky 
a záměrnou přímkou.
Nivelace se provádí v přesnosti velmi přesné nivelace. Provádí 

se měření posunu 130 kontrolních bodů, které  jsou  rozmístěny 
v hrázových chodbách, na vzdušním líci a koruně hráze. Pro stabi-
lizaci měření je používána síť 12 vztažných bodů. Po opravě koruny 
hráze v roce 2000 byly kontrolní body na koruně nově instalovány 
a zaměřeny.
Trigonometrickým měřením jsou kontrolovány pohyby kontrolních 

bodů na vzdušním líci hráze. Měření je prováděno z pozorovacích 
pilířů v podhrází, kontrolní body jsou umístěny ve třech výškových 
úrovních.
Metodou záměrné přímky se sledují horizontální pohyby kontrol-

ních bodů umístěných na koruně hráze. Měření se provádí z nově 
vybudovaných pilířů v zavázáních hráze. 

Systém měření relativních posunů
Náklon bloků ve směru rovnoběžném s tokem se sleduje klinome-

trickým měřením, které se provádí téměř v každém bloku. Měření 
náklonu se provádí  rovněž kyvadly, která  registrují pohyby v na 
sebe kolmých směrech, tj. ve směru toku a ve směru podélné osy 
hráze. Dvě kyvadla, a to v bloku 13 a 11, jsou 
osazena automatickým měřením. Vzájemné 
pohyby hrázových bloků  jsou měřeny na 
deformetrických základnách umístěných na 
spárách mezi bloky.
Oba systémy měření posunů a jednotlivé 

metody  se  vzájemně doplňují  a umožňují 
komplexní hodnocení  pohybu hrázových 
bloků. Pro interpretaci teplotních změn bylo 
měření deformací doplněno měřením teplot. 
Systém byl plně automatický a poskytoval 
informace o teplotním poli v profilu hráze. 
Jeho slabou stránkou byla citlivost na atmo-
sférické  výboje,  a proto  bylo  po několika 
výpadcích  a opravách  od  tohoto měření 
upuštěno.

Systém měření vztlaku a průsaku
Je tvořen 86 vrty a slouží ke kontrole vztla-

ku na základovou spáru a tlakových poměrů 
v podloží hráze. Dále je kontrolována hladina 
vody v šachtičkách na spárách mezi bloky. 

V roce 2001 byly v blocích 13 a 16 doplněny dva profily měření 
pórového tlaku v podloží hráze s automatickým odečtem.
Celkový průsak do hrázových chodeb  je měřen automatickým 

měřením v bloku 15. Dílčí průsaky z levé a pravé části chodeb jsou 
měřeny objemovým měřením manuálně, stejně jako dílčí průsaky 
z dilatačních spár mezi bloky.

Aktuální výsledky
Měření absolutních posunů dlouhodobě ukazuje zdvih většiny 

hrázových bloků. Na koruně hráze tento zdvih od roku 2000 do roku 
2007 dosáhl hodnoty 2,4 mm. Průběh posunů po 
délce koruny hráze je zobrazen na obrázku č. 1. 
V hrázových chodbách je od roku 1965 naměřen 
na rozhraní střední a pravé části hráze, založené na 
rozvolněném těšinitu a břidlicích, zdvih více než 
20 mm, což je zobrazeno na obrázcích č. 2 až 4.
Výsledky měření  relativních posunů vykazují 

trvalý náklon bloků, který se v bloku 13 blíží hod-
notě 30 mm, viz obrázek č. 5.
Rozhraní mezi bloky založenými na  těšinitu 

a břidlicích je mezi bloky 14 a 15. V měření rela-
tivních i absolutních posunů se toto projevuje roz-
dílným posunem těchto bloků. Vzájemný posun 

bloků dosáhl hodnoty 0,6 mm a vykazuje pokračující trend.
Nestandardní deformační chování hrázových bloků vedlo k zadání 

modelových prací, které měly poskytnout vysvětlení pokračujících 
deformací. 

Model
Výsledkem modelových prací, které provedl  tým pod vedením 

Ing. Marty Doležalové, CSc., bylo posouzení  stability hrázových 
bloků a prognóza dalšího vývoje posunů. Popis modelových prací je 
v samostatném článku. Výsledkem bylo kladné posouzení stability 
hráze se stupněm stability větším než 2,5. Doporučením pro další 

Obr. 1. Svislé posuny kontrolních bodů na koruně hráze

Obr. 2. Vertikální deformace (zdvih) měřený VPN – pravá část hráze
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provoz bylo mimo jiné zmodernizovat sys-
tém měření a připravit se na možné projevy 
pokračujících deformací. Jak ukazují i měření 
v místech změny podloží,  jsou spáry silně 
namáhány a může dojít k poškození  jejich 
těsnosti. Netěsnost dilatačních spár se pro-
jevuje  zvýšenými průsaky. Nejvýraznější 
průsak se dlouhodobě vyskytoval na spáře 
11/12. Přestože se nejedná o spáru s nevyš-
šími relativními pohyby, bylo nutno provést 
její opravu. 

Oprava dilatační spáry 11/12
Každoročně v zimním období docházelo 

k výraznému  zvýšení  průsaků  na  spáře 
11/12 a 9/10. Výtok byl zpočátku zakalený 
a v chodbách zůstávaly nánosy jílu. Zvýšení 
průsaku se projevovalo po zvýšení hladiny 
v jarním období většinou nad úroveň 286 m 
n. m. Při zvýšení teploty se průsaky snižovaly 
až  zmizely  téměř úplně. Velikost průsaku 
přitom byla závislá nejen na hladině vody 
v nádrži, ale  také na  teplotě vody. Proto se 
nepodařilo najít přesnou úroveň, nad kterou 
dochází k průsaku a identifikovat tak místo 
porušení těsnění.
Dilatační spáry bloků na těšinitu a přemě-

něných břidlicích  jsou podle dokumentace 
opatřeny návodním železobetonovým klí-
nem, měděným plechem tl. 2 mm a jílovým 
korálkem prof. 300 mm. 
V blocích na břidlici a pravobřežním těši-

nitu, kde se předpokládaly větší deformace, 
je proveden jednostranný klín. Místo jílového 
korálku je zde šestiboká šachtice o vnějším 
průměru 700 mm, vyplněná těsnící hlínou. 
Spáry měly být překryty měděným plechem. 
Na  těchto  spárách byl  také  zvětšen profil 
kontrolní šachty na 900 x 1000 (1100) mm 
a vynechány kapsy pro osazení  kotvicích 
šroubů. Ty měly sloužit pro osazení třetího 
těsnícího prvku – dotlačovaného pryžového 
pásu. Bloky 11 a 12 mají mezi sebou právě 
tento typ těsnění, tedy pouze železobetonový 
klín a jílový korálek.
V zimním období 2007 dosáhl průsak ze 

spáry hodnoty několika litrů, což způsobilo 
zatopení  spodní části  injekční  chodby. Po 
prohlídce šachty mezi bloky byl proveden 
průzkum horizontálními vrty do  injekční 
chodby. Práce komplikoval stísněný prostor 
v šachtě, přesto se podařilo provést úspěšně 
vrty do prostoru těsnícího jílového korálku. 
Pomocí  speciální kamery bylo zjištěno,  že 
namísto předpokládaného měděného plechu 
jsou v šachtičce vloženy dva pásy asfaltové 
lepenky, které překrývají  spáry na vzdušní 
i návodní straně. Dalším zjištěním bylo, že 
jílové  těsnění  úplně  chybí  v prostoru  od 
úrovně cca 289,70 m n. m.
Oprava  spočívala  v překrytí  spáry  ze 

vzdušní i návodní strany ocelovými plechy 
a vyplnění spáry jílocementem. Snahou bylo 
provést všechny práce bez narušení vozovky, 
tedy z vnitřních prostor hráze a z návodní 
strany. Po částečném vyplnění prostoru korál-
ku došlo k propadu jílu v těsnění cca o 1 m. 
Proto byl následně proveden vrt ve vozovce, 
zjednodušenou penetrací ověřena homogeni-
ta jílového korálku a korálek vyplněn hustou jílocementovou směsí. 
Opravou se podařilo významně snížit průsaky spárou pod 0,1 l.s-1.

Ing. František Glac  
Provozní odbor  

Povodí Odry, státní podnik 

Obr. 3. Vertikální deformace (zdvih) měřený VPN – střední část hráze

Obr. 4. Vertikální deformace (zdvih) měřený VPN – levá část hráze

Obr. 5. Náklon bloku 13

Podklady:
[1]  Souhrnná zpráva o výsledcích měření a pozorování za období výstavby a provozu 

1954 – 1964, Hydroprojekt, Brno, 1964.
[2]  Zpráva o vyhodnocení deformace hrázových bloků, Ředitelství vodních  toků 

– útvar TBD, září 1966
[3]  VD Žermanice, Oprava dilatační spáry 11/12, Algoman s.r.o., 2007
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Sušení čistírenských kalů

Josef Kutil, Karel Hartig 

Klíčová slova
kalové hospodářství – sušení kalů – fluidní sušárna – odvodnění 
kalu – využití kalu

Souhrn
Sušení odvodněných anaerobně stabilizovaných kalů je 

jednou z možných metod konečného využití kalů. Využití 
úsušků, které jsou lehce manipulovatelné, transportova-
telné a dlouhodobě skladovatelné, je možné i ve větších 
vzdálenostech, než je reálné s pouze odvodněným kalem. 
Úsušky jsou prachuprosté, což je důležitým faktorem nejen 
z hlediska hygieny práce, ale i z hlediska bezpečnostního. 
Prachové podíly usušeného kalu zvyšují nebezpečí výbuchu 
a samovznícení při jeho skladování a manipulaci. Usušený 
kal je rovněž hygienizovaný.

Úvod
Čistírenský kal je produkován na všech čistírnách odpadních 

vod, a proto je kalové hospodářství samozřejmou a nezbytnou 
součástí procesu čištění odpadních vod. Pro zjednodušení obvykle 
dělíme čistírnu na „vodní linku“ s koncovkou vyčištěné vody, 
vypouštěné do recipientu a „kalovou linku“, která zahrnuje různé 
druhy procesů stabilizace kalů. Použité procesy stabilizace kalů 
závisí na původu kalu: zda se jedná o přebytečný aktivovaný kal, 
nebo surový kal, který je směsí primárního kalu a přebytečné-
ho aktivovaného kalu. Druh produkovaného kalu bývá v úzké 
souvislosti s velikostí čistírny a tím i použité technologie čištění 
odpadní vody. Produkovaný, nestabilizovaný kal mívá obvykle 
koncentraci sušiny přibližně od 1 do 6 % hmotnostních. 

Celková hmotnost sušiny produkovaných kalů závisí na obje-
mu čištěných odpadních vod a jejich kvalitě a na požadované 
kvalitě vypouštěných odpadních vod.

Jestliže proces „vodní linky“ končí vypouštěnou vodou vyčiš-
těnou na požadovanou kvalitu, pak u „kalové linky“ je situace 
podstatně složitější, protože nastává proces zpracování a stabi-
lizace kalů, včetně jejich úpravy do formy vhodné pro konečné 
zacházení. Tato oblast je zásadně ovlivňována požadavky ekolo-
gickými a ekonomickými. Vývoj legislativy v EU i v ČR není dosud 
ukončen a v porovnání s vypouštěním vyčištěných odpadních 
vod do recipientu lze v oblasti stabilizace, využívání, popř. 
odstraňování kalů čekat i výrazný legislativní vývoj, který může 
obzvláště u velkých čistíren podstatnou měrou ovlivnit konečný 
způsob využití či odstraňování kalů. Proces zpracování, využití, 
případně odstraňování čistírenských kalů je variabilní a závisí na 
fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech kalů. 

Zásady pro zpracování, využití a odstraňování kalů
Způsoby zpracování kalů, jejich využívání a konečného odstra-

ňování jsou především podřízeny domácí a evropské legislativě 
v oblasti ochrany životního prostředí. Technologie kalové linky 
musí být uspořádaná s ohledem na zvolenou metodu konečného 
odstranění kalů. 

Podmínky jsou vymezeny Směrnicí EU o odpadech 91/156/
EEC doplněnou 75/442/EEC o odpadech. Ukládání kalů na 
skládky, které je pro některé státy v Evropě hlavním způsobem 
zneškodňování kalů, je obecně považováno za neudržitelné a je 
zpracován harmonogram útlumu ukládání stabilizovaných 
kalů na skládkách. Jiná situace je však při používání kalů pro 
rekultivaci skládek.

Politika EU soustavně potlačuje ukládání (skládkování) odpa-
dů, tedy i čistírenských kalů, a preferuje zamezení jejich vzniku. 
Pokud vznikají, tak se prosazuje minimalizace jejich množství 
a při jejich zpracování především recyklace. Přitom materiálové 
využití odpadů (kalů) je možné a přípustné pouze v případě, 
že bude chráněno životní prostředí a lidské zdraví a je žádoucí 
maximálně využívat energii z kalů. Naše legislativa je v souladu 
s požadavky legislativy EU.

Současná praxe
Protože produkci kalů nelze zabránit, lze výběrem vhodné 

technologie zmenšit jejich množství a současně se orientovat na 
maximální využití energetického potenciálu kalů. Je to směr, 
který je velmi efektivní a ekonomicky výhodný, protože zásadně 
kladně ovlivňuje celkové provozní náklady čistírny odpadních 
vod. Přibližně 50 % nákladů je třeba vynaložit na kalovou linku. 
To umožňuje i energeticky efektivní konečné nakládání s kalem 
termickým způsobem.

Prvním stupněm uvedeného procesu je anaerobní stabilizace 
kalu. Tento stupeň je obvykle realizován na všech větších čistír-
nách. Velmi rozšířený je v SRN, kde se anaerobně stabilizuje cca 
80 % čistírenských kalů. Výhodná je termofilní stabilizace, při 
teplotě 55 °C, což ve srovnání s mezofilní stabilizací představuje 
významný intenzifikační krok, který umožňuje lepší využití stá-
vajících zařízení a odstraňuje přetížení reaktorů a omezuje jejich 
pěnění. Umožňuje hlubší rozklad organických látek, což má za 
následek vyšší produkci bioplynu a snížení množství stabilizo-
vaného kalu. Produkovaný bioplyn se využívá v kogeneračních 
jednotkách, které pokrývají významnou část (lze i celou) spotřeby 
elektrické energie a veškeré potřeby tepla.

Vzhledem k tomu, že kal je řídkou suspenzí ve vodě, je jednou 
z nejdůležitějších technologických operací snižování množství 
vody, tj. zahušťování a odvodňování kalu. To platí pro všechny 
způsoby konečného výstupu. Bereme-li v úvahu tři základní 
způsoby konečného nakládání, pak:
•	 pro zemědělské využití a rekultivace je prioritním požadavkem 

hygienická nezávadnost a stabilizace kalu, 
•	 v případě termického zpracování lze v zásadě zpracovávat suro-

vý odvodněný kal nebo kal po anaerobní stabilizaci, prioritou 
je získání cenných látek z kalu a maximální využití energie 
z kalu,

•	 pro ukládání na skládky se vyžaduje kromě snížení obsahu 
vody také maximální snížení podílu organické sušiny kalu.
Anaerobně stabilizovaný kal je obvykle suspenze o koncentraci 

cca 3 % hm., která se mechanicky odvodní na koncentraci sušiny 
30–35 %. Protože tato sušina obsahuje 45–50 % organických 
látek, je tento kal opět zdrojem určitého množství energie.

V ČR se stabilizovaný kal používá na výrobu průmyslových 
kompostů, dále na rekultivaci skládek (nebo i skládkování). Přímé 
hnojení kaly se používá u větších velikostí ČOV pouze minimálně. 
Použitý způsob úzce souvisí s velikostí produkce stabilizova-
ných kalů V případě pražské Ústřední čistírny odpadních vod je 
zemědělské využití anaerobně stabilizovaných kalů limitováno 
dostupností pozemků, jejich soustavnou obměnou i neustále se 
zpřísňujícími požadavky na kvalitu kalů. 

Důležitým faktorem pro volbu způsobu konečného využití či 
odstranění kalů je stabilnost zabezpečení jejich likvidace, pro-
tože čistírna odpadních vod kaly produkuje neustále. Z tohoto 
pohledu je vždy výhodná možnost diverzifikace stabilizovaných 
kalů do více směrů. Z těchto důvodů se delší dobu sleduje jeden 
z hlavních směrů konečného nakládání – tepelné využití anae-
robně stabilizovaných kalů, jejich termické zpracování.

Proces sušení kalů
Základním požadavkem procesu termického zpracování je 

minimalizovat obsah vody v odvodněném kalu. Odvodněný kal 
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obsahuje 65–70 % balastní vody, která se v současnosti přepra-
vuje na skládku, a tudíž se platí jak za její dopravu, tak i za její 
uložení. To je samozřejmě naprosto neefektivní. 

Vysušením kalu se získá kal v univerzální a stabilní formě, 
která umožňuje jeho využití všemi dosud uplatňovanými způ-
soby. Sušením kalu se tedy odstraňuje možnost konečného 
odstranění kalu pouze jedním způsobem. Proto sušení kalů 
výrazným způsobem přispívá k diverzifikaci možných způsobů 
odstranění kalů a snižuje nebezpečí výrazných dopadů změn 
legislativy, resp. toho, že je možný jen jeden odběratel na likvi-
daci kalů. 

Je třeba poznamenat, že je žádoucí dosáhnout mechanickým 
odvodňováním co nejvyšší sušiny, protože odstranění hmotnostní 
jednotky vody mechanicky je podstatně levnější než termickým 
způsobem. Pro další termické využití vysušeného kalu lze sušit 
v rozpětí od 65–92 % sušiny, přičemž horní hranice je požado-
vána při spalování v cementárnách. Při sušině okolo 90 % je 
kal hygienizovaný. Při sušení kalu na cca 65 % sušiny není kal 
dlouhodobě skladovatelný a může navíc docházet k jeho samo-
vznícení. Sušení kalu na tuto nižší sušinu se používá v přípa-
dech, že se usušený kal dále využívá bez jeho dlouhodobějšího 
uložení. Na pražské ÚČOV byla vyzkoušena sušárna bubnová 
a sušárna fluidní, která se mimořádně osvědčila. Tepelný zdroj 
může být buď externí (zemní plyn), nebo vlastní (bioplyn), popř. 
kombinace obou. 

Na sušárnu, která se pak stane nedílnou součástí kalové 
linky, jsou samozřejmě kladeny přísné požadavky z hlediska 
emisí, hluku atd. Vysušený kal lze následně spalovat samostatně 
v zařízení vybaveném čištěním spalin (což je nákladné a složité 
zařízení, nehledě na odpor veřejnosti ke spalovnám), lze jej spo-
luspalovat v elektrárnách a cementárnách, zplyňovat atd. Cílem 
je získat především buď cennou elektrickou energii, nebo energii 
tepelnou. Reálnou možností stále zůstává využití usušených 
kalů v zemědělství a při výrobě kompostů. Důležitým faktorem 
při volbě technologie sušení kalů je omezení tvorby prachových 
částic, které mohou limitovat manipulaci s usušeným kalem 
a v neposlední řadě ovlivňují i bezpečnost provozu. Prachové 
podíly usušeného kalu mají sklon k výbuchu a dále mohou být 
příčinou různých alergií a ekzémů. Fluidní sušárna toto nebez-
pečí efektivně minimalizuje.

Praktické výsledky a zkušenosti
Na pražské ÚČOV byly odzkoušeny různé technologie sušení 

kalů a byl zjišťován vliv těchto technologií na životní prostředí 
a další důležité aspekty. Největší pozornost byla věnována 
projektu Evropského společenství PHARE EC/WAT/12 „Sludge 
disposal of Prague sewage treatment plant“, který poskytl úpl-
ný obraz o možnostech realizace nízkoteplotní sušárny kalů 
v prostoru stávající ÚČOV. V průběhu realizace projektu byla 
na ÚČOV instalována nízkoteplotní, podtlaková, fluidní sušár-
na kalů s uzavřeným okruhem a při usušení cca 240 t kalů 
byly měřeny všechny parametry ovlivňující životní prostředí 
(emise škodlivin, hluku, pachů, spotřeba energií, manipulace, 
transport, atd.).

V tomto příspěvku není možné uvést rozsáhlý přehled všech 
měření, rozborů a souhrnu jejich vyhodnocení, který se stal pod-
kladem pro odborný posudek této technologie a souhlas s jejím 
provozováním na ÚČOV v kapacitě odpovídající produkci kalů. 
Souhrn dvou měření, odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory 
akreditovanými laboratořemi, respektoval všechna měření, kte-
rá si před povolením provozu sušárny na ÚČOV vyžádala ČTIO 
odbor ochrany ovzduší, poradce ES (stanovený pro dozor nad 
tímto projektem) a MŽP ČR.

Závěrečná zpráva PHARE EC/WAT/12 potvrzuje, že výstavba 
nízkoteplotní sušárny kalů s uzavřeným sušícím okruhem je při 
splnění výše uvedených hledisek a limitů emisí možná.

Bylo ověřeno, že technologie nízkoteplotního sušení pone-
chává převážnou část škodlivin v usušeném kalu a nevyžaduje 
náročné čistění škodlivin obsažených v brýdách, v kondenzátu, 
eventuálně ve spalinách.

Sušárna pracuje s teplotou 85 °C (voda se odpařuje v podtlaku, 
což brání úniku škodlivin z cirkulačního plynu) a tato teplota 
je vzdálená od teploty, která je u sušení nebezpečná pro samo-
vznícení, tj. 130 až 150 °C. Tato teplota pak nevyžaduje mnoho 
chladící energie pro zchlazení kalu a kondenzaci brýd. Cirkulační 
plyn je inertní a v procesu je sledován obsah O2, který je menší 
než 8 obj.%. Při sušení se dosahuje 95 % až 98 % TS. Regulace 
teploty se dociluje řízeným dávkováním vlhkého kalu a výška 
vrstvy se reguluje přepadem kalu do oddělené části tělesa sušár-
ny, která je chlazena výměníkem. Kal vystupující ze sušárny je 
tedy již vychlazen a nemůže dojít k samovznícení.

Sušením se dosáhne maximálního zmenšení objemu anaerobně 
stabilizovaného kalu, získá se stabilizovaný produkt o vysoké 
sypné hmotnosti (cca 620 kg/m3), který obsahuje prakticky 
všechny pevné látky obsažené v původním odvodněném kalu, 
a to včetně určitého podílu těkavých látek (sušení probíhá při 
85 °C). Použití usušeného kalu je v podstatě univerzální: na rozdíl 
od kalu pouze odvodněného máme k dispozici více způsobů pro 
jeho další využití. Velmi tomu napomáhá jeho dobrá transpor-
tovatelnost a skladovatelnost.

Základní charakteristika fluidní sušárny
•	 Nízkoteplotní fluidní sušárna s uzavřeným cyklem a nízkou 

teplotou sušení vyhovuje emisním limitům, škodliviny zůstávají 
v kalu a pouze zanedbatelná část (0,5 % – 3 %) se v kondenzátu 
vrací zpět do čistící linky ÚČOV.

•	 Veškerá manipulace s vlhkým kalem je zajištěna odsáváním 
a centrálním biologickým filtrem. Veškerá manipulace se 
sušeným kalem je bezprašná a v inertní atmosféře. Veškeré 
prostory sušárny jsou větrány a vzdušina čištěna v centrálním 
biologickém filtru. Sušárna nevyžaduje žádné dodatečné čistící 
zařízení.

•	 Suchý vyhnilý kal obsahuje cca 50 % anorganických podílů 
a cca 50 % podílů organických (spalitelných).

•	 Usušený kal je ve formě granulí a neobsahuje prachové podíly, 
které se odstraní ve fluidním loži v průběhu procesu sušení 
a vrací se zpět do granulátoru.

•	 Usušený kal se skladuje v silech s nakládacím zařízením.
•	 Usušený kal se obvykle přepravuje v uzavřených kontejnerech 

nebo cisternách, což zjednodušuje manipulaci s usušeným 
kalem a minimalizuje dopady na okolí.

•	 Výhřevnost vysušených kalů z termofilního procesu je cca 
10,5 MJ/kg.

•	 Sušárna nevyžaduje žádné dodatečné čistící zařízení.
•	 Tento způsob úpravy anaerobně stabilizovaného kalu ve fluidní 

sušárně při nízkých teplotách je energeticky nejvýhodnější, 
protože vzhledem k nízkým teplotám plynů i produktů jsou 
minimalizované tepelné ztráty.

Závěr
Soustavný růst cen energií a všestranná podpora produkci 

energie z obnovitelných zdrojů zvýrazňuje význam zavedeného 
způsobu anaerobní stabilizace kalů, protože je maximálně využita 
energie v produkovaném bioplynu. Podstatná součást kalového 
hospodářství ÚČOV – soubor vyhnívacích nádrží – prochází 
v současnosti postupnou nákladnou rekonstrukcí, která zajistí 
jejich spolehlivou funkci na další desetiletí. Proces fluidního 
sušení kalů je v souladu s ekologickými požadavky na kalové 
hospodářství čistíren odpadních vod a proto je jednou z hlavních 
variant konečného řešení využití anaerobně stabilizovaného kalu 
z ÚČOV Praha.
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Desiccation of treated sludge (Kutil, J.; Hartig, K.)
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Drying of dehydrated and anaerobicaly stabilized sludge is 
one of  posible methods of the final utilization of the sludge. 
It is advantegeous to utilize desiccated sludge, which is easily 
manipulated, transported and which is posible to store for 
long time. This desiccated sludge will be posible to transport 
even in long distance. The sludge is free from dust, and it 
is a very important for the hygiene and safety of the work.  
The dust parts of dehydrated sludge increase danger of the 
explosion and it can be flamable during it’s storage and mani-
pulation.  Desiccated sludge is also more hygenic.
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Dlouhodobé hodnocení stavu a účinnosti 
technologie zpracování kalů na ÚČOV Praha

Michal Dohányos, Josef Kutil, Jana Zábranská, Pavel Jeníček, 
Vladimír Todt

Klíčová slova
Termofilní anaerobní stabilizace – dezintegrace – míchání nádrží 
– využití bioplynu – úprava bioplynu

Souhrn
Ústřední čistírna odpadních vod Praha prošla v průběhu 

doby několika intenzifikacemi. Vzhledem k tomu, že vět-
šina znečištění se zpracovává na kalovém hospodářství, 
jsou uvedeny dopady optimalizace technologie zpracování 
čistírenských kalů na celkovou účinnost a ekonomiku pro-
vozu. Hlavní provozní změny se týkaly zvýšení množství 
přiváděných organických látek, zlepšení homogenity reakční 
směsi, předúpravy přebytečného aktivovaného kalu dezin-
tegrací a zavedení termofilní provozní teploty v anaerobní 
stabilizaci. Intenzifikace technologických procesů kalového 
hospodářství přinesla významné výsledky zejména ve vyšší 
účinnosti anaerobní stabilizace kalů, zvýšené produkci bio-
plynu a s jeho využitím i zlepšení ekonomické efektivnosti 
celé ÚČOV.

Úvod
Na čistírnu odpadních vod je nutno se dívat a posuzovat ji 

komplexně jako jeden funkční celek. Je samozřejmé, že hlavním 
posláním ČOV je vyčištění odpadních vod tak, aby mohly být 
vráceny do přírody nebo znovu využívány. To je také důvod, proč 
je v mnoha případech hlavní pozornost zaměřena na základní 
čistírenský stupeň, kterým bývá většinou aktivace.

V porovnání s rozvojem zájmu o aktivaci zůstává často pozadu 
zájem o rozvoj a intenzifikaci ostatních technologických celků 
ČOV. Poněkud se zapomíná, že v rámci klasického čistírenského 
postupu se většina z přivedeného znečištění v odpadních vodách 
převádí do kalů. Kaly představují přibližně 1–2 % objemu čiš-
těných vod, je však v nich transformováno 50–80 % původního 
znečištění. Zpracování a likvidace těchto kalů se tak stává jedním 
z nejdůležitějších a nejkritičtějších problémů čištění odpadních 
vod. 

Nejrozšířenější metodou zpracování kalů je jejich anaerobní 
stabilizace, při níž dochází k přeměně většiny rozložitelných orga-
nických látek do bioplynu za současné stabilizace a hygienizace 
kalu. Anaerobní stabilizace kalů a následné využívání bioplynu 
v kogeneračních jednotkách k výrobě elektrické a tepelné energie 
je významným ekonomickým přínosem pro čistírnu. Při dobře 
řízeném provozu kalového hospodářství a celé ČOV může takto 
získaná energie z bioplynu za určitých okolností plně pokrýt 
veškerou spotřebu tepla a elektrické energie celé ČOV. 

Ústřední čistírna odpadních vod Praha uvedená do provozu 
v roce 1967 prošla v průběhu doby několika intenzifikacemi. 
Téměř až do konce devadesátých let ÚČOV biologicky čistila pouze 
70 % přítoku odpadní vody, zbytek byl vypouštěn do Vltavy po 
mechanickém předčištění. Poslední  intenzifikace byla uvedena 
do provozu v roce 1997 a byla v podstatě provizoriem, jak s co 
nejmenšími investičními náklady čistit a částečně nitrifikovat celý 
přítok odpadní vody bez nutnosti výstavby nové čistírny. 

1. Možnosti optimalizace technologie zpracování  
čistírenských kalů 

Vzhledem k tomu, že většina znečištění se zpracovává na 
kalovém hospodářství, musí být také tomuto stupni věnována 
náležitá pozornost. Především je nutno mít na zřeteli vzájemný 
vliv jednotlivých čistírenských stupňů. Typ a uspořádání mecha-
nického a aerobního biologického stupně silně ovlivňuje množství 
a vlastnosti produkovaných kalů, což je velice důležité pro jejich 
další zpracování. Mění se poměr mezi množstvím primárního 
a sekundárního kalu a mění se i jejich kvalita.

Na většině čistíren, zejména větších, je hlavním stupněm kalo-
vého hospodářství anaerobní stabilizace. Anaerobní stabilizace 
kalů je proces, při němž se organické látky přítomné v kalech 
postupně biochemicky rozkládají za nepřístupu vzduchu na 
methan a oxid uhličitý, tj. energeticky bohatý bioplyn. Spalová-
ní bioplynu v kogeneračních jednotkách účinně využívá energii 
z bioplynu a umožňuje současnou produkci elektrické i tepelné 
energie. Jedním z klíčů optimalizace kalového hospodářství je 
tedy optimalizace anaerobní stabilizace, to jest zvýšení produkce 

bioplynu. Toho lze dosáhnout:
•	 zvýšením množství přiváděných organických látek,
•	 optimalizací technologických podmínek procesu,
•	 předúpravou kalu – dezintegrací,
•	 termofilní anaerobní stabilizací.

1.1. Množství přiváděných organických látek. 
Na ČOV vznikají dva druhy kalů. Primární kal (PK) z usazo-

vacích nádrží, jehož množství je dáno charakterem a množstvím 
přiváděné odpadní vody a funkcí usazovací nádrže. Dalším dru-
hem kalu je přebytečný aktivovaný kal, představující zbytkovou 
biomasu z aerobního stupně. Jeho množství a kvalita závisí 
na množství organických látek přiváděných na aerobní stupeň 
a na době zdržení biomasy v aerobním stupni. Směs obou kalů 
tvoří „surový směsný kal“ (SSK), který je pak přímo dávkován do 
anaerobních reaktorů. Množství primárního kalu lze do určité 
míry zvýšit předsrážením surové odpadní vody např. solemi 
železa. Dosáhne se tím zachycení větší části jemně suspendova-
ných a koloidních látek ze surové odpadní vody do primárního 
kalu a součastně se sníží zatížení aerobního stupně a sníží se 
i množství přebytečného aktivovaného kalu. Předsrážení příznivě 
ovlivňuje množství a kvalitu substrátu pro anaerobní stabilizaci. 
Většina přivedených organických látek se v anaerobním stupni 
transformuje do energeticky bohatého bioplynu. 

1.2. Předúprava kalu
1.2.1. Zahušťování. Základním předpokladem ekonomického 

provozu methanizace je zahuštění dávkovaného surového kalu. 
Čím je vyšší koncentrace vstupujícího kalu, tím méně balastní 
vody se musí ohřívat a zlepší se využití objemu reaktoru. Horní 
hranice koncentrace dávkovaného kalu je daná pouze technic-
kými možnostmi zahuštění a dopravy zahuštěného kalu.

1.2.2. Dezintegrace. Výtěžnost bioplynu z přebytečného 
aktivovaného kalu (PAK) je velmi nízká, protože extracelulární 
polymery a látky buněčné stěny jsou velmi obtížně rozložitelné. 
Dobře rozložitelné látky buněčného obsahu někdy zůstávají 
uzavřeny v buňce i po methanové fermentaci. [1]

Je všeobecně známo, že rozemletí suspendovaných látek 
a rozbití buněk mikroorganismů způsobuje zlepšení anaerobního 
rozkladu těchto materiálů. Dezintegrací – rozemletím materiálu 
určeného k fermentaci se zde dosáhne podstatného zvětšení 
povrchu částic, což zlepšuje jeho přístupnost enzymovému 
rozkladu. 

Mechanické rozbití alespoň části buněk aktivovaného kalu 
zvyšuje nejenom rozložitelnost vlastního aktivovaného kalu, ale 
stimuluje rozklad dalších organických látek z primárního kalu. 
Zatím z provozních metod dezintegrace jsou nejrozšířenější 
metoda s ultrazvukem a dezintegrace pomocí zahušťovacích 
lyzátovacích centrifug. [2]

1.3. Optimalizace technologických podmínek procesu. 
1.3.1. Homogenita reakční směsi. Mezi důležité faktory 

ovlivňující funkci anaerobních reaktorů patří míchání a rov-
noměrné dávkování surového kalu do anaerobních reaktorů. 
Míchání zabezpečuje homogenizaci obsahu reaktoru, rovnoměr-
nou distribuci tepla, dobrý kontakt mikroorganismů a substrátu, 
zamezuje lokálnímu hromadění meziproduktů fermentace, tvorbě 
zkratových proudů a „mrtvých koutů“ a umožňuje plné využití 
reakčního objemu reaktoru. [3,4,5]

Dávkování surového směsného kalu by se mělo co nejvíce 
přibližovat kontinuálnímu. To zabrání nárazovému přetížení 
a pomůže k udržení dynamické rovnováhy systému. K lepšímu 
kontaktu inokula se substrátem přispěje také dávkování suro-
vého směsného kalu do recirkulačního potrubí, pokud možno 
před výměník tepla, a to tak, aby poměr průtoku recirkulovaného 
a dávkovaného kalu byl alespoň 3:1. 

1.3.2. Termofilní provozní teplota. Technologický význam 
termofilního procesu je v tom, že umožňuje snížení potřebného 
objemu reaktorů a umožňuje pracovat při vyšším zatížení reak-
torů. Převedení procesu anaerobní stabilizace z mezofilních na 
termofilní podmínky je významným intenzifikačním krokem, 
který umožňuje lepší využití stávajících zařízení a odstranění 
přetížení reaktorů. Hlubší rozklad organických látek má za násle-
dek vyšší produkci bioplynu a snížení množství stabilizovaného 
kalu. Hlavní podmínkou dobré funkce a stability termofilního 
procesu je správné zapracování reaktoru. Zapracování mezofilní 
anaerobní biomasy na termofilní při plném zatížení reaktoru musí 
probíhat postupně. Zvyšování teploty musí být pozvolné a pro-
váděno takovou rychlostí, aby nedocházelo k poklesu produkce 
methanu. Jednotlivé kroky zvyšování teploty by neměly být větší 
než 2–3 °C. Takovýto způsob zapracování je relativně dlouhý, ale 
přináší spolehlivé výsledky. [6]
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2. Změny v kalovém hospodářství ÚČOV  
v hodnoceném období

K systematickému řešení kalové problematiky na ÚČOV Pra-
ha dochází počátkem 90. let, kdy již bylo naprosto neodkladné 
přistoupit k odstranění vzniklých disproporcí. Kalová koncovka 
byla i v zadání soutěže, byla i součástí navrhovaného a přijatého 
řešení, ale dodnes nebyla realizovaná.V této době docházelo ke 
kritické situaci v provozování ÚČOV také z důvodu, že přebytečný 
kal byl čerpán před primární sedimentaci. V důsledku špatných 
separačních vlastností přebytečného aktivovaného kalu dochá-
zelo k jeho únikům. 

2.1. Změna kvality vstupů
V průběhu tohoto období při klesajícím množství přitékajících 

odpadních vod, ale postupně stoupající koncentraci CHSK i NL, 
neustále narůstalo množství kalu, jak to dokumentují obrázky 1 
a 2. Je patrný plynulý nárůst kalu přerušený poklesem v r.1996, 
kdy byla ÚČOV z důvodu realizace intenzifikace vodní linky cca 
2,5 měsíce odstavena z provozu a v r.1997, kdy před ukončením 
intenzifikace a uvedením do zkušebního provozu byla celá pro-
dukce aktivovaného kalu akumulována v nově vybudovaných 
dosazovacích nádržích a nádrži regenerační.

Z obrázku 1 je také patrná výrazná změna v poměru primár-
ního kalu (PK) a zahuštěného přebytečného aktivovaného kalu 
(ZPAK) daná aplikací předsrážení odpadních vod železitými sole-
mi. Obdobný trend sleduje i objem a hmotnost produkovaného 
anaerobně stabilizovaného kalu (obr. 2). Množství surového 
směsného kalu v současné době dosahuje cca 110 tun/d sušiny 
(obsah organické sušiny je 70 tun/d) a množství vyhnilého kalu 
je cca 70 tun/d sušiny.

Pro vyřešení problematiky unikajícího PAK byla zvolena cesta 
jeho separátního zahušťování pomocí zahušťovacích odstředivek 
typu BSC 4-2 od KHD Humboldt-Wedag, tím se zvýšila kapacita 
primárních sedimentačních nádrží a dosáhlo se podstatně vyš-
šího zahuštění PAK. 

Zahušťování PAK pomocí odstředivek BSC 4-2 bylo uvedeno 
do provozu od poloviny roku 1994 a dosažené efekty, spočívající 
jednak ve snížení zatížení aktivace jak NL, tak i BSK5 a rovněž 
v podstatném snížení úniků NL a BSK5 (viz tabulka 1) v odvětvené 
části pouze mechanicky vyčištěných odpadních vod vedených 
přímo do recipientu .

Obr. 1. Vývoj hmotnosti surového směsného kalu v t/rok a jeho 
složek, tj. primárního kalu a zahuštěného přebytečného akti-
vovaného kalu v jednotlivých letech období 1990–1999.

Obr. 2. Vývoj objemu a hmotnosti anaerobně stabilizovaného 
kalu v jednotlivých letech 1990–1999.

Tabulka 1 ukazuje výrazný pokles zatížení bypasu a tudíž 
výrazný pokles zatížení recipientu po zavedení zahušťovacích 
odstředivek, a to i při stoupajícím průtoku. Toto opatření 
umožnilo provozovat ÚČOV v nových legislativních podmínkách 
a překlenout období do dokončení akce „Intenzifikace II, etapa 
Ia“, jejíž podstata spočívala v mechanicko-biologickém čištění 
celého objemu odpadních vod přitékajících na ÚČOV.

Uplynulé období plně potvrdilo správnost, vhodnost i včasnost 
zavedení zahušťování PAK. Ostatně bez existence zahušťování 
PAK by nebylo možné uvést v r. 1997 do provozu (zkušebního) 
I.a etapu Intenzifikace II, pro další nárůst PAK. V současné době 
je v objektu pro zpracování kalu instalováno 5 ks zahušťovacích 
odstředivek BSC 4-2.

Pro srovnání vývoje, které zachycuje náběh intenzifikace v roce 
1997, jsou dále uvedeny obrázky 3 a 4, které zobrazují vývoj až 
do roku 2007, kdy uplynulo právě 10 let od uvedení intenzifikace 
do provozu. Je pozoruhodné, že po celé desetiletí je hmotnost 
SSK stejná, tedy cca 40 000 tun sušiny za rok, což odpovídá 110 
tunám sušiny za den.

U obr. 3 i obr. 4 je zvýrazněn rok 2002, kdy byla ÚČOV 
vyřazena z provozu od 14. 8. až do prosince z důvodu povodně 
a konsolidovaný provoz kalového hospodářství nastal až od 
března 2003. Rok 2002 je ještě výjimečný tím, že je patrný velký 
nepoměr mezi objemem stabilizovaného kalu a sušinou. Příčina 
spočívala v hrubém porušení kanalizačního řádu, když byly 
vypouštěny výplachové vody při ražbě metra s vysokým obsahem 
anorganických složek do kanalizace. Anomálie je patrná i v letech 
2000 a 2001, a to i u kalu surového směsného.

Obr. 3. Vývoj hmotnosti SSK a jeho složek ZPAK a PK v období 
2000–2007.

Obr. 4. Vývoj objemu a hmotnosti anaerobně stabilizovaného 
kalu v období 2000–2007.

průtok
m3/rok

BSK5
mg/l

NL
mg/l

BSK5
t/rok

NL
t/rok

1993 37 110 315 117,2 188,8 4 349 327 7 006 424
1994 41 777 259 93,0 159,0 3 885 279 6 642 575
1995 51 754 619 78,0 93,0 4 036 859 4 813 178

Tabulka 1. Množství a kvalita mechanicky vyčištěných 
odpadních vod vypouštěných bypasem
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2.2. Změny v technických podmínkách zpracování kalů
Surový směsný kal je anaerobně stabilizován v 6 metanizačních 

nádržích (VN) prvního stupně a 6 VN druhého stupně. Celkový 
provozní objem jedné nádrže I° je 5 150 m3, ale praktický provozní 
objem je 4 800 m3. 

2.2.1. Míchání. Obsah nádrží je míchán externě cirkulač-
ními čerpadly a stejným způsobem i ohříván ve spirálových 
výměnících. VN II° jsou stejného tvaru i rozměrů jako VN I°, 
ale s nasazenými plovoucími plynojemy. Provozní objem VN II° 
je 4 400 m3. Nutný požadavek spolehlivého míchání VN I° byl 
podpořen instalací míchání bioplynem. Provedené hydraulické 
charakteristiky u VN I° i II°[3,4,5] ukázaly, že:
•	 VN I° byla při pouze hydraulickém míchání (externí recirkulace) 

využita jen z 54,3 %, střední doba zdržení je při denní dávce 
kalu 450 m3 pouze 4,3 dne

•	 VN I° byla při souběžném míchání (externí recirkulace a míchá-
ní pneumatické) využita ze 75,1 %, střední doba zdržení se 
zvýšila na 5,1 dne.

•	 Zavedení míchání bioplynem zvýšilo využití VN I° o 20,8 %, 
stále však zbývá 25 % nevyužitého prostoru nádrže.

•	 VN II° není míchaná, její objem zvyšuje dobu zdržení v prvním 
případě (míchání pouze hydraulické) na 7,3 dne, ve druhém 
případě na 9,0 dne. Navíc byla potvrzena existence zkratových 
proudů, kdy se mění kvalita kalu i během čerpání. Rozhodně 
by prospělo hydraulickému režimu systému zavedení míchání 
i do druhých stupňů. Připravuje se k ověření instalace systému 
ROTAMIX na VN II° č. 6.

•	 Výměna typu míchání za pomaloběžné vrtulové míchadlo 
SCABA v období 2003–2004 dále zlepšila využití VN I° na 
89,1 %, prodloužila střední dobu zdržení v I° na 9,9 dne, v obou 
nádržích na 18 dní. 
2.2.2. Odvodňování kalu. Počátkem 90. let vznikly značné 

obtíže se zpracováním stabilizovaného kalu, protože byl zrušen 
odbyt neodvodněného kalu do zemědělství; kapacita kalových polí 
je schopna ročně zpracovat pouze cca 3 % současné produkce 
a bylo nutno veškerý vyhnilý kal odvodňovat mechanicky. V té 
době byly na ÚČOV instalovány 2 ks pásových lisů Bellmer, 
které svojí kapacitou (cca 70 m3/hod, při sušině odvodněného 
kalu cca 23,5 %) nepostačovaly a navíc bylo zapotřebí vybudovat 
kapacitu na zpracování zvýšené produkce stabilizovaného kalu 
po ukončení intenzifikace, která byla odhadována ve výši 70 tun 
sušiny za den. 

V té době byla rovněž zpracována v bývalém PKVT, s.p. kon-
cepce na definitivní řešení kalové problematiky včetně kalové 
koncovky, založená na maximálním odvodnění, sušení a spa-
lování VK. Protože pro sušení je důležité, aby sušina vstupního 
materiálu byla maximální, byly instalovány postupně od r. 1993 
4 ks odvodňovacích odstředivek Centripress 4-1, které zaručují 
sušinu odvodněného kalu ve výši až cca 35 %, pokud je kon-
centrace OL ve vyhnilém kalu nižší než 50 %. Situace v procesu 
anaerobní stabilizace (míchání, zatížení, doba zdržení atd.) 
nedovoluje spolehlivě tohoto parametru dlouhodobě dosahovat. 
Zavedením odvodňovacích centrifug Centripress bylo dosaženo 
snížení objemu kalů (při produkci 70 tun sušiny VK/den) oproti 
pásovým lisům Bellmer až o 35 723 t/rok a snížení potřebné-
ho odparu vody na uvažované sušárně kalů z 80 953 t/rok na 
45 230 t/rok, tj. o 45 %.

2.3. Intenzifikace technologie zpracování kalů  
na ÚČOV Praha

Stálý nárůst množství surového směsného kalu a nízká účin-
nost využití energie z kalu si vyžadovala důslednou intenzifikaci 
kalového hospodářství. Pro intenzifikaci anaerobní stabilizace 
kalů byly na ÚČOV Praha zvoleny dvě vzájemně se umocňující 
metody: zavedení dezintegrace - lyzace přebytečného aktivova-
ného kalu a zavedení termofilní anaerobní stabilizace směsného 
surového kalu. 

2.3.1. Aplikace lyzátovací technologie. Je všeobecně známo, 
že rozemletí suspendovaných látek a rozbití buněk mikroorganis-
mů způsobuje zlepšení anaerobního rozkladu těchto materiálů. 
Dezintegrací materiálu určeného k fermentaci se dosáhne pod-
statného zvětšení povrchu částic, což zlepšuje jeho přístupnost 
enzymovému rozkladu. 

Náš přístup k této problematice je založen na využití stimulač-
ních vlastností buněčného lyzátu, který vzniká při mechanickém 
nebo lytickém porušení buněčných stěn. Buněčný lyzát působí 
stimulačně na činnost a růst mikroorganismů. Urychlení probí-
hajících biodegradačních reakcí má za následek zkrácení doby 
zdržení pro stejný efekt, což umožní zmenšení potřebného objemu 
reaktoru, nebo prohloubení biologického rozkladu, tj. podstatně 
více organických látek je rozloženo a tím se sníží množství zbý-

vajícího nerozloženého materiálu. Stimulace rozkladu organické 
hmoty lyzátem při anaerobní methanové fermentaci zvyšuje 
produkci bioplynu, což činí celý proces energeticky aktivním 
a hlubší rozklad má za následek snížení celkového množství 
produkovaných kalů. [1,2]

Vhodnou konstrukční úpravou centrifugy lze využít nadbytek 
kinetické energie centrifugy k většímu rozbití buněk mikroorga-
nismů, obsažených v centrifugovaném kalu. Konstrukční úprava 
centrifugy spočívá v namontování lyzovacího (dezintegračního) 
zařízení do té části odstředivky, kde zahuštěný kal již opustil 
zahušťovací prostor, čímž lze dosáhnout destrukci podstatně 
většího množství buněk a tím i vytvořit potřebné množství lyzátu 
a to vše s minimálním zvýšením elektrického příkonu centrifu-
gy. Množství rozbitých buněk závisí na parametrech centrifugy 
(počet otáček, průměr bubnu apod.), na druhu dezintegračního 
zařízení a na druhu a kvalitě zpracovávané biomasy. Tuto úpravu 
lze s výhodou provést u zahušťovací centrifugy pro zahušťování 
přebytečného aktivovaného kalu.

Pro ověření metody lyzátovací centrifugy byla ve spolupráci 
VŠCHT  Praha – Ústav technologie vody a prostředí, býv. PKVT 
s. p., a firem CENTRIVIT a KHD Humboldt Wedag provedena již 
v r. 1995 příslušná úprava na centrifuze BS-3-01 a poloprovozně 
ověřena její funkce, tj. tvorba lyzátu a následný vliv lyzátu na 
anaerobní stabilizaci kalu. 

Laboratorní testy výtěžnosti bioplynu prokázaly významný 
stimulační efekt buněčného lyzátu připraveného dezintegrací 
přebytečného aktivovaného kalu. Nejvyššího efektu bylo dosaženo 
u samotného aktivovaného kalu – zvýšení výtěžnosti bioplynu až 
o 84.6 % podle jeho kvality, ve srovnání s kalem, který neprošel 
dezintegrací. U směsi aktivovaného kalu s primárním kalem se 
dosahovalo zvýšení o 24 %.

Na základě pozitivních výsledků laboratorních testů se přikroči-
lo k úpravě velkých provozních zahušťovacích centrifug BSC-4-2 
- KHD Humboldt Wedag. Jedna takto upravená centrifuga byla 
uvedena do zkušebního provozu začátkem září 1996 na ÚČOV 
Praha. Účinnost v rozbíjení buněk u této centrifugy a stimulační 
efekt vzniklého lyzátu byly zkoušeny za různých podmínek úpravy 
centrifugy i s různou kvalitou přebytečného aktivovaného kalu 
a vyhnilého anaerobního kalu. 

Poprvé byla lyzátová technologie odzkoušena v plnoprovozním 
měřítku v období od 24. 4. 1997 do 31. 7. 1997, kdy byl podroben 
lyzaci veškerý zahuštěný kal na ÚČOV Praha. Vyhodnocování 
bylo ukončeno k 31. 7. 1997, protože v srpnu započalo uvádění 
intenzifikované ÚČOV do provozu, což v kalovém hospodářství 
znamenalo zásadní změny. Bylo to přechodné snížení produkce 
přebytečného aktivovaného kalu z důvodu potřeby akumulace 
aktivovaného kalu v nově vybudovaných objektech (4 ks dosazo-
vacích nádrží a regenerační nádrž). Následně došlo k trvalé změně 
poměru primárního a přebytečného aktivovaného kalu (PAK) 
spolu se snížením rozložitelnosti PAK (obr. 1). Pozitivní přínos 
lyzátovacích centrifug se plně projevil i v další etapě provozu, kdy 
byly všechny vybaveny účinnějším lyzovacím zařízením. V tuto 
dobu bylo na čistírně současně zavedeno předsrážení surových 
odpadních vod, což způsobilo další značné změny v množství 
a kvalitě surového kalu. [1]

2.3.2. Termofilní anaerobní stabilizace. Jako další krok 
intenzifikace kalového hospodářství byl zvolen přechod z mezo-
filní anaerobní stabilizace na termofilní (55 °C). Mezi výhody ter-
mofilní anaerobní stabilizace v porovnání s mezofilním procesem 
patří zvýšení rychlosti a účinnosti rozkladu organických látek, 
a tím i zvýšení produkce bioplynu a současně zvýšený hygieni-
zační účinek procesu. Technologický význam těchto faktorů je 
v tom, že umožňuje pracovat při vyšším zatížení nádrží a tím 
umožňuje lepší využití objemu nádrží. 

Pro převedení mezofilního procesu na termofilní byl zvolen 
způsob postupného zvyšování teploty za stálého nezměněného 
zatížení reaktorů. Provozní pokus byl zahájen na dvojici stabi-
lizačních nádrží VN 5 (VN 6) dne 1. 11. 1997, kdy bylo zaháje-
no zvyšování teploty v prvním stupni. Teplota byla zvyšována 
postupně, za provozního zatížení a pod stálou kontrolou procesu 
(produkce a složení bioplynu, koncentrace mastných kyselin, 
aktivita biomasy) tak, že teploty 55°C bylo dosaženo za 6 měsíců. 
Adaptace termofilní anaerobní biocenózy však pokračovala i dále, 
až teprve cca od 1. 1. 1999 začala termofilní nádrž pracovat podle 
očekávání. Kultivace termofilní biocenózy tedy trvala více než 12 
měsíců. To je v souladu se zahraničními zkušenostmi s tímto 
typem přechodu na vyšší provozní teplotu. [7]

Po úspěšném provozním ověření termofilního procesu byly 
postupně převáděny na termofilní proces další nádrže, s přeruše-
ním v roce 2002 z důvodů povodně. Po povodňových událostech 
byly všechny metanizační nádrže, mezofilní i termofilní, opět 
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úspěšně uvedeny 
do plného provozu. 
Pro porovnání obou 
procesů byla jed-
na dvojice nádrží 
ponechána při me-
zofilní teplotě až 
do srpna 2005. Od 
října 2005 všechny 
nádrže pracují při 
termofilní teplo-
tě. Zavedením ter-
mofilního procesu 
na ÚČOV Praha 
se výrazně zvýši-
la kapacita stabi-
lizačních nádrží, 
došlo k odstranění 
pěnění a zvýšila se 
produkce bioplynu. Hlubší rozklad organických látek má za 
následek nejen vyšší produkci bioplynu, ale i snížení množství 
stabilizovaného kalu. Mimoto produkt - stabilizovaný kal – dosa-
huje vyšší stupeň stabilizace a hygienizace. [8,9]

Specifická produkce bioplynu z termofilního procesu s předřa-
zenou lyzací zahuštěného přebytečného kalu se pohybuje okolo 
0,66 Nm3/kg org. suš. oproti 0,48 Nm3/kg org. sušiny u mezo-
filního procesu. Toto významně zlepšilo energetickou bilanci celé 
ÚČOV. Dlouhodobou adaptací byla vytvořena termofilní kultura, 
která vykazovala vyšší degradační potenciál a tedy i vyšší zatěžo-
vací kapacitu. Důkazem toho je i porovnání závislosti produkce 
bioplynu na zvyšujícím se zatížení v  mezofilní a termofilní nádrži 
uvedené na obr. 5. Z obrázku je patrné, že zatímco termofilní 
proces vykazuje prakticky lineární závislost produkce bioplynu na 
zatížení nádrže až do hodnoty 30 t VLorg/nádrž, mezofilní proces 
vydržel zvyšování zatížení pouze do cca 10 t VLorg/nádrž.

V průběhu celého období postupného zavádění termofilního 
procesu byla vyšší kapacita již termofilních nádrží využívána pro 
zpracování zvýšeného množství surového směsného kalu (SSK), 
aby mohly být systematicky odstavovány a čištěny jednotlivé sta-
bilizační nádrže (VN). Tím se zvyšovala dávka kalu do termofilní 
nádrže z původních 385 m3/d až na 595 m3. [10]

Dlouhodobé provozní výsledky přesvědčivě potvrzují poznatky 
z provozního experimentu v roce 1997. Obrázek 6 dokládá, že 
při velmi pomalém zvyšování celkové hmotnosti org. látek čer-
paných do systému má termofilní stabilizace ještě velké rezervy. 
I dosud nejvyšší dávka org. látek, cca 3,5 kg na 1m3 objemu 
vyhnívací nádrže za den, nedosahuje limitu 30 tun org. látek na 
jednu nádrž, což je 6,25 kg OL na m3/den. Dobrý a vyrovnaný 
stav anaerobního procesu dokládá průběh specifické produkce 
bioplynu, který koresponduje s průběhem zatížení.

Rezervy potvrzuje i průběh zatížení anaerobního kalu na obráz-
ku 7. Je pozoruhodné, že po celé desetileté období je skutečná 
průměrná hodnota zatížení kalu konstantní. Je hluboko pod 
úrovní hodnoty zadané k experimentu a cca na poloviční hodnotě 
zjištěného maxima. Provozní experiment z roku 1997 ukázal 
další limity, které jsou na obr. 7. Sušina surového směsného 
kalu je dlouhodobě konstantní, s výjimkou extrému z přelomu 
roku 2001–2002, kdy byla ÚČOV téměř před havárií. Příčina byla 
v extrémním nárůstu anorganických látek v přitékající odpadní 
vodě, které měly původ ve stavební činnosti. Hrubě byl porušen 
kanalizační řád. Časové průběhy různých parametrů ukazují, jak 
dlouhodobě je provoz zasažen, jak dlouho trvá jeho rehabilitace 
do standardního stavu.

Shrnutí dosažených výsledků v intenzifikaci kalového hospo-
dářství na ÚČOV Praha je patrné i z obrázku 8, kde účinnost 
odstranění organických látek se z  hodnot okolo 40 % po zave-
dení lyzace a postupném přechodu všech vyhnívacích nádrží na 
termofilní provoz (poslední dvojice – VN 1(2) – byla převedena ke 
dni 1. 10. 2005) zvýšila na hodnotu stabilně nad 50 %. Tomu 
odpovídá i příslušná produkce bioplynu [11].

2.3.3. Úprava bioplynu. Za celou dobu provozu termofilní stabi-
lizace nebylo zaznamenáno výrazně odlišné složení produkovaného 
bioplynu mezi termofilním a mezofilním procesem vzhledem k meta-
nu a oxidu uhličitému. Bioplyn z termofilního procesu naopak 
vykazoval nižší koncentrace sulfanu a merkaptanů, které mohou 
způsobovat výraznější zápach. To znamená, že bioplyn z termofil-
ního procesu méně zapáchá. Rozdíl je v obsahu vodní páry, které 
je v termofilním bioplynu více a vyžaduje výkonnější sušení před 
spálením v plynových motorech, to bylo nainstalováno. 

V poslední době byly zjištěny určité koncentrace organokřemi-
čitých sloučenin v bioplynu, které jsou nebezpečné při spalování 

Obr. 5. Porovnání výkonnosti termofilní 
a mezofilní nádrže (pozn.: denní dávka 
surového kalu 385 m3 odpovídá cca 
zatížení 10 tun VLorg na nádrž za den). Obr. 6. Vývoj zatížení nádrží prvního stupně a specifické pro-

dukce bioplynu (měsíční průměry).

Obr. 7. Zatížení anaerobního kalu.

Obr. 8. Průběh organických látek v SSK na vstupu do VN a ve 
VK na výstupu (měsíční průměry)

v motorgenerátorech, protože se tvoří inkrusty oxidu křemičitého 
a ty mohou vzhledem ke své tvrdosti po odloupnutí poškozovat 
ventily. Tento jev nemusí souviset jen s termofilní teplotou, ale 
i se změnou používání prostředků obsahujících silany a siloxany 
v odkanalizované oblasti. Na ÚČOV Praha se sleduje koncentrace 
siloxanů v bioplynu od léta 2005 a přestože tato koncentrace 
není vysoká (do 5 mg organicky vázaného Si/m3), prováděl se zde 
servis motorů každých 5 000 provozních hodin, ačkoliv výrobce 
běžně doporučuje jako dostatečnou dvojnásobnou dobu. Proto 
byly pro ochranu motorů instalovány filtry s aktivním uhlím, 
které bezpečně z bioplynu odstraní siloxany i sulfan. [12]

2.4. Zdroje vlastní výroby energie na ÚČOV Praha 
ÚČOV Praha byla již na začátku provozu koncipována na 

vysoké technické úrovni. Bylo vybudováno energocentrum pro 
vlastní výrobu el. energie z bioplynu. Byly instalovány 2 spalo-
vací turbiny, v té době (1967) se špičkovými parametry, o výko-
nu 0,8 MWel (každá) a s využitím odpadního tepla. Termická 
účinnost turbogenerátorů ale byla nízká při použití spalinových 
výměníků tepla o instalovaném tepelném výkonu cca 4,2 MWt. 
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Obr. 9. Průběh celkové a specifické produkce bioplynu v letech 
1993 až 2007.

S ohledem na účinnost, technický stav 
soustrojí a omezenou produkci bioplynu 
bylo možné provozovat vždy jen jedno sou-
strojí. Po 25 letech provozu, v r.1994 byla 
již tato zařízení na konci životnosti.

Z přehledu uvedeného v tabulce 2 vyplý-
vá, že vlastní výroba elektrické energie 
v první polovině 90. let činila pouze cca 
16–18 % z celkové spotřeby el. energie. 
Bioplyn byl využíván s účinností 12–14 % 
a se zahrnutím výroby tepla s účinností 
60 až 65 %. Pronikavé zvýšení vlastní pro-
dukce jak elektrické energie, tak i bioplynu 
bylo dosažené jednak výměnou dožitých, 
neefektivních a poruchových plynových 
turbin za moderní kogenerační jednotky 
a intenzifikací kalového hospodářství zave-
dením termofilního procesu a zavedením 
mechanické lyzace zahuštěného přebyteč-
ného kalu. Produkce bioplynu se zvýšila 
cca o 50 % a vlastní výroba el. energie více 
jak na čtyřnásobek! 

Současné zkušenosti a dosažené výsled-
ky prokázaly, že rozhodnutí realizovat 
urychleně rekonstrukci energocentra 
v r. 1994 na bázi instalace 3x1 MWel 
(a pozdějším doplnění o další dvě jednotky) 
motorgenerátorů na bioplyn bylo správné. 
Umožnilo využití produkovaného bioplynu a zajistilo krytí zvýšené 
spotřeby el. energie pro intenzifikaci zpracování kalů. 

V tabulce 2 nejsou údaje z roku 1996 – abnormální pro-
voz z důvodu realizace intenzifikace (včetně vypouštění pouze 
mechanicky vyčištěné vody do recipientu) a údaje z roku 2002, 
z důvodu povodně, kdy byla ÚČOV několik měsíců vyřazena 
z provozu. Z tabulky 2 je také jasné, že není ještě zcela využita 
kapacita produkovaného bioplynu v výrobě elektrické energie, což 
by vyžadovalo instalaci další kogenerační jednotky. [13]

3. Shrnutí poznatků provozní aplikace intenzifikačních 
metod 

Několikaletá spolupráce mezi VŠCHT Praha a ÚČOV Praha 
v oblasti intenzifikace technologických procesů kalového hos-
podářství přinesla významné výsledky v zefektivnění celého 
kalového hospodářství, zejména ve zvýšení účinnosti anaerobní 
stabilizace kalů, a tím i podstatné zlepšení ekonomické efektiv-
nosti celé ÚČOV.

Prvním krokem byla systematická výměna a modernizace 
technických zařízení v kalovém hospodářství, včetně navazujícího 
energocentra. Další opatření byla realizována v oblasti techno-
logie anaerobní stabilizace kalů. Nárůst množství kalů má své 
zdroje nejen v souvislosti s intenzifikací čistícího procesu a zave-
dením předsrážení veškeré přitékající odpadní vody, ale také ve 
stálém zvyšování znečištění přitékajícího na ÚČOV.

Synergií lyzace přebytečného aktivovaného kalu a termofilní 
anaerobní stabilizací surového směsného kalu bylo dosaženo 
prohloubení anaerobního rozkladu a podstatného zrychlení 
procesu stabilizace. To mělo za následek:
•	 významné zvýšení produkce bioplynu;
•	 snížení množství stabilizovaného kalu a snížení obsahu orga-

nických látek v stabilizovaném kalu;
•	 celkové zkapacitnění celého kalového hospodářství;
•	 zvýšení stability provozu, protože metanizační nádrže provo-

zované termofilně nepění;
•	 zvýšení hygienického zabezpečení výstupního stabilizovaného 

kalu;
•	 vysoce efektivním využitím bioplynu v kogeneračních jed-

notkách je možno dosáhnout soběstačnosti ÚČOV ve spotřebě 
elektrické energie;

•	 stávající objemy vyhnívacích nádrží budou naprosto postaču-
jící s dostatečnou rezervou v kapacitě a výkonu minimálně po 
dobu dalších 10 let.
Získané výsledky intenzifikace kalového hospodářství ÚČOV 

nejlépe dokumentuje zvýšení celkové a specifické produkce 
bioplynu, jak je patrno z obrázku 9. Výsledky na obr. 9 byly 
ovlivňovány řadou událostí uvedených v následujícím chrono-
logickém sledu:
- 1994 – v srpnu uvedeno do provozu zahušťování PAK 

zahušťovacími centrifugami,
- 1995 – v dubnu uvedeny do provozu 3 kogenerační jednotky, 

každá po 1MW,
- 1996 – intenzifikace ÚČOV - odstávka provozu + rekonstrukce 

(intenzifikace) vodní linky,

- 1997 – zahájena lyzace ZPAK, od IX. ÚČOV ve zkušebním 
provozu,

- 1998 – zkušební provoz ÚČOV, nestabilita provozu, pěnění VN 
+ úniky BP, od XI. VN 5 termofilní,

- 1999 – zkušební provoz ÚČOV, pěnění VN (mimo termofilní 
VN5), úniky BP,

- 2000 – od XII. trvalý provoz, GO 4 lyzačních souprav, dále na 
3 měsíce lyzace vyjmuta,

- 2001 – 4. kogenerace do provozu, omezení kapacity VN, silné 
pěnění všech VN a úniky BP,

- 2002 – produkce jen za 7 měsíců, v srpnu povodeň, odstávka 
ÚČOV,

- 2003 – postupné uvádění ÚČOV do provozu po povodni, 
postupně z 50 % termofilie na 83 % celkové kapacity,

- 2004 – lyzace v provozu 5 měs. (od VI. – XII. vyjmuta), instalace 
5. kogenerace,

- 2005 – lyzace v provozu 11 měsíců, od VIII úplná termofi-
lie,

- 2006 – snížení celkového objemu fermentačních nádrží na 
84 % – GO VN7(8),

- 2007– GO VN5(6).
Aplikované způsoby prohloubení anaerobního rozkladu (lyzace 

přebytečného biologického kalu) a jeho urychlení (přechod na 
termofilní stabilizaci při 55 °C) ukazují, jak je možné bez náklad-
ných investičních akcí efektivně intenzifikovat proces zpracování 
kalů simultánním zavedením obou metod.
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The Central Wastewater Treatment Plant in Prague has 
been during an operation intensified in several steps and 
the impact of individual optimization phases especially con-
nected to sludge treatment is presented. The main changes in 
the operation of sludge treatment were related to an increase 
of input organic matter, better mixing of digesters, pretreat-
ment of waste activated sludge by mechanical disintegration 
and transfer of mesophilic digestion temperature to thermo-
philic. Intensification steps in sludge treatment technology 
have brought significant improvement in the sludge stabili-
zation efficiency and a higher biogas production connected 
with a better economical situation of the plant.

Enterokoky v čistírenských kalech

Ladislava Matějů

Klíčová slova
čistírenské kaly – bioodpady – enterokoky – indikátorové orga-
nismy

Souhrn
Indikátorové organismy nahrazují rozsáhlá stanovení nej-

různějších potenciálně patogenních a jinak závadných orga-
nismů a jsou modelovými organismy pro zjišťování výskytu, 
přežívání a inaktivace patogenních organismů. Enterokoky 
pro své vlastnosti a rezistentní chování ke stresům prostředí 
jsou vhodným indikátorovým organismem. V české legis-
lativě odpadového hospodářství, stejně jako v některých 
státech Evropské unie, existují limitní hodnoty pro aktu-
ální počty enterokoků v upravených čistírenských kalech 
a bioodpadech, kompostech a digestátech. Limitní hodnoty 
pro nálezy enterokoků se v jednotlivých státech a předpisech 
liší a neexistují jednotné metody pro jejich stanovení. Výsled-
kem řešení projektu Evropské unie Horizontal Standards on 
Hygienic Microbiological parameters for Implementation of 
EU Directives on Sludge, Soil and Treated Biowastes je návrh 
dvou metod pro stanovení enterokoků v diskutovaných mat-
ricích. Použití metod je diskutabilní, protože nebyla zatím 
vypracována nová EU směrnice pro dané matrice a neexistují 
tedy pro enterokoky žádné limitní hodnoty.

1 Úvod
Při aplikaci čistírenských kalů do půdy vznikají dva okruhy 

potenciálních řetězců zdravotních rizik: 
• rizika pro člověka, zvířata a rostliny v kalu přítomných pato-

genních a potenciálně patogenních organismů – nebezpečná 
vlastnost infekčnost,

• toxicita způsobená akumulací těžkých kovů a dalších nebez-
pečných látek v půdě, ze které přecházejí do rostlin, zvířat 
a lidí.
Nakládání s kaly včetně jejich aplikace je zahrnuto v rámci 

předpisů Evropské unie do oblasti odpadového hospodářství. 

Evropská směrnice pro nakládání s kaly byla zpracována z mno-
ha hledisek, počínajících ochranou zdraví člověka a zvířat před 
nekontrolovaným používáním kalů až po výhodnost využití kalu 
z agronomických hledisek. Směrnice rady 86/278-EEC z 12. 6. 
1986 na ochranu životního prostředí, zvláště půdy, při využívání 
kalů v zemědělství je závazná pro všechny členské země s tím, 
že každá členská země může vydat přísnější opatření než jsou 
obsažená ve směrnici rady. Většina zemí EU přijala vlastní 
zabezpečení z hlediska minimalizace rizika, a to jak z hlediska 
obsahu škodlivých látek, tak z hlediska epidemiologického. 
Obecně lze k minimalizaci tohoto rizika využít všech metod 
zpracování kalů, při kterých dochází k usmrcování mikroorga-
nismů, ale ne všechny a za všech podmínek poskytují produkt 
požadované kvality.

Hodnocení čistírenských kalů v České republice ze zdravotní-
ho a hygienického hlediska vychází ze zákona č.185/2001 Sb., 
o odpadech a jeho příslušných vyhlášek v posledním platném 
znění. Jde o aplikaci upravených kalů na zemědělskou půdu 
podle vyhlášky 382/2001 Sb. a hodnocení nebezpečných vlast-
ností odpadu – kalů (infekčnosti) podle vyhlášky 376/2001 Sb. 
v posledním platném znění. Mikrobiologická kritéria jsou uvede-
na v příloze č. 8 vyhlášky 382/2001 Sb., o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě. V případě využití upra-
vených čistírenských kalů jako materiálu na povrchu terénu, 
mimo zemědělskou půdu, jsou mikrobiologická kritéria upravena 
vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a odkazují 
se na limitní hodnoty uvedené ve vyhlášce 382/2001 Sb. V pří-
padě využití čistírenských kalů jako hnojiva je třeba postupovat 
podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půd-
ních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění poz-
dějších předpisů. Přestože v zákoně ani příslušných předpisech 
nejsou uvedena kritéria pro čistírenský kal, vyžaduje Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský při registraci hnojiva 
mikrobiologický rozbor dle vyhlášky 382/2001Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Od září 2008 se mohou upravené kaly využít ve formě rekul-
tivačního kompostu v souladu s vyhláškou 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
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2 Enterokoky
Jsou obyvateli střevního systému člověka a zvířat – intestinál-

ní enterokoky. V hygienické mikrobiologii a vodohospodářské 
praxi se intestinální enterokoky běžně využívají k detekci mož-
né přítomnosti fekálních patogenů v pitné vodě ve vodovodech 
a studních, v rekreačních vodách (sladkých i slaných), bazénech, 
v mořské vodě pro chov korýšů, kompostech, bioodpadech, zbyt-
cích po anaerobním rozkladu organických látek, kalech z čistíren 
odpadních vod a podobně. 

Intestinální enterokoky zahrnují Gram pozitivní, oxidáza 
a kataláza negativní koky, které nikdy netvoří spory a hydroly-
zují aeskulin. Od streptokoků se odlišují rezistencí k poměrně 
vysokému (alkalickému) pH, snášejí i hodnotu 8,5. Mohou růst 
v hypertonickém prostředí s 6,5% koncentrací NaCl, a při nízké 
teplotě 10 °C, ale i při 45 °C. Přežívají půlhodinové zahřátí na 
60 °C. Bakterie rodu Enterococcus mají společný skupinový 
antigen D ve své stěně a skupinový polysacharid příslušející 
sérologické skupině Q.

Intestinální enterokoky se pravidelně izolují ze stolice lidí 
a exkrementů zvířat, kde je možné zjistit přítomnost dvou hlav-
ních skupin enterokoků. V lidských a zvířecích exkrementech se 
nachází Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus 
hirae a Enterococcus durans. Streptococcus bovis, Streptococcus 
equinus a Streptococcus avium jsou striktní zástupci dobytčích, 
ptačích či koňských fekálií. Enterococcus casseliflavus a Entero-
coccus mundtii se do čistírenských kalů dostává jako znečištění 
odpadních vod z rostlinných materiálů nebo znečištění z jiné 
průmyslové činnosti.

Enterokoky způsobují záněty močových cest, endokarditidu 
nebo zánětlivá onemocnění ran. Často jsou původcem nosoko-
miálních nákaz. V mnoha případech jsou velmi rezistentní na 
běžná antibiotika.

Výskyt enterokoků v čistírenských kalech se liší podle původu 
odpadních vod, podle klimatických podmínek i podle jednotlivých 
studií. V neposlední řadě má na aktuální počty enterokoků vliv 
použitá metoda stanovení. Přehled zjištěných hodnot z několika 
studií a rozborů provedených v SZÚ je uveden v tabulce 1. 

3 Enterokoky jako indikátorový organismus
Pravidla pro výběr indikátorových organismů vycházejí z urči-

tých obecně platných požadavků, které byly formulovány více 
autory a jsou v současné době přijímány s obecným konsensem 
(např. Böhm a kol., 1999). Tato pravidla lze shrnout do následu-
jících bodů (Colleran, 2008, Böhm a kol., 1999):
•	 Izolační a kvantifikační metody pro indikátorové organismy 

musí být jednoduché, definitivní, věro-
hodné a pokud možno levné.

•	 Metody musí brát v úvahu komplexnost 
mikrobiologie bioodpadů vstupujících do 
zpracovatelských procesů (zvířecí feká-
lie, odpady z jatek, biomasa, organický 
podíl komunálního odpadu, zbytky 
jídel, odpady z potravinářských výrob, 
koncentrované odpadní vody z potra-
vinářského průmyslu, kaly z čistíren 
odpadních vod atd.). 

•	 Indikátorový organismus musí být odol-
ný vůči vlivu použitých dezinfekčních 
metod (například není vhodné používat 
koliformní bakterie jako indikátory pato-
genů ve vyčištěných odpadních vodách 
dezinfikovaných chemicky, protože 
koliformní bakterie jsou velmi citlivé 
na chemické dezinfekční látky (Miescer 
a Cabelli, 1982), jejich výskyt nekoreluje 
s výskytem parazitických protozoí jako 
je Cryptosporidium (Bonadonna a kol., 

2002) a enterických virů (Havelaar a kol., 1993)) a pokud 
možno by měl mít indikátorový organismus citlivost vyšší nebo 
stejnou než zjišťované organismy.

•	 Obecně platí, že indikátorový organismus musí být rezistent-
nější k hygienizačnímu procesu než patogeny, které mají být 
eliminovány (Rimhanen-Finne a kol., 2004). 
Výběr indikátorového organismu musí brát v úvahu i prostředí 

a jeho vlastnosti, ve kterém bude jeho výskyt detekován. Není 
možné využívat např. takový indikátorový organismus, který je 
citlivý ke změnám pH, protože v průběhu zpracování bioodpadů 
se ve většině případů pH mění.

V současné době dosud neexistuje legislativně závazný předpis 
EU, který by určoval, které indikátorové organismy by se měly 
používat při hodnocení bioodpadů, zpracovaných bioodpadů 
aerobním či anaerobním procesem, kalů z čistíren odpadních vod 
a mechanicko-biologicky upravených komunálních odpadů. Proto 
každý stát má individuální přístup k řešení této otázky, což má za 
následek velmi rozdílná řešení a především využívání rozdílných 
indikátorových organismů. Indikátorové organismy v podstatě 
nahrazují rozsáhlá stanovení nejrůznějších potenciálně patogen-
ních, patogenních a jinak závadných organismů a užívají se jako 
modelové organismy pro zjišťování výskytu, přežívání a inaktivace 
patogenních organismů. Bohužel, doposud se nepodařilo najít žád-
ný univerzální indikátorový organismus (Harwood a kol., 2005).

Jako indikátorové bakterie pro detekci fekálního znečištění 
se nejčastěji používají enterokoky, Escherichia coli, koliformní 
bakterie a termotolerantní koliformní bakterie a Clostridium 
perfringens. Koliformní a termotolerantní koliformní bakterie 
se používají jako indikátorové organismy fekálního znečištění 
velice často, i když koliformní bakterie nejsou jen fekálního 
původu (Sahlström, 2006). Enterokoky jsou mnohem rezistent-
nější ke stresům prostředí než koliformní bakterie, a proto se 
s nimi uvažovalo jako o indikátorech fekálního znečištění ve 
vodách a kalech a pro kontaminaci enterickými viry v kalech 
(Bitton, 1999). Posledně uvedená úvaha však naráží na základní 
problém, a to je špatná korelace mezi bakteriální kontaminací 
a virovou kontaminací (Koopmans a Duizer, 2004). Enterokoky 
jsou považovány za nejlepší indikátorové bakterie pro validaci 
hygienizačních procesů v bioplynových stanicích (Larsen a kol., 
2004) a jsou používány v Dánsku jako indikátory pro výskyt Sal-
monella sp., Listeria monocytogenes, Campylobacter sp. a Yersinia 
sp. (Espensen, 1996). Použití enterokoků má však také nějaká 
omezení. Především pokud se teplota pohybuje nad 55 oC, jejich 
počty velmi rychle klesají a potom je není možné kvantifikovat 
(Bendixen a Ammendrup, 1992). 

Indikátorový organismus Odpad Reference
enterokoky odpadní voda po dezinfekci Harwood a kol., 2005
Enterococcus faecalis  
(kmen 122) kompost Christensen a kol., 2002

enterokoky kompost Rimhanen-Finne a kol., 2004
enterokoky čistírenský kal Vyhl.382/2001 Sb., ČR

enterokoky čistírenský kal, upravený 
biodpad Vyhl. 341/2008 Sb., ČR

fekální streptokoky  
a entrerokoky kaly, kompost EPA, USA

Enterococcaceae vedlejší živočišné produkty Nařízení EU 1774/2002
fekální streptokoky kaly Dánsko, SO/2000/49
enterokoky kaly Slovenská republika

enterokoky vnesený ind. organismus, 
komposty Larsen a kol., 2004

enterokoky vnesený ind. organismus, 
anaerobní rozklad bioodpadů Philips, 1999

Tabulka 1. Přehled výskytu enterokoků v kalech

Matrice Organismus Počty v KTJ na gram sušiny Autor
Přebytečný aktivovaný kal Enterococci 106 – 107  KTJ na gram sušiny Straub a kol., 1993
Odvodněný kal Enterococci 2.102 KTJ na gram sušiny Strub a kol., 1993
Odvodněný kal Enterococci 101 – 108 KTJ na gram kalu Warnes, Keevil,2004
Surový kal Enterococci 3,5 .104 KTJ na gram kalu Sahlström a kol., 2004
Vyhnilý mezofilní kal Enterococci 1,9.103 KTJ na gram kalu Sahlström a kol., 2004
Vyhnilý termofilní kal Enterococci negativní nález Sahlström a kol., 2004
Vyhnilý mezofilní kal, odstředěný Enterococci 7,3.103 KTJ na gram kalu Sahlström a kol., 2004
Vyhnilý termofilní kal, odstředěný Enterococci 2,8.104 KTJ na gram kalu Sahlström a kol., 2004
Odvodněný kal Enterococci 101 – 108 KTJ na gram sušiny Matějů, 2008

Tabulka 2. Enterokoky jako doporučené indikátorové organismy
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Enterococcus sp. je dobrým indikátorovým organismem pro 
hodnocení inaktivace patogenů v kalech z čistíren odpadních 
vod a při zpracování bioodpadů v anaerobním reaktoru. Philipp 
(1999) našel jenom mírně dobrou korelaci mezi počtem bakterií 
Enterococcus sp. v hotovém kompostu a přítomností/nepří-
tomností bakterií Salmonella sp. Tyto výsledky však nejsou 
překvapivé, protože koncentrace Enterococcus sp. v hotovém 
kompostu nemusí nutně dávat informaci o účinnosti hygieni-
začního procesu vzhledem k možnosti sekundárního nárůstu 
indikátorového organismu. 

V několika studiích prováděných v provozních podmínkách 
bylo prokázáno, že Enterococcus sp. je vhodným indikátorovým 
organismem pro popis hygienizační fáze při kompostování (Chris-
tensen a kol., 2002, Pereira-Neto a kol., 1986, 1987, Danish EPA, 
1997, Déportes a kol, 1998). Bioodpady jako jsou kaly z čistíren 
odpadních vod nebo odpady z domácností obsahují mnohem 
rezistentnější mikroorganismy, než je běžně používaná Escherichia 
coli, a proto je třeba používat jiný indikátorový organismus, který 
bude mít vyšší rezistenci (Golueke, 1991), např. Enterococcus, 
který dobře přežívá a nemá tendenci opětovného nárůstu.

Enterokoky jako indikátorové organismy doporučuje mnoho 
studií a legislativních předpisů (tab. 2).

Enterokoky jsou tedy sledovanou skupinou bakterií, která 
se využívá jako indikátorové mikroorganismy. Kromě entero-
koků se v české legislativě odpadového hospodářství využívají 
termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli a bakterie 
rodu Salmonella sp.

4. Metody stanovení enterokoků v kalech, bioodpadech 
V České republice je metoda uvedena v AHEM 2001 v čísle 7 

a byla výstupem projektu VaV MZe ČR EP č. 9346 „Hygienizace 
čistírenských kalů“.

Výstupem řešení projektu Evropské unie Horizontal Standards 
on Hygienic Microbiological parameters for Implementation of EU 
Directives on Sludge, Soil and Treated Biowastes je návrh dvou 
metod pro stanovení enterokoků v diskutovaných matricích: 
•	 Soils, sludges and treated bio-wastes — Isolation and enume-

ration of intestinal enterococci in sludges, soils and treated 
bio-wastes – Part1: Membrane filtration method onto selective 
agar (HORIZONTAL - HYG, 2007).

•	 Soils, sludges and treated bio-wastes — Detection and enu-
meration of intestinal enterococci in sludges, soils and treated 
bio-wastes – Part 2: Miniaturised 

•	 method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medi-
um (HORIZONTAL - HYG, 2007).

4.1. Metoda stanovení enterokoků ČR.
Metoda stanovení enterokoků je založena na přímém výsevu na 

specifickou kultivační půdu Slanetz – Bartley a nebo m- Enteroko-

kový agar. Validace metody byla součástí řešeného výše uvedeného 
projektu MZe ČR. Metoda byla validována pro kvantifikační rozsah 
(do 1,5.103 KTJ na gram sušiny) tak, aby metoda vyhovovala limit-
ním hodnotám pro počty KTJ (kolonie tvořící jednotku) stanovené 
vyhláškou 382/2001Sb., o nakládání s upravenými čistírenskými 
kaly na zemědělskou půdu.

4.2. Metoda stanovení enterokoků (dále EU1) – metoda 
membránových filtrů.

Metoda je založena na filtraci určitého objemu vzorku mem-
bránovým filtrem. Filtr se přenese na kultivační médium (Slanetz 
– Bartley nebo m- Enterokokový agar). Od metody ČR se liší 
navážkou vzorku a dvojnásobnou filtrací. Filtrace se provádí 
ihned po homogenizaci přes fritu pro odfiltrování pevných částí 
přítomných ve vzorku. Další filtrace je použita pro převedení vzor-
ku bez pevných částí na membránu, která se přenese na pevné 
kultivační médium. Další rozdíl mezi metodami je v množství 
vzorku použitého pro vyočkování (nebo přenesení na membránový 
filtr) pro vlastní kultivaci. V metodě ČR se vyočkovává 0,2 ml, 
v metodě EU1 1 ml. Metody se dále liší v době a teplotě potřebné 
po inkubaci i konfirmaci presumptivních kolonií. 

Metoda EU1 byla řešena v 8 laboratořích autorů projektu, 
nebyla zatím validována. Byla ověřována pro rozmezí stanovení 
log 9,7, mez detekce (5 %) metody je 26,96 KTJ na gram vzorku, 
horní mez detekce (5 %) je 1,32 . 1011 KTJ na vzorku (HORIZON-
TAL - HYG, 2007).

4.2. Metoda stanovení enterokoků (dále EU2) – miniaturizo-
vaná metoda stanovení v tekutém médiu

Metoda je obdobou ČSN EN ISO 7899 -1 Stanovení intestinál-
ních enterokoků v povrchových vodách – Část 1: Miniaturizovaná 
metoda stanovení v tekutém médiu. Vzorek (nebo zředěný vzorek) 
je naočkován do dvou řad jamek mikrotitrační destičky s dehyd-
ratovaným kultivačním médiem. Po kultivaci 36 až 48 hodin je 
přítomnost enterokoků indikována fluorescencí pod UV lampou, 
která je následkem hydrolýzy 4-methyl-umbelliferyl-D-glucosi-
du. Schéma metody je na obr. 1. Výsledný počet enterokoků je 
určen pomocí MPN (metoda nejpravděpodobnějšího počtu) a je 
dán počtem pozitivních jamek, kterým je přiřazena hodnota MPN 
podle přiložené tabulky. Mez detekce metody – 169 MPN na gram 
vzorku. Metoda EU2 byla řešena v 8 laboratořích autorů projektu 
a také nebyla zatím validována. (HORIZONTAL - HYG, 2007).

Od metody ČR se metoda EU2 liší v navážce a samotným 
principem stanovení i kultivačním médiem. 

5. Závěr
Neexistenci směrnice Evropské unie pro kaly a biodpady 

a právní vakuum v této oblasti řeší státy Evropské unie vlastní 
legislativou a tím i rozdílnými limity a ukazateli pro kvalitu 
a používání kalů, upravených bioodpadů či digestátů apod., 

včetně metod jejich stanovení. Limity 
pro mikrobiologické ukazatele jsou vždy 
těsně vázané na metody stanovení, nelze 
tedy porovnávat výsledky dvou nebo více 
rozdílných metod. Proto, aby byla zacho-
vána kontinuita v porovnávání výsledků 
s limitními hodnotami nebo i výsledků 
mezi sebou, je třeba metody mezi sebou 
porovnat a posoudit významnost rozdílů 
metod. To platí i pro navrhované metody 
EU a metody používané v ČR. 

Základním předpokladem pro použití 
navrhovaných metod EU v ČR je jednak 
jejich ověření pro limity, které jsou stano-
veny v české legislativě a jednak porovnání 
základních parametrů všech uvažovaných 
metod, včetně finančních nákladů. Na 
základě tohoto porovnání a validace bude 
možné doporučit metody jako jednotné 
metody stanovení v ČR. Porovnání metod 
je v současné době řešeno VaV MŽP 
SPII2f1/32/07 Výběr a metody stanovení 
indikátorových organismů pro hodno-
cení vlivů na zdraví a životní prostředí 
při nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady. 
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Enterococci in Sludges (Matějů, L.)

Key words
biowaste – sludge – microbial contamination – Enterococcaceae 
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An Indicator organism is used as a model organism for 
determination of survival, inactivation efficiency and viabili-
ty of pathogenic organisms. Enterococci are used as an indi-
cator organism because of their resistivity to environmental 
stress and their characteristics. The Czech regulations set 
up limits of enterococci counts in treated wastewater sludge 
and biowaste, in compost and digestate. The limits differ in 
every state and there does not exist a unique methods for 
their determination. Results of research project Horizon-
tal Standards on Hygienic Microbiological parameters for 
Implementation of EU Directives on Sludge, Soil and Tre-
ated Biowastes is a draft of techniques for determination of 
enterococci in soil, sludge and treated biowaste. The use of 
these techniques is not introduced by new EU Directive for 
biowaste and there are set no limits for enterococci counts 
in treated biowaste. 

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA 
VELKÁ BÍTEŠ, a.s. se představuje jako 

korporativní člen AČE ČR
Již více než padesát let vyrábí a dodává První brněnská strojír-

na Velká Bíteš, a.s. špičková strojní zařízení pro energetiku 
a celou řadu průmyslových odvětví. Jako korporativní člen 
AČE ČR se však nyní chce představit také, jako tradiční doda-
vatel a výrobce vyspělých a progresivních technologických celků 
pro ekologii, vodní hospodářství, 
potravinářskou a zemědělskou 
výrobu. Jedná se především 
o řešení technologií založených 
na separaci suspendovaných 
látek a kalů odstřeďováním. Při 
výrobě našich odstředivek jsou 
využívány dlouholeté zkušenos-
ti z konstrukce vysokootáčko-
vých točivých strojů pro energetiku. Jsou aplikovány pokročilé 
materiály a moderní technologie zpracování.

Historie výroby odstředivek začíná v roce 1985 výrobou 
univerzálních typů HDO 420 L a HDO 420 K, případně jejich 
modifikací, které byly využívány především k odvodňování 
nebo zahušťování různých druhů kalů z potravinářských výrob 

a v zemědělství například kejdy. K významnému oživení výroby 
dekantačních odstředivek dochází v roce 1996, kdy byl do výro-
by zařazen typ DO 250. Touto malou dekantační odstředivkou 
zahájila První brněnská strojírna Velká Bíteš těsnější spolupráci 
s technology a odborníky na čištění odpadních vod, kteří v té době 
hledali na trhu zařízení vhodné a výkonově šetrné pro kalová 
hospodářství menších čistíren odpadních vod. V roce 1996 – 1997 
bylo ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s. 
vybudováno a uvedeno do provozu referenční pracoviště na čis-
tírně odpadních vod Březina u Tišnova (tehdy 12 000 EO), kde je 

doposud účinnost, funkce a eko-
nomika provozu této odstředivky 
vyhodnocována. Výsledky tohoto 
sledování jsou společně s výsled-
ky jiných instalací, kterých je 
jen v ČR přes 60, využívány 
k další optimalizaci výroby této 
odstředivky a posloužily i při 
návrhu konstrukce a optimali-

zaci čistírenskými provozy také požadovaných výkonů nových 
typů odstředivek, vhodných i pro odvodnění kalu, jako jsou typy 
DO 360 a nově připravovaný typ DO 450.

V čem spočívá přínos spolupráce s technology a provozova-
teli čistíren odpadních vod. Odstředivka DO 250 byla prvním 
zařízením tohoto druhu v ČR, kde pro nasazení do provozu 
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hrál zásadní roli požadavek technologů na ekonomii a šetrnost 
provozu, odvozený z technologické koncepce čistírny odpadních 
vod. Na základě technologických studií provozovatelů čistíren 
odpadních vod byl učiněn v roce 1995 závěr, že je-li produkce 
kalové vody z odvodňování kalů řízena v závislosti na kapacitě 
biologického stupně čistírny odpadních vod, není nutné měnit 
nastavení automatického řízení nitrifikace a denitrifikace během 
provozu odvodňování kalů. Na rozdíl od výkonných, stacionárních 
nebo mobilních strojů, neohrožuje malá odstředivka DO 250 svou 
činností odtokové koncentrace dusíku a fosforu z čistíren odpad-
ních vod s kapacitou nad 1500 EO. Dále bylo v této době také 
ekonomicky prokázáno, že je vhodnější u čistíren odpadních vod 
s kapacitou nad 2500 – 3000 EO vybudovat stacionární, malou 
odstředivku tam, kde by bylo nutné stabilizovaný kal odvážet 
k dalšímu zpracování na větší vzdálenost než 10 km. Důvodem 
jsou především rostoucí přepravní náklady a cena pracovní síly. 
Optimální se pro takové aplikace ukázala odstředivka DO 250, 
která byla v této době jediným zařízením této kapacitní katego-
rie, nabízeným na českém trhu. Pro to, že je třeba na malých 
čistírnách odpadních vod řešit odvodnění kalu malou odstřediv-
kou, hovoří také další argumenty, plynoucí z vlastností těchto 
zařízení obecně: malá zastavěná plocha, vysoká operativnost 
provozu, minimální obslužnost a minimální nároky na údržbu. 
Za posledních deset let se stalo toto řešení kalových hospodářství 
uznávaným standardem a odstředivky s podobnými vlastnostmi 
zkoušejí nabízet i jiní výrobci. Je však nutno stále připomínat, 
že to byla právě První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která 
vsadila v ČR jako první na požadavky technologické veřejnosti, 
podložené studiem vazby mezi kapacitou odvodňovacího zařízení 
v kalové koncovce a biologickým stupněm čistírny odpadních 
vod. Výsledky z takto vybavených provozů již byly mnohokrát 
publikovány na tuzemských i zahraničních konferencích.

Ani v současné době nebyla odborná technologická spolupráce 
s provozovateli čistíren odpadních vod a v poslední době i s pro-
vozovateli bioplynových stanic přerušena. Výsledkem je snaha 
reagovat na nedostatek finančních prostředků obcí, potřebných 
při rekonstrukcích nebo výstavbě nových čistíren odpadních vod 
a podobných zařízení s kalovým hospodářstvím. V současné době 
je těžiště těchto investic právě v oblasti kapacit 1000 – 3000 EO. 
Budování stacionárních zařízení na odvodnění kalů u čistíren 
odpadních vod této velikosti může představovat až 20 % celkových 
investičních nákladů. Ve snaze vyjít vstříc i přísným požadavkům 
legislativy, která na rozdíl od odtokových parametrů vyčištěné 
odpadní vody nedělá rozdíl mezi požadavky na vlastnosti pro-
dukovaného kalu z čistíren odpadních vod podle kapacity v EO, 
zahájila První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. v roce 2005 
práce na mobilním kompletu odvodnění kalu, který by nenar-
ušil funkci nitrifikace a denitrifikace u této kategorie čistíren 
odpadních vod a zároveň nebyl součástí investic do vlastního 
objektu čistírny. Podle stanoviska specialistů je optimální na 
základě kapacity mobilní provedení odstředivky DO 250, kom-
pletně vybavené chemickým hospodářstvím, navržené na základě 
posledních požadavků trhu. Toto řešení je již také v nabídce První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. Kapacita této odstředivky je 
jak z hlediska hltnosti, tak z hlediska látkového toku optimální. 
Menší stroj než DO 250 zvyšuje zbytečně specifické náklady na 
odvodnění kalu dané cenou obsluhy a odpisů zařízení a přitom 
nepřináší významnější efekt na vlastní provoz biologie čistírny. 
Větší zařízení je vhodné pro stacionární instalaci a jeho ekono-
mické nasazení v mobilním provedení se může projevit pouze 
ve výjimečných případech, kdy se jedná o individuální řešení 
v konkrétní oblasti a u objektů kapacitně a provozně vzájemně 
přizpůsobených této koncepci. 

Co v současné době může První brněnská strojírna Velká Bíteš, 
a.s. nabídnout, jako korporativní člen AČE – ČR. Je to především 
odborná technická a technologická spolupráce v oblasti návrhu 

Typ Hltnost 
v m3/hod

Látkový tok  
v kg/hod

Kapacita v EO 
na jednosměnný 

provoz
DO 250 1 – 3 90 – 120 12000 – 15000
DO 360 4 – 8 120 – 400 15000 – 45000
DO 450* 8 – 15 450 – 750 více než 45000
DO 250 mobilní** 1 – 3 70 – 120 9000 – 12000

* Nový typ odstředivky, připravovaný v současné době jako rozšíření 
sortimentu.
**  Využitelnost je dána režimem převozu zařízení mezi určenými objekty 
čistíren odpadních vod.

a provozu kalových koncovek čistíren odpadních vod a v nověj-
ší době i bioplynových stanic. Naše zkušenosti jsou založeny 
na dlouhodobém sledování a vyhodnocení již realizovaných 
provozů odvodnění kalů z různých technologických koncepcí 
(prosté uskladnění, řízená aerobní stabilizace, autotermní 
aerobní termofilní stabilizace kalu čistým kyslíkem, mezofilní 
anaerobní stabilizace kalu, mezofilní anaerobní stabilizace kalu 
s před a post pasterizací a podobně). Kapacita námi nejčas-
těji vybavených kalových hospodářství se pohybuje v rozmezí 
2500 – 35000 EO. Můžeme být nápomocni i při řešení poruch 
biologických procesů stabilizace a hygienizace kalů, spojených 
následně s problémy odvodnění kalu. Věříme, že můžeme být 
AČE ČR a také jejím členům užiteční i jinak, než jako pouhý 
výrobce a dodavatel jednoho z mnoha zařízení využívaných pro 
čistírenské technologické celky. 

Na závěr našeho představení v tabulce uvádíme současný 
sortiment odstředivek a orientační možnost jejich využití.

Rádi budeme nápomocni všem zájemcům a kolegům z AČE ČR 
při řešení problematiky odvodnění kalů a kalových hospodářství 
a zároveň rádi využijeme jejich podnětů ke zdokonalení našich 
výrobků a našeho odborného a technologického servisu. Svoje 
případné dotazy můžete adresovat e-mailem na kontakty: knot-
kova.r@pbsvb.cz a buchta.m@pbsvb.cz. Podrobnější informace 
naleznete také na webových stránkách na http://www.pbsvb.cz 
nebo na telefonních číslech: 566 822 508, 566 822 516, případně 
můžete zasílat dotazy faxem na číslo 566 822 554. Jsme rádi, že 
jsme dostali příležitost představit se v tomto periodiku jinak než 
pouhým inzerátem a těšíme se na případnou spolupráci.

UPOZORNĚNÍ
Máte-li zájem o aktivní účast na 

8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI  
A VÝSTAVĚ

ODPADNÍ VODY –  
WASTEWATER 2009
5. – 7. 5. 2009 Plzeň

zašlete jednostránkový abstrakt svého pří-
spěvku na adresu Romana@icaris.cz nejpoz-

ději do 15. prosince 2008.
Témata konference a další info naleznete 

na www.ace-cr.cz
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Zahušťování biologických kalů 
s následným odvodněním snižuje 
náklady na čištění odpadních vod

Úvod 
Investice  a provozní náklady  spojené  s výstavbou a provozem 

čistíren odpadních vod neustále narůstají. Na tomto pozadí jsou 
snahy vedoucí k optimalizaci procesu, a tím ke snižování těchto 
nákladů, vždy vítány. Zahuštění kalu před  jeho odvodněním  je 
nejlepším příkladem takové optimalizace procesu. Toto řešení lze 
realizovat instalací bubnového zahušťovače ve spojení s dekantační 
odstředivkou. Zahušťování kalu je nicméně finančně výhodné pou-
ze v případech, kdy se jedná o procesy přímého odvodnění kalu. 
Tyto procesy pracují s koncentrací kalu až 1,5 % a s průtokem kalu 
pokud možno vyšším než 20 m3/h.
Finanční přínosy 
Tento přístup je založen na výhodách plynoucích z doplnění bub-

nového zahušťovače do technologického procesu, kde toto zařízení 
snižuje hydraulické zatížení dekantační odstředivky umístěné za 
ním ve směru toku. Investiční náklady a spotřeba elektrické energie 
v souvislosti  s provozem bubnového zahušťovače  jsou více než 
vyváženy nižšími investičními náklady na pořízení menší dekan-
tační odstředivky. Finanční přínos tohoto řešení je dvojí. Zaprvé se 
jedná o snížení investičních nákladů až o 45 %, přičemž provozní 
náklady klesnou až o 80 % u procesů zpracování kalů s průtokem 
vyšším než 20 m3/h.
Zadruhé, u průtoků nižších než 20 m3/h je finanční přínos kon-

cepce založen na návratnosti kratší než dva roky, a to výlučně díky 
nižším provozním nákladům plynoucím z menšího hydraulického 
zatížení dekantační odstředivky. Následující graf znázorňuje snížení 
investičních nákladů a spotřeby elektrické energie při začleněním 
bubnového zahušťovače do technologické linky. Údaje platí pro kal 
o původní koncentraci 1 % zahuštěný na 4 % (faktor 4), ačkoliv lze 
dosáhnout faktoru snížení objemu 10.

Obr. 1. Tři případy zvýšení účinnosti  zahuštěním před odvod
něním.

Popis technologie
Základem  této  koncepce  je  snížení  hydraulického  zatížení 

dekantační odstředivky. Proces začíná čerpáním kalu a polymeru 
do flokulačního reaktoru, ve kterém probíhá flokulace kalu. Tato 
směs dále přitéká do bubnového zahušťovače,  ve kterém  je kal 
zahuštěn z koncentrace 0,5 % na koncentraci 5 % a jeho objem je 
před odvodněním redukován faktorem 10. To na druhé straně umož-
ňuje použití menší dekantační odstředivky, což představuje úspory 
investičních nákladů a nižší  spotřebu elektrické  energie. Vyrov-
návací nádrž  je zpravidla  instalována mezi bubnový zahušťovač 
a dekantační odstředivku a vyrovnává kolísání průtoku kalu. Tato 
nádrž je vybavena míchacím zařízením, které zabraňuje usazování 
zahuštěného kalu. Z nádrže je směs kalu a polymeru čerpána do 
dekantační odstředivky, kde  je odvodněna. Výsledný odvodněný 
kal  je dopravníkem přemístěn k uskladnění, zatímco odstředěná 
voda je vedena zpět do procesu čištění odpadních vod. 
Způsoby použití 
Prakticky všechny procesy čištění odpadních vod budou těžit ze 

zahuštění kalu před  jeho odvodněním v dekantační odstředivce. 

Nicméně však  existují dva  způsoby použití, u kterých  je  řešení 
samozřejmou volbou: proces úpravy aktivovaného odpadního kalu 
a rozšířený proces úpravy provzdušněného kalu. Oba procesy vyu-
žívají kal přiváděný do dekantéru v koncentraci nižší než 1 %.

Obr. 2. Zahuštění kalu před odvodněním.

Příklad z praxe
Projekt rekonstrukce ČOV Paralimni and Ayia Napa (Kypr) začal 

v roce 2005 s následnou realizací o rok později. V rámci celkové 
rekonstrukce, kterou provedl  slovenský  technologický dodavatel 
firma ČOVSPOL a.s., byla realizovaná problematika kalového hos-
podářství. Zařízení navržené  investorem požadovalo zpracování 
kalů ve dvou linkách s celkovou kapacitou 90 m3/h přebytečného 
biologického kalu  s koncentrací  0,8 % a s požadavkem výstupu 
z technologie 20 % a.s.
Firma Alfa Laval Slovakia s.r.o. přišla s řešením, které využívá 

rotační zahušťovač ALDRUM a dekantační odstředivku ALDEC G2. 
V prvním stupni dochází k zahuštění kalu z 1 % na 4 % s použitím 
ALDRUM MEGA a následně dochází  k odvodnění  v dekantační 
odstředivce ALDEC G2 – 50 na 21- 22 % a.s. Celý systém je plně 
automatizovaný  s propojením na  řídicí  systém ČOV. Vzhledem 
k tomu, že ke zpracování kalu dochází v uzavřeném systému, nedo-
chází k znečišťování životního prostředí aerosoly a sirovodíky. 

Hlavní výhody kombinovaného řešení v porovnání 
s jednostupňovým řešením:
•  Investiční náklady jsou zhruba 80 %
• Náklady na spotřebu elektrické energie jsou zhruba na 40 %
• Dosažená sušina je o 2 – 3 % vyšší, následné náklady na odvoz 
kalu jsou nižší.
Otázka na Ing. Čárskeho, finančního ředitele firmy ČOVSPOL a.s.: 

„Proč jste si vybrali firmu Alfa Laval Slovakia s.r.o.?“
„Vzhledem k realizaci mimo území  Slovenska  pro  nás  bylo 

důležité servisní zabezpečení a spolehlivost obchodního partnera. 
Naše dlouhodobé pozitivní zkušenosti jako i samotná realizace na 
místě potvrdily správnost našeho rozhodnutí.“

Ing. Milan Mlynek
Alfa Laval spol. s r. o.

Tel.: +420 234 710 700, czechrepublic.info@alfalaval.com 
www.alfalaval.cz

Obr. 3. Rotační zahušťovač ALDRUM
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Mezinárodní okružní test potvrzuje 
vysokou kvalitu analýzy s kyvetovými 
testy HACH LANGE

Přes 94 % všech předložených výsledků měření  
je správně! 
Tento  vynikající  výsledek byl  zaznamenán u mezinárodního 

okružního testu provedeného nezávislým nizozemským ústavem 
Kiwa Water Research koncem roku 2007. Testu se zúčastnilo téměř 
300 uživatelů produktů společnosti HACH LANGE v 18 evropských 
zemích. Ať to byly čistírny městských odpadních vod, výzkumné 
laboratoře či průmyslové závody, všechny organizace si vedly dobře. 
Parametry jako CHSK, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, cel-
kový dusík, obsah ortho-fosforečnanů a celkový obsah fosforečnanů 
byly analyzovány pomocí kyvetových testů HACH LANGE. Analýzy 
byly provedeny a vyhodnoceny v souladu s Youdenovou metodou. 
Přes 94 % předložených výsledků měření  spadalo do  intervalu 
spolehlivosti a bylo tedy správných (viz tabulka č. 1). 

Vyhodnocení mezinárodního okružního testu z roku 2007

Parametr Počet naměřených 
hodnot

Počet správných 
hodnot

Celkem 2 640 >94 %
Nízká hodnota CHSK 358 93 %
Vysoká hodnota CHSK 274 >95 %
NH4-N 430 85 %*
NO3-N 402 >95 %
TN 382 >95 %
Ortho PO4-P 370 >93 %
Ptot  424 >95 %

Tabulka 1: Kvalita výsledků u uživatelů produktů  společnosti 
HACH LANGE, kteří  se v roce 2007 zúčastnili okružního  testu 
uspořádaného nizozemským ústavem pro výzkum vody Kiwa 
Water Research

* Výsledek NH4-N je dobrým příkladem toho, jak lze prostřednictvím okružního testu 
odhalit chyby uživatele. Mnozí uživatelé prokazatelně provedli analýzu pomocí 
kyvetového testu ve špatném rozsahu měření. Vybočující výsledky jejich měření 
byly ihned zřejmé při vyhodnocování okružního testu (viz strana 6)

Mezilaboratorní porovnávaní zkoušek 2007:  
kontrola kvality na mezinárodní úrovni
V listopadu 2007 Kiwa Water Research, akreditovaný nizozemský 

institut,  zorganizoval okružní  rozbor. Analyzovanými parametry 
byly CHSK (vysoká a nízká koncentrace), NH4 – N, NO3 – N, cel-
kový dusík, ortho-PO4 a celkový fosfor. Testy byly provedeny na 
dvou reálných vzorcích odpadní vody, do kterých byly přidány dvě 
různé koncentrace analytu. Do připravených roztoků bylo přidáno 
konzervační činidlo a poté byly vzorky  ihned odeslány expresní 
poštou do různých zemí. Účastníci museli provést analýzu do tří 
dnů od obdržení vzorků. Pro každý analyzovaný parametr byly 
tedy  stanovovány dvě  odlišné  koncentrace. Tento  (Youdenův) 
koncept umožnil provést  rychlou analýzu chyb a posoudit,  zda 

Účastníci Odvětví Analyzované  
parametry

300 účastníků z 18 
evropských zemí (Bel-
gie, Dánsko, Německo, 
Finsko, Velká Británie, 
Itálie, Lichtenštejnsko, 
Lucembursko, Nizoze-
mí, Norsko, Rakousko, 
Polsko, Portugalsko, 
Švédsko, Švýcarsko, 
Slovensko, Španělsko, 
Česká republika).

Městské čistírny 
odpadních vod
Výzkumné laboratoře
Papírenský průmysl
Potravinářský průmysl
Chemický průmysl
Ostatní

Nízká hodnota CHSK 
(LCK314, LCI500) 
Vysoká hodnota CHSK 
(LCK514, LCI400)
TN (LCK238)
NH4-N (LCK303)
NO3-N (LCK339)
Ortho PO4-P (LCK349)
Ptot (LCK349)

Tabulka č. 2: Účastníci a parametry v mezinárodním okružním 
testu, který zorganizoval ústav Kiwa Water Research

Obr. 1: Rozložení  jednotlivých výsledků dusičnanového dusíku 
kolem cílových hodnot: vzorek 1 = 4,5 mg/l NO3N, vzorek 2 = 
7,5 mg/l NO3N. Přes 95 % výsledků bylo správně.

Obr. 2: Výsledky stanovení dusičnanového dusíku v Youdenově 
diagramu.

Obr. 3: Rozložení jednotlivých výsledků celkového obsahu PO4
P kolem cílových hodnot: vzorek 1 = 0,93 mg/l Ptot, vzorek 2 = 
1,53 mg/l Ptot. Přes 95 % změřených hodnot je správně.

Obr. 4: Výsledky celkového obsahu PO4P v Youdenově diagramu.
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byly  rozdíly  způsobeny chybou  systematickou nebo náhodnou. 
Po obdržení  výsledků vyhodnotil  institut Kiwa Water Research 
data pro jednotlivé parametry. Protože koncentrační rozdíl vzorků 
Youdenova páru byl  známý, bylo možné  zkontrolovat přesnost 
výsledků. Reprodukovatelnost individuálních výsledků laboratoře 
a/nebo jejich opakovatelnost testovány nebyly.

Mezilaboratorní porovnávaní zkoušek 2007: výsledky
Obrázky 1 a 3  znázorňují  grafické  zpracování výsledků obou 

vzorků Youdenova páru všech zúčastněných subjektů. Plné čáry 
reprezentují  cílové hodnoty, přerušované čáry představují maxi-
mální dolní a horní přípustnou odchylku (nebo 95. a 5. percentily). 
Tento diagram může být použit pro srovnání výsledků individuál-
ního účastníka s výsledky ostatních participantů. 
Youdenův graf na obrázcích 2 a 4  znázorňuje výsledky dvou 

vzorků Youdenova páru. Pro každého účastníka  je výsledek pro 
první vzorek páru vynesen proti výsledku pro druhý vzorek (osa x: 
vzorek 1, osa y: vzorek 2). Elipsa kolem průsečíku cílových hodnot 
(mediány) udává přípustnou odchylku. Graf je rozdělen do 4 kva-
drantů. V závislosti na poloze vyneseného bodu může být učiněn 
závěr o chybě, ke které mohlo dojít: 
1) Výsledek  s pozitivní odchylkou pro oba vzorky. Nachází-li  se 
vynesený bod na přerušovaných čarách, došlo k systematické 
chybě.

2) Výsledek s pozitivní odchylkou pro vzorek 1 a s negativní odchyl-
kou pro vzorek 2.

3) Výsledek s negativní odchylkou pro oba vzorky. Nachází-li vyne-
sený na přerušovaných čarách, došlo k systematické chybě.

4) Výsledek s negativní odchylkou pro vzorek 1 a s pozitivní odchyl-
kou pro vzorek 2.

Vyhodnocení metod
Pro  lepší  přehled o práci účastníků byly  vypočítány  známky 

alternativního hodnocení pro analýzu každého parametru. Znám-
ky  se pohybují  od 0  (velmi  špatně) do 10  (výborně)  a díky nim 
je na první pohled zřejmé,  zda  je  zapotřebí učinit  opatření pro 
zlepšení a/ nebo vyladění metody analýzy. Známka vychází z řady 
faktorů: podíl odlehlých hodnot v procentech, účinnost, se kterou 
je  zjištěn  rozdíl v koncentraci mezi dvěma vzorky Youdenových 
párů (výtěžnost) a variační koeficient. Efektivita kyvetových testů 
LANGE se opět jasně projevila. Z porovnání s výsledky okružního 
testu u standardních metod (ISO) vyplývá, že hodnoty naměřeny 
uživateli produktů HACH LANGE jsou s nimi dobře srovnatelné 
(viz tabulka č. 3).

Parametr
Matrice: odpadní voda

ISO
2005

ISO
2006

ISO
2007

HACH 
LANGE
2007

CHSK 7,3 7,3 8,7 8,0
NH4-N 5,5 5,0 6,7 6,0
NO3-N 8,0 7,3 8,0 8,0
TN 7,7 6,7 7,3 8,0
Ortho PO4-P 8,7 8,0 8,0 8,0
Ptot 8,0 6,8 7,1 7,3

Tabulka č. 3: Známky alternativního vyhodnocení (stupnice: 0 = 
velmi špatně do 10 = výborně) u metod ISO a u kyvetových testů 
HACH LANGE při několika okružních  testech organizovaných 
ústavem Kiwa Water Research. Zdroj: Kiwa Water Research

Zajištění analytické jakosti (AQA)
Zajištění  jakosti  a analýza  jsou neoddělitelně  spojeny.  Pouze 

dokumentované a ověřené výsledky  jsou oficiálně uznávané. To 
znamená, že analýza standardních roztoků, účast v okružních tes-
tech a kontroly věrohodnosti (ředění a/nebo přídavek standardu) 
jsou neoddělitelnou součástí analytických postupů. Účel systému 
AQA a skutečnost, že se opravdu vyplatí, dokumentují výsledky 
mezilaboratorního porovnání  zkoušek pro  amoniakální  dusík. 
Kontroly věrohodnosti by ihned odhalily, že koncentrace analytu 
překračují  rozsah měření.  Pokud by bylo měření  opakováno  se 
zředěným vzorkem, byly by získány správné výsledky. Ve skuteč-
nosti se chyba zjistila jen díky okružnímu testu Kiwa a cílenému 
zkoumání. Co když se však taková chybná měření neodhalí ani při 
analýze důležitých vzorků odpadní vody?

Svou účastí v okružním testu mohou uživatelé zkontrolovat své 
analytické postupy a způsob, jak dané metody používají za reálných 
podmínek. Na základě odchylek výsledků jsou systematické a náhod-
né chyby ihned odhaleny a lze jim tedy při příštím měření zabránit. 
Uživatelé  produktů  společnosti 
HACH LANGE se velmi úspěšně 
účastní okružních testů už více než 
20 let. Mezi tyto okružní testy patří 
i první mezinárodní  porovnání, 
které koncem roku 2007 zorganizo-
val akreditovaný nizozemský ústav 
Kiwa Water Research.
Chybami se člověk učí. Po odha-

lení příčiny neobvyklých výsledků 
měření u parametru NH4-N  spo-
lečnost HACH LANGE ihned zare-
agovala. Díky přídavné volitelné 
možnosti vyhodnocení u LCK304 
ve  spektrofotometrech  DR  byl 
zdroj chyby odstraněn.

Chybami se člověk učí
Proč je správně „pouze“ 85 % výsledků amoniakálního dusíku? 

Tuto otázku  si po  analýze dat položil nejen Ústav pro výzkum 
vody (Kiwa Water Research), ale také společnost HACH LANGE. 
Ve  srovnání  s celkovým zhodnocením,  tzn.  přes  94 %  správně 
naměřených hodnot, bylo 85 % překvapivě nízké číslo. Navíc byl 
také zaznamenán i neúměrný počet odlehlých hodnot, a to zvláště 
u vzorku č. 2. Cílené zkoumání brzy odhalilo příčinu. Místo LCK303 
řada účastníků používala kyvetový test s rozsahem měření, který 
nebyl pro koncentraci daného vzorku vhodný, ledaže by byl vzorek 
nejprve zředěn. Následkem  toho bylo získáno mnoho chybných 
výsledků, které uživatelé jako chybné obvykle nerozeznali. Korigo-
vané hodnocení, které rozdělilo výsledky do dvou skupin (s LCK303 
a bez LCK303), vedlo k velmi rozdílnému závěru: U účastníků, kteří 
použili LCK303, byla úspěšnost 94 %. 
Problém nerozeznání koncentrací, které překračují rozsah měření, 

bohužel  souvisí  se  samotnou metodou  stanovení  (indofenolová 
modř podle normy DIN 38406 E5)  a dochází  k němu nezávisle 
na použitém systému analýzy. Jsou-li naměřené hodnoty výrazně 
mimo rozsah měření, získají se „normální“, avšak chybné, velmi 
nízké hodnoty. Řešení tohoto „nedostatku“ je nyní k dispozici pro 
všechny uživatele spektrofotometrů od společnosti HACH LANGE, 
a to  ve  formě možnosti  přídavného vyhodnocení u kyvetových 
testů LANGE na stanovení amonia, které tento problém ihned zjistí 
a ohlásí, že koncentrace překračuje rozsah měření.

Kiwa Water Research
Kiwa Water Research (Ústav pro výzkum vody Kiwa) je předním 

nezávislým ústavem zabývajícím  se pitnou vodou,  odpadními 
vodami a souvisejícími  ekologickými    aspekty. Sídlí  v Nizozemí 
a má tři kompletně vybavené laboratoře na chemickou  analýzu, 
mikrobiologii a výzkum materiálů. Gonny de Jong (koordinátorka 

Obr. 5: ADDISTA roztok stan-
dardu a dva roztoky s nezná-
mým obsahem analytu pro 
kontrolu přesnosti a správ-
nosti analýz.

Obr. 6: Rozložení výsledků NH4N (všichni účastníci) kolem cílové 
hodnoty: vzorek 1 = 7 mg/l NH4N, vzorek 2 = 14 mg/l NH4N. 85 
% naměřených hodnot je správně.
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laboratorního  výzkumu) a Marieke ten Broeke (asistentka) pracují 
ve výzkumné laboratoři tohoto institutu a zabývají se výzkumem 
materiálů a anorganickou analýzou. Zodpovídají za výzkum, vývoj 
metod a provádění okružních testů. 
Gonny de Jong: „Zajištění jakosti je velmi důležité pro všechny 

laboratoře. Sestává z několika kroků:
1. Analýza standardních roztoků o známé koncentraci.
2.  Interní okružní  testy v rámci  jedné společnosti  (jiná oddělení 
poskytují neznámé vzorky).

3. Externí okružní testy.
Výhodou externího okružního testu je to, že si účastníci mohou 

pomocí reálných vzorků zkontrolovat kvalitu své vlastní analýzy. 
Na rozdíl od standardních roztoků tyto vzorky sestávají ze skutečné 
vzorkové matrice stejně jako běžné vzorky odpadní vody. Pokud se 
výsledky okružního testu příslušného účastníka odchylují, je to čas-

Obr.  7: Výsledky mezinárodního okružního  testu v roce 2007, 
NH4N, kyvetový  test  s použitím nesprávného rozsahu měření: 
správně je pouze 66 % naměřených hodnot!

Obr. 8: Výsledky okružního testu z roku 2007, parametr NH4N 
řádně stanovený pomocí LCK303: 94 % naměřených hodnot je 
správně.

to kvůli chybám během stanovení. Mezi nejběžnější chyby patří:
- Vzájemné smíchání vzorků.
- Příprava vzorku (teplota, homogenizace).
- Nesprávně nastavené pipety nebo špatné používání pipet.
- Způsob práce.
Okružní  testy  tyto  chyby  rychle  odhalí,  takže  jim  lze příště 

zabránit.“
Marieke  ten Broeke:  „Pravidelná účast v těchto okružních  tes-

tech poskytuje neustálý přehled o kvalitě analýzy. Výsledky tohoto 
okružního testu u uživatelů produktů společnosti HACH LANGE 
jsou velmi dobré  –  stejně  jako v případě dvou předcházejících 
okružních testů jsou uznáním práce účastníků.“

Ing. Milena Ouzká
HACH LANGE s.r.o.
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České mokřady chráněné  
Ramsarskou úmluvou

RS5 Litovelské Pomoraví
Mokřad mezinárodního významu Litovelské Pomoraví je úzký pás 

přirozené údolní nivy podél řeky Moravy mezi obcemi Olomouc, 
Litovel a Mohelnice. Součástí mokřadu jsou vodní a mokřadní bioto-
py vázané na řeku Moravu a podmíněné z velké části režimem záplav, 
tj.  mokré louky, lužní lesy, pískovny, rybníky, stálé i periodické tůně, 
slatiniště, mrtvá  ramena a přirozené meandry  řeky Moravy. Pro 
svoji reprezentativnost a unikátnost přirozeného mokřadu v daném 
biogeografickém  regionu bylo území právem v r.  1993 zařazeno 
na Seznam mokřadů mezinárodního významu. Mokřad o celkové 
rozloze 6 194 ha je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, nejcennější 

části jsou chráněny jako národní 
přírodní rezervace. 
Celá oblast patří v nejvýznam-

nějším  rezervoárům podzemní 
vody na severní Moravě. Území 
je velmi cenné nejen z hlediska 
botanického,  ornitologického 
a entomologického,  ale  i z hle-
diska krajinářského a kulturního. 
Je zde zaznamenán výskyt  řady 
vzácných  rostlinných  i živočiš-
ných druhů a jejich společenstev. 
Kromě významných druhů dřevin lužních  lesů  se zde vyskytují  
vodní a mokřadní byliny, např. upolín evropský, kosatec sibiřský, 
vachta trojlistá, bublinatka obecná, a několik druhů ostřic. Z bezob-
ratlých zde najdeme vzácné zástupce korýšů jako je  listoroh jarní, 
žábronožka  sněžní  a endemický druh Parastenocaris moravica, 
z měkkýšů pak  svinutce  tenkého. Z ptačích druhů  zde   hnízdí 
chřástal vodní, pisík obecný, ledňáček říční, břehule říční, mou-
divláček lužní, v řece Moravě žije 28 druhů ryb. Ze savců se zde 
vyskytuje vydra říční a bobr evropský. 
Součástí mokřadu jsou podlokality Hejtmanka, Štěrkovna Cho-

moutov, Kačení louka, Štěrkovna Mohelnice, Plané loučky a Ramena 
řeky Moravy.
Území je atraktivní pro rekreační turistiku, vodáky, cykloturisty 

a sportovními rybáře, je zde  několik naučných stezek. 
Území je ohroženo kanálem Dunaj–Odra–Labe, jehož výstavba  

by znamenala totální zničení celého mokřadu.
Intenzivní botanický a zoologický výzkum území je prováděný 

Univerzitou Palackého, SCHKO Litovelské Pomoraví, Oblastním 
muzeem v Olomouci a pracovníky Akademie věd ČR.

Mgr. Libuše Vlasáková
Tajemnice Českého ramsarského výboru

Ministerstvo životního prostředí ČR
email: Libuse_Vlasakova@env.czTůň v PR Moravičanské jezero (foto archiv Správy CHKO Lito

velské Pomoraví)
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Společenská objednávka 
vodnímu hospodářství 
krajiny
Tomáš Havlíček

Klíčová slova
vodní hospodářství – společenská objednávka

Souhrn
Vodohospodáři plní po desetiletí neměnnou společenskou objed-

návku: vodárenství, ostatní odběry vod, protipovodňová ochrana, 
energetika, rybářství, plavba, rekreace a další. Podmínky plnění 
jsou komplikované a nejednoznačné. Část společenské objednávky 
na přírodě blízké vodní hospodářství dosud zůstává neakcepto-
vána nebo ji společnost činí pouze proklamativně. Ve společnosti 
ale sílí tlak i na její plnění – nikoliv ovšem jako jediného nástroje 
vodního hospodářství, ale v rovnováze s „tvrdými“ opatřeními. 
Nové „měkké“ způsoby zároveň dávají naději na levnější a efek-
tivnější  fungování  vodního hospodářství.  I tak ale požadavky 
na změnu jsou prozatím akceptovány jen nedostatečně a jejich 
realizaci brání řada překážek a problémů. Společnost tedy musí 
učinit řadu změn a opatření, aby mohla být plněna (i rozšířená) 
společenská objednávka.

u

Úvod
Vláda České republiky v loňském roce schválila Plán hlavních 

povodí  a v současnosti  se  intenzivně  připravují  Plány  oblastí 
povodí. Stojí tedy za to uvědomit si, co společnost od vodohospo-
dářů očekává, jaká je společenská objednávka. To je důležité téma, 
protože  společenská objednávka  –  její  vznik,  výklad  i naplnění 
– ovlivňuje řadu důležitých faktorů. Jak je to tedy se společenskou 
objednávkou do  současnosti? Kdo  a jak  ji  vytváří  a jak  vlastně 
vypadá? A kdo  to platí?  Je  to  ten, kdo objednává? A kdo a jak  ji 
plní? Jak se bude měnit do budoucna? Co musíme udělat, aby byla 
naplňována v míře co největší? 
Pokusím se na tyto otázky odpovědět ze svého pohledu. Zkusím 

přitom respektovat nejen svou profesi (vodní hospodářství) v užším 
slova smyslu, ale vnímat i širší souvislosti a požadavky.

Jaká je současná společenská objednávka vodnímu 
hospodářství?
Vodohospodářské potřeby společnosti jsou postupně naplňovány 

již řadu let a žádné nové požadavky se v období posledních desítek 
let neobjevily. Tyto služby přinesly nové možnosti využití krajiny, 
ale také její částečnou devastaci. V obecné a zjednodušené podobě 
můžeme dnešní primární společenskou objednávku vodnímu hos-
podářství současnosti definovat asi v těchto bodech:
1.  Chceme mít trvalý dostatek kvalitní vody ve svých domácnos-

tech (vodárenství).
2.  Chceme vodu pro  zemědělství,  lesnictví  a průmysl  včetně 

chlazení (odběry vod).
3.  Chceme, aby voda neškodila svými rozlivy či erozně-akumu-

lační činností (protipovodňová a protierozní ochrana).
4.  Chceme provozovat vodní elektrárny (energetika).
5.  Chceme mít kde chovat ryby ve velkém i kam chodit na ryby 

sportovně (rybářství).
6.  Chceme po vodě dopravovat zboží i lidi (vodní doprava).
7.  Chceme se mít kde koupat a kde provozovat vodní sporty na 

tekoucích a stojatých vodách (rekreace).
Mezi  těmito primárními požadavky určitě nejsou zastoupeny 

takové hodnoty jako biodiverzita či přirozené korytotvorné proce-
sy a lze se obávat, že kdyby bylo možno například rybářství nebo 
rekreaci provozovat ve špinavé vodě, tak by mezi požadavky nebyla 
ani čistota vody. 
Požadavky na přírodní hodnoty, případně i jakost vod můžeme 

tedy z tohoto hlediska považovat za sekundární, i když se nám toto 
konstatování asi těžko přijímá. To ale nutně nemusí znamenat, že 
jsou méně významné. Většina lidí si uvědomuje, že je voda jako 

základní složka životního prostředí v krajině nenahraditelná a ale-
spoň někdo by uměl vyjmenovat alespoň některé mimoprodukční 
služby či funkce vody v krajině. 

Jaké jsou znaky společenské objednávky vodnímu 
hospodářství?
Společnými znaky výše uvedených požadavků jsou:

1.  Některé požadavky a potřeby mohou být ve vzájemném rozpo-
ru, nejsou tedy všechny zcela splnitelné (například energetická 
a retenční funkce vodních nádrží).

2.  Nositelé jednotlivých požadavků se liší a mají rozdílné spole-
čenské postavení  i zastoupení  (například  je  rozdíl mezi oby-
vatelstvem jako nositelem požadavku na odběry vody domác-
nostmi  a dopravci  provozujícími  vodní nákladní dopravu). 
Jejich motivace je rozdílná, v mnoha bodech je ale společným 
jmenovatelem zisk.

3.  Plnění požadavků je ve většině případů závislé na splnění řady 
složitých a vzájemně provázaných podmínek. Ne všechny pod-
mínky jsou splněny.

4.  Do požadavků se výrazně promítají různé parciální zájmy. 
5.  Na plnění požadavků se ve vysoké míře podílí  státní  správa, 

vedle nich potom také společenské organizace a veřejné instituce 
(např. rybářské svazy) a komerční organizace (např. vodárenské 
společnosti).

6.  Plnění požadavků je roztříštěné, a proto lze obtížně uplatňovat 
komplexní holistický přístup.

7.  Plnění požadavků  je ve vysoké míře financováno z veřejných 
zdrojů. 

8.  Některé  z veřejných  služeb nejsou významnějším způsobem 
zpoplatněny (protipovodňová ochrana).

9.  Sekundární požadavky (přírodní hodnoty,  jakost povrchových 
vod)  jsou předpokladem pro  plnění  některých primárních 
požadavků (dostatek a kvalita vody pro odběry, protipovodňová 
ochrana), nejsou ale ohodnoceny či zpoplatněny. Správci toků 
za ně nic nedostanou.

10. Některé požadavky  jsou neadekvátní nebo naplňovány ne-
efektivně (například nepřiměřená míra protipovodňové ochrany 
zemědělských či lesních pozemků).

11. Tvorba zdrojů pro plnění mnoha vodohospodářských funkcí leží 
v krajině – je to plošná záležitost celého území. Reálná praxe 
vodního hospodářství a využívání krajiny ale tento mnohokrát 
proklamovaný přístup nedostatečně respektuje. 

Kdo a jak vytváří primární společenskou objednávku? 
A kdo ji plní?
1.  Ve vodárenství: obyvatelstvo odběrem vody – zprostředkovávají 

vodárenské společnosti.
2.  Pro ostatní odběry vod (zemědělství, lesnictví a průmysl včetně 

chlazení odběry vod): vesměs hospodářské subjekty – plní  ji 
správci toků, zejména podniky Povodí.

3.  V protipovodňové ochraně: směs subjektů od fyzických osob, 
přes samosprávy, hospodářské organizace až po státní orgány 
a organizace – plní ji převážně správci toků (podniky Povodí, 
ZVHS, LČR, okrajově ostatní). 

4.  V energetice: spotřebitelé – zprostředkovávají nejvíce energe-
tické  společnosti, pak podniky Povodí  a dále drobní výrobci 
elektrické energie. 

5.  V rybářství: rybáři a spotřebitelé ryb – zprostředkovávají převáž-
ně rybářské firmy, ale i nezanedbatelné množství sportovních 
rybářů (nejen jako spotřebitelů).

6.  Ve vodní dopravě: specifická poptávka – plněná specializova-
nými dopravci.

7.  V rekreaci: obyvatelstvo – v některých případech ji zprostřed-
kovávají např. správci vodních děl.

Jaké požadavky nejsou řádně plněny?
U sekundárních a mimoprodukčních funkcí (ekologické požadav-

ky, jakost vody) objednávku formuluje obvykle stát nebo dokonce 
nadnárodní  instituce. Příkladem  jsou  třeba požadavky evropské 
rámcové vodohospodářské směrnice na ekologický stav  toků, na 
úrovni ČR například Nařízení  vlády 61/2003 Sb.,  o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod nebo  také Program revitalizace  říčních  systémů nebo plány 
povodí. 
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Nositelem společenské objednávky  je  také například Agentura 
ochrany  přírody  a krajiny  nebo  některé  nevládní  organizace, 
například Unie pro řeku Moravu. Převažují ale státní instituce, tato 
společenská objednávka  (sekundární požadavky)  je  artikulována 
převážně „shora“. 
Státní instituce, které tuto společenskou objednávku zadávají, 

nevytváří  dostatečné  podmínky  pro  její  plnění.  Společenská 
objednávka na ekologické mimoprodukční a obdobné funkce se 
tak stává spíše proklamativní či ignorovanou, nikoliv skutečnou 
a akceptovanou. Mnohdy se jednotlivé složky státní správy mezi 
sebou  dohadují  velmi  obtížně  a s neuspokojivými  výsledky. 
Například: 
•	 Občas slyšíme od vodohospodářů tvrzení typu: „Revitalizace jsou 
věcí MŽP, když je chtějí, tak ať je dělají. Ale nás to nezajímá, my 
z toho nic nemáme.“ Nebo: „My MŽP nemluvíme do Natury, tak 
ať ono nám nemluví do přehrad!“ 

•	 Na jedné straně byla/je snaha hájit profily a území pro nádrže, 
avšak stejný přístup se neuplatňuje na území pro přirozené roz-
livy vod.

•	 Vodní zákon, § 68 (území určená k rozlivům povodní) je i v ne-
dávno přijaté  „malé“  novele  zákona pojímán  jako  vytváření 
podmínek pro stavbu poldrů místo prostého umožnění rozlivů 
v nezastavěné krajině.

•	 Vyhláška (MZe) 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam význam-
ných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 
správou vodních toků, uvádí v § 2 Základní pojmy:

 „Pro účely této vyhlášky se rozumí
 a) Přirozené koryto vodního toku – koryto vodního toku nebo jeho 

úseku, které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrcho-
vých vod a dalších přírodních faktorů a které může v důsledku 
tohoto působení měnit svůj příčný profil, popřípadě i svou trasu 
v území a nebylo upraveno, změněno nebo nově zřízeno vodním 
dílem. Ostatní koryta vodních toků nejsou přirozenými koryty 
vodních toků, a to i v případě, že bylo obnoveno přirozené 
koryto vodního toku.“

  Dopad tohoto ustanovení se projevuje v kombinaci s § 5 Péče 
o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla:

 „Správce vodního toku…
 b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v uprave-

ných úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až 
do průtoku, na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje 
zachování průtočné kapacity koryta vodního toku a stability 
podélného sklonu jeho dna,...“

Rozšíření primární společenské objednávky 
Do budoucna by  se primární  společenská objednávka neměla 

nijak výrazně změnit. Dosavadní požadavky zůstávají v platnosti 
(s drobnými odchylkami). Přibývá ale jeden (různě formulovatel-
ný) požadavek – nazvěme jej přírodě blízké vodní hospodářství 
(PBVH). Chceme, aby:
•	 přírodní hodnoty byly respektovány jako celospolečenský zájem 
a jeden ze základních atributů kultury, 

•	 (nejen  vodohospodářské)  problémy byly  chápány  a řešeny 
v širších krajinných souvislostech,

•	 vodní toky a jejich nivy měly alespoň v nezastavěných úsecích 
(polo)přírodní charakter (ekologizaci vodních toků a niv),

•	 přírodě blízké říční nivy byly vnímány jako významná opatření 
proti klimatickým změnám (vázání CO2).
Takto definovaný bod  společenské  objednávky má  charakter 

odlišný od většiny těch předchozích. Mnohem obtížněji se kvanti-
fikuje i stanovuje její nositel i plnitel. Mezi primárními požadavky 
má asi nejblíže k rekreaci. 
Promítá se do ní i požadavek na způsoby plnění ostatních nároků. 

Myslíme si, že je zapotřebí začít více využívat přírodních procesů 
k plnění společenských potřeb. Jsme přesvědčeni, že je v některých 
ohledech přírodě blízké vodní hospodářství efektivnější a levnější 
než dosavadní přístupy. Klasickou údržbu toků, která stojí každo-
ročně peníze,  lze  často  řešit  revitalizacemi  toků,  které přijdou 
z hlediska správy toku v důsledku levněji (počáteční investice na 
revitalizaci se vrátí ve snížených nákladech na údržbu toku). A také 
odstraňují nepříznivé vlivy upravených  toků v krajině  (zvýšený 
odtok vody z povodí a snížení jeho ekologické stability) a naopak 
obnovují společensky přínosné funkce přírodě blízkých vodních 
toků a jejich niv  (zadržování vody, půdy,  živin a CO2, ovlivnění 
místního klimatu a mnohé jiné).

V důsledku  také  tento přístup znamená,  že požadujeme větší 
prostor v nezastavěných územích pro vodní  toky (ekosystémy), 
ať už přímo  (území pro  revitalizace) nebo nepřímo  (umožnění 
dříve odstraněných rozlivů do nivy. V zástavbě nejsou vyloučena 
„tvrdá“ opatření,  stav  toků by však  i zde měl mít  stanovenou 
nějakou minimální nepodkročitelnou hodnotu přírodních pod-
mínek (morfologie, jakost vody, …).
Přírodě blízké vodní hospodářství se promítá zejména do těchto 

dílčích cílů:
1.  Zvýšení retence vody v krajině a zpomalení jejího odtoku (pře-

devším za pomoci přírodě blízkých opatření), mající význam 
pro období sucha i povodní.

2.  Dosažení přirozené morfologie vodních toků (za pomoci vodo-
hospodářských i samovolných revitalizací), jež je podmíněno 
obnovením přirozených fluviálních procesů v nivách  (mimo 
zastavěná území).

3.  Zpřírodnění krajiny údolních niv (zvýšení podílu lužních lesů 
a aluviálních luk), obnova poničeného hydrologického režimu 
povodí. 

4.  Umožnění migrace ryb ve vodních tocích (podélné migrace) 
a do nivy (laterální migrace).

5.  Udržení dosavadního trendu zlepšování jakosti povrchových 
(a zprostředkovaně  i podzemních) vod  –  omezení  přísunu 
umělého znečištění. 

Co brání realizaci?
Důležitá je otázka, proč se výše uvedený požadavek na prosazení 

přírodě blízkého vodního hospodářství  dosud nestal  většinově 
akceptovanou  součástí  primární  společenské objednávky  a jaké 
překážky brání jeho realizaci. Příčiny můžeme vidět následující (bez 
nároku na pořadí podle významu i úplnost):
1.  Společnost  jako  celek dosud většinově nepřijala  ekologické 

hodnoty za své, často ani nerozumí ekologickým principům. 
2.  Příslušníci střední (tedy včetně autora tohoto příspěvku) a starší 

generace  vodohospodářů  jen výjimečně prošli  ekologickým 
vzděláním v rámci školní výuky.

3.  V důsledku ani vodohospodáři  ekologický  rozměr nevnímají 
jako přirozenou součást své profese. Nikdo to po nich po dese-
tiletí nechtěl. Konzervativně  se brání  změně a komplikacím, 
které akceptace nových požadavků nutně znamená.

4.  Mladí vodohospodáři se nemají moc kde učit, komplexní holis-
tický přístup je v menšině – až vzácností – u správců toků a další 
odborné veřejnosti. Chybí částečně i ve školách.

5.  Historické procesy  způsobily,  že možnosti nápravy  a řešení 
problémů jsou složité a svým způsobem bolestivé: nivy a bře-
hy byly zastavěny  infrastrukturou, pozemky  jsou využívány 
k hospodářským činnostem, na změny hydrologického režimu 
(omezení rozlivů v nivách) si už většina zvykla, atd.

6.  Systémové důsledné  řešení  by  se  dotklo  řady  lidí  (obecné 
i odborné veřejnosti), a to způsobem, který jim většinou není 
příjemný. Je to politicky nepopulární.

7.  Nastavení  systému veřejné  správy ve  vodním hospodářství 
není zcela uzpůsobeno potřebě plnění ekologických požadavků 
a dokonce ani potřebě efektivní správy a využití prostředků.

8.  Správci vodních toků (státní podniky Povodí) nemají na reali-
zaci PBVH příliš zájem, nejsou k těmto opatřením dostatečně 
motivováni, protože jejich působení v této oblasti není požado-
váno  a ani  ohodnocováno. Z kvality  vody  ani  ekologických 
(přírodních) hodnot podniky Povodí „nic nemají“, výkony pro 
tuto oblast činností jsou „charitou“.

9.  Realizace protipovodňové ochrany většinou není zpoplatněna.
10. Tržby za vodu  jsou pro většinu podniků Povodí podstatným 

zdrojem příjmů.  Jednotková  cena vody  je přitom stanovena 
administrativně MZe,  odráží  „velikost“  odpisů  z dřívějších 
investic a další faktory. Takovýto ekonomický systém je nedo-
tažený.

11. Revitalizace velkých vodních toků a niv nemá na „společném 
poli“ vodního hospodářství a ochrany přírody jasného nositele, 
který by ji připravoval a realizoval. Přesto v rámci stávajícího sys-
tému mají k této činnosti přirozeně nejblíže podniky Povodí.

12. Obdobně neexistuje nikdo,  kdy by měl  (s)plnění některých 
potřeb či úkolů v „popisu práce“. Víme například, že odvodnění 
zemědělských pozemků a vysoká míra  jejich zhutnění velmi 
zhoršuje odtokové poměry, ale není nikdo, kdo by to soustavně 
řešil. Správa povodí (plochy) je nedostatečná/formální.
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Ekosystémové služby 
– nový pohled na užívání 
a ochranu vod
Josef K. Fuksa

Klíčová slova
zásoby vody – cena vody – ekosystémové služby

Souhrn
Ekosystémové  služby  je koncept hodnocení významu a ceny 

přírodních funkcí zemského ekosystému v ekonomice. Odhaduje 
se,  že  tvoří 180 % kontrolovaného výkonu světové ekonomiky. 
Koncept  zahrnuje  dlouhodobé  plánování  a ochranu  zdrojů 
a služeb a autorovi se zdá velmi rozumné zahrnout  jej  také do 
úvah v oblasti vodního hospodářství a vodní politiky.

Tento  článek  je  ekologický  a nechce  budit  ani  zdání  ekono-
mického přístupu. Vychází  z toho,  že  jsme  součástí  ekosystému 
a musíme jej užívat, ovšem na rozdíl od ostatních složek ekosys-

tému musíme své užívání mít pod kontrolou. To vyžaduje spojení 
řady činností, včetně různých typů hodnocení, plánování apod., 
a propojení znalostí mechanizmů (struktur a funkcí) ekosystémů 
i mechanizmů ekonomických. Koncept  ekosystémových  služeb 
může propojit skupiny odborníků a vést k rozumným postupům 
hodnocení a plánování tohoto užívání. Autor je ekolog a tímto se 
omlouvá kolegům ekonomům za používání pojmů, která v tomto 
článku mají obecný význam, i když v jejich oboru mohou mít zcela 
konkrétní technický obsah.
Vodní hospodářství  jakožto  součást  celkového hospodaření  se 

zdroji naší planety stále  řeší problém, nakolik  je voda surovina, 
zboží, nebo  zdroj, nakolik  je  to  zdroj  obnovitelný  a jak dlouho 
a za jakých podmínek bude sloužit. První instancí „nad“ vodním 
hospodářstvím je vodní politika, dnes řízená Rámcovou směrnicí 
pro vodní politiku ES  (2000/60/EC), dále WFD. Ta  se v prvním 
článku preambule vyjadřuje celkem jasně: „Voda není komerčním 
produktem jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které musí 
být chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako takovým“ [1], a tím 
propojuje oblast zájmů našeho časopisu s vodou v globálním poje-
tí. WFD je ovšem už v principu zaměřena na zlepšení a poté na 
udržitelné dlouhodobé užívání vodních a souvisejících ekosystémů, 
ne na ochranu jako takovou, nebo konzervaci.

13. Kompetence ve vodním hospodářství jsou roztříštěné mezi MŽP 
a MZe a neumožňují efektivní výkon státní správy.

14. Cena pozemků v nivách neodráží jejich umístění. Trh s půdou 
nefunguje a neplní ty možnosti, které bychom po něm chtěli.

15. Nefunguje ani institut náhrady za omezení užívání pozemků 
a staveb v územích určených k rozlivům povodní.

16. Nastavení právních předpisů v některých ohledech nepodpo-
ruje nebo dokonce brání PBVH.

Co bychom měli (u)dělat?
K (na)plnění společenské objednávky budoucnosti je tedy zapo-

třebí dosáhnout její většinové akceptace a odstranit překážky bránící 
realizaci. Proto by bylo zapotřebí uplatnit tyto nástroje a kroky (opět 
bez nároku na pořadí dle významu a úplnost):
1.  Dosáhnout skutečné komunikace mezi profesními skupinami 

„ekologů“ a „vodohospodářů“ (jen nerad zjednodušuji) a vzá-
jemného  respektu mezi  nimi.  Spolupráce  těchto profesí  je 
nutností. Je potřeba zbourat (někdy uměle vystavěné) bariéry 
mezi nimi. Společné projekty jsou k tomu dobrou cestou.

2.  Rozvíjet vzájemnou výměnu informací, zkušeností a poznatků. 
Dobrým příkladem byla série exkurzí a seminářů na téma pove-
dených revitalizací v Německu a Rakousku (pořádala AOPaK, 
Ústav pro ekopolitiku a další).

3.  Odborné i laické veřejnosti ukazovat dobré příklady realizací 
a jejich efektu.

4.  Rozšiřovat komplexní vzdělávání na školách.
5.  Zdůvodňovat  a vysvětlovat  zpětnou  vazbu  a vliv  přírodě 

blízkého  vodního hospodářství  (= PBVH)  v dlouhodobém 
měřítku; ukazovat jejich efektivitu, ekonomický přínos i úsporu 
finančních zdrojů a omezení výdajů. Přitom se musíme naučit 
pracovat i s měkkými daty a nástroji.

6.  Najít  zdroje na náhrady  těm vlastníkům pozemků v nivách, 
kteří přistoupí na změny.

7.  Postupně upravit systém státní správy ve vodním hospodářství 
a sjednotit řízení vodního hospodářství pod jedním minister-
stvem.

8.  Reorganizovat strukturu podniků státní správy vodního hos-
podářství  a zadání  jejich úkolů  –  zahrnout do  těchto úkolů 
i rozšířenou společenskou objednávku. 

9.  Změnit způsob hodnocení a odměňování správců toků a jejich 
managementu.

10. Posílit možnosti správy (plochy) povodí.
11. Začít skutečně řešit i problematiku plochy povodí (eliminace 

odvodnění,  odstranění  eroze,  zvýšení  retenční  schopnosti 
půd).

12. Stanovit minimální nepodkročitelné požadavky na stav povrcho-
vých vod (hlavně tekoucích – z hlediska morfologie koryt, ale 
i jakosti), a to jednak pro zastavěná území (alespoň umožnění 
elementárního přežití a možností migrace), a jednak nezastavě-
ná území (plnohodnotné stanovištní podmínky).

13. Zpoplatnit protipovodňovou ochranu jako veřejnou službu – ze 
zpoplatnění protipovodňové ochrany staveb (spolu)financovat 
nejen investice, ale i mj. náhrady vlastníkům dle bodu 6.

14. Do rozhodování o investicích (zejména v protipovodňové ochra-
ně) postupně zapojit i samosprávy. Zároveň by se na investicích 
měly také finančně podílet.

15. Prověřit a novelizovat legislativní a ostatní předpisy ovlivňující 
vodní hospodářství. Odstranit  legislativní překážky bránící 
konceptu PBVH.

Závěr
Vodohospodářům nelze upřít vysokou profesní kvalitu, ale proza-

tím jen v užším pojetí profese. Nyní (po desetiletích) je před ně sta-
věn nový požadavek na rozšíření jejich odborného záběru a změnu 
hodnot, přístupů i způsobů práce. Tento požadavek je zároveň šance 
i na efektivnější plnění některých dosavadních a přetrvávajících 
úkolů. Čeká nás tedy složitý proces změn. 

Poznámka: Zpracováno s použitím vlastního příspěvku na konfe-
renci „Ekosystémové služby říční nivy“ konané 28. – 30. 4. 2008 
v Třeboni

Ing. Tomáš Havlíček
ATELIER FONTES, s.r.o.

Křídlovická 19, 603 00 Brno
tel.: 549 255 496

email: havlicek@fontes.cz

Public order of water management of landscape (Hav-
líček, T.)

Key words
water management – public order

Water managers have been working on unchanging public or-
der such as water supply, other water withdrawal, flood control, 
power engineering, fishing, sailing, recreation for decades. How-
ever, conditions of work are complex and complicated. Part of the 
public order that is closely connected to the nature – the water 
management, is still not fully acceptable or it is made by society 
only by proclamation. Nevertheless, there is a growing pressure 
from the society on the fulfilment of the order, not as the only tool 
but it should work in the balance with the hard precautions. At the 
same time, there are new ways that might be promising cheaper 
and more effective operation of the water management.
However, the claims for the change are only partially accepted, 

thus many obstructions and problems stop the realization of the 
project. It is the society that has to make several changes in order 
to provide and enlarge the public order.

Pokračování na straně 401
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY
Nová struktura firmy VWS MEMSEP s.r.o.
Firma Veolia Water Solutions & Technologies  (VWS)  je v glo-

bálním měřítku  jedním z největších dodavatelů  technologických 
celků, jak pro čištění tak i pro úpravu vody. V seznamu referencí 
je možné nalézt úpravny vody pro  zásobování  obyvatel pitnou 
vodou, zdrojových vod pro průmyslové využití v různých oborech, 
jako je výroba elektrické energie a tepla, potravinářství, chemická 
výroba,  farmacie a mikroelektronika a v neposlední  řadě čistírny 
odpadních vod z průmyslové výroby, skládkové a průsakové vody 
a komunální odpadní vody.
Z hlediska výkonových kapacit prakticky neexistuje omezení, 

dodávány jsou celky pro čištění odpadní vody velkých aglomerací 
v řádech milionů ekvivalentních obyvatel, ale také zařízení o výko-
nech v jednotkách metrů krychlových za hodinu.
V rámci  rozšiřování firmy VWS do střední a východní Evropy 

došlo v polovině roku 2006 ke koupi české společnosti MEMSEP, 
vznikla tak firma VWS MEMSEP s.r.o. V rámci reorganizace a roz-
šíření firmy, v souvislosti  s novým majitelem a také novými cíli 
rozvoje firmy, vznikla divize zabývající se projekty čistíren odpad-
ních vod. Při  realizaci našich projektů využíváme dlouholetých 
zkušeností  projekčního oddělení,  realizačních  skupin  a dalších 
podpůrných  oddělení  v rámci  firmy.  Excelentní  technologické 
know-how je zajištěno v rámci struktury VWS podporou interních 
kompetenčních center z celého světa specializovaných na jednot-
livé segmenty průmyslu, případně komunální projekty, též ale na 
jednotlivé technologické procesy čištění odpadních vod.

Oblast působení na trhu ČOV
Společnost VWS MEMSEP ve sféře čištění odpadních vod pokrý-

vá nejen oblast komunálních, ale i průmyslových aplikací. V obou 
těchto  technologických oblastech využívá  zejména  technologií 
patentovaných mateřskou společností, nebo jejích dalších dceřiných 
společností, rozmístěných po celém světě.
VWS MEMSEP tímto způsobem přináší na český trh nové, nebo 

prozatím málo  aplikované  technologie  a procesy pro  výstavbu 
nových ČOV,  ale  zejména pro  rekonstrukce nebo  intenzifikace 
stávajících ČOV. Tyto  technologie  jsou vhodné při  intenzifikaci 
z důvodů potřeby zvýšení kapacity dané ČOV díky zintenzivňování 
průmyslové výroby a rozšiřování městských aglomerací i intenzifi-
kace vyvolané zpřísněním odtokových limitů v parametrech dusík 
a fosfor. Další samostatnou kapitolu tvoří zařízení pro intenzifikace 
kalového hospodářství. 

Jednotlivé technologie
V oblasti čištění komunálních odpadních vod společnost VWS 

MEMSEP nabízí  technologie vyvinuté v rámci VWS a prověřené 
stovkami instalací na významných ČOV po celém světě. Jde zejména 
o kompaktní technologii BIOSTYR, která je aplikovatelná pro nitri-

fikaci a denitrifikaci v hlavním čistírenském procesu i pro doplnění 
stávajících ČOV terciárním postdenitrifikačním stupněm.
Další z kompaktních technologií určených tentokrát pro terciární 

chemické odstranění fosforu a také eventuelního zbytkového orga-
nického znečištění jsou jednotky ACTIFLO, založené na chemickém 
srážení a vysokorychlostní sedimentaci za pomoci zatěžkávadla.
Pro  intenzifikaci  anaerobního  kalového  hospodářství VWS 

MEMSEP nabízí systém termální hydrolýzy THELYS. Další kom-
paktní technologie v portfoliu VWS jsou určeny pro řešení primární 
sedimentace, dezodorizace,  sušení kalu a v podstatě  jakéhokoliv 
čistírenského procesu. 
Neopomenutelnou  technologií  jsou membránové bioreaktory 

(MBR) BIOSEP a modulární systém BIOSEP Pack. Aplikace MBR je 
stále více relevantní s narůstajícími požadavky na kvalitu vypouš-
těné vody a také jednoznačně otvírá cestu k recyklaci vody. Systém 
BIOSEP je v rámci VWS prověřen již více než padesátkou úspěšných 
instalací a patří bezesporu k vlajkovým technologiím skupiny.

Během  let 2007-2008 došlo ve  skupině VWS  ke dvěma velmi 
významným akvizicím, které upevnily pozici VWS jako dodavatele 
špičkových technologií v oblasti úpravy a čištění vody.
První  z těchto významných akvizic  je firma ANOXKALDNES, 

která vyvinula technologii MBBR založenou na využití vlastností 
biofilmu na speciálních nosičích. Jednotlivé vysoce flexibilní pro-
cesy MBBR je možné využít zejména při intenzifikacích stávajících 
ČOV bez nutnosti zvyšování objemu nádrží, a to pro komunální 
i pro průmyslové ČOV. Nosiče ANOXKALDNES již našli uplatnění 
na několika ČOV v České republice, kde byli dosaženy pozoruhodné 
výsledky v účinnosti čištění. 
Druhou a neméně významnou akvizicí je firma BIOTHANE Sys-

tems International. BIOTHANE je předním světovým dodavatelem 
vysokozátěžových anaerobních reaktorů typu EGSB a UASB. Apli-
kace této technologie je vhodná zejména na průmyslové odpadní 
vody s vyšší koncentrací organického znečištění, kde se uplatňují 
její hlavní přednosti a to jednak kompaktnost a hlavně transformace 
většiny znečištění na energeticky využitelný bioplyn. 
Jak je zřejmé z uvedeného výčtu technologií, které naše firma VWS 

MEMSEP reprezentuje na českém trhu,  jsme jednou z mála firem 
v ČR schopnou nabídnout a realizovat projekt komplexního řešení 
vodního hospodářství v průmyslové i komunální sféře. V následují-
cích několika vydáních tohoto časopisu se budeme podrobněji věno-
vat představení jednotlivých technologií pro čištění odpadní vody.

Ing. Petr Horecký
petr.horecky@veoliawater.com
VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5
www.memsep.cz
www.veoliawaterst.com



401vh 11/2008

Vnitrozemské vody (povrchová a podzemní + voda v atmosfé-
ře)  tvoří sice nepatrnou část světových zásob, mají však rychlý 
oběh  a jsou  součástí  globálního  cyklu  –  spíše můžeme  říci,  že 
jsou na něm závislé. Pro ČR je průměrná suma ročního odtoku 
vody řekami cca 15 mld. m3, což v jednotlivých hydrologických 
oblastech ČR představuje mezi 16 a 36 % spadlých srážek [2,3]. 
Celý systém se stále obnovuje, takže vypočítat momentální objem 
povrchové vody na území ČR nelze. Pro řeky je to iluze bezesporu, 
a i když známe objemy cca 25 000 nádrží a rybníků (4 174 mil. 
m3), jejich doba zdržení je v týdnech až měsících. Jen osm nádrží 
ze 71, vymezených v ČR  jako  samostatné vodní útvary  [4], má 
průměrnou dobu zdržení vyšší než 365 dní (Klíčava, Opatovice, 
Přísečnice,  Rozkoš,  Sl. Harta,  Stanovice,  Švihov,  Žermanice). 
Podzemní vody obíhají  s obecně delší dobu zdržení  – hodnoty 
bazálního odtoku se, podle hydrologických oblastí, pohybují mezi 
42 a 60 % měřeného průtoku v tocích  [2,3]. Pro žádnou složku 
„vodního bohatství ČR“ tedy nemůžeme vypočítat nějakou „oka-
mžitou“ zásobu (objem, počet) bez úvahy o oběhu, a znásobit ji 
nějakou hypotetickou  jednotkovou cenou. Musíme tedy opustit 
lokální hodnotící hledisko (moje řeka zde, moje nádrž, moje distri-
buční síť), a pracovat s tím, že prostě sedíme na součásti vodního 
koloběhu a žijeme s ním – to znamená, že jej užíváme a jsme na 
něm závislí. Podíl na užívání a závislosti platí zprostředkovaně pro 
každého a rozdíly v přístupu (občan, podnikatel, vodohospodář, 
politik,  co  je dál??)  souvisí  jen s momentálním místem  jedince 
ve společnosti. Na rozdíl od uhlí, ropy, elektřiny, alkoholu apod. 
závisí na vodě a jejím cyklu celý zemský ekosystém, tedy nejen 
lidé, a navíc – systém fungoval a funguje i bez lidí.
Rámcová směrnice požaduje na členských státech řadu organi-

začních a ekonomických opatření, které mají zajistit zlepšení stavu 
a ochranu vodních útvarů podzemních a povrchových vod, pro ČR 
vymezených v národních částech mezinárodních Oblastí povodí 
Labe, Dunaje  a Odry. Základní pomůckou  je vymezení  systému 
vodních útvarů, pro povrchové vody navázaných na hierarchizova-
ný model říční sítě a pokrývající celé území státu [4]. Vodní útvary 
povrchových vod obecně zahrnují všechny objekty ve své ploše, což 
umožňuje zahrnout do péče (a případně i do plánů povodí) i menší 
objekty, prvky apod. Ekologický stav vodního útvaru se stanovuje 
porovnáváním aktuálního stavu s příslušným referenčním typem, 
což nastavuje stejné podmínky „známkování“ pro útvary v oblasti 
horních toků i dolních toků. Uvedené aspekty vedou k tomu, že 
všechny vodní útvary a všichni obyvatelé povodí mají v systému 
WFD stejné postavení, bez rozlišování na „horní a dolní“. Dnes jsme 
ve fázi zpracování prvních Plánů povodí (2009–2015), v dalších kro-
cích WFD předpokládá především zpracování a zavedení principů 
návratnosti nákladů za vodohospodářské služby. To mají státy podle 
článku 9 zajistit do roku 2010 a výsledkem bude významný pokrok 
v oceňování nákladů, výnosů a ztrát, vedoucí k jejich narovnání či 
kompenzaci. Co  jsou náklady a přínosy  (costs and benefits, dále 
CaB) z užívání vody či vodních ekosystémů, to je ovšem problém, 
který nebude nikdy vyřešen úplně – i Rámcová směrnice požaduje 
řešení v poměrně omezené oblasti.

Jak si ceníme vody dnes
„Jak“  –  tím  se  zde míní  způsob, nikoliv  výsledek oceňování. 

Obecná cena vody jako součásti života je nekonečná, to jistě uzná 
každý. V praxi ovšem pracujeme s „nižšími“ kritérii a musíme  je 
hodnotit prakticky, srovnatelně s ostatními „cenami“, tedy v rámci 
ekonomiky, ať už denní nebo dlouhodobé. V historicky nedávné 
době  se projevil  rozpor mezi obyvateli  (jedinci,  obcemi, okresy, 
státy) na horních tocích a dolních tocích, kdy zejména ti „dolní“ 
požadují dostatek vody, příjemný průtokový režim a vysokou jakost 
vody ve „svých úsecích“ řek, a k tomu dostatek pitné vody. Toto 
vše požadovali na „horních“ a postupně uznávali, že to na horních 
tocích vyžaduje regulaci hospodaření, omezování rozvoje atd., což 
je třeba kompenzovat platbami apod. Obecně se má za to, že „dolní“ 
jsou obecně bohatší na finanční statky, takže jsou schopni „horním“ 
platit. To může být pravda, pokud počítáme v dnešních platebních 
schopnostech, ale zásadní problém tohoto předpokladu je v tom, 
že  se nejedná o klasický  systém prodeje  a koupě  zboží  s cenou 
dohodnutou podle nějakých zvyklostí (předpisů), jak pro současný 
stav realizace projektů povodňové ochrany popsala v tomto časo-
pise Čamrová [5]. Obecně máme před sebou složitý systém v čase 
a prostoru, kdy doba a alokace CaB i plateb a příjmů je předmětem 
stálého vývoje, a také objevování a poznávání struktury obou stran 

CaB. Na úrovni mezinárodní  spolupráce  v povodích  řeší  tento 
problém od sametové revoluce mezinárodní komise pro ochranu 
Labe, Dunaje a Odry. 
Později byl problém popsán a je řešen jako internalizace externa-

lit, čili zahrnutí externích nákladů a ztrát nezúčastněných subjektů 
do výkonů (a nákladů) institucí a organizací, které lze ekonomicky 
vyjádřit. Problém  rozdělování plateb ovšem zůstává,  stejně  jako 
vlastní  objevování  a hodnocení  externalit,  navíc  se  zahrnutím 
jejich projevů v čase – a také se zahrnutím jisté úrovně poctivosti 
vůči dalším generacím. Zdaleka se nejedná jen o statky typu voda 
pitná, voda pro závlahy, pro energetiku, plavbu, ale i o záležitosti 
typu povodňová ochrana [5], a dále zůstává sportovní a turistický 
byznys atd. I když předpokládáme jeho významný rozvoj, tak v této 
oblasti  již zřejmě systém zahrnutí externalit nebude jako nástroj 
stačit, zejména když zahrneme neopomenutelné kulturní aspekty, 
obecnou ochranu přírody a životního prostředí. Jediné, co už snad 
dnes nemusíme po několika tisících let respektovat, je role vod při 
obraně sídel.
Vrátíme-li se k preambuli Rámcové směrnice, i v ní je obsaženo 

něco více, než ve vlastním textu, obsahujícím instrukce jak splnit 
cíle  včetně preambule. Text  uvádí  neopomenutelné  technické 
detaily a podmínky a upozorňuje, že pracujeme s celými vodními 
ekosystémy.

Ekosystémové služby – služby ekosystémů
S rostoucím zájmem o změny stavu životního prostředí se vyví-

její  také  sofistikované postupy hodnocení podílu  jeho  složek na 
standardně měřených výkonech ekonomik,  jednotlivých odvětví 
(zemědělství, doprava, energetika, stavebnictví...), firem nebo obcí 
(odpovědnost  za degradaci prostředí,  produkce odpadů apod.). 
Důvody jsou v zásadě dva – rostoucí obecné povědomí o tom, že 
jsme  součástí  zemského  ekosystému a máme vůči němu odpo-
vědnost,  a pragmatické zjištění,  že zemský ekosystém  jako zdroj 
a podpora podnikání má určité limitace a další rozvoj „postaru“ již 
dnes není udržitelný. Postupně byl vyvinut koncept Ekosystémo-
vých služeb [6,7], definovaných jako přínos, který lidstvo získává 
přímo či nepřímo od ekosystémů, od jejich struktur nebo funkcí 
(které se tím také mění). Koncept se stal podstatným předmětem 
mezinárodního projektu Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 
otevřeného v roce 2001  generálním  tajemníkem OSN. Definice 
a výčet služeb  jsou převzaty z materiálů MEA [8] a navazujícího 
komentáře týmu Farber, Constanza et al [9]. Na webové adrese [8] 
je k dispozici i pracovní český překlad souhrnu, pořízený Minis-
terstvem životního prostředí, který byl pro potřeby této publikace 
zčásti respektován.
Výčet [8] s doplněním podle [9] je uveden v tabulce 1. Zahrnuje 

24 položek, které lze dále doplňovat či slučovat – podstatné je jejich 
rozdělení do čtyř skupin – podpůrné, regulační, produkční a kul-
turní. Tyto skupiny dnes hodnotíme s velmi rozdílnými přístupy. Je 
zřejmé, že ve skupině 3 „produkční funkce/služby“ najdeme místo 
pro aplikaci současných ekonomických nástrojů, v mnoha přípa-
dech přímo ceny komodit, které se vyvíjejí od začátku organizované 
lidské společnosti a zdánlivě je tedy lze považovat za reálné, rovné 
atd. I u klasických cen za zboží a služby v této skupině však dnes 
vidíme z hlediska dlouhodobého užívání dvě slabiny:
•	 Neznáme dostatečně externality (skutečné ceny bez dotací, podíl 
nákladů a energií na  zemědělskou produkci,  těžbu, distribuci 
produktů, ztráty  třetích stran, ztráty dané dopady na přírodní 
systémy apod.).

•	 Ani v tomto případě neznáme podíl, který na takové ceně má pra-
původní funkce ekosystému, tedy ekosystémová služba. Proč je to 
dnes najednou důležité: Zátěž ekosystému a jeho kapacita je dnes 
lidským užíváním významně ovlivněna, rozšiřování některých 
ekonomických činností naráží na limity prostředí (např. rybolov), 
u některých služeb/funkcí se zřetelně zvyšuje frekvence vážných 
situací a problémů, někdy až katastrofických. Bez ohledu na dlou-
hodobé prognózy nelze v dnešním  propojeném světě ignorovat 
nějakou oblast či období a bez akce čekat, až se to „samo“ vyřeší. 
A ekosystémové služby většinou poznáme a vezmeme vážně, až 
když přestanou  fungovat  a je nutno  je nahradit  „uměle“,  tedy 
v oblasti standardních ekonomických nástrojů, které je pak náhle 
zahrnou do nákladů a cen „zboží“.
Pro  skupinu 2  „regulační  funkce/služby“  je dnes běžné,  že  se 

s nimi počítá v odhadech hospodářského rozvoje, včetně možných 
rizik (rizik jako takových a rizik odhadů vývoje) a nákladů. Nicmé-
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ně, kalkulace podle standardních ekonomic-
kých ukazatelů asi není možná – z velké části 
proto, že funkce jsou komplexní a nelze je 
jednoduše oceňovat a ovlivňovat, stejně jako 
zatím heterogenní konzumní a sociální zvy-
ky lidské populace. Kulturní funkce/služby 
ve skupině 4 jsou možná vysoce podhodno-
ceny  a v konzumní  společnosti  jsou  často 
zaměňovány s kulturním a turistickým byz-
nysem, tedy pro někoho se skupinou 3.
S podpůrnými  službami/funkcemi  ve 

skupině 1 prostě počítáme, ale jako u skupin 
2 a 3  ignorujeme  jejich podíl na výkonech 
ekonomiky, což vede k zmíněným chybám 
v odhadu vývoje. Historická práce Costan-
zova týmu [6] uvádí globální odhad sumární 
kalkulace cen ekosystémových služeb pro rok 
1994 na úrovni 33 trilionů USD, z toho 37 % 
připadá na  terestrické ekosystémy, rovným 
dílem na  lesy a mokřady. Základní proble-
matickou veličinou ve výpočtu byl odhad 
„ceny“ koloběhu živin  (cca 50 % bilance). 
Podstatný  je ovšem poměr  této  sumy ceny 
ekosystémových služeb (ESS) ke globálnímu 
hrubému národnímu produktu, který uvádějí 
po korekci jako 1.8 : 1. To znamená, že i při 
úplné eliminaci položky „koloběh živin“ by 
byl poměr ESS/GNP zhruba rovný. S rostou-
cím počtem „detailů“ samozřejmě klesá odva-
ha k podobným kalkulacím a jejich upřes-
ňování, ale význam „samozřejmé podpory“ 
ekosystémových  služeb  je  vedle  výkonu 
standardní ekonomiky podstatný. Relativně 
vysoký „výkon“ ekosystémových služeb vedle 
standardní ekonomiky ovšem také znamená, 
že podstatná část výroby a spotřeby není pod 
kontrolou současných standardních ekonomických nástrojů. Tedy 
i pro potraviny, které si koupíme, platíme sérii přidaných hodnot 
k práci přírody, včetně práce zemědělce, totéž platí např. pro vodné 
a stočné. Ekosystémové  služby opravdu oceníme až  „zmizí“,  ale 
v oblasti blízké tomuto „zmizení“ jsou již zřetelně drahé. Naopak 
– dokud o nich nevíme, jejich cena je zdánlivě nulová – a to vede 
k jejich podceňování a možnému přetěžování.

Ekosystémové služby poskytované vnitrozemskými 
vodami
V globálním ekosystému mají vnitrozemské vody v cyklu vody 

zdánlivě marginální místo, pro udržení  života a existenci  lidské 
společnosti je ovšem jejich úloha zcela zásadní. Pro ČR jako vnit-
rozemský stát bychom měli vedle sebe stále vidět povrchové vody 
v tocích a nádržích, podzemní vody, mokřady a zdánlivě neviditel-
nou vodu v krajině, v půdě atd. V každé skupině ekosystémových 
služeb vidíme významná specifika. K jednotlivým skupinám:
Podpůrné:  Existence  a udržování  habitatů  –  nic  se  nemění 

tak  jako  řeky,  zejména  jejich hydromorfologické  charakteristiky. 
V současné době tento problém řeší Rámcová směrnice, která do 
hodnocení  ekologického  stavu vodních útvarů  zavádí  i změnu 
hydromorfologických charakteristik. Dále zavedla statut silně ovliv-
něných (a umělých) vodních útvarů, který potenciálně umožňuje 
rozumné užívání říčních systémů.
Regulační: Existuje mnoho názorů na služby a regulaci místního 

klimatu a oběhu vody, v poslední době uplatňovaných v diskusích 
o projevech globální klimatické změny [10]. Klasická oblast je však 
úloha v příjmu, transportu a transformaci odpadů, včetně minerál-
ních živin. Jakkoliv se situace v oblasti zatěžování vod odpady od 
roku 1990 významně zlepšila, stále spoléháme na mýtický pojem 
samočištění, jehož obsah se ale také významně změnil. V oblasti 
dnešní úrovně jakosti vody a skladby odpadních vod je přírodní 
snižování vypouštěných koncentrací  specifických polutantů  (ale 
také sloučenin dusíku) neefektivní a přitom je již u některých látek 
(některá farmaka, bisfenolA) prokázáno, že  jejich reálné koncen-
trace v tocích mají např. významné endokrinní účinky na vodní 
organismy [11]. Dopady na jakost vody pro vodárenskou úpravu, 
rekreační využití, pěstování ryb apod. se postupně projevují v sku-
pinách 3 a 4.

Produkční: Jakost vody pro výrobu pitné vody je typicky význam-
ně závislá na přírodních procesech a cyklech a s její regulací máme 
bohaté zkušenosti, včetně ekonomického hodnocení. Totéž platí pro 
vodu užívanou pro energetiku (vodní + chlazení tepelných elektrá-
ren). Co není v hodnocení ekosystémových služeb zvládnuto jsou 
externality – převody vody, oteplování, návrat použité čili odpadní 
vody do toků (čištění). Část problematiky dnes řeší Rámcová směr-
nice ve zmíněném článku 9.
Kulturní: Pevnina byla osídlena podle řek a řeky tvoří osy kul-

turní krajiny a lidských sídel. Z tohoto hlediska je služba estetická 
a poznávací zásadní a nejcennější. Nicméně, striktní ekonom tvrdí, 
že pokud toto má vliv na lidské konání, je to v principu hodnotitelné 
či ocenitelné [12]. V praxi se kulturní a estetická hlediska, a rekreace 
jako nutná součást pracovního procesu, spojují s turistikou, tedy 
v podstatě ekonomickou činností spadající do skupiny 3 a výsledek 
je, že řada ekosystémů je významně a negativně ovlivněna turisti-
kou. Letos vidíme doma v oblasti vodního hospodářství dva takové 
školní problémy, druhý je do budoucna závažnější: 
•	 Pokusy o regulaci splouvání horní Vltavy, která má chránit řeku 
proti totálnímu přeskládání a vybroušení koryta loděmi, pádly 
apod. Konflikt mezi ochránci přírody, místním turistickým prů-
myslem a vodáky (ti mají oprávněné kulturní či estetické zájmy) 
je logický, kompromis může být dosažen jen v konsensu dlouho-
dobé ochrany a veřejného pochopení problému.

•	 Odvážení sněhu z pramenních oblastí do nížiny, aby se zde mohly 
konat  lyžařské závody – na náměstí, na Hradčanech, nebo – ve 
velkém – v umělém „lyžařském“ areálu u Liberce. Zde  je otázka 
„kulturního“ aspektu zcela podružná vedle obchodní stránky tako-
vých akcí, které lze vyúčtovat zdánlivě velmi snadno. Při pátrání 
po možné a reálné ceně a regulaci ovšem záhy zjistíme, že nevzniká 
ani externalita, protože sníh není formálně „voda“, ani jako součást 
sezónního cyklu, a tedy není předmětem ochrany a hospodaření 
(a povolování a plateb) podle vodního zákona [13]. I když tedy tato 
voda na jaře neproteče svými obvyklými cestami, kde bude chy-
bět, a dokonce možná zatíží systémy v jiném povodí (mezi Labem 
a Odrou), lze tuto loupež postihovat jen pokutou a jen pro poškození 
porostů a luk v CHKO apod. V této „nové oblasti ekosystémových 
služeb“ (voda pro lyžování a zasněžování obecně) zřetelně chybí 
informační a regulační nástroje na elementární úrovni.

Skupina služeb/
funkcí: 

Ekosystémová služba:

1. Podpůrné 
Základní funkce zemského ekosystému, nezbytné pro funkci ostatních 
skupin:
Tvorba půdy.
Koloběh živin.
Primární produkce.
Opylování a transport semen.
Existence a udržování habitatů.
Hydrologický cyklus.

2. Regulační  Udržování a kontrola základních procesů v „rozumných mezích“:
Regulace plynů – atmosféry.
Regulace klimatu.
Regulace oscilací v prostředí.
Biologická regulace – interakce druhů včetně kontroly nemocí a „škůdců“.
Regulace vodního cyklu.
Regulace odpadů mimo přirozené cykly.
Regulace toků živin – retence apod.

3. Produkční Poskytování přírodních zdrojů a surovin:
Voda – přísun a „retence“ v řekách, jezerech, podzemních kolektorech.
Potraviny – přírodní a udržování podmínek pro zemědělství.
Suroviny – vlákna, konstrukční dříví, palivové dříví apod.
Genetické zdroje – pro šlechtění, pro boj se „škůdci“ apod.
Medicinální zdroje – léčivé rostliny a přírodní látky apod.
Ornamentální zdroje – dekorační materiály apod.

4. Kulturní
Podpora výchovných, emočních, poznávacích a psychologických procesů 
(velmi často v pragmatické kombinaci s turistickým byznysem, tedy ve 
skupině 3) a pohody:
Rekreace (jakožto odpočinek).
Estetika (jako potěšení z fungující přírodní krásy).
Výchova (vedoucí k chápání ekosystému a místa člověka v něm) a věda.
Duchovní a historické povědomí (od historického významu po pocit přísluš-
nosti k určitému místu / krajině).

Tabulka 1. Seznam ekosystémových služeb podle [8,9].
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Závěr: K čemu tedy je koncept ekosystémových 
služeb a jaké má limitace
Ekosystémové služby by mohly být prostředkem k posuzování 

vhodnosti,  významu,  ceny  a opatření,  která  experti  i výkonní 
pracovníci  a jejich organizace až vlády plánují  a realizují. Výčet 
jednotlivých „služeb“ může být rozšiřován, ale zůstává podstatné 
rozdělení do čtyř obecných  skupin  s různým vztahem k použití 
jednoduchých  a dnešních  ekonomických nástrojů. Uvažování 
v kategoriích  ekosystémových  služeb  lze považovat  za  extenzi 
uvažování v kategoriích Rámcové směrnice, a je-li ve světě běžné, 
jistě by pomohlo i u nás. Je to běh na dlouhou trať a má četné pro-
blémy. Vyhneme se (s omluvou) dnešním problémům praktických 
ekonomů i ekologů a pokusíme se je předvést obecně:
Výhody: Koncept ekosystémových služeb automaticky předpo-

kládá dlouhodobý dopad a hodnocení v širokých  souvislostech. 
Jednotlivé „služby“ mohou mít funkci komodity i funkce, lze rozlišit 
služby „složené“ a naopak projekty zasahující do více „služeb“.
Koncept předpokládá, že umožní zahrnout ekosystémové služby 

do ekonomických hodnocení. To může podstatně zlepšit oceňování 
i v oblasti dnes uznávaných komodit a zvětšit jejich rozsah. 
Omezení: Stejně  jako u dnešních  systémů,  zůstává problém 

počitatelnosti a měřitelnosti jednotlivých služeb jako základ k oce-
ňování a plánování. Ekosystémové služby obecně nejsou konečný 
produkt funkce Matky Přírody, snad s výjimkou očištěných funkcí 
ve skupině 4 [14].
Systém je prezentován jako prostředek pro přiblížení ekonomic-

kých kritérií dlouhodobému užívání zemského ekosystému. I když 
je logicky stále dosti antropocentrický, podceňuje od začátku služby 
ve skupině 4  (estetické, kulturní) a vyhýbá se oblasti  „obecného 
blaha“  (welfare),  veřejného zdraví,  výchovy apod.,  a pokouší  se 
přizpůsobit je ekonomickému hodnocení.
Komu tento nástroj patří do ruky a co je předpokladem použitel-

nosti konceptu: Nezávisle na stupni liberálnosti jednotlivých systé-
mů je koordinace a kontrola systému měr a vah alespoň posledních 
5000 let pevně v rukou panovníků a vlád – k obecnému prospěchu. 
Není tedy ani dnes důvod osvobodit vlády od povinnosti hodnocení 
dopadů lidských činností na zemský ekosystém, nakonec sama akce 
Millennium Ecosystems Assessment je produktem OSN. U všech 
zúčastněných – osob i institucí – se ovšem předpokládá:
1. Dlouhodobé uvažování.
2. Spolupráce mezi obory a ne čekání na „podložené a jasné“ infor-
mace od jedněch specialistů druhým, aby mohli „začít pracovat 
ve svém oboru“ bez rizika a nejistot.

Autor děkuje ing. L. Čamrové za inspirující úvahy v článku [5]. 
Materiál pro tento text byl zpracován s podporou výzkumného 
záměru MZP0002071101/3614.
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Ecosystem services is a concept in assessment of significance 
and values of natural  functions of  the earth ecosystems  in  the 
economy. The ecosystem services are estimated to constitute 180% 
of the controllable capacity of the world economy. The concept 
comprises longterm planning and protection of sources and ser-
vices and the author considers as very wise to include it also into 
reasoning in the field of water management and water policy.
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Vodní právo  
v Českých zemích 
v období 1870–1955
Arnošt Kult

Klíčová slova
vodní právo – občanský zákoník – věc hmotná – věc nehmotná 
– věc vyloučená ze soukromoprávního obchodu – veřejná řeka 
– vodní zákon

Souhrn
Článek se věnuje českému vodnímu právu v období 1870–1955. 

Nemalý vliv na jeho vývoj mělo římské vodní právo. Pro objasně-
ní hlavních principů vodního práva je ve druhé části ve zkratce 
popsán základní právní pojem „věc“. Veřejné řeky byly v římském, 
rakouském  i českém právu zařazovány mezi věci vyloučené ze 
soukromoprávního obchodu. Ve třetí části jsou popsána některá 
ustanovení rakouského občanského zákoníku, která souvisejí s vod-
ním právem. Ve čtvrté části uvádíme některé hlavní zásady říšského 
vodního zákona č. 93/1989 ř. z. V páté části se popisují jednotlivá 
ustanovení českého vodního zákona č. 71/1870 čes. z. z.

Úvod 
V současnosti  se  připravuje  tzv.  „velká  novela“  zákona  

č. 254/2001 Sb.,  o vodách  a o změně některých  zákonů  (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů [15]. Při každé tvorbě právních 
norem  je vhodné vycházet  z historických  souvislostí. Možná by 
bylo vhodné, aby existovala i určitá povědomost o vývoji českého 
vodního práva jak u širší vodohospodářské veřejnosti, tak přede-
vším u zpracovatelů návrhů klíčových legislativních změn v dané 
oblasti. Snad k tomu i tento článek přispěje. V následujícím textu se 
nejprve pokusíme úzce navázat na dříve zveřejněný článek „Stručný 
úvod do římského vodního práva a jeho zásad“ [4]. Pozornost bude 
věnována  jen  základním pojmům a souvislostem mezi  českým 
a římským právem.

Vliv římského vodního práva na vodní právo 
v Českých zemích
Uvedený text byl zpracován především kvůli těm čtenářům, kteří 

neměli možnost se seznámit s článkem [4]. Pokusíme se o stručnou 
rekapitulaci nejdůležitějších částí již publikovaného textu. Navíc 
byly doplněny jen citace z publikace [3].
Římské vodní právo mělo značný vliv na vývoj vodního práva 

v Českých zemích. Do našeho práva bylo převzato pojetí veřejnos-
ti  tekoucích vod,  a to  již do první  české kodifikace obsažené ve 
Vladislavském zřízení zemském z roku 1500. Bylo stanoveno, že 
splavné řeky, stejně jako silnice, jsou obecným statkem. Uvádíme 
text z publikace [3]: 

„574 Nalezli vuobec za právo: Že silnice starodávnie svobodné býti 
mají každému a každý na svém gruntu má silnici opravovati. Neo-
praví-li, vyjedú-li podlé té cesty na jeho grunty, že toho hájiti žádný 
nemá, neb jest tú škodu sám sobě vinen, poněvadž silnice neopravil 
na gruntu svém. A také silnice na vodách, jeziech v prostředku 
mají býti odevřieny svobodně  tak,  jakž od  starodávna vždycky 
bývalo, bez překážky, tak aby lidé mohli doluov i nahoru jezditi 
bez útiskuov i bez překážky s lodimi i lesy.“ 
Vodoprávní problematika byla pojednána např. i v článcích 497 

a 498 (podle nové edice):
„497 Nalezli vuobec za právo: Každý nápadní vodu na svém 

gruntu muož ji pojieti k své potřebě.“
„498 Nalezli vuobec za právo: Že každý muož vodu na svých 

gruntiech pojieti a po svých gruntiech ji vésti a zase též po gruntiech 
svých do starého toku ji pustiti.“ 
Pro celkové pochopení římského vodního práva [1] je zapotřebí 

mít i určité povědomí o pojmu věc – „res“. Proto se zmíníme o tom, 
jak tehdejší právníci členili věci „res“ na:
I. hmotné „res corporales“,
II. nehmotné „res incorporales“ (věcmi nehmotnými byla majetková 
práva vyjma právo vlastnické),

III. vyloučené ze soukromoprávního obchodu – věci vyloučené ze 
soukromoprávního obchodu nemohly být předmětem vlastnictví 
a jiných soukromých práv; věcmi v tomto smyslu byly:
a)  věci  vyloučené  ze  soukromoprávního obchodu  z důvodů 

náboženských „res divini iuris“, a to:
  1.  chrámy a předměty náboženského charakteru „res sacrae“ 

(věci bohoslužebné),
  2.  náhrobky a příslušné pozemky „res religiosae“,
  3.  hradby  a věže  „res  sanctae“  (věci  pod  záštitou  bohů 

– nedotknutelné a neporušitelné),
b)  věci patřící celému (římskému) národu „res publicae“, („věci 

veřejné“ – nepřímo patřící římskému státu), šlo především o: 
  1.  veřejné řeky „flumina publica“ (stále tekoucí řeky, patřící 

římskému lidu),
  2.  další veřejné věci v obecném užívání (věci, patřící řím-

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

c)  věci všem společné „res omnium communes“ (vzduch a moře, 
případně i mořský břeh).

Tento výčet byl uveden především na jednoznačné vymezení veřej-
ných řek vzhledem k jiným věcem „res“, s tím, že toto pojetí mělo 
zásadní vliv na řadu ustanovení základního dokumentu středoevrop-
ského práva, kterým byl rakouský obecný občanský zákoník.

Obecný občanský zákoník rakouský  
ze dne 1. června 1811
V 18.  století  docházelo  v Rakousku  ke  kodifikaci  práva  pod 

vlivem Napoleonova  „Code Civil“. V roce 1811 byl vydán obec-
ný občanský zákoník  –  „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch“ 
(ABGB) [17], vyhlášený patentem ze dne 1. června 1811 č. 946 sb. 
z. s. – zde se nacházela i vodoprávní ustanovení. Všechny splavné 
řeky  se pojímaly  jako veřejný majetek  (statek) určený k užívání 
všech občanů (státních příslušníků) – jako „res publicae, quae in 
communi usu sunt“ (věci veřejné, které jsou v obecném užívání). 
Obecný občanský zákoník [17] byl základem práva po celé 19. století 
a v Rakousku platí ABGB [17] dodnes; minimálně tři čtvrtiny textu 
nebyly k dnešnímu dni dotčeny žádnou z novel. Zákoník vycházel 
jak z tradic římského práva, tak z koncepce tzv. přirozeného práva 
(vliv osvícenství) a člení se na:
a) Úvod (§ 1–14),
b) Díl první – O právu osobním (§ 15–284), 
c) Díl druhý – O právu k věcem (§ 285–1341),
d) Díl třetí – O ustanoveních společných pro práva osobní a práva 
věcná (§ 1342–1502).
S ohledem na vodní právo  je  zapotřebí  se  zmínit  o úvodních 

ustanoveních druhého dílu, a to o části s názvem: „O věcech a jejich 
právním  rozdělení“. V úvodním § 285 –  „Pojem věci  v právním 
smyslu“ je stanoveno:

„Vše, co se liší od osoby a slouží k potřebě lidí, se nazývá věcí 
v právním smyslu.“
Paragraf 286 – „Rozdělení věci podle rozdílnosti subjektu, které-

mu patří“ má následující znění:
„Věci na státním území jsou buď majetkem (statkem) státním nebo 

soukromým. Poslední jmenovaný náleží buď osobám jednotlivým 
nebo právnickým, menším společnostem, nebo celým obcím.“
V § 287 je stanoveno:
„Věci, které si smějí přivlastnit všichni členové státu, se nazývají 

věcmi bez pána (věci ničí, nikoho, „volné“ – „res nullius“). Věci, 
které jsou všem (občanům) ponechány jen k užívání, jako silnice, 
veletoky (velké řeky), řeky, mořské přístavy a mořské pobřeží, se 
nazývají obecným nebo veřejným majetkem (statkem). To, co je 
určeno k pokrytí potřeb státu, jako mincovní, poštovní a jiný regál, 
komorní statky, díla báňská a solní, daně a cla, je nazýváno státním 
majetkem (tvoří státní aktiva).“
Dále je, s ohledem na základní právní definice, důležitý § 291 

– „Rozdělení věcí podle jejich různé povahy“:
„Věci se dělí podle jejich různé povahy na hmotné a nehmotné, 

na movité a nemovité, na zuživatelné a nezuživatelné a na ty, které 
lze, či nelze, ocenit.“
Paragraf 292 – „Věci hmotné a nehmotné“ podává upřesnění:
„Věci hmotné jsou ty, které lze vnímat smysly; jinak se nazývají 

nehmotné, např. honební právo, právo rybolovu a všechna ostatní 
práva.“
Paragraf 293 –  „Movité  a nemovité věci“ obsahuje následující 

vysvětlení:
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„Věci, které lze přenášet bez porušení jejich podstaty z jednoho 
místa na druhé, jsou movité; v opačném případě jsou nemovité. Věci, 
které jsou samy o sobě movité, se v právním slova smyslu pokládají 
za nemovité, když ze zákona nebo podle určení vlastníka představují 
příslušenství nemovitosti.“
Paragraf 294 – „O příslušenství všeobecně“ má znění:
„Příslušenství je to, co je s nějakou věcí trvale spojeno. Patří sem 

nejen přírůstek věci, pokud není od ní oddělen, nýbrž i vedlejší věci, 
bez nichž nelze upotřebit hlavní věci, nebo ty věci u kterých zákon 
či vlastník určil, že slouží k stálému prospěchu hlavní věci.“
Paragraf 295 pojednává i o rybách a rybnících:
„Tráva, stromy, plody a všechny zuživatelné věci, které ze země 

na jejím povrchu vzejdou, zůstávají tak dlouho nemovitým jměním, 
dokud nebyly od země a půdy odděleny. Dokonce i ryby v rybníce 
a zvěř v lese se stanou teprve tehdy movitou věcí, když se ryby uloví 
v rybníce, a když je zvěř chycena nebo skolena.“
Vodních toků se týkají například ustanovení § 407–413:
„§ 407 Vznikne-li uprostřed vody (vodního toku) ostrov, jsou 

vlastníci pozemků, které na obou březích podél ostrova leží, výlučně 
oprávněni přivlastnit si vzniklý ostrov dvěma stejnými díly a rozdělit 
si ho podle poměru délky svých pozemků. Vznikne-li ostrov v jedné 
polovině toku, má na něj nárok pouze vlastník bližšího břehu. Ost-
rovy ve splavných řekách zůstávají vyhrazeny státu.“ (Poznámka: 
V stávajícím znění ABGB platném k roku 2008 v Rakouské repub-
lice již tento paragraf není – byl zrušen.)

„§ 408 Vzniknou-li ostrovy jen tím, že voda vyschne nebo se rozdělí 
na několik proudů či zaplaví pozemky, zůstávají práva dřívějšího 
vlastnictví neporušena.“

„§ 409 Opustí-li tok své řečiště, mají především majitelé pozemků, 
kteří novým tokem vody trpí škodu, právo, aby se jim za opuštěné 
řečiště nebo z jeho ceny dala náhrada.“

„§ 410 Kromě případu takového odškodnění, patří opuštěné řečiště, 
jak již bylo ustanoveno o nově vzniklém ostrovu, majitelům přileh-
lého břehu.“ (Poznámka: V stávajícím znění ABGB platném k roku 
2008 v Rakouské republice již tento paragraf není – byl zrušen.)

„§ 411 Země, kterou voda znenáhla naplaví na břeh, patří vlast-
níkovi břehu.“

„§ 412 Byla-li však značná část země působením řeky naplavena 
na cizí břeh, pozbude k němu dřívější držitel vlastnické právo jen 
tehdy, když ho do roka nevykoná.

„§ 413 Každý majitel pozemku je oprávněn opevnit svůj břeh 
proti působení řeky. Nikdo však nesmí zřizovat taková díla nebo 
porosty, které by řádný tok řeky měnily nebo které by mohly pře-
kážet plavbě, mlýnům, rybářství nebo jiným cizím právům. Obecně 
platí, že podobné zařízení lze zřizovat jen s povolením politického 
(správního) úřadu.“
Na ABGB [17] navázal pozdější zákon č. 93/1869 ř. z. [18].

Říšský vodní zákon č. 93/1869 ř. z.
V roce 1869 vyšel říšský vodní zákon č. 93/1869 ř. z. [7], [8], [9] 

a [18], který sloužil v oblasti vodního práva jen jako zákon rámcový. 
Přejal řadu principů římského vodního práva. 
V § 1–5 zákona č. 93/1869 ř. z. [18] bylo stanoveno:
§ 1 „Právní vlastnost vod (vodstva) se posuzuje podle pravidel 

obecného práva občanského, zvláště pak podle ustanovení § 2–7 
tohoto zákona.“ 

§ 2 „Řeky a velké řeky jsou od toho místa, odkud na nich začíná 
používání plavby lodí nebo vorů, i se svými vedlejšími rameny, veřej-
ným majetkem (statkem) – tuto vlastnost si zachovávají i tehdy, jest-
liže se plavba po nich přechodně přeruší nebo je zcela ukončena.“

§ 3 „Také části velkých řek a řek, ve kterých se neplaví lodi a vory, 
též potoky a jezera a jiné tekoucí vody nebo stojaté vody jsou veřej-
ným majetkem (statkem), pokud někomu nenáležejí podle ustanovení 
zákona nebo z nějakého zvláštního soukromoprávního titulu. Tím 
nejsou dotčena ta ustanovení obecného občanského práva, která 
chrání vlastnictví.“

§ 4 „Níže jmenované vody (vodstvo), pokud tomu neodporují jiná 
nabytá práva, náležejí majiteli pozemku: a) podzemní voda pod 
jeho pozemkem nebo pramenící z jeho povrchu, s výjimkou slaných 
pramenů, které jsou státním monopolem a vod cementních, které 
náležejí k hornímu regálu; b) vody, které se shromáždí na pozemku 
z atmosférických srážek; c) voda uzavřená ve studních, rybnících, 
cisternách nebo jiných nádržích, které se nacházejí na pozemku 
vlastníka nebo v kanálech, rourách atd. a slouží k jeho soukromým 
potřebám; d) to, co z výše jmenovaného vodstva odteče, pokud to 

nevteklo do některého cizího soukromého vodstva nebo do veřejného 
vodstva a neopustilo tak vlastnictví majitele pozemku.“ 

§ 5 „Potoky a jiné tekoucí soukromé vody (vodstvo) mají být 
pokládány, neprokáže-li se nic jiného, za příslušenství pozemků, 
po kterých neb mezi kterými tekou, a to podle délky břehů každého 
pozemku.“

§ 6 „Vláda může soukromé tekoucí vody (vodstvo), které jsou 
vhodné pro plavbu loděmi nebo vory, prohlásit, s ohledem na plavbu, 
za veřejný statek na základě § 365 ABGB.“ – „Die Regierung kann 
fließende Privatgewässer, welche sich zur Befahrung mit Schiffen oder 
gebundenen Flößen eignen, zu diesem Zwecke unter Anwendung der 
Vorschrift des § 365 a. b. G. B. als öffentliches Gut erklären.“
Poznámka: S ohledem na následující text tohoto článku se do-

mníváme, že by bylo vhodné upozornit na problém nejednoznačné-
ho překladu německého pojmu „Gewässer“. V původním německém 
znění je uveden jak v singuláru („das Gewässer“), tak plurálu („die 
Gewässer“). V češtině (byť to nebývá často) se užívá pojem „vodstvo“ 
(plurál zní v češtině neobvykle). Následkem překladu jak výše uve-
deného zákona č. 93/1869 ř. z. [18], tak i tzv. vládní předlohy (která 
sloužila jako vzor) níže popisovaného českého zákona zemského 
č. 71/1870 čes. z. z. [11] docházelo po roce 1869 k mnoha věcným 
nejasnostem. Proto  v následujícím  textu uvádíme  současně  jak 
pojem „voda“ („vody“), tak i „vodstvo“ (v závorce). 
V druhé části tohoto zákona (§ 7–9) bylo pojednáváno o užívání 

veřejných vod (vodstva) k plavení na vorech a lodích. Například § 7 
stanovil, že majitelé (držitelé) břehů jsou povinni zdarma umožnit, 
aby lodi a vory přistávaly na místech od úřadu k tomu stanovených. 
Ve  třetí  části  (§ 10–18) byla obsažena ustanovení o vodách  sou-
kromých (vodstvu soukromém), ve čtvrté části (§ 19) pak o právu 
lovit ryby. Pátá část (§ 20–25) se věnovala tzv. vodním družstvům; 
v šesté části (§ 26) byly stanoveny povinnosti soukromých vlast-
níků (držitelů) s ohledem na příslušný příspěvek požadovaný při 
zřizování vodních staveb prováděných na náklad státu či země. 
V sedmé  části  (§ 27)  se nacházelo  zmocnění  zemských  sněmů 
k vydávání dalších zákonů v oblasti užívání a „vedení“ (odvádění, 
převodu) vody  (vodstva)  a ochrany před ní  (včetně provozování 
plavby). V poslední  části  (§ 28 a 29) byla ustanovení  týkající  se 
platnosti a účinnosti.
Podle jak § 18 a 25, tak především § 27 říšského vodního zákona 

č. 93/1869 ř. z. [18] měly zemské sněmy vydat podrobnější vodo-
právní předpisy. Rakouské ministerstvo orby ve Vídni vypracovalo 
pro všechny zemské sněmy tzv. jednotnou osnovu zemských vod-
ních zákonů. Podrobné informace o jejím převzetí v jednotlivých 
zemích lze získat v publikaci [7].

Český vodní zákon zemský č. 71/1870 čes. z. z.
Na základě  říšského vodního zákona č.  93/1869  ř.  z.  [18] byl 

vydán český zákon zemský č. 71/1870 čes. z. z., „o tom, kterak lze 
vody užívati, ji svozovati a jí se brániti“ [6], [10] a [11], moravský 
zákon zemský č. 65/1870 mor. z. z., „o používání i provádění vod 
a obraně proti nim“ [10] a slezský zákon zemský č. 51/1870 slez. 
z. .z., „o užívání a provádění vod i obraně proti nim“ [10]. Český 
zemský zákon platil (s menšími změnami) až do doby vydání zákona 
č. 11/1955 Sb.,  o vodním hospodářství  [13]. Moravský  a slezský 
zákon se od českého lišil pouze v některých detailech. Oba byly 
zrušeny vládním nařízením č. 305/1942 Sb. [12]. V následujícím 
textu budeme popisovat jen ustanovení českého zákona.
Český zákon [11] (stejně jako zákon č. 93/1869 ř. z. [18]) členil 

vody (vodstvo) na veřejné a soukromé. Za veřejné vody (vodstvo) 
prohlásil  vodní  toky  („řeky  a veleřeky“)  od místa, používaného 
v den, kdy vstoupil v platnost říšský vodní zákon, tj. dne 24. čer-
vence 1869, k plavbě loděmi a vory. Tyto vodní toky (vodstvo) („řeky 
a veleřeky“) byly považovány za veřejný statek v celém dalším toku 
i s vedlejšími rameny, bez ohledu na to, zda šlo o ramena přirozená 
či uměle vybudovaná. Bylo stanoveno, že veřejným majetkem (stat-
kem) jsou i ostatní tekoucí vody (vodstvo), popřípadě jezera, u nichž 
nebude vyvrácena presumpce veřejnosti buď tím, že voda (vodstvo) 
již podle zákona někomu patří, anebo že k ní někdo prokáže sou-
kromý právní titul. Uvedená problematika byla pojednána v § 1–3 
českého zákona zemského č. 71/1870 čes. z. z. [11]:

„§ 1 Právní vlastnost vod uvažována buď dle pravidel obecného 
práva občanského dle toho, co nařízeno v §§ 2–7 tohoto zákona (§ 1 
zákoníka říšského). 

§ 2. Řeky a veleřeky jsou od toho místa, kde po nich počínají jez-
diti lodi nebo vory, i s vedlejšími rameny svými statkem veřejným 
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a zachovávají tuto vlastnost i tehdy, když plavba po nich na čas se 
přeruší nebo docela přestane (§ 2 zák. říš.). 

§ 3 Také části veleřek a řek, po kterých nejezdí lodi a vory, též poto-
ky a jezera a jiné vody tekoucí nebo stojaté jsou statkem veřejným, 
pokud dle zákona nebo z nějakého zvláštního titulu soukromého 
někomu nenáležejí. Toto netýče se nařízení obecného práva občan-
ského, jimiž držení se ochraňuje (§ 3 zákoníka říš.).“ 
Při srovnání s § 1–3 zákona č. 93/1869 ř. z. [18] lze konstatovat, 

že text byl v podstatě nezměněn. U vodních toků platilo, že byly 
od toho místa, kde začínala plavba lodí nebo vorů, i se svými ved-
lejšími rameny, veřejným majetkem (statkem), a to i tehdy, pokud 
se plavba po nich přechodně přerušila nebo zcela ukončila. V § 4 
byly uvedeny vody (vodstvo), které byly podle zákona soukromými 
vodami (soukromým vodstvem) (citujeme z publikace [10]):

„§ 4 Níže jmenované vody, nejsou-li tomu na odpor práva od 
jiných nabytá, náležejí držiteli pozemku:

a)  voda podzemní v jeho pozemku uzavřená a z něho se prýštící, 
až na prameny slané, které jsou monopolem státním, a na 
vody cementní, k regálu hornímu náležející;

b)  vody shromažďující se na jeho pozemku ze sraženin atmosfér-
ních; 

c)  voda zavřená ve studních, rybnících, cisternách nebo jiných 
nádržkách na jeho pozemku se nacházejících, anebo v kaná-
lech, trubách atd. k jeho potřebám soukromým od něho 
založených; 

d)  to, co z vod výše jmenovaných odteče, pokud to nevteklo do 
některé cizí vody soukromé nebo do vody veřejné a neodteklo 
z jeho pozemku (§ 4 říš. zák.).“ 

Lze shrnout, že znění § 4 zákona č. 93/1869 ř. z. [18] a § 4 zákona 
č. 71/1870 čes. z. z.  [11] bylo opět  téměř shodné (německé bylo 
„doslovně“  shodné – viz  [9]). S ohledem na  rozsah článku není 
možné podrobně komentovat všech 104 paragrafů zákona. Samotný 
rozbor by si zasluhoval samostatnou účelovou studii. Snad se  ji 
podaří časem zpracovat. Proto v následujícím textu provedeme jen 
stručný komentář bez citací.
V § 5 se vymezovalo, že potoky jsou soukromými vodami (sou-

kromým vodstvem). Dále pak bylo stanoveno, že  jsou příslušen-
stvím pozemků. V § 6 bylo dáno, že tekoucí soukromé vody může 
vláda prohlásit za veřejný statek (podle § 365 ABGB [17]).
Ve druhé části (§ 7–40) se pojednávalo o užívání vod (vodstva). 

V § 7 bylo stanoveno, jak se může užívat voda (vodstvo) k plavbě 
a též, jak by se směly provozovat soukromé převozy. V § 8 a 9 byly 
určeny povinnosti majitelů (držitelů) břehů u veřejných řek. Jed-
nalo se o určitá věcná břemena, která tito museli strpět. Paragraf 
10 stanovil, že u soukromé vody (vodstva) bylo možné její (téměř) 
neomezené užívání majitelem pozemku. Proti stávajícímu českému 
vodnímu právu se jednalo o odlišné pojetí. V § 11 však bylo stano-
veno, že majitel pozemku nesmí vodu (vodstvo) užívat (spotřebovat 
nebo převádět) na úkor majitele dolního pozemku. V § 12 se pak 
nacházelo ustanovení,  že nespotřebovanou vodu, kterou majitel 
pozemku odvedl ze soukromé vody (soukromého vodstva), musí 
vrátit  zpět,  a to  dříve,  než příslušná  soukromá voda  (vodstvo) 
(většinou potok) odteče na pozemek jiného vlastníka. V § 13 byla 
ustanovení týkající se možné soukromoprávní úmluvy za účelem 
společného užívání vody. Paragraf 14 stanovil, že u soukromé vody 
(vodstva) mohou užívat majitelé protějších břehů vždy  jen  jeho 
příslušnou polovinu.
Při  přečtení  § 15  a 16  je možné  shledat,  že  šlo  o podobná 

ustanovení,  jako  jsou ta, která se nacházejí v současném zákonu 
č. 254/2001 Sb. [15] v § 6 (obecné nakládání s povrchovými voda-
mi). Bylo to užívání vody ke koupání, praní, nabírání vody do ruč-
ních nádob. Na rozdíl od současné právní úpravy se mohlo (pouze 
ve veřejných, nikoliv soukromých vodách (vodstvu)) rovněž těžit 
bahno, písek a štěrk (pokud nedocházelo k ohrožení průtoku vody 
a stability břehů). V § 17 pak bylo určeno, že ke každému jinému 
užívání (ale pouze veřejných vod (vodstva)) bylo zapotřebí povolení 
„politického“ (podle dnešního pojetí správního) úřadu. Jednalo se 
o klíčové ustanovení tohoto zákona. U soukromých vod (vodstva) 
bylo nutné povolení pouze v případě, že by byla dotčena jiná práva 
nebo veřejné vody (vodstvo). Rovněž bylo nezbytné získat povolení 
k vodním dílům, která by mohla změnit tok nebo výšku vody – pří-
padně i ohrozit stabilitu břehů. Analogické ustanovení  je možné 
nalézt v stávajícím § 15 zákona č. 254/2001 Sb. [15].
Význačné bylo  i znění § 18, ve kterém se uvádělo, ke kterým 

vodním dílům bylo zapotřebí povolení příslušného „politického“ 

(správního) úřadu. Šlo o díla, kterými se „voda nahání“ – tj. díla 
spojená s výstavbou „hnacích strojů“ – při dnešním pojetí se jedná 
o energetické využití vodního spádu. Dále se pak zmiňovala díla, 
která sloužila ke vzdouvání vody „zdymadla“. Dnes bychom mohli 
hovořit o přehradách, hrázích a jezech definovaných v současnosti 
(jako vodní díla) v § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. [15]. 
V § 19 byla dána povinnost „politického“ (správního) úřadu s ohle-
dem na stanovení bližších podrobností v listině, kterou bylo povo-
lení uděleno, tj. množství vody a vymezení místa, kde se příslušné 
užívání vody povolilo. V § 20 bylo doporučeno,  aby  „politický“ 
(správní) úřad při povolování zohlednil i ostatní uživatele, kteří by 
případně mohli trpět nedostatkem vody. Šlo především o obce, které 
nejčastěji vodu potřebovaly pro domácnosti (včetně zemědělského 
hospodářství). Také nemělo dojít k případnému nedostatku vody 
pro požární potřebu. 
V § 21  bylo  stanoveno,  že  veškerá  vodní  díla  (a „stroje“ 

– v 19. století to byla vodní kola nebo turbiny pohánějící mlýny 
nebo tovární stroje (např. transmisí)) musí být zřízena (i provo-
zována) tak, aby nedocházelo k tomu, že by případně voda (nebo 
i led) nebyla schopna bez překážky odtékat. Rovněž se pamatovalo 
na zachování podmínek rybolovu. V § 22 bylo zajímavé ustanove-
ní, které se týkalo záplav pozemků vzniklých vzdouváním vody. 
Majitel vodního díla musel souhlasit s provedením změn na jeho 
díle.  Ty  však  byly  provedeny na útraty  těch,  kteří  požadovali 
možnost snížení hladiny pro případný stav v době záplav (např. 
zřízení jezových propustí). Zároveň nemělo dojít ke snížení rozsa-
hu energetického využití. Toto ustanovení se stávalo (na základě 
své určité nejednoznačnosti) příčinou některých sporů. Otázkou 
bylo, do jaké míry záplavy souvisely s vybudováním příslušné-
ho  jezu  (hráze),  a také,  jaká  by nastala  újma při  provedených 
(majiteli okolních pozemků vyžadovaných) stavebních změnách 
u vodního díla.
Velmi zajímavý byl rovněž § 23. V řeči dnešního vodního práva 

by bylo možné provést  tuto  interpretaci  – u vodních děl  („stro-
jů“, stavidel) se přikazovalo měřit výšku hladiny, a to za účelem 
dodržení  stanovené maximální  a minimální hladiny. Paragrafem 
24 se určovaly povinnosti v případech, že by hladina přestoupila 
povolenou mez. Majitel  vodního díla měl neprodleně odstranit 
překážky ve vodním  toku. Při minimálních hladinách měla být 
naopak  stavidla uzavřena. Při nedodržení  tohoto ustanovení  šlo 
o přestupek podle vodního zákona (§ 71). V § 25 byl dán normativ-
ně odkaz na vládní nařízení č. 53/1872 z. z. čes. (technické určení 
typu „cejchu“, tj. vodočtu). V § 26 se vysvětlovalo, že vodní právo 
se vztahuje k vodnímu dílu, nikoliv k osobě, která povolení získala. 
Práva a povinnosti přecházely na pozdějšího nabyvatele díla. V § 27 
bylo určeno, že užívání vody se musí řídit vodoprávním výměrem, 
a též dalšími stanovenými podmínkami. 
Paragraf 28 zahrnoval poměrně rozsáhlá ustanovení. Šlo o zajiš-

tění veřejného zájmu či  o další možné hospodářské využití  tzv. 
soukromých vod (vodstva) (ale pouze tekoucích, nikoliv stojatých 
– většinou menší vodní  toky) a možnou realizaci opatření, která 
by omezila  škodlivé účinky vod  (povodně). Vodní  zákon umož-
ňoval (odkazem na § 365 ABGB [17]) odejmout vlastnické právo 
(vyvlastnit soukromé vody (vodstvo)) a následně provést prospěšná 
opatření. Podle § 28 se mohl  (s ohledem na hospodářský zájem) 
zatížit ve prospěch majitele vodního díla cizí pozemek služebností 
vedení vody, a to kvůli jejímu lepšímu využití nebo proto, aby bylo 
zabráněno jejím škodlivým účinkům. V následujícím § 29 pak bylo 
též  stanoveno, že ve vodoprávním povolení musí být vymezena 
lhůta, do které má být povolení využito – jinak po marném uplynutí 
lhůty zaniklo. Analogické ustanovení lze nalézt ve stávajícím § 12 
odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. [15].
Paragraf 30 pojednával o tzv. důlních vodách. Horní zákon byl 

tehdy zcela jednoznačně nadřazen zákonu vodnímu (obdobně jako 
tomu bylo např. v zákonu č. 138/1973 Sb. [14]). Vodoprávní úřady 
měly kompetenci pouze při používání těchto vod mimo účely hor-
ní a v případech, kdy tyto vody ohrožovaly svými účinky veřejný 
zájem. V § 31 byl dán odkaz na lesní zákon pro případ povolování 
plavení dříví na řekách. 
Paragraf 32 byl do určité míry obdobný § 28. Šlo zde o určení 

služebností (za přiměřenou náhradu) v případě výstavby zavlažova-
cích zařízení, stavidel, hrází, atp. Důležitým momentem se stávalo 
především prokázání tzv. národohospodářské důležitosti navrho-
vaného opatření. V § 33 byla dána zásada, že každý, kdo vodním 
dílem přeruší dosavadní komunikaci, se musí postarat o výstavbu 
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mostů či  lávek,  a to na vlastní náklady. Podle § 34 bylo možné, 
aby majitel pozemku zatíženého služebností podle § 28 a 32 mohl 
žádat o společné využívání daného vodního díla. O výši příspěvku 
na provoz díla a míře spoluužívání rozhodl příslušný vodoprávní 
„politický“ (správní) úřad.
O nebezpečí  požáru pojednával  § 35. V krizové  situaci  bylo 

možné využívat i vody (vodstvo) soukromé. O povinnostech obcí 
postarat se v případě trvalého nedostatku vody o krytí nezbytné její 
potřeby pojednával § 36; šlo však o ustanovení do určité míry spor-
né, protože podle jiných tehdejších právních předpisů nebylo mož-
né obec přímo donutit k opatřením stanoveným v § 36. Z uvedené 
formulace  spíše vyplývala  jen možnost případného vyvlastnění, 
které se vymezovalo v následujícím § 37. Bylo přípustné vyvlast-
nit soukromé vody (vodstvo) a jejich užívání, pokud je příslušní 
vlastníci nepotřebovali, a to za přiměřenou náhradu. V § 38 pak 
bylo dáno upřesnění, že při nedohodě o výši náhrady související 
s vyvlastněním (jak podle § 28, tak § 37) se věc řeší soudně. V § 39 
byla  stanovena možnost vyvlastnění  soukromých vod  (vodstva) 
i v případě zajištění potřeby pouze části obce (samoty). V § 40 se 
řešilo ohrožení práva rybolovu výstavbou příslušného vodního díla 
či užíváním vody. Majitelé práva rybolovu měli ve vodoprávním 
řízení postavení „strany“ (účastníka řízení). Paragraf 41 pojednával 
o výstavbě odvodňovacích  a zavlažovacích  zařízení. S ohledem 
na možnost omezení vlastnického práva se použila (již popsaná) 
ustanovení § 28, 29 a 32.
Podle § 42 bylo vždy zapotřebí vodoprávní povolení k ochranným 

a regulačním stavbám na veřejných tocích. Zároveň zde byl obsažen 
odkaz na § 413 ABGB [17] (viz výše). Obdobně i v následujícím § 43 
se nacházel odkaz na § 413, a to pro břehy, hráze, koryta a nádrže. 
V § 44 byla dána povinnost dotčených majitelů vodního díla (strojů) 
řádně udržovat kanály a umělé náhony. S ohledem na ustanovení 
§ 45 se jednalo o povinnosti v případech škodlivého působení vody 
nebo při odstraňování škod vzniklé vodou. Šlo však o ty případy, 
které nevymezoval § 44. Povinnost měli ti, kteří byli působením 
vody ohroženi. K provedení  ochranných  staveb  se požadovalo 
vodoprávní povolení. Mohli je budovat (na svůj náklad) majitelé 
příbřežních ohrožených pozemků. V případě, že by byli ohroženi 
i jiní majitelé, pak se rozvrhly příspěvky (nutné k provedení opat-
ření nebo ochranných staveb) na základě řízení za účasti znalce. 
V případech, kdy  šlo o ohrožení  celých obcí, bylo nutné použít 
ustanovení § 46. Využil se institut tzv. vodního družstva (podrobně 
byl pojednán v § 52–69). Paragraf 47  řešil  speciální  situaci,  kdy 
pozemek, na kterém byla vybudována  stavba, nikomu nepatřil. 
V praxi však tento případ v podstatě nikdy nenastal.
Paragrafem 48 byla doplněna ustanovení § 407–412 ABGB [17] 

(viz výše) – a to, že půda získaná na základě regulace vodního 
toku byla přidělena tomu, kdo tuto regulaci provedl. Paragrafem 
49 se dávalo stavitelům nových vodních děl právo na vyvlastnění 
nemovitostí (případně možnost zatížení služebností) v mnohem 
širším rozsahu než podle § 28 a 32. Odlišné však bylo to, že se 
muselo  jednat průkazně o tzv. veřejný zájem. Podle ustanovení 
§ 50 se též umožňovalo ve veřejném zájmu užívat cizí pozemky 
s ohledem na výstavbu či údržbu vodních děl. Paragraf 51 pojed-
nával  o krizové  situaci  v případě  velkého nebezpečí,  které  by 
mohlo nastat na základě protržení hráze či následkem povodně. 
Bylo dáno zmocnění „politickým“ (správním) úřadům a starostům 
obcí k provedení nouzových opatření (bez jakéhokoliv správního 
řízení). Za tím účelem byli oprávněni žádat okolní obce o pomoc, 
dodání pracovních sil, povozů, nářadí, atp. V § 52 se zmiňovaly 
případy, kdy stát prováděl  rozsáhlé  regulační nebo  jiné stavby, 
které byly značně nákladné. Přitom tyto stavby mohly některým 
právnickým osobám či majitelům sousedních pozemků přinášet 
značná finanční či hospodářská zvýhodnění. V takových přípa-
dech se mohlo požadovat na dotčených osobách, aby přispěly na 
vybudování vodních děl.
Ve čtvrté části (§ 52–69) se řešila problematika tzv. vodních druž-

stev. Tento institut byl poměrně složitým nástrojem v případech, 
kdy bylo zapotřebí vykonat rozsáhlá opatření, která se týkala více 
zúčastněných majitelů dotčených pozemků. S ohledem na poměr-
ně podrobná ustanovení charakteru spíše organizačně-procesního 
tuto část vynecháme. Lze rovněž říci, že se v dnešní době jedná 
o záležitosti již málo aktuální.
Pátá část začínala § 70 – v něm bylo pojednáno o přestupcích 

a trestech. Poškozování vodních staveb se posuzovalo obdobně jako 
polní pych podle příslušných zákonů o ochraně polního majetku. 

Předmětem ochrany byly rybníky, sádky, hráze, jezy, studně, vodo-
vody, atp. Vlastní přestupky podle vodního zákona stanovil § 71. Za 
přestupek se pokládalo přestoupení všech vodoprávních předpisů 
(vodní  zákon,  zákon meliorační,  zákon o hrazení bystřin,  atd.). 
Většinou šlo o změny na vodních dílech provedené bez povolení 
„politického“ (správního) úřadu. Podle § 72 byl obviněný povinen 
též k náhradě škody, kterou způsobil. Dále pak mohl vodoprávní 
úřad požadovat odstranění  tzv. „svémocných novot“,  tj. uvedení 
věcí do původního stavu. Paragraf 73 určil,  že všechny vybrané 
pokuty ukládané podle vodního zákona se stávaly součástí fondu 
určeného pro podporu vzdělanosti (nikoliv fondu pro zlepšování 
stavu vod – sloužil však přesto velmi ušlechtilým cílům). V § 74 
byly definovány promlčecí lhůty.
Šestá  část  (§ 75–101) pojednávala o úřadech a řízení. Ustano-

vením § 75 byla  všeobecně vymezena působnost  „politických“ 
(správních) úřadů ve  vodoprávních věcech. Tato působnost  se 
vztahovala na věci upravené vodním zákonem,  tj. užívání vod, 
odvádění (převod) vod (pouze povrchových) a obranu proti vodám 
(povodním). Odvádění odpadních vod v zastavěném obvodu obce 
patřilo do kompetence  stavebních úřadů. Činnost vodoprávních 
úřadů spočívala v úloze „policejní“ (nyní by se jednalo o vodoprávní 
dozor podle stávajícího ustanovení § 110 zákona č. 254/2001 Sb. 
[15]) a správní, tj. spočívající především v udělování vodoprávních 
povolení. V § 76 byla vymezena místní příslušnost vodoprávních 
úřadů. Byla  stanovena všeobecná zásada, že příslušným byl  ten 
okresní  („politický“)  úřad  (magistrát),  na  jehož území  se dané 
vodní dílo nacházelo (nebo mělo být vybudováno). Ve složitějších 
případech  (na hranici  okresu) bylo  rozhodující umístění hlavní 
části vodního díla. Zemské úřady prvoinstančně rozhodovaly ve 
věcech týkajících se staveb na vodních tocích užívaných k plavbě 
lodí a vorů. Jak bylo objasněno výše – veřejnými vodami (vodstvem) 
byly vodní toky („řeky a veleřeky“) od místa, používaného v ten den, 
kdy vstoupil v platnost říšský vodní zákon. Působnost však zemské 
úřady neměly při přestupcích (viz § 71). V běžné praxi zemský úřad 
mnohdy delegoval část své kompetence na okresní úřady (znalost 
místních poměrů). 
V § 77 byla podrobně pojednána možnost povolit provedení prů-

zkumných prací ještě před vlastním zpracováním projektu a před 
jeho předložením vodoprávnímu úřadu, a to i na cizích pozemcích. 
V § 78 bylo stanoveno, jaké náležitosti má mít předložený projekt 
a žádost o povolení. Paragraf 79 ukládal povinnost vodoprávním 
úřadům předběžně posoudit předloženou žádost  a dokumentaci 
především s ohledem na to, zda nedochází k ohrožení veřejného 
zájmu. V případě, že všechny podmínky byly splněny, pověřený 
referent si následně nechal zpracovat posudek úředního technic-
kého a zdravotního znalce v oboru.
V § 80 bylo stanoveno, že pokud se zjistily závažné pochybnosti 

o tom, zda zamýšlený účel je dosažitelný, pak měl vodoprávní úřad 
tyto okolnosti sdělit příslušnému podnikateli (staviteli, investorovi) 
– ten se mohl k tomu vyjádřit a sdělit své stanovisko. Uvedenou 
záležitost  by bylo možné  srovnat  se  současným  institutem  tzv. 
vyjádření (podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. [15]). Následující § 81 
objasňoval, že v případě, kdy nejsou žádné rozporné okolnosti, je 
možné zahájit řízení – buď tzv. stručné (zkrácené) nebo ediktální 
(vyhláškou). Pokud příslušný podnikatel (stavebník) trval na svém 
záměru  (i přes  sdělené pochybnosti,  že  řízení nebude  s největší 
pravděpodobností úspěšné) – došlo přesto k zahájení. 
V § 82 bylo procesně popsáno vlastní ediktální řízení (veřejnou 

vyhláškou), které by bylo možné v současnosti chápat jako řízení 
s velkým počtem účastníků  (viz  § 144  zákona  č. 500/2004 Sb. 
[16]) V § 83–89 bylo pojednáno řízení stručné (zkrácené). V sou-
časnosti by  šlo o běžné  správní  řízení. S ohledem na  rozsáhlost 
pojednávaných ustanovení  se pouze  zmíníme o § 88,  kde byla 
řešena problematika tzv. chybného vodoprávního povolení. Kdo byl 
poškozen výstavbou vodního díla, ten se mohl domáhat jednorá-
zové náhrady na staviteli, a to i za případnou budoucí újmu. Směl 
využít též soudní cestu k tomu, aby se domohl svých oprávněných 
požadavků. V § 90–93 byla opět ustanovení pojednávající  o tzv. 
vodních družstvech.
V § 94  se  řešila problematika konkurence  různých zájmů. Šlo 

především o stav,  který by mohl  vzniknout na  základě  žádosti 
nového stavitele na využití vody (vodstva) při již existujícím vod-
ním právu. Platila zásada, že nabytá vodní práva měla být vždy 
zajištěna – pouze v případě přebytku vody bylo možné tato částečně 
propůjčit novému žadateli. Poměrně složité bylo řešení u těch práv, 
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která vznikla před vydáním zákona č. 93/1869 ř. z. [18] (následně 
pak českého zákona zemského č. 71/1870 [6]). 
V § 95–96 byla popsána možnost odvolání směrem k zemskému 

úřadu proti rozhodnutí „politického“ (správního) okresního úřadu. 
V § 97 byl ustanoven institut vodoprávního dozoru. Ten zmocnil 
vodoprávní úřady, aby povolené vodní dílo podrobily dozoru v prů-
běhu stavby a při  jeho kolaudaci, a to proto, aby mohly přikázat 
odstranění závad. Rovněž po vydání kolaudačního výměru mohly 
vodoprávní úřady provádět dozor nad vodními díly. V § 98 bylo 
dáno zmocnění, že dozor nad vodními díly vykonává též místní 
policejní úřad. Paragrafem 99 se vymezoval ten, kdo nesl náklady 
řízení. Byl to převážně žadatel o vydání povolení.
V § 100–101 byla ustanovení, která pojednávala o tzv. vodních 

knihách.  Je však zapotřebí  si uvědomit,  že vodní práva vznikla 
jen úředním rozhodnutím nebo uznáním tzv. starého stavu (práv, 
která vznikla před vydáním českého zákona zemského č. 71/1870 
[6]  (resp.  říšského vodního zákona)). Zápisem do vodních knih 
práva nevznikala, jednalo se pouze o evidenci. Do vodních knih se 
zapisovala pouze práva, která byla dána vodním zákonem – nikoliv 
např.  rybářská práva. Podrobnosti vedení vodní knihy  stanovilo 
tzv.  správní nařízení  (po  roce 1918 se  jednalo o nařízení vlády). 
V § 102–104 byla obsažena závěrečná ustanovení.

Závěr
Český zákon zemský č. 71/1870 [6] platil v Čechách jak v období 

1870–1918, tak i za tzv. první a druhé republiky, protektorátu a po 
válce až do roku 1955 – a to v téměř nezměněné podobě. Na Moravě 
a ve Slezsku platily až do roku 1942 jiné zemské zákony. V tomto 
článku byl popsán zákon č. 71/1870 [6]; moravský i slezský vodní 
zákon měly v podstatě shodná znění (vyskytovalo se  jen několik 
málo dílčích odlišností). V roce 1942 byla vládním nařízením 
č. 305/1942 Sb. [12] platnost českého zemského vodního zákona 
rozšířena na celé území Čech, Moravy a bývalého Slezska – ten 
platil v Čechách, na Moravě (a ve Slezsku) až do vydání zákona 
č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství [13], který měl platnost už 
pro celou Československou republiku.
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Article deals with the Czech water law in the period 18701955. 
No small influence on its development had Roman water law. To 
clarify the main principles of water law is in the second part the 
brief description of the basic legal concept “thing”. Public rivers in 
Roman, Austrian and Czech law were included among the things 
excluded from private business. In the third part are described 
some of the provisions of the Austrian Civil Code, which relate to 
water law. In the fourth part are some guidelines of the Austrian 
Water Act No. 93/1989 Coll.  In  the fifth part are described  the 
individual provisions of the Czech Water Act No. 71/1870 Coll.
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Membránové technologie (MBR) 
– přítomnost nebo budoucnost?
Stačí navštívit nějaký vodohospodářský seminář nebo konferenci 

a zjistíte, že toto téma je vždy na pořadu dne, neboť je vlastně aktu-
ální technickou reakcí na jevy, které je a bude nutno řešit v nejbližší 
budoucnosti:
•  nedostatek vody a potřeba její recyklace (viz vize suché Evropy),
•  potřeba snížení vypouštění nutrientů (nejlepší je odpadní vodu 
nevypouštět),

•  požadavky na imisní hodnoty v tocích (nutnost posunu v úrovni 
čištění).
Prostě  ať  chceme nebo nechceme, naplňuje  se postupně vize 

příznivců membrán o nárůstu počtu zrealizovaných čistíren s MBR 
a výhledech do budoucna. Odhad je, že v nejbližších létech bude 
asi 10 % čistíren  realizováno  jako membránové čistírny.  Je  také 
možné  sledovat  tendenci,  že membránové čistírny  se  stále více, 
vedle malých čistíren, prosadí jako řešení problematiky odpadních 
vod pro velká města. Tam již v této kategorii, a to i po stránce ekono-
mické, jsou případy, kdy MBR technologie je za určitých podmínek 
ekonomičtější, než klasická. Hlavním argumentem  je podstatně 
menší nárok na objemy (až 3x menší objemy ve srovnání s klasický-
mi aktivačními čistírnami), a tedy značná úspora stavebních prací 
zejména tam, kde lze vystačit se stávajícími nádržemi.

Tím,  jak  se  získávají  stále další  a další praktické poznatky,  se 
ukazuje například to, že své opodstatnění mají i kombinace klasic-
kých a membránových čistíren, tzv. hybridní řešení, kdy bezdešťný 
průtok je celý zpracován na MBR a větší průtoky jsou pak vedeny 
přes klasickou linku s dosazovákem. Tyto sestavy se uplatní přede-

Membránové moduly  
pro domovní ČOV    

Membránové moduly pro velké 
ČOV

Prostě se z MBR stal další  možný, zvážení hodný, způsob řešení. 
A tak jak čím více pronikáme do problematiky membránových reak-
torů, tím více nás jako firmu Asio těší to, že jsme  již více než 5 roků 
podporovali tuto myšlenku i po stránce výzkumné. Myšlence,  která 
má dle našeho názoru čím dál tím větší význam pro životní prostředí. 
Dokonce jsme tak daleko, že jsme si vedle celé ověření řady provoz-
ních stavů a jevů dovolili navrhnout i vlastní schéma řešení ČOV, 
které je výhodné jak po energetické stránce, tak i po stránce nároků 
na prostor a tedy konkurenčně schopné. Více na www.asio.cz.

Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

Příklad schématu kombinace klasické ČOV a MBR se sériovým 
uspořádáním

vším při rekonstrukcích čistíren. Použitím membrán se získá objem 
potřebný pro intenzifikaci čistírny a membrány zvládnou bezdešťný 
průtok, dosazovák pak přijde ke slovu při zvýšených průtocích, kdy 
díky naředění jsou i odtokové koncentrace nutrientů nízké. Což je 
z hlediska imisních poměrů v toku i z hlediska investic často neje-
fektivnější řešení. A takových možných variant je již celá řada.

Schéma ČOV s MBR a SFT filtrem

Odešel 
doc. Ing. Jan Mičín, CSc.
Dne  6.  10.  2008 nás  opustil  ve  věku  57  let 

významný vodohospodářský odborník a kolega 
doc. Ing. Jan Mičín, CSc.
Ze své tolik milované Vysočiny, kde se narodil 

a vyrůstal přímo pod Vírskou přehradou, odešel 
v roce 1969 studovat nikoliv v dětství vysněnou 
medicínu, ale Stavební  fakultu VUT v Brně. Po 
ukončení studia v roce 1974 a absolvování roční 
vojenské  služby nastoupil  na  tehdejší  katedru 
zdravotního inženýrství Stavební fakulty Vysoké-
ho učení technického v Brně jako interní aspirant. 
Po obhájení disertační práce v roce 1979 nastoupil na  této 
katedře na místo asistenta a zaměřil se na problematiku sto-
kování a čištění odpadních vod. Úzce spolupracoval zejména 
s tehdejšími kolegy doc. Šerkem a doc. Rešetkou. V roce 1993 
habilitoval s prací „Příspěvek k posuzování a řízení stokových 
systémů“ a jako docent na Ústavu vodního hospodářství obcí 
Fakulty stavební byl odborným garantem celé řady předmětů, 
autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a učebních tex-

tů, projektů a posudků. Absolvoval dlouhodobé 
studijní  pobyty  ve  Francii,  Rusku  a Kanadě. 
Byl  členem komise  pro udělování  vědeckých 
hodností v ČR a na Slovensku, vedl více jak 60 
diplomových prácí,  byl  školitelem posluchačů 
doktorandského studia. Byl významným odbor-
níkem v oblastí  stokování  a  troufám  si  tvrdit, 
že v naší zemi je v tomto oboru jen velmi málo 
osob, kterým by jméno doc. Mičín nic neříkalo. 
Vyjmenovat  všechny  jeho odborné  aktivity by 
vydalo na obsáhlý samostatný článek.
I přes zdravotní potíže, které jej v posledním 

období trápily, si zachovával svůj osobitý humor, 
schopnost  vyhledávat  lidi  a navazovat  s nimi 
kontakty. Neustále komunikoval svým nezaměni-

telným lidským způsobem nejen se svými kolegy a studenty, ale 
i se svým „koblížkem“, malým pejskem, kterého si vzal k sobě 
z psího útulku. 
Nejen proto nám všem budeš, Honzo, chybět. Je nám smutno, 

že už neuslyšíme to Tvoje pověstné „Nazdar ničemo“. Budeme 
na Tebe vzpomínat.

Ladislav Tuhovčák
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Kaly vznikají ve vodním hospodářství 
jako výsledek čištění odpadní vody před 
jejím vypuštěním do přírody. V průběhu 
vzniku  a zpracování  kalů  je  zapotřebí 
měřit  objemový  průtok  kalů  a často 
i jejich hustotu, zejména při zpracování 
těchto kalů v odstředivkách nebo kalo-
lisech. 
Pro měření objemového průtoku kalů 

vyhoví magneticko-indukční  průto-
koměry. Firma KROHNE uvedla v loňském  roce na  světový  trh 
magneticko-indukční průtokoměry řady Optiflux s novým typem 
převodníku IFC 100. Tyto převodníky jsou velmi výkonné a zajistí 
přesné měření průtoku  i při  vysoké koncentraci nerozpustných 
látek v kalech. Pro měření  abrazivních kalů  s vysokým podílem 
písku nebo pevných částic  obdobného charakteru  jsou vhodné 
snímače magneticko-indukčních průtokoměrů  z keramiky nebo 
z irethanu,  který  vyniká  velkou  odol-
ností vůči abrazi. Převodník IFC 100 je 
vybaven interní autodiagnostikou, která 
zajišťuje nepřetržitou kontrolu procesu 
měření i kontrolu vlastního magneticko-
indukčního průtokoměru. Pro  zvláštní 
případy, například pro měření průtoku 
kalů s vysokým obsahem tuků nebo ole-
jů, dodává firma KROHNE magneticko-
indukční průtokoměr CAPAFLUX. Jeho 
elektrody nejsou v kontaktu  s měřenou 
kapalinou,  vytvoření  souvislého nevo-
divého povlaku na výstelce nemá proto 
vliv na přesnost měření.
Průtokoměry  pro měření  průtoku 

kalů bývají často umístěny v šachticích 
a kanálech pod úrovní terénu, kde může 
dojít k zaplavení snímače kalovou vodou 
zvenčí,  ať  už  v důsledku  poruchy  na 
technologickém zařízení, nebo v důsled-
ku  povodně. V takovýchto  případech 
je možno  použít  snímač magneticko-
indukčního průtokoměru s krytím IP 68, 
který může pracovat trvale pod hladinou 
kapaliny.  Vyhodnocovací  elektronika 
– převodník – je pak umístěna nad úrovní 
terénu, kde zaplavení nehrozí.
Pro měření hustoty kalů nabízí firma 

KROHNE hmotnostní průtokoměry řady 
OPTIMASS 7000 s jednou přímou měřicí 
trubicí. Tyto průtokoměry jsou velmi odolné vůči abrazi, vyznačují 
se malou  tlakovou ztrátou a měří  současně hustotu, hmotnostní 
i objemový průtok měřené kapaliny. Velmi výhodné je použití Corio-
lisových průtokoměrů, zejména na vstupu kalolisů nebo odstředivek 
pro odvodňování kalů.
Odstředivky vyžadují pro hospodárný provoz určitou hustotu 

kalů, které mají být odvodněny. Kaly pro odvodnění se proto obvykle 
uskladňují v homogenizační nádrži, odkud jsou čerpány do odstře-
divky. Odstředivka pracuje  s optimálním výkonem a minimem 
opotřebení pouze při optimální hustotě kalů na vstupu. Hmotnost-
ní průtokoměr KROHNE řady OPTIMASS, zařazený mezi výtlak 

Měření průtoku  
a hustoty kalů 

průtokoměry firmy 
KROHNE
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čerpadla a vstup odstředivky, umožňuje 
automatizovat případné  ředění hustoty 
kalů  z homogenizační nádrže  řízením 
dávkování ředicí vody do sacího potrubí 
odstředivého čerpadla na základě požado-
vané hustoty kalů na vstupu do odstřediv-
ky. Při hustotě kalů nižší než požadované 
se  proces  odstřeďování  ukončí  a čeká 
se na další  zahuštění v homogenizační 
nádrži. Měření průtoku kalů na vstupu 

do odstředivky současně poskytuje uživateli informaci o celkovém 
zpracovaném množství kalů v daném časovém období.
Obdobný způsob řízení lze použít i v případě zpracování kalů na 

kalolisech. Zvláštní význam má zde mimo měření hustoty i měření 
okamžitého průtoku, kdy pokles průtoku pod nastavenou mez zna-
mená ukončení čerpání zahuštěných kalů do kalolisu.
Produkce odpadních kalů představuje významnou složku nákla-

dů výrobních podniků  i vodárenských 
společností.  Významným  způsobem 
může k minimálním nákladům přispět 
správné  řízení  chodu  dosazovacích 
nádrží, odstředivek a kalolisů na základě 
přesného a spolehlivého měření průtoku 
a hustoty kalů.
Firma KROHNE dodává ucelený sorti-

ment magneticko-indukčních a hmotnost-
ních průtokoměrů, které jsou vhodné pro 
měření průtoku i hustoty kalů. Průtokomě-
ry firmy KROHNE se vyznačují vysokou 
přesností měření, spolehlivostí i za nepří-
znivých provozních podmínek. Poskytují 
zákazníkovi  jistotu  správného měření 
spolu s příznivou pořizovací cenou. Nevy-
žadují údržbu ani seřizování. 
I nejlepší přístroj pro měření průtoku 

může  poskytovat  uživateli  prospěch 
jedině v případě, že je správně navržen 
a instalován. Obchodně techničtí zástup-
ci firmy KROHNE CZ,  spol.  s r.o, která 
je dceřinou společností firmy KROHNE 
pro prodej  a servis  v České  republice, 
Vám rádi poskytnou nejnovější informace 
o přístrojích firmy KROHNE pro měření 
průtoku  a výšky  hladiny  a navrhnou 
optimální řešení pro Vaši aplikaci.

Petr Komp
KROHNE CZ, spol. s r.o.

pkomp@krohne.cz
www.krohne.cz
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Konference s mezinárodní účastí  
„Nakládání s vodami 
v urbanizovaných povodích“

Ve dnech 17. – 18. září 2008 se konal třetí ročník bienální konfe-
rence Nakládání s  vodami v urbanizovaných povodích, tentokráte 
s podtitulem „ekonomické, ekologické, technické a právní aspekty 
hospodaření s dešťovými vodami“. Kromě samotného odborného 
programu se organizátoři snaží připravit akci v příjemném a atrak-
tivním prostředí, proto se každoročně volí odlišné místo konání, 
tentokráte v atraktivním prostředí Golf Resortu Konopiště. Kon-
ference byla opět organizována Vodohospodářskou aliancí VODa, 
která se organizací odborných akcí na téma koncepčního způsobu 
odvodnění urbanizovaných povodí  a dalších  vodohospodářsky 
aktuálních témat zabývá od roku 2001. Tato konference patří mezi 
první odborné akce, které se problematikou hospodaření s dešťový-
mi vodami (HDV) v urbanizovaných povodích zaobírají kontinuálně 
již několik let. 

Úvod
Konference  se  zúčastnilo 67 odborníků působících v různých 

sférách vodohospodářského oboru. Po  tématické  stránce vznikla 
konference ve spolupráci firem Severočeské vodovody a kanaliza-
ce, a.s., Aquion, s.r.o., SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. a zástupců 
akademické sféry z Českého vysokého učení technického v Praze. 
Za organizátory konferenci slavnostně zahájil pan Lubomír Macek 
a úvodní  slovo  s ospravedlním aktuálnosti  tématu pronesl  pan 
senátor Karel Šebek, kterému je i profesně vodohospodářská proble-
matika blízká. Velký dík patří partnerům konference, kteří umožňují 
zachovat vysokou úroveň celé  akce. V letošním  roce konferenci 
podpořily společnosti SČVK, a.s., SVS, a.s., WAVIN EKOPLASTIK 
s.r.o., MAINCOR s.r.o., SCHNEIDER ELETRIC CZ,  s.r.o., DROG 
TRUBNÍ SYSTÉMY,  s.r.o.  a TECHNOAQUA,  s.r.o.  a mediálně  ji 
zaštítily časopisy SOVAK, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a informační 
server TZB-INFO.

Program konference
Dvoudenní odborný program byl rozdělen do šesti tématických 

bloků, v jejichž průběhu zaznělo 17 přednášek. Součástí konference 
byla i prezentace několika vystavujících firem. Problematika měst-
ského odvodnění a hospodaření s dešťovými vodami se řešila s ohle-
dem na několik aspektů. Díky mezinárodní účasti se porovnávaly 
legislativní přístupy a teoretické i praktické zkušenosti z několika 
zemí a to Německa, Švýcarska, Rakouska, Slovenska a dalších. Hned 
v prvním bloku vystoupil pan Vladimír Krejčí z firmy Hydroconsult 
Krejčí, jeden z hlavních propagátorů moderní koncepce odvodnění 
decentralizovaným přístupem v České republice, s přednáškou Plá-
nování a koordinace nakládání s městskými odpadními vodami za 
deště. V přednášce zdůraznil nutnost legislativně rozlišovat termín 
neznečištěnou a znečištěnou dešťovou vodu a apeloval na potřebu 
změnit dosavadní způsob nakládání s dešťovými vodami. Během 
přednášky zaznělo mnoho praktických příkladů ze  švýcarského 
prostředí, kde autor žije a pracuje. 
Host z Německa pan Haiko Sieker na základě svých odborných 

zkušeností  zdůrazňoval  naléhavost  přechodu  od  konvenčního 
odvodnění  k modernímu  přístupu,  kdy  se  s dešťovou  vodou 
hospodaří  přírodě 
blízkým způsobem. 
Argument  doplnil 
řadou  realizova-
ných projektů,  kdy 
technicky  a eko -
nomicky  porovnal 
původní  stav  s no-
vým moderně poja-
tým  ekologickým 
řešením  odvodně-
ní.  Situaci  na  Slo-
vensku  podrobně 
popsal  zástupce 
Bratislavské  vodá-
renské  společnosti, 

a.s., jehož přednáška se soustředila na fakturaci a způsoby likvidace 
povrchového odtoku. Poslední praktická přednáška dopolední sekce 
ukázala na nutnou spolupráci odborníků při nové urbanizaci ploch. 
Pro optimální řešení je nezbytná spolupráce architektů, urbanistů, 
dopravních  inženýrů  a vodohospodářů  již  od počátečních  fází 
studií a projektů.
V průběhu konference nechyběl ani pohled legislativní a právní 

a to hned v několika příspěvcích. Se současným stavem i s výhle-
dovými legislativními změnami a konkrétními postupy účastníky 
seznámila  ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva  životního 
prostředí  paní Veronika  Jáglová,  která navázala na  vystoupení 
paní Miloslavy Melounové ze sdružení SOVAK. Zástupci AČE ČR 
představili Budoucnost hospodaření s dešťovými vodami, kam se 
Česká republika snaží směřovat. V příspěvku se dotýkali nutných 
legislativních  a systémových  změn pro dosažení  lepšího  stavu 
hospodaření s dešťovými vodami.
Další blok přednášek se z různých pohledů zabýval odlehčova-

cími komorami. Představena byla rešeršní práce pro Ministerstvo 
zemědělství, která shrnula současný stav legislativních předpisů 
a metodických přístupů k hodnocení vlivů odlehčovacích komor 
na recipient za deště v ČR a v zahraničí (vybrané evropské země 
a USA). Autoři doporučili provést studii kombinace dvou metodik 
(SRN a Rakousko)  ze  všech prostudovaných  a prezentovaných 
přístupů na pilotním povodí. Další přednáška blíže představila prin-
cipy německé posudkové metodiky dešťových oddělovačů v přípa-
dové studii Posouzení vlivu na recipient v Benešově. Problematiku 
vhodně uzavíraly dva technicky a prakticky zaměřené příspěvky 
orientované na technické a technologické vybavení odlehčovacích 
komor s účelem vylepšení jejich funkce a on-line monitoringu.
Socio-ekonomické  hledisko  hospodaření  s dešťovou  vodou 

rozebrali v posledním bloku zástupci ČVUT a představili přínosy 
či případná úskalí rozšíření zelené infrastruktury jako prvku HDV, 
například zelených  střech. V následující přednášce byla proble-
matika vsakování, dalšího nástroje HDV, představena z pohledu 
hydrogeologického. Všechny články jsou přehledně prezentovány 
v Sborníku příspěvků konference.

Doprovodný program
Bohatý společenský večer vhodně doplňoval odborné přednášky. 

Po prvním konferenčním dni se večer ubíral v jazzovém a swingo-
vém duchu díky výborné jazzové zpěvačce Evě Emingerové. Diváky 
rozhýbal i živě pojatý scénický tanec taneční skupiny Impuls Praha 
v rytmu rokenrolu a flamenka. V závěru konference měli účastníci 
i na tomto ročníku možnost porovnat své síly na golfovém turnaji 
VODa golf cup 2008, případně si golf alespoň vyzkoušet pod dohle-
dem zkušeného trenéra.

Ing. Eva Cyhelská
Aquion, s.r.o.
283 872 265

eva.cyhelska@aquion.cz

Mediálním partnerem
konference byl časopis
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Připravujeme vodohospodářský 
kalendář na rok 2009. Prosíme všechny 

organizátory, aby nám sdělili 
 (stransky@vodnihospodarstvi.cz)  
co nejdříve, ale možno i průběžně 

informace o akcích, které by mohly 
zaujmout naše čtenáře. 

kONfErENCiA „SEDiMENTY  
VODNÝCH TOkOV A NÁDrŽÍ“

Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH a dal-
ší subjekty organizujú v dňoch 13. – 14. mája 2009 konferenciu 
s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV 
A NÁDRŽÍ“.

Tematické okruhy konferencie
•	 normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia 

sedimentov,
•	 sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
•	 kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
•	 vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
•	 legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných 

tokov a nádrží.
V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. 

posterom je treba poslať stručný súhrn obsahu príspevku v dĺžke 
cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 23. januára 2009 (stačí 
aj e-mailom).

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) 
pri VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: 00421-2-59343424, -59343473
mobil: 00421-905 965515 (0905 965515)
fax: 00421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk

Záujemcovia o bližšie informácie týkajúce sa účasti na konferencii 
ich môžu získať na vyššie uvedenej adrese alebo na internetovej 
stránke VÚVH - www.vuvh.sk.

VÚV T. G. M., v.v.i. Podbabská 30, 160 00 Praha 6 zve na odborné 
semináře v přednáškovém sálu ústavu (vstup volný)

20. 11. 2008  Římské vodní právo (Ing. Arnošt Kult)
18. 12. 2008  Změny jakosti pitné vody při její akumulaci a do-

pravě (Ing. Jana Hubáčková, CSc., a kolektiv)
15. 1. 2009  Mikrobiologie vody (RNDr. Hana Mlejnková, Mgr. 

Kateřina Horáková, Ph.D.)

Další informace: 
Pavel Polka; telefon: 220 197 350, e-mail: polka@vuv.cz

Připravujeme vodohospodářský 
kalendář na rok 2009. Prosíme všechny 

organizátory, aby nám sdělili 
 (stransky@vodnihospodarstvi.cz)  
co nejdříve, ale možno i průběžně 

informace o akcích, které by mohly 
zaujmout naše čtenáře. 



Kontaktoval nás pan Ing. Šimek, dlouholetý zaměstnanec 
Povodí Moravy, nyní žijící ve Francii, s nabídkou krátkých 
aktuálních sdělení. Jeho nabídku jsme přijali a nyní otiskujeme 
jedno z nich.

Redakce

Mozaika ze Stockholmské  
konference o vodě  
World Water Week

V polovině srpna se za přítomnosti asi 2 500 expertů konala 
u příležitosti Světového týdne vody ve švédském Stockholmu 
mezinárodní konference o vodě. Protože více než třetina světové 
populace nemá přístup k pitné vodě, sanitárním zařízením a čiš-
tění odpadních vod, tak byla konference zaměřena zejména na 
tento okruh problémů. Současná světová situace v zásobování 
pitnou vodou a v čištění vod odpadních je rizikem s dramatic-
kými důsledky pro zdraví obyvatel, a její řešení je závažným 
celosvětovým úkolem. Navíc je voda nezbytným životním pří-
rodním zdrojem, který se stává více a více vzácným. 

Vzrůst světové populace a rychlý rozvoj Asie a Afriky vyčer-
pávají planetární zásoby vody. Pětina světové populace dnes 
trpí nedostatkem vody a v r. 2025 to bude podle prognóz OSN 
již celá třetina početnější světové populace. Rok 2008 byl proto 
Organizací spojených národů vyhlášen Rokem zásobování 
vodou a čištění odpadních vod, a proto ústředním tématem 
konference byl Pokrok a perspektivy ve vodním hospodářství, 
pro svět čistější a zdravější.

Součástí konference byly ateliery - dílny, referáty a diskuze 
vědců, reprezentantů podniků a vlád i členů nevládních orga-
nizací a zástupců OSN. Na konferenci se mluvilo o nebezpečí 
a problémech spojených s nedostatečnou hygienou v důsledku 
chybějící vodohospodářské infrastruktury, bez níž žije asi 
2,6 miliardy lidí. „Není moc populární mluvit o záchodech, 
exkrementech a menstruaci, ale to jsou otázky, které jsou úzce 
spojené s rozvojem“, řekla mluvčí Mezinárodního stockholm-
ského vodohospodářského institutu (SIWI) a organizátorka 
konference Stephanie Blenckner. „Sedm a půl tisíce osob, z toho 
5 tisíc dětí, umírá na světě denně na průjem v důsledku nedosta-
tečné hygieny a odpovídajících záchodů“, dodala a upřesnila, že 
také správná výchova a návyky hrají prvořadou roli.

Mezinárodní fond pro čištění odpadních vod, který byl 
v březnu tohoto roku založen v Ženevě Radou pro zásobování 
vodou a čištění odpadních vod (WSSCC), doufá shromáždit 
každoročně 100 milionů dolarů na zlepšení zásobování pitnou 
vodou, zřízení sanitárních zařízení a čištění odpadních vod 
v rozvojových zemích. Podle Jona Lane, presidenta Rady, „je 
čištění odpadních vod prioritou, v současné době je ale 5x více 
finančních prostředků investováno do zásobování vodou než 
do čištění vod odpadních, a proto je tento poměr nutno obrátit“. 
Pomoc fondu dnes směřuje do Burkiny Faso, Senegalu,Ugandy, 
Pákistánu, Indie, Nepálu a Madagaskaru, a další země budou 
brzy následovat. 

Liqa Rachid-Sally, výzkumnice z Mezinárodního institutu 
využití vody (IWMI), uvedla, že „zavlažování zemědělských 
kultur odpadními vodami není praktika výjimečná, omezená 
pouze na několik nejchudších zemí světa“. Tato praktika je 
velmi rozšířená a provozuje se asi na 200 tisících km2 pozemků 
v rozvojových zemích, zejména v Asii, v Číně, Indii, Vietnamu, 
dále téměř kolem všech subsaharských měst v Africe a kolem 
mnohých měst v latinské Americe. Podle studie institutu jsou 
nečištěné nebo nedostatečně čištěné odpadní vody používány 
k závlahám zeleniny a obilovin, včetně rýže, což představuje 
velký hygienický problém, ohrožující obyvatele. Podle studie 
institutu je důvodem nedostupnost čisté vody, takže zemědělci 
v příměstských oblastech nemají jinou alterantivu, než použití 
ředěných a neředěných odpadních vod a vody ze znečištěných 
vodotečí. Podle studie se tato situace nijak neřeší a nezlepšuje. 

Druhým hlavním tématickým okruhem na konferenci byl 
vliv lidských aktivit na vodu – součást životního prostředí. 
„Je nutné pochopit, že to co jíme, to co kupujeme,... to vše má 
ihned důsledky pro vodní zdroje,“ uvedla organizátorka kon-
ference paní Blenckner. Exploatace přírodních zdrojů se bude 
nepochybně intenzifikovat pro zabezpečení lidské poptávky 
po potravě a pití, službách a majetku, a pro zmenšení bídy na 
Zemi. Druhý den konference byl věnován Asii, kde žije asi 60 
% světové populace, jejíž ekonomický rozvoj je exponenciální 
a výrazně tak přispívá ke zmenšování zdrojů vody, které jsou 
k dispozici. Dnes je na osobu k dispozici pouze 15 až 30 % obje-
mu vody oproti stavu v r. 1950. Paní Blenckner připomněla, že 
i evropské státy nejsou ušetřeny problémů s vodou, protože asi 
20 milionů obyvatel Evropské unie nemá odpovídající přístup 
k pitné vodě a záchodům. 

Experti se také zabývali otázkami klimatických změn, jejich 
důsledky a návrhy opatření. „Otázka nezní, jestli jsou nebo ne-
jsou klimatické změny. Víme, že oteplování klimatu je skutečnos-
tí a je potřeba nyní reagovat“, ještě řekla mluvčí Mezinárodního 
vodohospodářského institutu. Světový týden vody, letos již osm-
náctý, potvrdil, že je každoročním velkým světovým setkáním 
nad tématy o vodě a problémech s vodou spojenými. 

Na zahájení konference promluvil i britský vědec Anthony 
John Allan, kterému byla udělena Stockholmská cena, udělova-
ná za objevy v oblasti životního prostředí, často přirovnávaná 
k Nobelově ceně. Britský vědec ji dostal za projekt virtuální 
vody, který umožňuje vypočítat „kolik vody ve skutečnosti 
potřebujeme na nějaký výrobek“. Například na 1 kg brambor či 
kukuřice to je asi 850 l vody, na 1 hamburger to je 2 400 l vody, 
1 šálek kávy představuje 140 l vody, atd. Podle britského vědce 
výroba potravin představuje 80 až 90 % světové spotřeby vody 
a této skutečnosti musí věnovat pozornost obchodní i výrobní 
organizace i spotřebitelé. 

Právě zvyšující se potřeba potravin ohrožuje vodní zásoby, 
ale je to také pěstování polních plodin na výrobu biokarbu-
rantů a biomazadel, konstatoval na konferenci Jan Lundqvist, 
ředitel vědeckého programu Stockholmského institutu (SIWI). 
Množství potřebných potravin se do r. 2050 zdvojnásobí a ve 
stejném období budou probíhat klimatické změny a budou se 
ztenčovat zásoby ropy, což povede až za hranice biofyzických 
limitů možností Země. Podle J. Lundquista současná populace 
Země ročně spotřebuje 4 500 km3 vody a toto množství je snad 
možné zvýšit až na 6 000 km3 vody. Je však zejména potřeba 
najít nový systém zemědělských závlah, aby nebyla nadměrně 
čerpána voda z řek, jezer a podzemních zdrojů ze zvodnělých 
horizontů, nabízí se i využití dešťové vody.

Mats Eriksson z Mezinárodního centra integrovaného rozvoje 
horských oblastí, kde má na starosti vodohospodářský sektor, 
upozornil na to, že himálajské ledovce tají nejrychleji ze všech 
ledovců světa. Himálajský region má po polárních oblastech 
největší množství ledovců a permafrostu (věčně zmrzlé půdy 
obsahující led), ale region je v posledních letech postižen rych-
lým táním ledovců a ohromujícími změnami srážkového režimu. 
Ústup ledovců je zde obrovský, až 70 m za rok, což pan Eriksson 
evidentně přisuzuje klimatickým změnám. To také potvrdil i Xi 
Jianchu, který řídí Čínské centrum studií horských ekosystémů, 
a uvedl, že na Tibetské náhorní plošině stoupá průměrná roční 
teplota o 0,3 °C za desetiletí, což je dvakrát více než je světový 
průměr. Dále uvedl, že ledovce mají obrovskou kapacitu aku-
mulovat vodu a jestli nyní urychleně tají, tak po nedlouhé době 
nastane nedostatek vody níže po proudu. Přitom je dostatek 
vody nutný pro závlahy, lidskou spotřebu a výrobu a výrobu 
energie v nejlidnatější oblast světa, kde žije 1,3 miliardy lidí. 
Navíc je pozorován efekt, že oblasti suché (zejména západní 
Himálaje) jsou stále sušší, zatímco oblasti vlhké jsou více a více 
vlhké a monzunové deště jsou vydatnější a intenzivnější, což 
způsobuje zmnožení záplav a povodní. 

Nevládní organizace Transparency International upozornila 
na korupci ve vodním hospodářství, která postihuje rozvojové 
i rozvinuté země. Podle údajů zjištěných touto organizací, 
korupce pohltí až 45 % prostředků určených na vodohospo-
dářské akce. 

Podle francouzských pramenů Yahoo.fr
připravil a přeložil Pavel Šimek 






