




Čas letí

Blíží se konec roku 2010, kdy bychom měli mít vyřešeno 
čištění obcí nad 2 000 EO. Ten šibeniční termín nám nikdo 
nevnucoval, ale většina tehdejšího nejvyššího vodohospodář-
ského a najmě ekologického establishmentu tvrdila, že na takto 
tvrdé podmínky čištění (kvantitativní, kvalitativní i časové) jsme 
přistoupili, lépe řečeno jsme si sami navrhli, proto, že jsme tím 
chtěli deklarovat svoji vysokou úroveň oproti ostatním tehdy při-
stupujícím zemím. Chtěli jsme být zkrátka něco extra! Ostatně ze 
stejného soudku je i to, že celá republika jest zranitelná oblast! 

Pak se to však zaseklo a zašmodrchalo, že už dnes je jasné, 
že se v mnoha obcích termín nestihne. Příčinou nejsou jen ty 
opakovaně propírané smlouvy mezi obcemi a provozovateli. 
Důvodem bylo i to, že se příliš žvanilo, tedy pardon – disku-
tovalo, a málo rozhodnutí se přijímalo a následně realizovalo. 
Jak už to u nás bývá, začínáme činit, až když nám teče do bot. 
A v tomto případě nikoliv voda. 

Že za ty dva roky čistírenské zabezpečení obcí nemůže být lec-
kde splněno, vyplývá z prosté analogie: zkuste se dnes rozhod-
nout, že si postavíte barák. Za jak dlouho budete bydlet? Výběr 
lokality, koupě parcely, projekt, vyjádření sousedů, (obzvlášť 
u stavby ČOV lze předpokládat problémy), stanoviska mnoha 
a mnoha orgánů, povolení stavby, stavba, kolaudace. Zkrátka 
za dva roky nebudete bydlet ani náhodou. A to jde jen o dům 
za pár milionů. Z toho plyne, že je nemožné očekávat, že se za 
dva roky vybudují stavby za desítky, stovky a v Praze dokonce 
za miliardu korun. Abychom se z toho zase nějak vyšvejkovali, 
tak někteří přicházejí s tvrzením, že onen magický termín nezna-
mená dokončení prací, ale aspoň zahájení prací… 

Kdo uvěří těmto těšínským jablíčkům? Lze očekávat, že ke 
slovu přijdou milionové pokuty, které mají platit obce. Ale z opo-
ziční dílny přišel nápad: obce jsou chudé, kdežto provozovatelé 
jsou odporně bohati, tak ať platí oni! Proto jsme se 10. listopadu 
mohli v deníku E15 dočíst že „ČSSD chce převést povinnost 
zajistit čištění odpadních vod z obcí na provozovatele“ a že 
stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek už příslušný 
zákon připravuje. Jestli to projde, už se těším na ty další prohrané 
mezinárodní arbitráže. Naši furianti a Jánošíci nás zase chtějí  
přivést na buben.

V každém případě přeji pokoj lidem dobré vůle a krásné pro-
žití Vánoc a mnoho elánu v novém roce. Bude ho třeba.

Ing. Václav Stránský

spol. s r. o.
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Ochrana podzemních 
vod České republiky 
v evropském kontextu
Hana Prchalová, Emílie Nedvědová 

Klíčová slova
podzemní voda – evropská legislativa – ochrana podzemních vod 
– Rámcová směrnice o vodě - společná implementační strategie 

Souhrn
Ochrana podzemních vod v celé Evropě byla zaměřena převáž-

ně z hlediska zásobování pitnou vodou. Současné pojetí ochrany 
se však mění – podzemní vody jsou také významnou složkou 
životného prostředí. Nová evropská legislativa (Rámcová směrnice 
o vodách a Směrnice o ochraně podzemních vod) již tento aspekt 
ochrany zahrnuje. Implementace směrnic do českého právního 
řádu a její institucionální zabezpečení vyžaduje vyjasnění mnoha 
metodických otázek, umožňujících dosažení stejného přístupu 
v otázkách technicko-vědeckých požadavků Rámcové směrnice 
o vodě. Společná implementační strategie (CIS) pro implementaci 
Rámcové směrnice o vodě byla založena jako podpora implemen-
tace v celé Evropské Unii. Její struktura obsahuje jednotlivé téma-
ticky zaměřené pracovní skupiny včetně pracovní skupiny pro 
Podzemní vody. Výsledky a znalosti získané v CIS byly mj. použity 
pro vývoj národních metodik, týkajících se požadavků u podzem-
ních vod či pro Plány oblastí povodí v České republice.

Úvod
Význam podzemních vod není potřeba podrobně představovat. 

Dosud se na podzemní vody pohlíželo především jako na zdroje vody 
pro pitné účely (zásobování cca 75 % obyvatel Evropské unie pochází 
z podzemních vod, v ČR tvoří podíl odběru podzemních vod na hro-
madném zásobování cca 45 %). Je však stále jasnější, že na podzemní 
vody nelze pohlížet jen jako na zásoby vody pitné, ale také jako na 
důležitou složku životního prostředí, kterou je potřeba chránit. 

Pro správné pochopení procesů vedoucích k současnému pří-
stupu k podzemním vodám a jejich využití, stejně jako k jejich 
ochraně, bude vydána souhrnná brožura [1] zpracovaná Generálním 
ředitelstvím pro životní prostředí (DG Environment), z jejíhož textu 
částečně vychází i tento článek. Autorky textu brožuru přeložily 
do českého jazyka a brožura bude k dispozici koncem tohoto roku 
pravděpodobně na stránkách http://ec.europa.eu/environment/.

Podzemní vody hrají významnou roli v hydrologickém cyklu, 
jsou rozhodujícím faktorem existence mokřadů a vodních toků 
a působí jako kompenzátor během suchých období. Jinak řečeno, 
tvoří základní odtok, který dotuje po celý rok systémy povrchových 
vod. Základní odtok tvoří v mnoha evropských řekách až 50 % 
celkového odtoku ročně; v obdobích nízkých průtoků může tato 
hodnota stoupnout až na 90 %, což při zhoršení kvality podzemních 
vod může mít za následek nepříznivý vliv na související povrchové 
vody a závislé terestrické ekosystémy, a to zvláště v situacích, kdy 
procesy probíhající v podloží (biodegradace či atenuace), již nejsou 
schopny znečišťující látky přirozeně odstranit. Podzemní vody 
se sice běžně neznečistí tak snadno jako vody povrchové, pokud 
k tomu však dojde, může být jejich jakost ovlivňována antropogenní 
činností ještě po dlouhou dobu. Dědictví minulosti je zřetelné na 
rozsáhlých znečištěných plochách jakými jsou průmyslové zóny, 
kde vzhledem k současnému stavu technologie a úměrnosti nákladů 
z veřejných nebo soukromých zdrojů není možné znečištění rychle 
odstranit. Navíc zkušenosti ze sanačních prací provedených v Evro-
pě za posledních 20 let poukazují na fakt, že přijatá opatření nebyla 
v mnoha případech schopna zajistit odstranění všech kontaminantů 
a že zdroje znečištění, i když částečně sanované, budou ještě dlouho 
tyto nebezpečné látky uvolňovat. Důraz by měl být proto kladen 
zejména na prevenci před samotným znečišťováním.

Evropská legislativa v oblasti podzemních vod
Prakticky veškerá platná evropská legislativa týkající se podzem-

ních vod má formu směrnic. Směrnice stanoví společný cíl pro 

všechny členské státy, ale o způsobu, jak tohoto cíle dosáhnout, 
rozhodují národní orgány samy. Směrnice by členské státy obvykle 
měly transponovat do národních legislativ do jednoho či dvou let 
od doby platnosti této směrnice. Pokud však země vstupuje do EU 
již po době této lhůty, musí implementovat směrnici v době vstupu 
nebo požádat o výjimku s přesně určeným harmonogramem.

 První směrnice zaměřená přímo na podzemní vody vznikla 
koncem osmdesátých let: Směrnice 80/68/ES o ochraně podzem-
ních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami. Tato 
směrnice zavedla prevenci před tzv. přímým a nepřímým vstupem 
zvláště nebezpečných znečišťujících látek do podzemních vod 
a omezování vstupu a předcházení znečišťování ostatními nebez-
pečnými látkami. V souladu s ustanoveními Rámcové směrnice 
o vodě (2000/60/ES) skončí platnost Směrnice v prosinci 2013 
a bude nahrazena jednak vlastní Rámcovou směrnicí o vodě a dále 
novou směrnicí o ochraně podzemních vod.

V polovině devadesátých let se na evropské úrovni objevila 
potřeba zavedení integrované prevence a správy podzemních vod. 
Přes počáteční úvahy vytvořit novou samostatnou směrnici týkající 
se podzemních vod bylo nakonec rozhodnuto začlenit tuto pro-
blematiku do Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodě). 
Kromě ochrany podzemních vod z důvodu mnohostrannosti jejich 
využití, Rámcová směrnice poprvé zavádí ochranu podzemních 
vod pro jejich hodnotu pro životní prostředí. V tomto smyslu 
Rámcová směrnice o vodě stanoví pro všechny vody (povrchové, 
pobřežní, brakické i podzemní) environmentální cíle, které musí být 
dosaženy do konce roku 2015. Základními principy je hodnocení 
rizik antropogenních vlivů a dopadů, programy monitoringu, zpra-
cování plánů povodí, návrh a realizace programů opatření. Jedním 
z klíčových bodů je pro podzemní vody dosažení environmetálních 
cílů (kvantitativní a chemický stav). 

Rámcová směrnice o vodě jednoznačně stanoví cíle z hlediska 
kvantity, kterými je zajištění rovnováhy mezi odběry a zdroji 
podzemních vod. Kritéria chemického stavu jsou však mnohem 
složitější a ve chvíli přijetí Rámcové směrnice o vodě nebyly ještě 
zcela vyjasněny. Evropský parlament a Rada proto požadovaly 
vytvoření návrhu „dceřinné“ směrnice, stanovující kritéria pro 
dobrý chemický stav a určení trendů znečištění. Tato dceřinná 
směrnice – nová směrnice o ochraně podzemních vod - byla přijata 
v prosinci roku 2006.

Ustanovení Rámcové směrnice o vodě, týkající se podzemních 
vod, popisují postupné kroky k dosažení dobrého kvantitativního 
a chemického stavu útvarů podzemních vod:

Vymezení a charakterizaci útvarů podzemních vod (základní 
pracovní jednotky pro hodnocení) a jejich uveřejnění v Plánech 
oblastí povodí, předávaných Evropské komisi. Pro charakteriza-
ci je nutné shromáždit informace o tzv. hnacích silách (drivers 
– D), což jsou např. zemědělství, průmysl, ale i spotřeba vody 
v domácnostech; dále informace o konkrétních antropogenních 
vlivech (pressures – P) – např. hnojení, staré zátěže; stavu útvarů 
podzemních vod (status – S), dopadů na životní prostředí či zdraví 
člověka (impacts – I) a odpovědi (response – R), což jsou programy 
opatření – viz obr. 1. Tento systém opatření tvoří základ plánování. 

Obr. 1. Hlavní hnací síly(D) a další vlivy (P) ovlivňující podzemní 
vody. Stav (S) a dopady (I) týkající se zdrojů podzemních vod 
i závislých vodních a terestrických ekosystémů.
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Nejvýznamnějším výsledkem charakterizace je identifikace útvarů 
podzemních vod, u kterých existuje riziko nedosažení environ-
mentálních cílů stanovených Rámcovou směrnicí o vodě (rizikové 
útvary). Toto hodnocení musí také zohlednit rizika užívání vody 
a propojenost s vodními a terestrickými ekosystémy v závislosti na 
typu vlivu a zranitelnosti kolektoru. Tyto požadavky byly členskými 
státy splněny v letech 2004 a 2005 a následně shrnuty ve zprávě 
předané Evropské komisi.

Zpracování Registru chráněných oblastí, který byl navržen podle 
specifických požadavků na ochranu povrchových, podzemních vod 
nebo druhů přímo na nich závislých. Registr obsahuje všechny 
vodní útvary využívané pro lidskou potřebu a všechna chráněná 
území vyplývající ze: Směrnice o koupacích vodách (76/160/EHS), 
zranitelné oblasti podle Nitrátové směrnice (91/676/EHS), citlivé 
oblasti podle směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/
EHS) a území stanovená pro ochranu stanovišť a druhů, zahrnují-
cích relevantní území Natury 2000 (směrnice o ochraně stanovišť 
92/43/EHS a divokého ptactva 79/409/EHS). 

Návrh monitorovací sítě podzemních vod tak, aby poskytla 
souvislý a vyčerpávající přehled o chemickém a kvantitativním 
stavu útvarů podzemních vod, a to na základě výsledků charak-
terizace a hodnocení rizikovosti. Členské státy musely navrhnout 
programy monitorování a uvést je do provozu do konce roku 2006. 
V tomto smyslu jsou data z monitoringu zásadní součástí v celém 
cyklu plánování. 

Zpracování plánů oblastí povodí pro každou oblast povodí, 
obsahující hodnocení vlivů a dopadů lidské činnosti na stav 
podzemních vod, mapy výsledků monitoringu, shrnutí ekonomic-
kých analýz užívání vody, souhrn programů ochrany, kontrolních 
a nápravných opatření. První plány oblastí povodí budou platit od 
konce roku 2009. Aktualizace bude provedena na konci roku 2015 
a dále v roce 2021. 

Do roku 2010 aplikovat princip návratnosti výdajů pro veškeré 
užívání vod, včetně enviromentálních nákladů a ceny zdrojů pod-
zemních vod, v souladu s principem znečišťovatel platí. Takto uplat-
něná cenová politika ve vztahu k vodě by měla vytvořit uživatelům 
dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a tím 
přispěli k dosažení environmentálních cílů této směrnice [2].

Do roku 2009 je nutno v rámci plánů oblastí povodí navrhnout 
programy opatření pro dosažení environmentálních cílů útvarů 
podzemních vod a jejich realizaci do roku 2012. Základní opatření 
obsahují např. řízení čerpání podzemních vod, kontrolu (s nutným 
předcházejícím povolením) umělé infiltrace do útvarů podzemních 
vod. Bodové a plošné zdroje znečištění jsou také omezovány základ-
ními opatřeními, zajišťujícími jak prevenci, tak nápravu již exis-
tujících znečištění. Do programů opatření musí být zahrnuta také 
opatření z dalších evropských směrnic, vyjmenovaných v seznamu 
základních opatření – viz obr. 2.

Mezi nejdůležitější směrnice související s podzemními vodami 
patří Nitrátová směrnice [4], která má za cíl omezovat a před-
cházet znečištění podzemních a povrchových vod dusičnany ze 
zemědělství. Členské státy jsou zavázány stanovit na svém území 
zranitelné oblasti tam, kde je možný vnik do vod, včetně vod 

podzemních, a které jsou a nebo mohou být ohroženy znečištěním 
dusičnany. To jsou ty, u kterých koncentrace dusičnanů převyšuje 
hodnotu 50 mg/l nebo by zde bez přijetí opatření limitní hodnota 
mohla být překročena. V tomto směru je propojení s podzemními 
vodami zřetelné, koncentrace dusičnanů v podzemních vodách by 
tak neměla překročit hodnotu 50 mg/l. Akční programy Nitrátové 
směrnice jsou jedním ze základních opatření Rámcové směrnice 
o vodě [2] a slouží jako mechanismus pro zvrácení trendů koncen-
trace dusičnanů, vyplývající ze směrnice o podzemních vodách [3]. 
Doplňková Směrnice o čištění městských odpadních vod [5] chrání 
životní prostředí před nepříznivými vlivy vypouštěním městských 
odpadních vod a odpadních vod z určitých průmyslových odvět-
ví. V tomto smyslu musí členské státy stanovit citlivé oblasti, což 
jsou sladké, brakické nebo pobřežní vody, které jsou shledány 
jako eutrofické, jezera a přítoky dotující jezera a nádrže s pomalou 
výměnou vody a povrchové vody určené pro pitné účely, ve kterých 
koncentrace dusičnanů překračují hodnotu 50 mg/l. V souvislosti 
se Směrnicí o podzemních vodách jde zejména o povinnost snižo-
vat či zabránit vnikům znečišťujících látek do podzemních vod, 
včetně komunálních zdrojů. Mezi další relevantní směrnice patří 
Směrnice o pitné vodě, Směrnice o prostředcích pro ochranu rostlin 
a Směrnice o biocidech, Směrnice o sdružené prevenci a omezování 
znečištění (IPPC), Směrnice o skládkování nebo Rámcová směrnice 
o odpadech.

Směrnice o ochraně podzemních vod před 
znečištěním

Nová Směrnice o ochraně podzemních vod před znečišťováním 
a zhoršením stavu 2006/118/ES [3] byla oficiálně přijata v prosinci 
2006. Doplnila tak Rámcovou směrnici o vodě o jasně stanovené 
environmentální cíle v oblasti podzemních vod, a to z hlediska 
chemického stavu. Zajistila také kontinuitu s původní Směrnicí 
o podzemních vodách z roku 1980, zajišťující ochranu před zne-
čišťováním určitými nebezpečnými látkami [6], která bude zrušena 
Rámcovou směrnicí o vodě na konci roku 2013.

Směrnice o podzemních vodách (dále jen „GWD”) zavádí postupy 
při určování norem jakosti podzemních vod a opatření k omezení 
a zamezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod. Směr-
nice stanovuje kritéria kvality, která zohledňují místní podmínky, 
a umožňuje na základě dat z monitoringu a nových vědeckých 
znalostí jejich další zlepšení. Směrnice tak představuje přiměře-
nou a odborně platnou odpověď na požadavky Rámcové směrnice 
o vodě, jakými jsou hodnocení chemického stavu podzemních vod, 
identifikace a zvrat významných vzestupných trendů znečištění. 
Členské státy stanoví s ohledem na lokální a oblastní podmínky 
přiměřené standardy kvality (prahové hodnoty). Jako doplnění Rám-
cové směrnice o vodě, směrnice o podzemních vodách požaduje:
• Stanovení prahových hodnot podzemních vod (norem jakosti) 

do konce roku 2008.
• Zpracování analýzy trendů znečištění na základě existujících dat 

a dat z monitoringu, vyplývajících z Rámcové směrnice.
• Za pomoci opatření vyplývajících z Rámcové směrnice zvrátit 

trendy znečištění tak, aby byly dosaženy do roku 2015 environ-
mentální cíle. 

• Uskutečnit opatření k omezení a zamezení vstupu znečišťujících 
látek do podzemních vod tak, aby byly dosaženy do roku 2015 
environmentální cíle stanovené WFD.

• Dosažení souladu s kritérii dobrého chemického stavu (založeno 
na evropských normách jakosti dusičnanů a pesticidů a na zákla-
dě prahových hodnot stanovenými členskými státy) do konce 
roku 2015.
Definice dobrého chemického stavu je dána Rámcovou směrnicí 

o vodě. Použitý přístup je založen na shodě s evropskými normami 
jakosti (dusičnany, pesticidy), které jsou určeny jinými směrnicemi. 
Pro další znečišťující látky nebylo přijetí explicitních hodnot na 
úrovni společenství shledáno jako vhodná varianta. Důvodem je 
zejména vysoká přirozená variabilita látek v podzemních vodách, 
závislá na hydrogeologických podmínkách, přirozeném pozadí, 
preferenčních cestách a interakci mezi jednotlivými složkami 
životního prostředí. Nová směrnice proto ukládá členským státům 
stanovení jejich vlastních norem jakosti – prahových hodnot, 
které berou v úvahu zjištěná rizika a seznam znečišťujících látek 
ze seznamu II směrnice. Prahové hodnoty by měly být stanoveny 
pro všechny znečišťující látky, které způsobují rizikovost útvarů 
z hlediska nedosažení dobrého chemického stavu. Protože určení 

Obr. 2. Hlavní základní a doplňková opatření Rámcové směrnice 
s přímou souvislostí s podzemními vodami.
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prahových hodnot pro nesyntetické znečišťující látky závisí také 
na hodnotě tzv. přirozeného pozadí, mohou být prahové hodnoty 
určeny nejen na úrovni státu nebo oblasti povodí, ale v případě 
vysoké variability mohou být prahové hodnoty určeny odlišně pro 
každý útvar podzemních vod. To je princip podobný pro určování 
ekologického stavu útvarů povrchových vod nejen pro biologické 
složky, ale i všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele ekologického 
stavu útvarů povrchových vod podle typologie. 

Směrnice poskytuje obecný postup pro stanovení prahových hod-
not (Příloha II). Seznam prahových hodnot bude podléhat revizím 
plánů oblastí povodí, což povede k možnému přidání prahových 
hodnot pro nové ukazatele (způsobující rizikovost) nebo jejich 
vypuštění (pokud již nezpůsobují riziko).

Splnění cílů je založeno hlavně na porovnání dat z monitoringu 
s číselnými hodnotami standardů (EU normy jakosti pro podzemní 
vody a prahové hodnoty). V podstatě nebude přípustné překročení 
těchto hodnot v jednotlivých útvarech podzemních vod. Je však 
možné, že vlivem lokálního vlivu (např. bodový zdroj znečištění) 
mohou být tyto standardy překročeny, ale současně nehrozí riziko 
pro útvar jako celek. V tomto případě směrnice umožňuje zjistit 
důvod překročení hodnot a rozhodnout o chemickém výsledku 
stavu na základě skutečných rizik pro celý útvar (např. rizika pro 
lidské zdraví, závislé vodní nebo terestrické ekosystémy, legitimní 
užívání podzemní vody nebo její funkce). 

Druhým pilířem nové směrnice o podzemních vodách je 
povinnost identifikace trendů pro všechny látky, které způsobují 
rizikovost útvarů. Trendy musí být zvráceny, pokud dosahují 75 % 
hodnoty evropských standardů kvality nebo prahových hodnot (viz 
obr. 3). V úvahu se však berou také místní podmínky umožňující 
stanovení jiného poměru. Zvratu trendů má být dosaženo pro-
střednictvím programů opatření Rámcové směrnice o vodě. Tato 
opatření jsou třetím základním pilířem směrnice o podzemních 
vodách. Směrnice obsahuje ustanovení na předcházení či omezení 
vstupů znečišťujících látek do podzemních vod, které se shodují 
s existujícími ustanoveními staré směrnice a zároveň jsou ve shodě 
s Rámcovou směrnicí o vodě. 

nickými zprávami a metodickými (guidance) dokumenty. Pracovní 
skupina podzemní vody se nyní nachází v třetím období své exis-
tence (2007–2009). Pracovní skupina podzemních vod je složena 
z více než 80 evropských expertů, kteří se scházejí 2x ročně, aby 
si vyměňovali zkušenosti, diskutovali nad odbornými problémy 
spojenými s implementací směrnice a zpracovávali podpůrné 
metodické dokumenty. Současným cílem pracovní skupiny je 
soustředit se na implementaci Směrnice o podzemních vodách 
a částí Rámcové směrnice o vodě, týkajících se podzemních vod, 
zvláště monitoringu a přípravy prvního cyklu Plánu oblastí povodí. 
Pracovní skupina tvoří podpůrné metodické dokumenty, z nichž 
některé již byly v roce 2006 dokončeny a zveřejněny:
• Metodický dokument na monitoring podzemních vod, poskytující 

praktické informace o ustanoveních Rámcové směrnice o vodě, 
týkajících se monitorování podzemních vod.

• Metodický dokument o podzemních vodách v chráněných 
oblastech, ujasnění vztahu mezi podzemními vodami v Rámcové 
směrnici o vodě a požadavcích pro pitné vody.

• Metodický dokument k objasnění pojmů přímé a nepřímé vstupy 
do podzemních vod, s cílem poskytnout postupy při vytváření 
návrhů opatření k zamezení a omezení vstupů znečišťujících 
látek do podzemních vod.
Ostatní metodické dokumenty, které jsou připravovány nebo 

plánovány:
• Témata, týkající se splnění environmentálních cílů, včetně 

doporučení pro stanovování prahových hodnot a souvisejících 
požadavků, stejně jako technické specifikace, týkající se identifika-
ce trendů a jejich zvratu. Diskuse o splnění z hlediska chemického 
i kvantitativního stavu podzemních vod.

• Objasnění vztahu užívání a ochrany podzemních vod vs. užívání 
půdy a tedy možné propojení s předpisy, týkající se zemědělství 
(včetně tzv. cross-compliance v rámci reformy společné země-
dělské politiky), stejně jako ustanovení týkající se rozsáhlých 
znečištěných území. Tento dokument bude také pojednávat 
o aspektech klimatických změn a jejich dopadech na hospodaření 
s podzemními vodami.
Autorky článku jsou členky této pracovní skupiny a podílely se 

a podílejí hlavně na přípravě podpůrného dokumentu o podzem-
ních vodách v chráněných oblastech a splnění environmentálních 
cílů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou využívány při implementaci 
Rámcové směrnice o vodě a směrnici o ochraně podzemních vod 
v České republice.

Implementace směrnice o ochraně podzemních vod 
před znečištěním

Jako podporu při implementaci Rámcové směrnice o vodách 
vytvořily členské státy EU, Norsko a Evropská komise Společnou 
implementační strategii (CIS). Hlavním cílem této strategie je zajis-
tit logickou a sladěnou implementaci Rámcové směrnice o vodě 
vyjasněním mnoha metodických otázek, umožňujících dosažení 
stejného přístupu v otázkách technicko-vědeckých důsledků 
Rámcové směrnice o vodě. Pod vedením Evropské komise a evrop-
ských vodních ředitelů (nejvyšší představitelé EU v oblasti vodní 
politiky) vykonávají pracovní skupiny a skupiny expertů, složené 
z reprezentantů členských států a zainteresovaných subjektů, své 
specifické činnosti, koordinované strategickou koordinační skupi-
nou (SCG) – viz obr. 4.

V tomto rámci byla vytvořena technická pracovní skupina pro 
podzemní vody (viz obr. 5). 

Prvotním cílem skupiny bylo pomoci Evropské komisi při přípra-
vách návrhu Směrnice o podzemních vodách, plánované v letech 
2002–2004. V současnosti se jedná zejména o sdílení informací 
a zkušeností, a to různými způsoby: společnými workshopy, tech-

Obr. 3. Princip identifikace a zvrácení významného environmen-
tálního vzestupného trendu polutantů v podzemních vodách.

Obr. 4. Společná implementační strategie (CIS) Rámcové směrnice 
o vodách.

Obr. 5. Struktura pracovní skupiny pro podzemní vody.
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Hlavní část implementace problematiky podzemních vod v ČR 
je nedílnou součástí implementace Rámcové směrnice o vodě. 
Vzhledem k tomu, že směrnice o ochraně podzemních vod před 
znečištěním je tzv. dceřinná směrnice, z hlediska transpozice 
směrnice do české legislativy kromě drobných výjimek nepřináší 
nové požadavky. Upřesňováním problematiky hodnocení a dosažení 
environmentálních cílů útvarů podzemních vod však umožňuje 
zpracování návrhů institucionálního zabezpečení požadavků 
implementace.

Transpozice požadavků Rámcové směrnice o vodě (část podzem-
ních vod) a směrnice o ochraně podzemních vod je předmětem 
novelizace zákona o vodách v roce 2008. Vlastní odborná imple-
mentace byla začleněna do metodik a zpracování plánů oblastí 
povodí ČR v průběhu loňského a začátkem letošního roku. Protože 
však návrhy plánů oblastí povodí v ČR musely být zpracovány 
do dubna 2008 a podpůrné dokumenty o hodnocení a dosažení 
environmentálních cílů podzemních vod nejsou dosud dokončeny 
a schváleny, nebylo možné do plánů oblastí povodí zapracovat 
všechny dnes známé požadavky. Přesto je možné konstatovat, že 
naprostá většina metodických postupů, použitých pro zpracování 
plánů oblastí povodí v České republice, je v souladu s poslední verzí 
podpůrných dokumentů. Metodické postupy však z těchto důvodů 
neměly adekvátní oporu v české legislativě, což je ale situace, která 
se vyskytuje i v jiných evropských zemích – např. v Německu. 
Pokud budou tyto postupy (hlavně ukazatele a limity dobrého che-
mického stavu útvarů podzemních vod) včleněny v letošním roce 
do legislativy, byl by problém spočívající v harmonogramu činností 
vyřešen. Kromě tohoto časového nesouladu je v současnosti asi 
největší mezerou fakt, že se nepodařilo najít shodu pro zavedení 
správy podzemních vod do novely vodního zákona.
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Groundwater protection in the entire Europe was focused on water 
supply. The present concept is changing – groudwater is also impor-
tant part of environment. New European legislation (Water Frame-
work Directive and Groundwater Directive) includes the aspects of 
protection. The implemetation of the directives to the Czech legisla-
tion and institutional framework demands clarification of a number 
of methodological questions enabling a common understanding to 
be reached on the technical and scientific implications of the Water 
Framework Directive. The Common Implementation Strategy (CIS) 
for the Water Framework Directive (including Groundwater Group) 
was developed for supporting the implementation in EU. Results and 
knowledge from CIS were used for development of national Guidance 
documents for River Basin Management Plans in the Czech republic 
in the field of groundwater. 
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Souhrn
Článek popisuje současný stav v oblasti automatizovaných systé-

mů řízení ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ve 
vztahu k řízení technologických procesů a ve vazbě na telemetrický 
systém sloužící pro dispečerské řízení. Současně popisuje součas-
nou strukturu a organizaci dispečerského řízení ve společnosti.

Úvod
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (SčVK) jsou největší pro-

vozní vodárenskou společností v České republice, spravující vodá-
renská a kanalizační zařízení na území o rozloze větší než 9 000 
km2 a zásobující pitnou vodou více než 1 106 000 obyvatel a většinu 
podnikatelských subjektů na tomto území. Společnost současně 

zajišťuje i odkanalizování a čištění odpadních vod na tomto území. 
SčVK provozuje 9 005 km vodovodních sítí, 1 318 km přípojek, 
62 úpraven vod, 1 133 vodojemů a 350 čerpacích stanic. Tento 
rozsáhlý vodárenský systém není možné provozovat bez kvalitního 
technologického řízení a vodárenského dispečerského zabezpečení. 
Jednou z hlavních priorit společnosti je bezproblémové zásobování 
pitnou vodou, což vyžaduje spolehlivost všech systémů, jak v oblas-
ti výroby a distribuce, tak i kvality pitné vody.

Automatizované systémy řízení (ASŘ)
Využívaní systémů pro automatické řízení technologických 

procesů v reálném čase s vazbou na dispečerské řízení má u spo-
lečnosti Severočeské vodovody a kanalizace již dlouholetou tradici. 
V minulosti byly pro tyto procesy využívány programovatelné 
logické automaty (PLC) od zahraničních i tuzemských výrobců jako 
např. PLC Simatic, SAIA, HOL, LAVO, IRSM. Poslední dva roky 
jsme začali s postupným nasazováním těchto prvků automatizace 
u nových i rekonstruovaných technologií od výrobce a dodavatele 
Schneider Electric. 

Schneider Electric CZ, s.r.o. dodává ucelenou řadu produktů 
automatizace, což nám umožňuje jejich nasazení dle rozsahu 
a náročnosti technologie od nejjednodušších aplikací pro vodo-
jemy a čerpací stanice odpadních vod, přes úpravny vody až po 
nejnáročnější technologie čistíren odpadních vod. Pro jednodušší 
aplikace používáme programovatelné relé Zelio SR3 B261 BD, 
u náročnějších aplikací nasazujeme PLC TWIDO TWDLCAA40DRF 
a u nejnáročnějších PLC PREMIUM TSX P572634M. Pro příští rok 
připravujeme ve spolupráci s firmou Schneider Electric a dodava-
telskou firmou Marves v.o.s. nasazení nového typu PLC Modicon 
M340 pro středně náročné technologie. Pracovníci útvaru centrální 
údržby naší společnosti zpracovali vzorová schémata pro vodojemy 
bez a s přítokovou regulací, čerpací stanice odpadních vod s čerpací 

Pokračování na str. 421
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MBBR procesy pro čištění odpadních vod
V roce 2007 se společnost AnoxKaldnes stala součástí skupiny 

VEOLIA. Na českém trhu tedy zastupuje technologie vyvinuté 
a aplikované společností AnoxKaldnes firma VWS MEMSEP jako 
regionální reprezentant skupiny Veolia Water Solutions & Tech-
nologies.

Zkratka MBBR znamená Moving Bed Biological Reactor, tedy jde 
o technologii, která využívá biomasy narostlé ve formě biofilmu 
na plastových nosičích pro čištění odpadní vody. Tato technologie 
byla vyvinuta společností AnoxKaldnes ve spolupráci s univerzi-
tami v Tronheimu a v Lund během osmdesátých let. První Kaldnes 
proces byl uveden do provozu na počátku devadesátých let. V sou-
časnosti reprezentuje tuto technologii na 500 úspěšných instalací 
po celém světě. 

Princip
Jádrem procesu jsou nosiče biofilmu. Tyto nosiče se udržují v neu-

stálém pohybu buď působením dmýchaného vzduchu v aerobním 
systému (středně bublinná aerace), nebo pomocí míchadel v ano-
xickém systému. Znečištění obsažené v přiváděné odpadní vodě je 
rozloženo pomocí mikroorganismů narostlých na vnitřní struktuře 
plastových nosičů. Samotné nosiče jsou pak v reaktoru zadržovány 
pomocí odtokových sít. Procesy založené na biofilmové biomase 
mají rozličné výhody, mezi které patří vyšší akceptovatelné objemo-
vé zatížení systému ve srovnání s klasickou aktivací, dále zvýšená 
odolnost vůči toxicitě a změnám v zatížení, jednoduchý provoz a sys-
tém, který není citlivý vůči bytnění kalu. Flexibilita této technologie 
umožňuje navrhovat velice kompaktní a efektivní samostatné MBBR 
řešení a také provádět intenzifikace stávajících biologických procesů, 
často bez nároků na výstavbu nových nádrží. 

Nosiče 
Nosiče mohou tvořit až 70 % objemu nádrže a jsou navrhovány tak, 

aby suspendovány ve vodě poskytovaly co největší chráněný povrch 
pro nárůst biofilmu a optimální podmínky pro rozvoj bakteriálních 
kultur. Byla vyvinuta celá řada typů nosičů tak, aby bylo možné opti-
malizovat jejich funkci při různých aplikacích. V současnosti existuje 
pět druhů nosičů – typu K1, K3, BiofilmChipTMM, BiofilmChipTMP 
a F3. Nosiče jsou vyrobeny z polyethylenu se speciálními aditivy, 
kterými se dosahuje žádaná specifická hmotnost materiálu.

flexibilita procesu, která umožňuje kombinovat MBBR systémy 
v různém uspořádání s klasickou aktivací tak, jak je nejvýhodnější 
pro efektivní rozklad daných znečišťujících látek. 

Reference – celulózka Quesnel River, Kanada
Celulózka Quesnel River v Britské Kolumbii v Kanadě produkuje 

ročně 320 000 tun BCTMP a TMP celulózy. Součástí závodu byla 
anaerobně aerobní ČOV. Anaerobní stupeň byl ovšem nestabilní 
díky nestabilní kvalitě surové odpadní vody a také bylo nutné 
navýšit kapacitu celého systém vzhledem k plánovanému zvýšení 
výroby. Recipientem je pak řeka Fraser, která je jedním z nejvýznam-
nějších toků v západní Kanadě. Z těchto důvodů byly požadavky 
na kvalitu vyčištěné vody velmi vysoké. 

Detail biofilmuNosič typu K

Aplikace 
MBBR procesy jsou aplikovatelné pro čištění jak průmyslových, 

tak i komunálních odpadních vod. Proces je vhodný jak pro nové 
instalace, tak i pro intenzifikace stávajících ČOV. Při intenzifikacích 
se uplatňuje výhoda vyššího aplikovatelného objemového zatížení 
a je tak možné dosáhnout zvýšení kapacity stávajících ČOV bez 
nutnosti výstavby nových nádrží. Další výhodou biofilmových 
procesů je významná podpora nitrifikačních procesů i za podmínek 
(např. nízká teplota nebo toxické vlivy), kde nitrifikace pomocí sus-
penzní biomasy v klasické aktivaci selhává. Z toho plyne i efektivní 
aplikace na obtížně rozložitelných odpadních vodách, například 
v průmyslu výroby celulózy a podobně. Při instalaci více v sérii 
zapojených reaktorů dojde díky vývinu specializovaných kultur 
v jednotlivých reaktorech k daleko hlubšímu rozkladu obtížně 
rozložitelných látek. Neposlední nespornou výhodou je vysoká 

V roce 2005 po pečlivém zvážení několika různých konceptů byl 
zákazníkem zvolen MBBR systém, předřazený před stávající aktivaci 
místo anaerobního stupně. Společnost AnoxKaldnes tedy dodala 
2 MBBR reaktory zapojené v sérii o jednotlivých objemech 3000 m3, 
obsahující 33 % nosiče typu M2 a dávkování nutrientů. Stávající akti-
vace je pak o objemu 53 000 m3. Kapacita je 140 tun rozp.CHSK/den 
a 20 000 m3/den, hydraulická doba zdržení je tedy 7,2 hodin v MBBR 
stupni a 2,5 dne v aktivaci. ČOV byla tedy navržena s celkovým 
objemovým zatížením 2,4 kg rozp.CHSK/m3.den. 

Od zprovoznění ČOV vykazuje stabilní účinnost 99 % odstranění 
BSK5 a 80–85 % CHSK. Zajímavým provozním parametrem je nízká 
produkce přebytečného kalu 0,12–0,17 kg NL/kg odstraněné CHSK. 
K stabilnímu provozu přispívá i dramatické zlepšení kalového 
indexu z 300 ml/g na hodnoty mezi 50–100 ml/g.

MBBR reaktor Quesnel, Kanada

Perspektivy pro Českou republiku
Jak je patrné z výše uvedených faktů, technologie MBBR má širo-

kou možnost aplikace i na českém trhu. Perspektivní se jeví zejména 
aplikace při intenzifikacích stávajících ČOV, kde tímto způsobem lze 
docílit úspory investičních nákladů. V některých zejména průmyslo-
vých aplikacích je pak zajímavá i vykazovaná nízká produkce kalu, 
která vede k podstatnému snížení provozních nákladů ČOV. Firma 
VWS MEMSEP, která reprezentuje technologie AnoxKaldnes na čes-
kém trhu, je připravena reagovat na poptávku po těchto procesech. 

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

Schéma procesu Quesnel River
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Voda ve správných rukou

Maximum z vaší energie

Schneider Electric přináší komplexní a ověřená 
řešení pro čistírny odpadních vod, úpravny 
pitné vody a vzdálené stanice.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum - Tel.: 382 766 333
www.schneider-electric.cz
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technikou do a nad 10 kW a v současné době se dokončují tato 
schémata pro ostatní čerpací stanice pitné vody. Ve schématech 
jsou mimo elektrická zapojení popsány i algoritmy pro prvky sys-
témů automatického řízení. Nově nasazované systémy realizujeme 
převážně dodavatelským způsobem např. od již zmíněné společ-
nosti Marves v.o.s. s tím, že následné zajištění komplexního servisu 
a údržby v oblasti ASŘ je již realizováno vlastními pracovníky útva-
ru centrální údržby naší společnosti. U větších investičních celků 
například při rekonstrukcích úpraven vod a čistíren odpadních 
vod, které jsou zajišťovány vlastníkem Severočeskou vodárenskou 
společností, a.s., se snažíme ovlivňovat technické řešení i v této 
oblasti ASŘ, tak abychom dosáhli co největší unifikace těchto 
systémů a tím snížili náročnost na jejich údržbu. Na obrázku 1 
vidíte programovatelný automat PLC TWIDO s displeyem XBT, na 
obrázku 2 vidíte programovatelný automat ZELIO.

Telemetrie
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vlastní 

privátní telemetrické sítě s rádiovými vysílacími stanicemi, které 
pracují na několika kmitočtech přidělených Českým telekomunikač-
ním úřadem. Z objektů jsou přenášeny hodnoty diskrétních vstupů 
a výstupů, analogových vstupů a výstupů a čítačových vstupů.

Vybrané výstupní veličiny z objektů jsou přes RS rozhraní 
v ModBus protokolu předány z programovatelných logických auto-
matů do inteligentního datového modemu a rádiové vysílací stanice 
Motorola. Jednotlivé stanice komunikují rádiovou cestou vždy s jed-
nou řídící stanicí v dané oblasti (zpravidla se jedná o bývalý okres).

Inteligentní datový modem MC 14 D nám v současné době dodá-
vá tuzemský výrobce firma Intriple a.s. Tato společnost nám také 
v minulém roce na zakázku vyrobila modul MC 14 S (security), který 
ve spojení s inteligentním modemem MC 14D a radiostanicí Motorola 
využíváme k zajištění identifikace vstupů pracovníků do objektů 
vybraných vodojemů a čerpacích stanic. Tento systém umožňuje 
dispečerovi odlišit oprávněný a neoprávněný vstup do objektu a dává 
mu přehled o přítomnosti pracovníků na objektech bez nutnosti tele-
fonického ohlašování, využívaného dříve. Tímto vstupním systémem 
osazujeme v letošním roce 300 objektů, kde investorem je vlastník 
objektů Severočeská vodárenská společnost a.s.

Kromě zmíněného rádiového systému využíváme pro dálkový 
přenos dat také přenos SMS DATA v sytému GSM. Tento systém 
využíváme hlavně pro čerpací stanice odpadních vod odkud přená-
šíme automaticky pomocí SMS zpráv pouze poruchové stavy. GSM 
přenos dat realizujeme z elektronických komponentů opět od doda-
vatele Schneider Electric v sestavě programovatelného relé Zelio, 
komunikačního modulu SR2 COM01 a GSM modulu. V současné 
době máme do telemetrických systémů napojeno v rámci celé spo-
lečnosti téměř tisíc objektů. Servisní činnost na těchto systémech 
zajišťují opět pracovníci centrální údržby. Náročnost jejich práce 
je možné potvrdit tím, že na jednoho pracovníka připadá více než 
100 vodárenských objektů zapojených do telemetrie. Kromě servisu 
tito pracovníci zajišťují také zčásti i montáže těchto zařízení. Na 
obrázku 3 vidíte rádiový přenos dat v sestavě programovatelného 
relé Zelio SR3 B261 BD, komunikačního modulu SR3 MBU01BD, 
inteligentního datového modemu MC 14D a radiostanice Motorola 
Databox. Na obrázku 4 vidíte GSM přenos dat v sestavě programo-
vatelného relé Zelio SR3 B261 BD, komunikačního modulu SR2 
COM01 a GSM modulu. 

Dispečerský systém
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou z pohledu rozsahu 

provozovaného majetku největší provozní vodárenskou společností 
v České republice a logicky tak provozují také nejrozsáhlejší vodá-
renský dispečink. Současně provozují také největší vodárenský 
dispečink. V současné době je prostřednictvím telemetrického 
systému a SCADA systému monitorováno a řízeno více než 900 
vodárenských objektů. 

Provozujeme tři oblastní dispečerská pracoviště v nepřetržitém 
provozu, přičemž každé z nich samostatně patří k největším vodá-
renským dispečinkům v České republice. Například oblastní dispe-
čink v Ústí nad Labem monitoruje a řídí celkem 450 vodárenských 
objektů a službu zajišťuje pouze 1 dispečer na směně. Oblastní dis-
pečink Most dohlíží nad vodárenskými objekty okresů Chomutov, 
Louny, Most a Teplice. Oblastní dispečink Ústí nad Labem pak nad 
okresy Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín a Česká Lípa a oblastní 
dispečink v Liberci nad okresy Liberec, Jablonec a Semily.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4
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Přenášená data jsou z jednotlivých řídících stanic zpracovávána 
v celkem deseti serverech a následně vizualizována pomocí SCADA 
systému RETOS. Na obrázku 5 vidíte dispečerské schéma jedné 
ze sledovaných oblastí. Jednotlivé servery, které jsou zpravidla 
umístěné ve vodárenských střediscích okresních měst, jsou síťově 
propojeny optickými kabely v zemním uložení, což umožňuje 
dispečerské řízení v již zmíněných oblastech. Z vizualizace mají 
dispečeři možnost monitorovat průběh technologických procesů 
na objektech s možností i dálkového ovládání těchto procesů. Na 
obrázku 6 vidíte dispečerské schéma jednoho z vodárenských 
objektů. Díky síťovému propojení serverů je pak možnost teoreticky 
monitorovat i řídit celý dispečink z kteréhokoliv místa na síti. Dis-
pečerský systém má kromě klasického klientského přístupu, který 
využívají výhradně dispečeři, také svojí intranetovou verzi, jejíž 
prostřednictvím mohou nahlížet do dispečinku i další pracovníci 
společnosti. Tento způsob využívají především provozní pracovníci, 
kteří tak mohou mít přehled o provozních stavech svých svěřených 
objektů, a také jej využívají manažeři z provozní oblasti. Význam-
nou funkcí je také zobrazování historických dat pomocí trendů, 
což umožňuje provádět různé analýzy. Na obrázku 7 vidíte náhled 
do trendů monitorovaných veličin. Mezní a poruchové stavy však 
jsou samozřejmě hlídány dispečerem na příslušném dispečinku 
v on-line sledování. 

Závěry
Organizační a technická řešení řídících a telemetrických sys-

témů pro velké vodárenské subjekty vyžadují použití moderních 
a pokud možno jednotných technologií. Pro provozní společnost je 
investice do uvedených systémů nezbytností, pokud chce zajistit 
dlouhodobě kvalitní provozování svěřeného majetku. Klíčovou roli 
zde hraje mimo nalezení určité technologické platformy i kvalitní 
a dlouhodobá spolupráce s partnery, kteří technologické řešení 
dodávají. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vzhledem ke 

značnému rozsahu spravovaného majetku a nutnosti sjednocení 
řídícího a telemetrického řešení zvolily pro jako dlouhodobé partne-
ry společnosti Schneider Electric, Marves v.o.s. a Intriple a.s. Novou 
výzvou je další integrace doposud samostatně řízených objektů do 
centrálního systému a zvýšení kvality ostrahy objektů s využitím 
stávajících technologií.

Ing. Karel Eminger
Pavel Vjater

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

karel.eminger@scvk.cz
www.scvk.cz

Automation of technological processes and systems of 
dispatching control in company Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. (Eminger, K.; Vjater, P.)

Key words
automated controlling systems – programmable automation – telemetry 
– intelligent data modem – dispatching system – visual presentation

The article describes present situation in automated control 
systems in the company Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
in relation to control of technological processes and in relation to 
telemetry system, which is used for dipatching control. Then the 
article describes present structure and organization of dispatching 
control in the company.
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Přeshraniční dodávka 
pitné vody do Polska
Miroslav Kyncl

Klíčová slova
přeshraniční dodávka vody – zvyšování obsahu hořčíku – Ostravský 
oblastní vodovod 

Souhrn
Článek se věnuje dodávce pitné vody přes hranice státu. Popisu-

je historii dodávky vody v oblasti Těšínského Slezska zahájenou 
v minulém století. Uvádí nové projekty, které vznikly v nedávné 
době, zejména dodávku pitné vody ze systému Ostravského oblast-
ního vodovodu do stotisícového polského města Jastrzębie Zdrój. 
Popisuje právní i technické aspekty přeshraniční spolupráce, 
která je v oblastech, kde jsou pro to geografické i technické pod-
mínky, oboustranně výhodná. 

Historický přehled přeshraniční dodávky vody
Jeden z nejstarších vodovodů v Moravskoslezském regionu byl 

uveden do provozu v roce 1894 pro tehdejší město Těšín. Po vzniku 
samostatného československého státu došlo v roce 1920 k rozdělení 
města na polský Cieszyn a Český Těšín. Zdroje vody byly v Tyře 
na území Československa, vodojem na území Polska. Mezivládní 
dohodou mezi tehdejší polskou a Československou republikou byla 
zajištěna dodávka pro Český Těšín, a to 40 % každodenního množství 
vody dodávaného z vodojemu v Cieszyně. Už v té době se projevo-
val nedostatek vody ze zdroje v Tyře. Proto byl v polovině třicátých 
let vybudován nový vodovod v Gorkach Vielkich pro Cieszyn, což 
pomohlo i zásobování Českého Těšína. Ke konci druhé světové války 
byly polské zdroje zničeny a nějakou dobu obě města závisela na 
dodávce vody ze zdroje v Tyře. Po obnovení polských zdrojů pro 
Těšín zůstala v platnosti původní mezivládní dohoda o rozdělení 
dodávky vody mezi Český Těšín a Cieszyn v poměru 40:60.

V roce 1967 byla tato dohoda z československé strany vypově-
zena a obě města byla zásobována ze zdrojů na své straně hranic. 
Československá strana zaplatila Polsku odškodné a 31. 12. 1968 
se přestala voda ze zdrojů na československém území do Polska 
dodávat. Propojení vodovodních sítí obou částí města však bylo 
zachováno a v případě havarijních potřeb bylo oboustranně nefor-
málně využíváno.

V srpnu 1994 uzavřely podniky zajišťující provoz vodárenských 
sítí v Českém Těšíně a Cieszyně, tj. Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. a oblastní podnik vodovodů a kanalizaci 
v Ustroni, smlouvy o vzájemné dodávce vody. Návrat k normálním 
stálým vztahům mezi sousedními městy umožnil obnovu vzájemné 
spolupráce vodárenských systémů na obou březích řeky Olše.

Původní propojení bylo rekonstruováno a obě města jsou nyní 
propojena dvěma potrubími. Jedno tvoří shybka pod řekou Olší 
DN 150 z tvárné litiny, druhé potrubí DN 150 PVC je zavěšeno 
na hraničním mostě. Menší množství vody je trvale dodáváno 
z naší strany do Polska, v případě potřeby je možná dodávka vody 
i opačným směrem.

Nová etapa přeshraniční spolupráce 
V roce 1998 byla zahájena jednání mezi Severomoravskými 

vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a vodárenskou společností 
Jastrzębski zakład wodociągów i kanalizacji s.a. o možnostech 
dodávky do města Jastrzębie Zdrój. Toto stotisícové průmyslové 
město s převažující těžbou černého uhlí leží v Polské republice asi 
15 km na sever od Karviné. Město nemá vlastní zdroj pitné vody 
a vodu dosud odebíralo ze skupinového vodovodu státního vodá-
renského podniku se sídlem v Katovicích. Důvodem pro hledání 
jiného dodavatele pitné vody byly problémy s kvalitou pitné vody 
a i některé problémy ekonomické. 

Vodárenský systém SmVaK Ostrava a.s. (Ostravský oblastní 
vodovod) disponoval dostatečnými kapacitami kvalitní pitné vody 
splňující i kritéria Evropské unie. Proto bylo po vzájemných jed-
náních přistoupeno k výstavbě vodovodu pod názvem „přivaděč 
pitné vody Piaski“, na nějž navazoval na polské straně přivaděč, 
který pokračoval až do města Jastrzębie Zdrój. 

Organizační a právní aspekty  
přeshraniční dodávky vody

Jednání o možnosti dodávky vody byla zahájena na úrovni vedení 
města Jastrzębie Zdrój a představenstva SmVaK Ostrava a.s., poté 
byla přenesena na managementy obou společností. Po dohodnutí 
hlavních zásad spolupráce a vyjasnění technických a ekonomických 
záležitostí byla počátkem roku 2000 zahájena jednání smluvní. Tato 
jednání byla završena podpisem smluv v březnu 2001.

Problematika přeshraniční dodávky je řešena dvěma smlouvami 
mezi uvedenými společnostmi. První je smlouva o ochraně investic, 
která chrání obě strany před jednostrannými kroky, které by mohly 
druhé straně způsobit ekonomické problémy. Je stanovena nejkratší 
doba, po kterou bude pitná vody odebírána, a její minimální odběr. 
A je stanoveno vyrovnání pro případ, že by z české strany nebyly 
plněny závazky v dodávce pitné vody, a obdobně, kdyby polská 
strana odmítla sjednaná množství v daném čase odebírat. 

Druhá smlouva řeší konkrétní problematiku dodávky vody. 
Zabývá se technickými aspekty, jako je dodávka vody v čase, sta-
noveným tlakem vody, kvalitou pitné vody a její kontrolou a způ-
sobem měření vody. Řeší také cenovou problematiku. Cena vody 
dodávaná přes státní hranici nepatří mezi regulované ceny. Je to 
tedy cena smluvní. Ve smlouvě je uveden mechanismus stanovení 
cen a její každoroční úpravy. Výše ceny je předmětem obchodního 
tajemství. Každoročními dodatky jsou upřesňována množství a cena 
vody pro daný rok. 

V době výstavby vodovodu Piaski nebyla Česká republika sou-
částí Schengenského prostoru. Bylo proto nutno poměrně složitě 
získat povolení dopravy zboží přes státní hranice mimo celní pře-
chod. K tomu po souhlasu celních orgánů Polské republiky vydalo 
rozhodnutí Celní ředitelství. Podmínkou byla účast celní správy 
jak ČR, tak Polska při opisech vodoměrů, dále závazek umožnit 
kdykoliv na hranicích kontrolní odběr pro ověření, že v potrubí je 
dodávána pitná voda. Další podmínkou bylo prokázat nemožnost 
manipulace s vodoměrem a tím doložit, že se deklarované množství 
vody skutečně vyvezlo, a to ve vztahu k DPH, které se v tomto 
případě neúčtovalo. 

Vlastní přeshraniční doprava zboží, jak je dodávka vody z hledis-
ka celních předpisů deklarována, probíhala tak, že jednou měsíčně 
se na hraničním přechodu sešli zástupci pohraniční policie, polské-
ho i českého celního úřadu a zástupci dodavatele i odběratele vody, 
byl proveden odečet vodoměru, zkontrolovány příslušné plomby 
a zjištěno, zda dopravované médium je pitná voda. Musely být 
také vyplňovány a zasílány pravidelné celní deklarace o dodávce 
zboží do zahraničí.

Po vstupu České i Polské republiky do Schengenského prostoru 
tato přeshraniční procedura odpadla a ve vodoměrné šachtě na 
hranicích se provádí standardní odečet vodoměru jako u každého 
jiného dodavatele a odběratele. 

Technické aspekty dodávky vody
Pro vlastní dodávku byla realizována výstavba přivaděče z pro-

storu Karviné do města Jastrzębie Zdrój. V původních návrzích 
byla investice plánována ve dvou etapách z důvodu co nejrych-
lejší dodávky vody polskému odběrateli. Při vlastní realizaci byly 
obě stavby spojeny a byl vybudován vodovodní přivaděč v délce 
10 690 m o profilu DN 500 v provedení tvárná litina. Součástí při-
vaděče bylo i potřebné vybavení armaturami, kalníky a vzdušníky. 
Na česko-polské hranici, přesněji dva metry za hraniční čárou, 
byla na polském území vybudována předávací vodoměrná šachta 
s příslušným vybavením (obr. 1 na straně 422).

Na polské straně bylo vybudováno pokračování tohoto přivaděče 
v délce 4,5 km s napojením přímo na síť města. Investici na české 
straně včetně vodoměrné šachty zabezpečoval SmVaK Ostrava a.s., 
pokračování přivaděče na polské straně pak polský partner. Byly 
požadovány následující provozní parametry pro dodávku pitné 
vody, a to 
• Qmin = 32 l/s – kóta hydrodynamického tlaku v místě předání 
311,00 m n. m.
• Qp = 105 l/s – kóta hydrodynamického tlaku v místě předání 
314,00 m n. m.
• Qmax= 180 l/s – kóta hydrodynamického tlaku v místě předání 
320,00 m n. m.

Pro zajištění potřebných tlaků bylo nutno v Petrovicích vybudo-
vat čerpací stanici, která měla zajistit potřebné množství a tlak vody. 
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Projektované parametry na základě požadavků polského odběratele 
byly stanoveny tak, že celkové čerpané množství je 180 l/s a výška 
čerpání se pohybuje v rozmezí 
• Qmin = 42 l/s – 291,98 m n. m. (29,92 m)
• Qp = 105 l/s – 289,36 m n. m. (42,34 m)
• Qmax= 150 l/s – 285,89 m n. m. (47,67 m)

Dodávka pitné vody do konečného spotřebiště je vázána na 
dosažení konstantního tlaku při proměnném dodávaném množství 
vody na předávacím místě. Dosažení požadovaných parametrů je 
zajištěno pomocí otáčkové regulace Hydrovar, která je zabezpeče-
na pro každé čerpání. Toto použití regulace na každém čerpadle 
zajišťuje dobrou funkčnost systému i při jakýchkoli poruchách na 
některé části zrychlovací čerpací stanice. 

Již v roce 2003 se ukázalo, že stávající dodávka vody nestačí, 
s ohledem na rostoucí odběry pitné vody z oblasti města Jastrzębie 
Zdroj – viz obr. 2. Čerpací stanice proto byla intenzifikována výmě-
nou čerpadel. Nová čerpadla dosahují při souběžném provozu dvou 
čerpadel celkový výkon Q = 180 l/s při dosažení potřebného tlaku 
na předávacím místě 350 m n. m. a zároveň umožňují čerpání 
v množství Max = 230 l/s při dosažení tlaku na předávacím místě 
335 m n. m. Původní automatická regulace pro jednotlivá čerpadla 
byla ponechána bez změny. 

Uvedená příhraniční oblast trpí občasnými výpadky elektrické 
napájecí sítě, proto byl v čerpací stanici vybudován náhradní zdroj 
elektrické energie, pracující v automatickém režimu. 

Provoz zrychlovací čerpací stanice Petrovice včetně vodárenského 
systému zásobování pitnou vodou je nepřetržitě dálkově monito-
rován prostřednictvím centrálního vodohospodářského dispečinku 
v Ostravě. 

Kvalita dodávané pitné vody
Před zahájením dodávky byla pitná voda z beskydských zdrojů Ost-

ravského oblastního vodovodu podrobena z polské strany podrobné 
analýze, zda bude vhodná pro jejich odběratele. Byly zpracovány 
i studie dopadu smíchání naší vody s vodou z místních polských 
zdrojů a jeho případný vliv na výslednou jakost. Nebyly shledány 
žádné problémy ani vzneseny speciální požadavky na jakost vody. 

Těsně před zahájením dodávky vody přišla polská strana 
s požadavkem na zvýšení její „tvrdosti“. Tento požadavek vyplynul 
ze striktního pohledu polské hygienické služby na vyhlášku polské-
ho ministra zdravotnictví č. 937 ze 4. září 2000, která jednoznačně 
deklaruje, že pitná voda musí mít tvrdost vyjádřenou jako obsah 
CaCO3 v intervalu 60 – 500 mg/l. Z předpisu analytického stanovení 
tohoto ukazatele vyplynulo, že se prakticky jedná o sumu kationu 
vápníku a hořčíku stanovenou cheletometricky a vyjádřenou jako 
obsah CaCO3 [1]. 

Uvedený požadavek polské hygienické služby bylo nutno akcep-
tovat. Byla zvažována celá řada možností, jak toho dosáhnout, neboť 
obsah vápníku a hořčíku v dodávané pitné vodě byl při vyjádření jako 
CaCO3 pouze 50 mg/l. Nízký přirozený obsah rozpuštěného oxidu 
uhličitého neumožňoval prosté zvýšení obsahu vápníku vyšší dávkou 
hydrátu vápenatého v úpravně vody. Také případné ztvrzování, tj. 
dávkování oxidu uhličitého s následným dávkováním vápna, nebylo 
z investičních i časových důvodů možné. Jako jediné rychlé a tech-
nicky řešitelné opatření se jevila možnost dávkovat některé rozpustné 
hořečnaté nebo vápenaté soli tak, aby tímto způsobem byla dodatečně 
upravována pouze voda pro uvedeného odběratele. 

Po provedení příslušných zkoušek a souhlasu hygienických orgá-
nů bylo zahájeno dávkování krystalického chloridu hořečnatého 
MgCl2.6H20. Pro dávkování byl zvolen přítok do vodojemu Karviná, 
odkud je pitná voda dále přivaděčem dopravována na polské území. 
Dávkovací zařízení bylo poměrně jednoduché a provoz byl řízen 
podle přítoku do vodojemu. Dávkování na přítoku do vodojemu bylo 
zvoleno proto, aby v případě poruch nemohlo dojít k předávkování 
a výsledná dávka byla rovnoměrná. 

Provozní výsledky ukázaly, že tímto způsobem lze dosáhnout 
zvýšení požadovaných hodnot. Obsah hořčíku byl zvýšen z prů-
měrné hodnoty 3 mg/l na hodnotu 4,5 mg/l. Tímto se podařilo splnit 
požadavek polské strany na jakost vody, se kterým souhlasily jak 
české, tak polské hygienické orgány. Po změně polských hygienic-
kých předpisů, když nové již nevyžadovaly výše zmíněnou tvrdost 
jako závazný ukazatel, bylo od tohoto dávkování upuštěno. Jiné 
problémy s kvalitou pitné vody se nevyskytly, i když polské hygie-
nické orgány kvalitu vody trvale pečlivě monitorují. 

Závěr
Víceletá provozní praxe ukázala výhodu přeshraniční dodávky 

pitné vody v oblastech, kde jsou pro to geografické i technické 
podmínky. Zvláště poté, co se Česká republika i sousední země 
staly součástí Schengenského prostoru, je možné přeshraniční 
dodávku vody řešit jednoduše a hledat optimální řešení bez ohle-
du na překážku, kterou vytvořila státní hranice. V loňském roce 
byla realizována i další přeshraniční dodávka vody v menším 
množství z oblasti Třince do polské obce Leszna Górna. Připravují 
se i projekty opačným směrem, kdy se ukazuje výhodnost napojit 
některé příhraniční obce na české straně hranic na vodovodní sítě 
z polského území.

Literatura
[1]  Kyncl, M.: Možnosti zvyšování obsahu hořčíku v pitné vodě. In Sborník 

mezinárodní konference Voda Zlín, 2002, s. 89-91
[2]  Jásek, J. a kol. Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,Vydavatelství 

a nakladatelství MILPO, Praha, 2000, s. 150–152

doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
generální ředitel

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 169

709 45  Ostrava
tel. 596 697 233

e-mail: kyncl.miroslav@smvak.cz 

Cross-border supply of drinking water to Poland (Kyncl, M.)
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The article deals with cross-border supplies of drinking water. It 
describes the history of water supplies in the Těšín part of Silesia 
that started in the past century. Recent projects are also mentioned 
there, this being, in particular, the case of drinking water supplies 
from the Ostrava Area Water System for one hundred people 
living in Jastrzębie Zdrój in Poland. The part deals with legal and 
technical aspects of the cross border cooperation. If geographic 
and technical prerequisites are fulfilled, such cooperation brings 
benefits for both parties involved.

Obr. 2. Vývoj dodávek vody do oblasti Jastrzębie Zdroj
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Souhrn
Míra podpory z Fondu soudržnosti u vodohospodářských 

projektů, jako projektů vytvářejících příjem mimo režim veřejné 
podpory, je stanovena na základě finanční analýzy. Metodický 
rámec je stanoven přímo Evropskou komisí, ale jeho interpretace 
je na jednotlivých členských státech EU. Na základě podnětu 
expertů z iniciativy JASPERS, Česká republika (Ministerstvo 
životního prostředí) vyjednala upřesnění metodiky pro finanční 
analýzu vodohospodářských projektů v průběhu léta 2008. Nová 
schválená metodika zároveň představuje konkrétní interpretaci 
požadavků Evropské komise na finanční udržitelnost těchto pro-
jektů. Článek popisuje novou metodiku a její praktický dopad 
na projekty předložené v rámci 3. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí.

Úvod
Míra podpory z Fondu soudržnosti u vodohospodářských projek-

tů, jako projektů vytvářející příjem mimo režim veřejné podpory, je 
stanovena na základě finanční analýzy. Metodický rámec je stano-
ven přímo Evropskou komisí, v následujících dokumentech:
• Nařízení 1083/2006/ES o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – článek 55, 
který nastavuje základní pravidla finanční analýzy na základě 
„finanční mezery“ projektu.

• Nařízení 1828/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionál-
ní rozvoj – který v příloze XXI definuje formát žádosti o potvrzení 
podpory podle čl. 39 až 41 Nařízení (ES) č. 1083/2006.

• Pracovní dokument 4 – Metodické pokyny pro provedení analýzy 
nákladů a přínosů.

• Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects, Final Report, 
16. června 2008.
U „velkých“ projektů v oblasti životního prostředí1, tj. projek-

tů jejichž celkové náklady jsou vyšší než 25 mil. EUR, posuzuje 
použitý metodický postup ve finanční analýze přímo Evropská 
komise. U projektů „individuálních“, tj. projektů pod hranicí 25 mil. 
EUR, je zodpovědnost za interpretaci pokynů EK na jednotlivých 
členských státech, s tím, že audit Evropské komise následně ověří 
soulad s metodickým rámcem ex post. Na rozdíl od většiny ostat-
ních členských států, má ČR mnohem větší počet „individuálních“ 
projektů než projektů „velkých“; a navíc, celkové finanční objemy 
těchto „individuálních“ projektů značně převyšují objemy u (zatím 
identifikovaných) „velkých“ projektů. Protože v rámci současného 
programovém období (2007–13) nebyla doposud předložena EK 
žádná žádost v souvislosti s „velkým“ projektem, nebyla tím pádem 
ani žádná zpětná vazba k použité metodice. 

1  Celkové investiční náklady projektu vždy zahrnují DPH, bez ohledu na její 
nárokovatelnost.

Za této situace, a na základě podnětu expertů iniciativy JASPERS2, 
se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo vypracovat a vyjednat 
s DG Regio metodický dokument, který upřesňuje metodiku finanč-
ní analýzy. Hlavní změny oproti dřívější metodice jsou dvě:
1. Nová metodika explicitně počítá cenu pro vodné a stočné jak 

ve scénáři „s projektem“, tak i ve scénáři „bez projektu“. Tím 
dochází ke tvorbě přírůstkového příjmu projektu na základě neje-
nom (případného) rozdílu mezi objemy po realizaci projektu, ale 
i z důvodu rozdílu v ceně. Tím dochází ke tvorbě přírůstkového 
příjmu i u projektů, kde nedochází k napojení nových obyvatel.

2. Nová metodika explicitně stanovuje způsob prokázání „finanční 
udržitelnosti“ projektu. Pojem „finanční udržitelnost“ má více 
významů. V tomto kontextu to znamená, zda projekt (a celkový 
VH systém) vytváří dostatek zdrojů k pokrytí provozních nákladů 
a k zajištění prosté reprodukce majetku na konci své životnosti 
(odpisů).
Nová metodika dále zavádí odlišný postup u projektů „na zelené 

louce“ (tj. tam, kde neexistuje žádná stávající infrastruktura v dané 
tarifní oblasti a v dané složce) a projektů „na základě historických 
dat“ (kde stávající infrastruktura již existuje).

Můžeme si všimnout, že čím jsou vyšší požadavky na finanční 
udržitelnost systému, tím je míra podpory menší – protože čím 
projekt vytváří více zdrojů na svou vlastní obnovu, tím je jeho 
„finanční mezera“ (a tím i míra podpory) nižší. Typický vodohos-
podářský projekt, který vytváří čisté příjmy ve výši plných odpisů, 
má finanční mezeru obvykle pod 50 %.

Finanční udržitelnost projektu
Pracovní dokument 4 Evropské komise konstatuje: „V ideálním 

případě by systém výběru poplatků, jako zdroj příjmů projektu, 
měl vycházet ze skutečné potřeby zdrojů a ceny by měly pokrývat 
přinejmenším náklady na provoz a údržbu, jakož i významnou část 
odpisů aktiv“. 

Po konzultaci s Evropskou komisí je v podmínkách ČR tato pod-
mínka interpretována následovně: „Je nutné, aby projekt vytvořil 
čisté příjmy (tj. rozdíl mezi příjmy a provozními náklady) ve výši více 
než poloviny hodnoty původní investice na konci ekonomické život-
nosti daného prvku projektu“ (viz obrázek 1). Na konci ekonomické 
životnosti daného prvku dotací pořízeného majetku, metodika 
předpokládá jeho reinvestici ve výši jeho původních investičních 
nákladů a poté je nutné vytvářet odpisy v plné výši, tj. ve výši 
investičních nákladů relevantní části, děleno jeho ekonomickou 
životností (viz obrázek 2). Tento požadavek vychází ze zásady, že 
u projektů vytvářejících příjmy by pořízení relevantního majetku 
mělo být dotováno pouze jednou a obnova majetku na konci své 
životnosti by měla být financována bez dalších dotací.

V případě, že ekonomická životnost daného majetkového prvku je 
delší než referenční období finanční analýzy, pak nutná výše tvor-
by zdrojů vychází z kumulativní hodnoty lineárně se zvyšujících 
odpisů, jak ukazuje obrázek 3. Ve všech případech se uplatněná 
podmínka vztahuje ke kumulativnímu čistému příjmu projektu 
v průběhu referenčního období analýzy, který se musí ve všech 
případech alespoň rovnat označené ploše pod čarou. Jinými slovy, 
skutečná tvorba čistého příjmu projektu může mít jakýkoliv časový 
průběh (například může být tvorba zdrojů po celé referenční období 
konstantní).

Finanční udržitelnost celého VH systému
Vedle výše popsané podmínky na úrovni projektu, metodika 

počítá s obdobnou podmínkou na úrovni celého relevantního VH 
systému, tj. tarifní oblasti, kde cena pro vodné a stočné je jednotná 
(oblast, pro kterou existuje jedna cenová kalkulace). Logika je jasná 
– nemá význam mít teoreticky udržitelný projekt, pokud dochází 
k postupnému „vybydlení“ zbytku systému. V případě projektů 
v rámci stávající infrastruktury, cena „s projektem“ musí během 
referenčního období analýzy 30 let dosáhnout výše, která bude 
pokrývat alespoň provozní náklady plus plné odpisy jak projektu, 
tak i zbylého systému, aniž by byl překročen limit sociální únos-
nosti (sociální limit se přitom zvyšuje v důsledku zvyšujících se 
reálných příjmů domácností). V případě projektů na zelené louce, 
v odůvodněných případech, je možné tolerovat pro splnění pod-

2  JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) Jedná 
se o Technickou asistenci pomáhající především regionálním a místním auto-
ritám a institucím při přípravě „velkých“ projektů a projektových dokumentů, 
které jsou předkládány Evropské komisi. 
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Obrázek 1. Minimální tvorba odpisů v případě prvku s ekono-
mickou životností ve stejné délce jako referenční období analýzy.

Obrázek 2. Minimální tvorba odpisů v případě prvku s ekono-
mickou životností kratší než referenční období analýzy.

Obrázek 3. Minimální tvorba odpisů v případě prvku s ekono-
mickou životností delší než referenční období analýzy.

mínky udržitelnosti, aby cena dosáhla výše, která bude pokrývat 
alespoň 70 % součtu provozních nákladů a plných odpisů.

„Plné odpisy“ projektu jsou definované na základě standardizova-
né životnosti stavebních a technologických prvků investice. „Plné 
odpisy“ zbytku systému jsou počítané na základě přehodnocené 
hodnoty infrastrukturního majetku, děleno stejnými standardními 
životnostmi3.

Cenotvorba u projektů na základě historických dat
Dosavadní metodika prognózovala ceny pro vodné a stočné 

„s projektem“ následovně:
• ceny se musí zvyšovat minimálně o 5 % ročně v reálných hod-

notách (tj. nad inflací), dokud není dosaženo úplného pokrytí 
nákladů nebo cena vodohospodářských služeb nedosáhne limitu 
sociální únosnosti;

• plně nákladová cena je definována jako dlouhodobé průměrné 
náklady na poskytování služby při použití diskontní sazby 5 %, 
tj. zahrnuje nejen plné odpisy, ale také výnos z investovaného 
kapitálu; a

• limit sociální únosnosti vodohospodářských služeb je definován 
jako 2 % průměrného čistého příjmu domácnosti (hodnota, která 
byla stanovena na základě dostupných statistických dat a s vědo-
mím, že na národní úrovni limit odpovídá hranici 5 % příjmu 
desetiny nejchudších domácností).

3  výstavba - vodovodní potrubí (40 let), výstavba - odpadní potrubí (60 let), 
výstavba - ostatní stavby (40 let), zařízení (15let)

Základní definice přírůstkového příjmu projektu je:

Přírůstkový příjem = (tarif x fakturovaný objem)s projektem – (tarif x 
x fakturovaný objem)bez projektu

Hlavním problémem je definice tarifu ve scénáři „bez projektu“. 
K výpočtu tarifu „bez projektu“ je zaveden koncept „index udržitel-
nosti tarifu“. Tento index je definován následovně:

kde t označuje daný rok a Tarif udržitelnosti celého systému je: 

kde

a Odpisyprojekt jsou definovány jako lineární navýšení z 0 v době 
uvedení projektu do provozu do výše plných odpisů (definovaných 
jako investiční náklady děleno ekonomickou životností) na konci 
ekonomické životnosti daného prvku projektu.4 Zvyšující se odpisy 
odráží potřebu dosáhnout plné návratnosti nákladů pozvolným 
způsobem, který je v souladu s omezením sociální únosnosti.

V případě, že tarif „s projektem“ navržený žadatelem není dosta-
tečný k zamezení absolutního snížení indexu udržitelnosti tarifu, 
je (musí být) tarif „s projektem“ navýšen tak, aby se zajistilo, že se 
tento index nebude zhoršovat (tj. snižovat se). V rámci výpočtu je 
ještě aplikován následující test na tarif „s projektem“: musí splňovat 
minimální kritérium, že tarif pokrývá alespoň plné odpisy projektu 
zbylého systému, a to během referenčního období 30 let, aniž by byl 
překročen limit sociální únosnosti (sociální limit se přitom zvyšuje 
v důsledku zvyšujících se příjmů domácností). 

Pokud je možné splnit toto kritérium, aniž by byla porušena 
podmínka sociální únosnosti, potom tarif „s projektem“ je (pokud 
je potřeba) dále upraven směrem nahoru (vyšší cena); pokud by 
toto kritérium znamenalo porušení limitu sociální únosnosti, pak 
je projekt zamítnut jako finančně neudržitelný.

Na rozdíl od dříve používaného přístupu je tarif „s projek-
tem“ také nastaven na úroveň rovnající se tarifu, který by pokryl 
plné odpisy majetku, plus 10 % k zajištění minimálního výnosu 
z použitého kapitálu a/nebo přiměřeného zisku provozovatele 
(pokud je provozovatel jiný subjekt než vlastník majetku).

Tarif „bez projektu“ je následně definován tak, že stejný index 
udržitelnosti tarifu je dosažen jako při scénáři „s projektem“, tj.:

kde t označuje daný rok a Tarif udržitelnosti systému bez pro-
jektu je:

tj.

Smyslem tohoto přístupu je, že jestliže jedinou změnou, ke které 
dojde, je realizace projektu v rámci nějakého širšího celku, nemělo 
by dojít ke změně udržitelnosti tohoto celku – udržitelnost systému 
by se neměla zhoršit. Zároveň není důvod, aby se zlepšovala rychle-
ji ve scénáři „s projektem“ než „bez projektu“, ačkoliv je třeba dbát 
na dodržení obecného požadavku (plynoucího z Rámcové směrnice 
o vodách) na přiblížení se ceně plně pokrývající náklady. Tento pří-
stup zajišťuje, že přírůstkový příjem projektu se za referenční období 
analýzy alespoň rovná přírůstkovým provozním nákladům projektu 
a Odpisůmprojekt definovaným výše (je zajištěno pokrytí poloviny 
plných odpisů majetku projektu během životnosti projektu).

Je ovšem nutné upravit standardní přístup ve dvou případech:
• Pokud tarif „bez projektu“ je vyšší než tarif „s projektem“. V ně-

kterých situacích buď dočasně nebo trvale dochází k tomu, že 
projekt zlepšuje ekonomiku celého systému (např. tam, kde 
úspory provozních nákladů z důvodu rekonstrukce jsou větší 

4  Toto je považováno za adekvátní praktickou interpretaci požadavku Pracovního 
dokumentu 4, že „V ideálním případě by systém výběru poplatků měl vycházet 
ze skutečné potřeby zdrojů a ceny by měly pokrývat přinejmenším náklady na 
provoz a údržbu, jakož i významnou část odpisů aktiv“.
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než lineárně zvyšující se odpisy projektu). V těchto případech 
by měla míra podpory klesat (nikoliv tarif „bez projektu“ růst), 
a proto se aplikuje podmínka tak, aby tarif „bez projektu“ nebyl 
nikdy větší než tarif „s projektem“.

• V malém počtu případů standardní přístup nevede ke splnění pod-
mínky, že přírůstkový příjem projektu je roven alespoň provozním 
nákladům projektu plus (lineárně zvyšujícím se) odpisům projektu. 
V těchto případech tarif „bez projektu“ je upraven tak, aby projekt 
vždy vytvářel přírůstkový příjem, který se rovná přírůstkovým pro-
vozním nákladům projektu plus (lineárně zvyšujícím se) odpisům 
projektu (a tím pádem vede ke snížení míry podpory).

Cenotvorba u projektů na zelené louce
V případě projektů na zelené louce je scénář bez projektu nula 

a tarif „s projektem“ musí splňovat dvě následující podmínky:
• projekt musí vytvořit kumulativní příjem ke konci referenčního 

období alespoň ve výši kumulativního součtu svých provozních 
nákladů a postupně navyšujících se odpisů označených jako 
Odpisyprojekt; a

• do konce referenčního období 30 let musí být dosaženo (dle 
obecného pravidla) úplného pokrytí provozních nákladů a odpi-
sů majetku projektu; pouze v případě, že plného pokrytí nelze 
dosáhnout, musí tarif pokrýt alespoň 70 % součtu provozních 
nákladů a úplných odpisů majetku projektu, což musí být ve 
zprávě k finanční analýze popsáno a vysvětleno.
V případě, že tarif navrhovaný žadatelem nesplňuje uvedené 

podmínky, ale je možné tyto podmínky splnit bez porušení sociální 
udržitelnosti tarifu, je následně prognóza tarifu navýšena tak, aby 
byly uvedené podmínky splněny. Jestliže podmínky nemohou být 
dodrženy, je následně projekt zamítnut jako finančně neudržitelný.

Výsledky aplikace nové metodiky v praxi
Praktická aplikace nové metodiky má největší dopad na dva typy 

projektů:
• Projekty bez připojení nových obyvatel. Dle dřívější metodiky 

tyto projekty měly nulový přírůstkový příjem. Ve většině případů 
– např. u intenzifikace čistíren odpadních vod – projekty měly 
i kladné přírůstkové provozní náklady (tj. větší provozní náklady 
po realizaci projektu). Projekty tohoto typu měly dříve až 85 % pod-
pory z Fondu soudržnosti (plus 5 % ze SFŽP), s novou metodikou 
dosahují obvykle okolo 70 % míry podpory (plus 5 % ze SFŽP).

• Projekty na zelené louce. Protože dříve nebyla nastavena přesná 
pravidla pro posouzení udržitelnosti projektu, bylo možné získat 
85 % podpory z Fondu soudržnosti (maximum možné) a to proto, 
že cena pro vodné a stočné stěží stačila k pokrytí provozních nákla-
dů (případně nestačila). Takový přístup již není možný a naopak 
je často nutné nastavit cenu po realizaci projektu v nadprůměrné 
výši tak, aby došlo vůbec ke tvorbě dostatku zdrojů na obnovu, 
a tím k prokázání finanční udržitelnosti projektu. U těchto projektů 
dochází jak ke snížení míry podpory (typicky na výši o něco málo 
vyšší než 70 %), tak i k navýšení cen.
Celkový dopad nové metodiky vede ke sbližování míry podpory 

k průměrné hodnotě o něco málo vyšší než 70 %. Očekává se, že 
průměrná míra podpory klesne oproti dřívější metodice pouze o cca 
2–3 %. U projektů navrhovaných v rámci efektivních vodohospo-
dářských systémů se míra podpory s novou metodikou výpočtu 
příliš neliší. Pro srovnání s obdobím 2004–2006 je potřeba upozor-
nit, že míra podpory byla průměrně nižší (cca 65 %), a to i přesto, 
že v období 2004–2006 bylo financováno z EU 100 % finanční 
mezery oproti období stávajícímu, kde je financováno pouze 85 % 
z finanční mezery.

Závěr
Nová metodika pro finanční analýzu VH projektů byla odsouhla-

sena a schválena Evropskou komisí a má několik výhod:
• nenese riziko masivního vracení dotací do rozpočtu Evropské 

unie z důvodu metodického pochybení;
• sbližuje míru podpory pro různé typy projektů na obdobnou výši, 

a tím zvyšuje předvídatelnost předběžného plánování; a
• optimalizuje protichůdný požadavek na finanční udržitelnost 

s cílem zachování přijatelné výše dotace.
Na druhé straně je nutné konstatovat, že u projektů „na zelené lou-

ce“ v menších obcích, které nejsou součásti větších provozních celků, 
dochází jak ke snížení výše dotace, tak i k navýšení požadované 
ceny (obvykle pro stočné). Tato kombinace, u projektů, které nejsou 

přímo vyžadované Směrnicí o čištění městských odpadních vod, 
může vést k riziku nerealizovatelnosti daného projektu. U projektů, 
které jsou požadované jmenovanou směrnicí, mohou tyto skutečnosti 
vést k jejich další optimalizaci. Nicméně největší problém projektů 
„na zelené louce“ je ten, že nejsou (z definice) součástí většího celku 
a nemají z tohoto důvodu výhody, které vyplývají z cenové solidarity 
(hlavně nižší cena pro odběratele). Je možné, že nová metodika tím 
přispěje ke splnění cíle Koncepce vodohospodářské politiky MZe pro 
období 2004 až 2010, aby došlo k větší konsolidaci, nikoliv fragmen-
taci, vlastníků vodohospodářské infrastruktury.
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The rate of support from the Cohesion Fund for water sector 
projects, as revenue-generating projects falling outside the State 
Aid rules, is set based on a financial analysis. The overall meth-
odological framework is set by the European Commission, but its 
interpretation is the responsibility of individual Member States. 
Based on an intervention by experts from the JASPERS initiative, 
the Czech Republic (Ministry of Environment) agreed a more 
detailed methodology for the financial analysis of water sector 
projects in the summer of 2008. The new methodology represents 
a specific interpretation of the requirements of the European Com-
mission concerning the financial sustainability of these projects. 
This article describes the new methodology and its practical im-
pact on projects submitted in the Third Call for project proposals 
under Operational Programme Environment.
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na předplatné časopisu Vodní hospodářství  
pro rok 2009!!!

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objedná-
vají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list součástí 
časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte 
nás prosím na stranska@vodnihospodarstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním 
odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde o pokračování 
odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, 
abychom jednoznačně věděli, který odběr máme zrušit, nebo 
nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, nebude-
te platit. Ušetříte nám tím velice moc práce s dohledáváním. 
Děkujeme za ochotu.
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Prosté a súčasne 
komplexné otázky 
pri návrhu monitorovania 
a riadenia ČOV
Miroslav Kollár, Jiří Wanner, Miloslav Drtil, Martin Srb

Kľúčové slová
monitoring – riadenie – prevádzka – čistiareň odpadových vôd 
– návrh technológie – on-line meranie

Zhrnutie
V článku sa pojednáva o obvyklých krokoch a postupoch pou-

žívaných v tomto procese. Návrh MaR sa zdá byť jednoduchým, 
ale súčasne je to otázka komplexná. Pre vyriešenie tejto otázky je 
potrebná spolupráca odborníkov z rôzných odborných oblastí. 
Pri každej časti technológie by mali vzájomne konzultovať svoje 
názory odborníci na technológiu, strojári, elektrotechnici, hard-
vérový a softvérový špecialisti. V rámci niekoľkých krokov sa zo-
súladia pôvodné myšlienky od návrhu technológie s technickými 
možnosťami monitoringu a nástrojov na riadenie. Konečný návrh 
MaR je vyvážený systém s dobre fungujúcou komunikáciou medzi 
monitorovacím systémom, nástrojmi riadenia a centrálnym PC. 

u

Úvod
V poslednom období sa kladú stále vyššie nároky na procesy 

čistenia odpadových vôd, najmä na procesy odstraňovania nu-
trientov. Tieto nároky vyplývajú z legislatívnych, ekonomických 
a ekologických požiadaviek. Preto sa čoraz viac používajú systémy 
riadenia, keďže sa aplikujú ľahšie a rýchlejšie ako zmena technoló-
gie. Praktické skúsenosti preukázali, že aj správne nadimenzovaný 
technologický proces a bezchybná prevádzka nemusí byť 100% 
zárukou, že proces bude stále spĺňat všetky prísne stanovené po-
žiadavky. To je ďaľší dôvod prečo sa používajú riadiace systémy, 
lebo znižujú riziko nedodržania stanovených parametrov a môžu 
mať pozitívny vplyv na ekonomiku prevádzky. 

V prechádzajúcom období boli rozpracované najmä odborné 
otázky pre dimenzovanie stavebných a technologických parametrov 
ČOV. S aplikáciou riadiacich systémov sa objavujú nové otázky 
s ktorými je potrebné sa zaoberať. Otvárajú sa otázky ako správny 
výber analytickej online metódy, vhodný prenos a spracovanie 
údajov, možné spôsoby riadenia a algoritmy, ktoré zohľadňujú väčší 
počet kvalitatívnych parametrov. V komunite odborníkov, ktorí 
spolupracujú na realizácii ČOV, narastá význam elektrotechnikov, 
databázových a softvérových špecialistov. Manažment investičných 
projektov ako aj vlastná projektová príprava sú o to náročnejšie. 

V publikáciach a prednáškach sú prezentované úspešné aplikácie 
riadiacich systémov. Informácie o dobrých výsledkoch dosiahnutých 
s použitím monitorovania a riadenia (MaR) sú pozitívne a motivujú 
k ďaľším aplikáciam. Počas prednášky však väčšinou nie je priestor 
definovať všetky lokálne špecifické, ale pritom komplexné otázky, 
ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa systém MaR úspešne aplikoval. 

V tomto článku Vám chceme otázku aplikácie MaR priblížiť 
aj zo širšieho multidisciplinárneho uhla pohľadu. Uvedieme aj 
niektoré aspekty, ktoré súvisia s aplikáciou MaR a väčšinou sa na 
ne zabúda alebo sa podceňujú. Práve tieto podcenené a zabudnuté 
aspekty potom neskôr limitujú použitie MaR v konkrétnej aplikácii 
a prevádzkovateľ môže byť sklamaný výsledným efektom.

Keďže človek sa najlepšie učí na omyloch a chybách, uvádzame 
niektoré príklady s chybami a omylmi. Zámerne sme zvolili prí-
klady, ktoré sa vyskytujú vo viacerých lokalitách a stali sa rôzným 
autorom, v rôznom čase a aj v zahraničí. 

Od návrhu technológie k cieľom riadenia 
Východiskom pre dimenzovanie ČOV podľa STN 75 64 01 alebo 

ATV 131 sú technologické výpočty. Vo výpočtoch sa technológ 
detailne zaoberá spracovaním vstupných údajov a výpočtami pre 
jednotlivé stupne čistenia. Výsledkom výpočtov je jasný popis novej 

technológie s údajmi o prevádzkovch a vstupných a výstupných 
parametroch z jednotlivých stupňov. 

Napriek tomu, že v tomto štádiu sú v rukách technológa všetky 
potrebné údaje a jasná predstava o budúcom fungovaní ČOV, podĺa 
súčasnej praxe sa v tomto štádiu málokto zaoberá spôsobom riade-
nia navrhnutej technológie. 

Cieľ MaR
V štádiu návrhu technológie sú k dispozícii všetky potrebné 

informácie, aby sa dal definovať cieľ merania a regulácie.
• je definovaný spôsob technológie, či sa jedná o kontinuálne alebo 

prerušované procesy,
• je definované priestorové rozdelenie technológie do jednotlivých 

nádrží a stupňov a potrebných prúdov odpadových vôd, je vypo-
čítaná vnútorná recirkulácia a recirkulácia vratného kalu,

• sú definované parametre zásoby sušiny kalu, koncentrácia kalu 
v aktiváciach,

• je vypočítaná spotreba vzduchu v jednotlivých stupňoch aktivá-
cie,

• sú známe acidobázické rovnováhy,
• sú definované vstupné a výstupné koncentrácie kľúčových para-

metrov medzi jednotlivými stupňami čistenia. 
Tu je priestor definovať základnú architektúru riadiaceho sys-

tému. Technológ môže určiť, ktoré technologické stupne sa budú 
riadiť a od akých vstupných parametrov budú závislé. Taktiež je 
možné definovať aj aké budú vzájomné súvislosti medzi riadením 
jednotlivých stupňov.

Predbežný návrh merania 
Na základe architektúry MaR je možné predbežne určiť, ktoré 

merania budú potrebné v jednotlivých technologických nádržiach 
a ích stupňoch. Navrhnuté merania budú slúžiť ako vstupné para-
metre pre riadenie procesu. 

Koncetračný rozsah navrhnutých meraní je možné definovať na 
základe vypočítaných vstupných a výstupných koncentrácií medzi 
jednotlivými stupňami technológie. Pre určenie koncentračného 
rozsahu merania je vhodné sa pridržiavať reálneho rozsahu kon-
centrácií, ktoré sa v jednotlivých stupňoch podľa vypočtov môžú 
vyskytnúť. Od šírky zvoleného rozsahu merania je závislá citlivosť 
merania. Pokiaľ sa zvolia merania s veľmi širokým rozsahom, po-
tom môžú byť merania menej citlivé práve v oblasti zbytkových 
koncentrácií dôležitých pre riadenie.

Praktický príklad 1
V dokumentácii výkaz – výmer na investičný projekt komunálnej 

ČOV bola požiadavka na meranie N-NO3 v denitrifikácii s rozsahom 
merania 0,1–1000 mg/l a minimálnou teplotou okolia –20 0C. De-
nitrifikácia sa riadi na základe zbytkovej koncentrácie N-NO3. Dá 
sa predpokladať, že sonda s tak veľkým rozsahom merania bude 
mať menšiu citlivosť práve v oblasti zbytkových koncentrácií N-NO3 

dôležitých pre riadenie. Výstupný signál z merania v tejto oblasti 
môže byť ovplyvnený šumom. Na nejednoznačnom meraní je ťažké 
postaviť riadenie a dôsledkom môže byť zdĺhavý proces. Pre meranie 
v denitrifikácii v tomto projekte mohla byť vhodná sonda s menším 
rozsahom merania, napríklad 0,1 až 25 mg/l N-NO3. 

Praktický príklad 2
Technologické výpočty pre návrh ČOV sú založené na návrhovej 

hodnote veku kalu a následne výpočítanej zásobe sušiny kalu, kon-
centrácii sušiny kalu v aktivácii. Sú to zásadné parametre, ktoré 
ovplyvňujú zloženie a separačné vlastnosti kalu, objemové rýchlosti 
procesov. Napriek tomu sa v investičných projektoch väčšinou úplne 
zabúda na online monitorovanie parametrov koncentrácie kalu 
v aktivácii a vo vratnom kale. Niekedy sa dokonca tieto hodnoty 
nestanovujú ani klasickým laboratórnym stanovením. Ako keby 
tieto parametre, dôležité pre návrh procesu, prestali byť dôležité pre 
jeho riadenie.

Od cieľov MaR k zabezpečeniu riadenia
Riadiaci systém potrebuje výkonné zariadenia, prostredníctvom 

ktorých je možné ovplyvňovať stav procesu. V biologickom čistení 
odpadových vôd sú výkonné zariadenia všetky mechanické a elek-
trické zariadenia používané na prevzdušňovanie, miešanie a čer-
panie odpadových vôd, aktivovaného kalu a potrebných roztokov, 
ktoré sú pripojené na riadiaci systém a je možné ich regulovať. Aby 
sa zvolili zariadenia, ktoré budú vyhovovať pre technológiu, ale 
aj MaR, malo by sa to uvážlivo multidisciplinárne hodnotiť. Hod-
notenie a výber technologických zariadení sa môže vo viacerých 
cykloch aj opakovať. 
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Pri spracovaní tejto časti by mala byť spolupráca viacerých 
odborníkov:
• technológa, ktorý uskutočnil technologické výpočty a navrhol 

ciele riadiaceho systému, 
• strojného inžiniera, ktorý pripravuje projektovú dokumentáciu 

pre dodávku technológie,
• elektrotechnického inžiniera, ktorý pripravuje projekty na prenos 

údajov z monitoringu a hardvérovú časť riadiaceho systému,
• inžiniera, ktorý ovláda technické vlastnosti projektovaných onli-

ne analyzátorov, 
• inžiniera, ktorý pripravuje softvér pre riadenie,
• technológa, ktorý prevádzkuje stávajúcu ČOV a detailne pozná 

súčasný stav ČOV.
V tejto časti je potrebná detailná analýza každej časti technológie 

z pohľadu každého zo zúčastnených špecialistov. 
Technológ odpadových vôd vyhodnocuje vstupné a výstupné pa-

rametre procesu a formuluje svoje detailné požiadavky na riadenie 
a monitorovanie tejto časti procesu. Popisuje, asi akým spôsobom sa 
budú meniť monitorované parametre vo vlastnom procese. Zvažuje, 
či pre riadenie systému je vhodné monitorovať vstupné parametre, 
priebežné parametre, ktoré sa menia počas tej technológie, alebo 
parametre na odtoku. Zvažuje umiestnenie sondy v procese, aby 
sonda monitorovala homogénne prostredie bez rušivých vplyvov.

Strojný inžinier hodnotí možnosti strojno-technologického 
zabezpečenia požiadaviek na riadenie procesu, t.j. z hľadiska vý-
konov a funkčnosti, čerpadieľ, klapiek, dúchadiel, zhrabovákov... 
Rieši veľmi dôležitú otázku prevzdušňovania, distribúcie tlakové-
ho vzduchu medzi jednotlivými aktivačnými linkami a sekciami 
a stálosť tlakových pomerov v distribučnom prostredí. Formuluje, 
aké sú technické parametre použitých zariadení, s akou frekven-
ciou a periodicitou by výkonné prvky mohli reagovať na podnet 
riadiaceho systému. Či zmeny stavu zariadení budú plynulé alebo 
skokové. Či má byť použité jedno zariadenie s veľkým výkonom, 
alebo sa použije viac zariadení s odstupňovaným výkonom. Rieši 
taktiež otázku možnosti uchytenia sond a analyzátorov na vhodnom 
mieste z hľadiska požiadaviek inžiniera, ktorý ovláda parametre 
online analyzátorov. 

Elektrotechnický inžinier rieši miesta a trasy pre zber výstupných 
údajov z monitoringu a výstupov z riadiaceho systému. Rieši otázku 
množstva prenášaných údajov a ích formát. Z hľadiska požiadaviek 
na riadenie spolupracuje na hardwérovej časti projektu na špecifiká-
cii centrálneho riadiaceho systému a/alebo lokálnych regulátorov.

Inžinier, ktorý ovláda technické vlastnosti online analyzátorov, 
navrhuje vhodný typ analyzátora z hľadiska jeho rozsahu merania 
a použitej analytickej metódy. Mal by doporučiť typ analyzátora, 
ktorý sa svojím rozsahom merania čo najlepšie kryje s rozsahom 
merania požadovaným technológom. Dôležitá je požadovaná frek-
vencia merania, aby nebola príliš nízka a obmedzovala riadenie, 
alebo naopak, aby frekvencia meraní zbytočne nezahlcovala riadiaci 
systém. Je zbytočné, aby monitoring poskytol vysokú frekvenciu 
údajov, keď na takú frekvenciou nie sú schopné reagovať/nemôžu 
reagovať výkonné zariadenia. Taktiež popisuje predpokladanú 
kvalitu výstupného signálu z merania, či sa bude jednať o časové 
rady výsledkov s množstvom údajov, alebo jednotlivé hodnoty 
poskytnuté raz za časový interval. Či a nakoľko budú merania 
ovplyvnené šumom a rušivými vplyvmi. Mal by zmieniť taktiež aj 
ostatných údajoch, ktoré poskytuje sonda a analyzátor a je možné 

ích využiť pre riadenie procesu, ako napríklad ostatné fyzikálne 
parametre, ktoré sonda sníma, napr. údaje o vlastnej sonde, hlá-
senia stavu, porúch a pod. Zvažuje umiestnenie analyzátora, aby 
dynamicky zachytával zmeny v procese. Vhodné sú analyzátory, 
ktoré môžú pracovať priamo na mieste, kde je to potrebné, teda 
in situ. Ak sa analýza vykonáva na mieste vzdialenom od odberu, 
môže byť ovplyvnená zmenami vzorky počas jej transportu. Ak je 
miesto merania vzdialené od vlastného procesu, ktorý sa má riadiť, 
je potrebné brať do úvahy aj doby zdržania.

Inžinier pre prípravu riadiaceho softwéru konzultuje s technoló-
gom dynamiku zmeny procesu. Rieši úlohu závažnosti a zložitosti 
jednotlivých úloh pre MaR. Podľa toho by mal rozhodnúť, či sa pre 
riadenie špecifických úloh bude používať lokálny regulátor, alebo 
centrálne riadenie. Spolu s odborníkom na sondy a analyzátory 
rieši otázku výstupných údajov. Hodnotí frekvenciu a množstvo 
vstupných údajov z monitoringu a potrebu ích následného štatis-
tického spracovania. Spolu s ostatnými zúčastnenými rieši otázku, 
či pre riadenie tejto časti technológie má používať dopredné, alebo 
spätnoväzbové riadenie, riadenie na základe simulačných modelov 
a pod. Taktiež s ostatnými by mal konzultovať použitý algoritmus 
riadenia. 

Príklad „všetko so všetkým súvisí“ –  
regulácia prevzdušňovania

Cieľom prevzdušňovania je zaistiť dobré podmienky pre priebeh 
procesov nitrifikácie a denitrifikácie. Tieto procesy však potrebujú 
z hľadiska koncentrácie rozpusteného kyslíka úplne odlišné pod-
mienky. Regulácia prevzdušňovania patri k zložitejším úlohám pri 
navrhovaní ČOV, lebo závisí od 
• kvality aerátorov alebo dúchadiel a vlastnostiach systému na 

distribúciu tlakového vzduchu,
• na kvalite a počte použitých zariadení na prevzdušňovanie,
• možnosti regulovať jednotlivé časti aktivácie samostatne, 
• počte a kvalite použitých sond na merania koncentrácie rozpuste-

ného kyslíka. 
Je potrebné myslieť na na to, že rýchlosť spotreby kyslíka sa 

napríklad v nádrži s postupným tokom mení, tak ako ilustruje 
obrázok 1.

Za predpokladu, že pozdĺž celej nádrže s postupným tokom je 
prevzdušňovanie homogénne, rozdielná rýchlosť v spotrebe roz-
pusteného kyslíka spôsobí rôzne kolísanie koncentrácie rozpuste-
ného kyslíka v nitrifikácii. Tak ako ilustruje obrázok 2, na začiatku 
nitrifikácie, v priestore s vysokým podielom ľahko rozložiteľného 
substrátu, je koncentrácia rozpusteného kyslíka zvyčajne nízka, ale 
pritom ustálena. Taktiež na konci nitrifikácie, v priestore, kde sa už 
nachádzajú len zbytky organického ťažko rozložiteného substrátu 
a dominatná časť NH4 je už zoxidovaná, je koncentrácia rozpuste-
ného kyslíka obvykle vyššia a ustálená. Koncentrácia rozpusteného 
kyslíka sa najviac mení v centrálnych častiach nitrifikácie, podľa 
toho ako kolíše zaťaženie organickým substrátom a amoniakom. 
Svoj vplyv taktiež zohrávajú zmeny v podiele ľahko a tažšie rozlo-
žiteľného substrátu. 

Ak chceme používať len jednu sondu, správne miesto pre meranie 
koncentrácie rozpusteného kyslíka by sa malo zvoliť v centrálnych 
častiach nitrifikácie, tam kde sa koncentrácie rozpusteného kyslíka 
menia s najväčšou dynamikou. Toto miesto môže byť špecifické pre 
každú ČOV, závisí to od zloženia substrátu a technológie.

Obrázok 1. Spotreba rozpustneného kyslíka v nádrži s postupným 
tokom

Obrázok 2. Kolísanie koncentrácie kyslíka v nádrži s postupným 
tokom a homogénnym prevzdušňovaním.



430 vh 12/2008

Pokiaľ sa prevzdušňovanie riadi s použitím len jednej sondy na 
meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka, riadiaci systém by mal 
zabezpečiť, že v mieste merania bude koncentrácia kyslíka ustálena 
na požadovanej koncentrácii. V nitrifikácii v priestore pred miestom 
merania budú koncentrácie rozpusteného kyslíka obvykle nižšie 
a v priestore za miestom merania budú koncentrácie rozpusteného 
kyslíka obvykle vyššie ako požadovaná hodnota. Tak ako ilustruje 
obrázok 3. Tieto hodnoty už nebudú ustálené, ale budú kolísať, 
lebo systém riadenia pri tomto riešení s použitím jednej regulačnej 
klapky neumožňuje ústáliť koncentráciu v celom priestore.

Pokiaľ je cieľom dosiahnúť rovnakú koncentráciu kyslíka v ce-
lej nitrifikácii, je vhodné použiť viac meraní. V takom prípade je 
prevzdušňovanie možné rozdeliť na viacero zón a regulovať pre-
vzdušňovanie vo viacerých častiach nádrže samostatne. Každá zóna 
by mala byť vybavená vlastným meraním a vlastnou regulačnou 
klapkou tak, ako ilustruje obrázok 4.

Ak sú koncentrácie rozpusteného kyslíka nad požadovanou kon-
centráciou, tak predstavujú ekonomickú stratu spôsobenú zbytočne 
vynaloženou energiou na výrobu tlakového vzduchu. Najmä v pries-
tore na konci nitrifikácie sú koncentrácie rozpusteného kyslíka zvy-
čajne vyššie ako požadované, tak ako ilustruje obrázok 5. Regulácia 
koncentrácie kyslíka v tomto priestore môže priniesť výrazné úspory 
na spotrebe energie (Drtil 2008). Aj preto má svoje opodstatnenie 
rozdelenie prevzdušňovania do samostatne riadených zón. 

Je potrebné zvážiť aj množstvo údajov, ktoré sa poskytujú do ria-
diaceho systému. Napríklad sondy založené na ampérometrickom 
spôsobe merania rozpusteného kyslíka merajú kontinuálne, ale ich 
reakčný čas je asi 120 sekúnd. Sondy založené na luminiscenčnom 
princípe stanovenia sú citlivejšie a majú reakčný čas < 30 sekúnd 
v závislosti od nastavenia. Nielen všetky kontinuálne údaje, ale aj 
údaje poskytované každých 30 s by asi zbytočne zahltili kapacitu 
pamäte PC. Je to úloha pre nastavenie príslušných kontrolérov, ale-

bo úpravu databázy 
priamo v riadiacom 
systéme. Treba brať 
do úvahy aj s akou 
frekvenciou môžu/
mali by reagovať 
používané zaria-
denia. Obrázok 6 
ilustruje meranie O2 
v aktivácii. Počas 1 
hodiny pri časovom 
kroku 5 minút mu-
sel riadiaci systém 
8krát reagovať na 
odlišnú hodnotu od 
požadovanej kon-
centrácie. 

Pri tomto návrhu 
sa zvažuje, ktoré 
zariadenie sa bude 
riadiť. Na reguláciu 
sa môže používať 
zariadenie bez -
prostredne blízko 
k danej časti tech-
nológie, napríklad 
najbližšia regulačná 
klapka, alebo zariadenie na vyššej úrovni z hľadiska štruktúry 
tehnológie. 

Pri špecifikácii zariadení použitých na reguláciu by sa malo 
zvážiť, či dané zariadenie alebo celé technické riešenie je schopné 
reagovať na zmenu v predpokladaných časových intervaloch. V tejto 
fáze sa prehodnocuje množstvo a kapacita použitých zariadení, hod-
notí sa ich reakčný čas, životnosť. Hľadajú sa alternatívy riešenia. 

Je možné prehodnotiť aj ďaľšie technologické otázky, ako naprík-
lad či je nevyhnutné používať vzduch na udržanie aktivačnej zmesi 
vo vznose, alebo je účelné použiť presnú reguláciu O2 a doplniť 
vhodné miešadlá do aktivácie.

Tento druh prác zamestnáva viacerých odborníkov z riešiteľského 
tímu, pričom každý z nich aj niekoľkokrát opakuje svoje technolo-
gické výpočty s inými vstupnými údajmi pre danú časť technológie. 
Práca sa može v cykloch opakovať, kým sa nenájde vhodné riešenie 
pre celú technológiu.

Komplex otázok súvisí aj s ustálenými parametrami vstupného 
média, napríklad tlak vzduchu v prívodnom potrubí by mal byť 
ustálený a pohybovať sa len v určitom rozmedzí. Zvažuje sa ho-
mogenizácia odpadových vôd na prítoku, regulované nakladanie 
s kalovými vodami a podobne.

Je potrebné myslieť aj na celú ČOV a všetky technologické linky. 
Technologické vypočty by sa mali zopakovať aj v rozsahu celej 
ČOV, aby bola istota, že použité zariadenia na vyššej štrukturálnej 
úrovni budú schopné zvládnuť aj maximálne/minimálne zaťaženie 
na všetkých linkách súčasne. 

Obrázok 3. Obvyklé rozdelenie koncentrácie rozpusteného kyslíka v nitrifikácii s postup-
ným tokom, ak je prevzdušňovanie riadené podľa jedného merania a s jednou regulačnou 
klapkou pre celé potrubie

Obrázok 4. Riadenie koncetrácie rozpus-
teného kyslíka v nitrifikácii s rozdelením 
prevzdušňovania do samostatných zón s vlast-
ným meraním a regulačnou klapkou.

Obrázok 5. Koncentrácie rozpusteného 
kyslíka na konci nitrifikácie sú obvykle 
vyššie ako požadovaná hodnota riadená 
s použitím jednej sondy a homogénnym 
prevzdušňovaním pre celú nádrž.

Obrázok 6. Meranie koncetrácie rozpusteného kyslíka v nitrifikácii. 
Výsledky poskytované do riadiaceho systému v 5 minútovom 
intervale
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V realite existujú technicko-ekonomické obmedzenia. Nie vždy 
je možné použiť ideálne zariadenia. V takom prípade sa v tejto fáze 
definujú kritéria, ktoré musí riadiaci systém zachovávať. Kritéria 
môžu byť rôzné, napríklad z hľadiska prevzdušňovania:
• minimálne jedna nitrifikácia musí byť stále prevzdušňovaná aj 

za cenu prekročenia stanovenej koncentrácie O2,
• minimálne jedno dúchadlo musí byť stále zapnuté,
• tlak vzduchu v potrubí je potrebné udržať na stálej hodnote aj za 

cenu vypúšťania pretlaku do atmosféry,
• z ekonomických dôvodov nie je možné prekročiť napríklad Ľ 

hodinové maximum spotreby elektrickej energie.
Praktické príklady sú veľmi časté. Uvádzame niektoré.
Praktický príklad 3
Pre ČOV s viacerými aktivačnými linkami sa používa jedno spo-

ločné potrubie na prívod tlakového vzduchu pre všetky linky. Na 
prívodnom potrubí nie je snímač tlaku. Prívod vzduchu na jednotlivé 
segmenty jemno-bublinkovej aerácie sa reguluje len mechanický-
mi klapkami. Linky nie sú homogénne zaťažené. V súčasnosti sa 
prevzdušňovanie riadi podľa jednej kyslíkovej sondy inštalovanej 
vo zvolenej aktivácii. Prevádzkovateľ strávil niekoľko týždňov na-
stavovaním mechanických klapiek, kým systém prevzdušňovania 
ako tak nastavil.

Praktický príklad 4
Na ČOV sú v nitrifikácii umiestnené 2 sondy na meranie kon-

centrácie rozpusteného kyslíka. Prvá sonda je inštalovaná ihneď 
na začiatku nitrifikácie a konštatne meria 0,2 mg/l. Druhá sonda 
je inštalovaná na konci nitrifikácie a meria koncentrácie v rozsahu 
5–7 mg/l. Prevádzkovateľ nevie, ktorú sondu používa na riadenie 
a ekonomické otázky nerieši.

Praktický príklad 5
Kyslíkové sondy umiestnené vo viacerých pararelných linkách 

svojim výstupným signálom priamo regulovali zapínanie a vypínanie 
dúchadiel. Používané dúchadlá mali svoj algoritmus postupného 
zapínania a vypínania, napriek tomu sa dúchadlá v prevádzke 
prehrievali a v priebehu niekoľkých mesiacov zhoreli elektromory 
väčšiny dúchadiel. Taktiež došlo k poruche bezpečnostných ventilov 
na tlakovom potrubí.

Praktický príklad 6
V projekte ČOV boli navrhnuté 3 merania. Meranie N-NO3 na kon-

ci denitrifikácie s úmyslom riadiť denitrifikáciu, meranie O2 v prvej 
tretine nitrifikácie s cieľom riadiť prevzdušňovanie v centrálnej časti 
nitrifikácie, a na konci nitrifikácie bolo navrhnuté meranie N-NH4 
s úmyslom riadiť zbytkovú koncentráciu kyslíka v poslednej tretine 
nitrifikácie podľa N-NH4. 

Počas realizácie ČOV bola nakúpená len jedna kombinovaná son-
da na meranie N-NH4 a N-NO3 a meranie O2. Kombinovaná sonda je 
inštalovaná na konci nitrifikácie a nepoužíva sa na riadenie. Keďže 
kombinovanú sondu je možné použiť len na jednom mieste, taktiež 
nie je vôbec riadená denitrifikácia. Meranie O2 je inštalované na 
konci nitrifikácie a prevádzkové koncentrácie rozpusteného kyslíka 
sú konštatne > 5 mg/l.

Vlastné riadenie ČOV 
V poslednom období sa pohľad na riadenie ČOV zásadným spô-

sobom mení z viacerých dôvodov:
• V predchádzajúcom období sa riadiaci systém sústredil na ria-

denie podľa prevažne fyzikálnych parametrov, ako výšky hladín, 
prietoky, teploty a pod. Riadiaci systém sa staval na mieste 
a počas skúšobnej prevádzky sa zvyčajne prispôsobil miestným 
podmienkam.

• S rastúcimi požiadavkami na účinnosť čistenia sa rozširuje počet 
monitorovaných kvalitatívnych parametrov. Optimalizácia na 
mieste počas skúšobnej prevádzky sa stáva časove náročnou 
a menej efektívnou. 

• Riadenie podľa kvalitatívnych parametrov je náročnejšie z dôvo-
du, že sa používajú multiparametrové vstupy, procesy prebiehajú 
podľa zložitých algoritmov a procesy sa môžu vyvíjať rôznymi 
cestami do rôznych rovnovážnych stavov.
Rozvoj výpočtovej techniky a digitalizácia prinášajú nové mož-

nosti:
• Analógové sondy nahrádzajú sondy digitálne, ktoré môžu pre 

riadiaci systém poskytovať podstatne viac informácií o stave 
procesu.

• Na riadenie sa môžu používať vysoko výkonné počítače, schopné 
spracovávať veľké databázy. Riadiace počítače sú naviac schopné 

využivať simulačné modely a v reálnom čase hodnotiť vývoj 
procesu.

• Riadenie procesov sa vyvíja dvoma protichodnými smermi. 
Používa sa diaľkový prenos údajov a používa sa centrálny dis-
pečing pre viacero ČOV. Opačným smerom vývoja je lokálne 
použitie výkonných priemyselných počítačov na lokálne riadenie 
procesov, bez potreby napojenia na centrálny dispečing.

• Vlastné kontroléry sond nadobúdajú charakter priemyselného 
počítača a umožňujú aplikovať matematické a logické funkcie 
potrebné pre riadenie procesov. 

• Riadiace systémy integrujú náročné komunikačné úlohy, veľké 
databázy, ekonomické modely, simulačné funkcie a modely cha-
rakteristické pre procesy ČOV. 

• Naprogramovanie riadiaceho systému alebo priemyselného 
počítača vyžaduje softvérového profesionála. 

• Riadiace systémy sú produktom dlhodobého testovania a opti-
malizácie.

• Riadiace systémy sa stávajú predmetom firemného know-how 
poradenských firiem, alebo sú často integrálnou súčasťou dodáv-
ky celej technológie.

• Riadiace systémy sú schopné automaticky riadiť prevádzku ČOV 
bez prítomnosti človeka. Samostatne sa v reálnom čase logicky 
rozhodovať o riadení procesu na úrovni validácie merania, pred-
vídať stav procesu, sledovať opotrebenie zariadení a plánovať 
údržbu, kompenzovať výpadok merania, alebo previesť prevádzku 
do núdzového režimu. 
Návrh vlastného riadenia ČOV zastrešuje a integruje všetky zatiaľ 

vykonané práce a výsledky optimalizácie procesu. 
Návrh riadenia ČOV sa vyvíja postupne od cieľa MaR, ktorým 

sú vlastne definované jeho dieľčie úlohy na jednotlivých častiach 
technológie. 

Riešenie pre jednotlivé časti technológie sa postupne rodí v od-
borných diskusiach o jednotlivých vstupoch a výstupoch z procesu, 
o spôsobe ich monitorovania a riadenia. Tu sa definujú vstupné 
údaje, ich formát, frekvencia, kritické hodnoty procesu. Hovorí 
sa o možných spôsoboch prevádzky, akým spôsobom v MaR za-
chytiť zlomové situácie. Kontroluje sa, či spôsob prevádzky bude 
identický počas celého roka, alebo sa za určitých okolností môže 
zmeniť. Overuje sa, či je potrebné systém simulovať a predpovedať 
jeho správanie. Diskutuje sa o vhodnom spôsobe riadenia procesu. 
Môžu to byť spôsoby riadenia na základe relé výstupov spôsobom 
zapnutie a vypnutie výkonného zariadenia, alebo činnosť zariadenia 
priamo/nepriamo úmerná intenzite výstupu z mernej sondy s po-
užitím analógového alebo digitálneho signálu. V prípade použitia 
analógového alebo digitálneho signálu sa môže riešiť otázka vhod-
nosti použitia dopredného riadenia, alebo spôsob spätno-väzbového 
riadenia pre dané technologické riešenie.

Diskutovanou témou je aj lokalizácia riadenia. Či pre riešenie 
problému je dostatočné riadenie na lokálnej úrovni s použitím 
priemyselného počítača alebo vlastného kontroléra (napr. SC 1000), 
alebo je potrebné riadenie centralizované.

Pre jednotlivé časti technológie sa navzájom zosúladia navrhnuté 
sondy, výkonné zariadenia a druh riadiaceho systému. Tieto zaria-
denia vzájomne súvisia a z hľadiska informatiky musia navzájom 
vytvárať vyladený „orchester“, v ktorom každý člen vykonáva svoje 
úlohy v dohodnutom časovom rytme a ďaľším členom poskytne 
výstupy v dohodnutom formáte, ktorému rozumejú. Ďaľší členovia 
systému zabezpečia úkony v predpokladanom čase a sú schopní 
príjmať/poskytovať ďaľšie informácie.

Vyšší riadiaci systém celej ČOV vychádza z databázy monitoro-
vaných parametrov a databázy výkonných zariadení, ktoré sa pou-
žívajú na reguláciu jednotlivých častí procesu. Podľa jednotlivých 
častí technológie, ktoré riadi si z databázy účelovo vyberá údaje, 
spracováva ich a upravuje pre vlastné hodnotiace funkcie určené 
pre každú časť technológie. Podľa definovaných kritérií vykonáva 
simulačné a kontrolné úlohy každej časti technológie. Podľa cha-
rakeristiky zariadení používaných na reguláciu im posiela signály 
pre výkon regulačnej funkcie. Berie do úvahy predpokladanú 
dynamiku jednotlivých častí procesu a udržiava ích vo vzájomnej 
rovnováhe. 

Predmetom diskusie o riadiacom systéme pre celú ČOV môže 
byť potreba použiť prognostické modely, aby predpovedali vývoj 
procesu. Napríklad, aby sa ČOV bola schopná prispôsobiť náhlym 
zmenám v zaťažení.

Pri riadiacich systémoch celej ČOV, ktoré pracujú samostatne, sa 
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riadiaci systém musí spoľahnúť na poskytované informácie, aby sa 
nestalo, že na základe chybných informácií sa celý proces čistenia 
dostane do kritického stavu. Aby sa mohol spoliehať, musí mať 
vytvorené paralelné kontrolné mechanizmy, ktoré overia aká je 
pravdepodobnosť, že jednotlivé meranie je správne. Ak informácie 
nie sú spoľahlivé, musí ich nahradiť inými hodnotami z vlastnej 
databázy alebo výsledkov simulácie vykonaných v reálnom čase, 
alebo systém musí byť schopný prevziať údaje z paralelných liniek. 
Takéto riešenia sú už vlastné pre inteligentné riadiace systémy 
pracujúce v reálnom čase.

Výber správneho riešenia riadiaceho systému ČOV je predmetom 
riešenia už vyššie popísaného tímu špecialistov, ktorý sa v cyklic-
kom procese riešenia blížia ku konečnému návrhu, aby zosúladili 
chod jednotlivých častí technológie ako aj celej ČOV.

Pokiaľ pre danú technológiu existujú vlastné riadiace modely, 
verifikované a kalibrované v predchádzajúcich aplikáciach, je 
zvyčajne efektívnym riešením ich použitie. 

Výsledkom prípravy projektu ČOV by malo byť detailné zadanie 
na obsah, spôsob riadenia, typ hardvéru, riadiace funkcie a databázy 
systému ČOV.

Záver
Dovolili sme si popísať postupy a práce, ktoré mnohí z nás, zú-

častnení na procese prípravy MaR pre ČOV, realizujeme kreatívne 
a častokrát na úkor vlastného času. Mnohí z nás bez toho, že by 
sme si túto postupnosť prác vôbec uvedomovali. V riešiteľských 
kolektívoch sa vzájomne suplujeme, podnikáme odborné exkurzie 
do iných odborných oblastí a stávame sa polyhistormi. 

Podobné postupy sa ale tiež aplikujú v renomovaných poraden-
ských firmách, ktoré sú dobre organizované a sú schopné sa zhostiť 
aj veľkých projektov. Svojou organizovanosťou a cieľavedomým 
správaním budujú hodnotné know-how, ktoré vytvára základ ích 
budúcej existencie a pozície v oblasti MaR.

Sú ale aj hlasy, ktoré volajú po zjednodušeniach, po jednoduchej 
metodike pre aplikáciu MaR, prostých riešeniach v krátkom čase. 

Dovoľujeme si týmto spôsobom reagovať a naznačiť, že jedno-
duché riešenia sú možné, ale len s podmienkou dobrej spolupráce 
tímu odborníkov od základnej idey projektu až po jeho konečnú 
realizáciu. Najmä pre systémy MaR je dôležité zachovať v projekte 
kontinuitu, jasný cieľ a komplexnosť riešenia.
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In the Article “Simple and Complex tasks for designing the 
Monitoring and Regulation system of WWTP” are discussed steps 
and procedures usually used in this process. The proposal of MaR 
seam’s to be simple, however it is also a complex task. To solve this 
task is necessary co-operation of experts from several professions. 
View of experts on technology, machinery, electrical engineering, 
hardware and software specialists shall be discussed for each 
particular technology. In some steps are harmonized ideas emerg-
ing from basic technology design with possibilities of monitoring 
and regulation tools. Final design of MaR’s is a balanced system 
with functional communication between monitoring system, 
regulation tools and PC.

Systémy pro dezinfekci vody 
Aquion MIOX obdržely nově 
evropský certifikát 

Technologie Aquion MIOX pro výrobu dezinfekčního prostředku 
v místě použití získaly evropský certifikát shody CE. Certifikát se 
vztahuje na obě produktové řady, pro výrobu chlornanu sodného 
a roztoku směsných oxidantů chlóru.

Certifikační proces proběhl ve Francii. Pro získání certifikátu jsme 
prokázali bezpečnost systémů a splnění všech direktiv EU souvi-
sejících s problematikou úpravy vody a potřebných pro schválení 
produktů.

Výroba dezinfekce vody v místě použití má pro uživatele řadu 
výhod. Vyrábí se čerstvý roztok stálé kvality, který přináší stabi-
litu procesu úpravy vody. Pro výrobu je potřeba pouze voda, sůl 
a elektrická energie. Technologie je nastavená tak, aby nevyžadovala 
speciální bezpečnostní opatření, vyplňování bezpečnostních listů 
apod. Směsné oxidanty chlóru představují špičkový dezinfekční 
produkt. Mají lepší inaktivační schopnosti než běžně používaný 

plynný chlór nebo chlornan sodný, což umožňuje snížit dávku 
chlóru. Jsou stabilnější, díky tomu je měřitelný volný aktivní chlór 
ve vzdálenějších částech vodovodu. Směsné oxidatny chlóru vylep-
šují chuť vody a při správném dávkování voda není cítit po chlóru. 
Technologie Aquion MIOX představuje provozně jednoduché a lev-
né řešení s minimem údržby.

Certifikace se týká následujících produktů:
Zařízení pro výrobu směsných oxidantů chlóru Aquion MIOX 

v místě použití:
• SAL-40 kapacita výroby chlóru je 1,8 kg/den
• SAL-80 kapacita výroby chlóru je 4,5 kg/den
• Dual-SAL-80 kapacita výroby chlóru je 9 kg/den

Zařízení pro výrobu chlornanu sodného Aquion MIOX v místě 
použití:
• HYPO-10 kapacita výroby chlóru je 4,5 kg/den
• HYPO-20 kapacita výroby chlóru je 9,1 kg/den

Společnost Aquion, s.r.o. je distributorem firmy MIOX v České 
a Slovenské republice. Pokud máte 
zájem o další informace, kontaktujte 
nás na adrese aquion@aquion.cz
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Výsledky a plány MPZ pořádaných 
ASLAB

Data získaná v mezilaboratorních porovnáváních zkoušek (MPZ) 
pořádaných ASLAB od roku 1993 dávají dlouhodobý náhled na roz-
šíření a úroveň provedení různých zkušebních metod v laboratořích 
v oblasti životního prostředí i při využití různých normalizovaných 
hodnotících kritérií. Z těchto dat lze vysledovat některé zajímavé 
souvislosti, které mohou mít i obecnější charakter.

V roce 2005 se ASLAB rozhodl na základě doporučení IUPAC, 
formulovaného na semináři Eurachem ve slovinské Portoroži, 
publikovaného v roce 2006 [1] a podporovaného odborem pro met-
rologii v chemii Společného výzkumného centra Evropské komise 
(JRC) v podmínkách českých environmentílních laboratoří, použít 
jakožto hodnotící kritérium chemických MPZ ζ–skóre (zeta-skóre) 
[2]. Zavedení tohoto kritéria sledovalo především potřebu znalosti 
laboratoří reálných hodnot nejistot měření, které vyžaduje norma 
ČSN EN ISO 17 025 [3]. Rok 2005, kdy byla od laboratoří vyžado-
vána dobrovolně hodnota nejistoty měření a částečně i rok 2006, 
dokumentovaly stav, kdy nezanedbatelná část laboratoří účastnících 
se MPZ nakládala s nejistotou měření jako s abstraktním pojmem 
a její hodnoty byly zcela nereálné. V roce 2005 uvedlo hodnoty 
nejistot měření jen 60 % účastníků. Od roku 2006 byly účastníci 
chemických MPZ donuceni uvádět hodnoty nejistot měření povin-
ně, kromě hodnoty ζ–skóre byly účastníkům v příloze Osvědčení 
o účasti v MPZ uváděny i dosažené výsledky z-skóre. 

Výsledky MPZ v letech 2006 až 2008 prokázaly postupné sbližo-
vání úspěšnosti laboratoří v kritériích ζ–skóre a z-skóre. Zatímco 
v roce 2006 byly průměrné úspěšnosti všech chemických a radio-
logických MPZ u ζ–skóre v průměru o 11 % nižší, na podzim roku 
2008 se tento rozdíl snížil v průměru na 5 %.

Příklad vývoje úspěšnosti MPZ základního chemického rozboru 
dokumentuje tabulka 1.

Tato zjištění jsou velmi podobná údajům z MPZ pořádaných 
ASLAB v roce 2005 při dobrovolném uvádění hodnot nejistot 
měření účastníky MPZ.

Podle informací ze sympózia FONS 2008 konaného 15. – 16. 9. 
2008 připravují i někteří organizátoři externího hodnocení kvality 
(MPZ v oblasti laboratorní medicíny) od roku 2009 využívání 
kritéria ζ–skóre.

Ve dnech 5. až 7. 10. 2008 se uskutečnilo v Římě symosium Eura-
chemu „6th workshop Proficiency testing in analytical chemistry, 
microbiology and laboratory medicine“. Na tomto zasedání byl 
prezentován návrh normy ISO/IEC 17043:2008 Conformity assess-
ment – General requirements for proficiency testing, která se má stát 
základním dokumentem pro organizování MPZ. Statistické metody 
použitelné pro zkoušky způsobilosti, popsané v příloze B ISO/IEC 
17043:2008 v kap. B.2.1.4, jsou založeny na normě ISO 13528. 

ASLAB, který bude pořádat MPZ dle normalizovaných postupů 
při akceptaci výše uvedených dokumentů bude od 1. 1. 2009 hod-
notit účastníky chemických a radiologických MPZ podle z-skóre, 
zároveň bude jako další kritérium uvádět i ζ–skóre.

Biologické MPZ budou pořádány a hodnoceny tak, jako v minu-
losti, to je podle platných mezinárodních dokumentů.
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MPZ OR-CH-5/06 OR-CH-5/07 OR-CH-5/08
kritérium ζ–skóre z-skóre ζ–skóre z-skóre ζ–skóre z-skóre
přírodní vzorek 83% 94% 83% 90% 81% 88%
rozdíl 11% 7% 7%
modelový vzorek  77% 90% 82% 91% 77% 85%
rozdíl 13% 9% 8%

Tabulka č. 1  Porovnání průměrných úspěšností v kritériích 
ζ−skóre a z-skóre u jednoho projektu MPZ v letech 2006 až 2008

Výsledky potvrdily přínos zavedení kriteria ζ–skóre, které zohled-
ňuje nejistotu měření a jehož využití nabízí norma ISO 13528 [4]. 
Ta definuje a interpretuje kritéria vyhodnocení MPZ. Sbližování 
hodnot z–skóre a ζ–skóre odráží pozitivní vývoj v obratnosti 
laboratoří při využívání nejistot měření, jejichž znalost vyžaduje 
ČSN EN ISO 17 025. Neúspěšnost v tomto kritériu totiž zahrnuje 
i případy, kdy laboratoř k „akceptovatelnému“ výsledku dodala 
podhodnocenou nejistotu měření. Anonymní srovnání s ostatními 
laboratořemi na základě ζ–skóre by mělo motivovat, a ve většině 
případů motivovalo, laboratoře k nastavení co nejnižší, ale přitom 
reálné hodnoty nejistoty měření. Kritérium naopak umožní uspět 
i laboratořím, které by „neakceptovatelný“ výsledek doprovodily 
výrazně nadhodnocenou nejistotou měření. Takováto „úspěšnost“ 
však nemůže mít dlouhého trvání. Sama laboratoř vidí ve výsled-
cích MPZ, že její nejistota je ve srovnání s ostatními laboratořemi 
nepřiměřená. Kromě toho jsou při periodické kontrole laboratoře 
příslušným akreditačním orgánem porovnávány hodnoty nejistot 
měření ve výsledcích z MPZ a hodnoty nejistot měření deklarova-
né ve standardních operačních postupech akreditovaných metod. 
Obojí hodnoty musí být shodné a dokladovatelné.

V dubnu roku 2008 pořádala Univerzita ve Stuttgartu MPZ 
„19. Länderübergreifender Ringversuch – Ionen in Abwasser“ 
(Ionty v odpadních vodách), kterého se zúčastnilo 206 laboratoří 
z Německa, Francie, Švýcarska a České republiky. Vyhodnocení 
všech ukazatelů proběhlo podle ζ–skóre a ZU-skóre. Vyhodnoce-
ní ζ–skóre bylo možné pouze u účastníků, kteří uvedli hodnotu 
nejistoty měření. Ve zprávě [5] je uvedeno, že hodnotu rozšířené 
nejistoty udalo z 206 účastníků jen 57,8 %. Z akreditovaných labo-
ratoří uvedlo hodnotu nejistoty měření 60,8 %, z neakreditovaných 
laboratoří uvedlo hodnotu nejistoty meření 60,1 %. 



434 vh 12/2008

Otázky provozních smluv 
z pohledu OPŽP 
David Krofta, Matěj Vácha, Jan Krabec

Klíčová slova
dotace – vodohospodářské projekty – nejlepší mezinárodní praxe 
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Souhrn
V návaznosti na dlouho očekávanou dohodu s Evropskou komi-

sí, ke které došlo na konci minulého roku, byl odstartován Ope-
rační program Životní prostředí (dále jen OPŽP), který umožňuje 
čerpat z dotace na vodohospodářské projekty. Čerpání dotací je 
však vázáno na některé podmínky, které musí splňovat provozní 
smlouvy uzavřené mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury 
a provozovateli, pokud je infrastruktura provozována na základě 
oddílného modelu. Oddílný model je definován jako spolupráce 
mezi vlastníkem infrastruktury a soukromým provozovatelem 
(tj. zpravidla mezi veřejnoprávním vlastníkem (např. obec) 
a soukromoprávním subjektem), kteří uzavřou provozní smlouvu 
o provozování vodovodu a/nebo kanalizace.

OPŽP v návaznosti na požadavky Evropská komise vyžaduje 
především zkrácení trvání některých stávajících provozních 
smluv. Vedle toho je kladen důraz i na některé jejich obsahové 
náležitosti, které musí odpovídat nejlepší mezinárodní praxi 
a které se týkají především výkonových, kontrolních a sankč-
ních mechanizmů upravených v provozních smlouvách. Další 
požadavky jsou kladeny na nově uzavírané provozní smlouvy, 
když je vedle obsahových náležitostí smluv třeba dodržet i sta-
novený postup výběrového řízení na uzavření nové smlouvy. 
Bez těchto prvků smlouva nebude přijatelná pro OPŽP, a nebude 
tak možné čerpat dotaci (ve výši až 85 % celkových způsobilých 
veřejných výdajů projektu).

Pro žadatele byla k úspěšnému naplnění těchto požadavků 
vypracována rozsáhlá metodika rozvádějící podmínky přijatel-
nosti vodohospodářských projektů a nejlepší mezinárodní praxe. 
Metodika dává odpověď na otázku, zda je v konkrétním případě 
provozní smlouva pro OPŽP přijatelná (zda jsou splněny podmín-
ky pro poskytnutí dotace), a pokud není, co je třeba ve smlouvě 
změnit, aby pro OPŽP přijatelná byla. Metodika rovněž upravuje 
návod pro uzavírání nových provozních smluv včetně výběrového 
řízení na výběr provozovatele.

u

Úvod
Zhruba od roku 2004 se ze strany Evropské komise ozývala 

kritika provozních smluv, což jsou smlouvy uzavřené v rámci tzv. 
oddílného modelu provozování mezi vlastníky a provozovateli 
vodohospodářské infrastruktury. Lze rozeznat několik modelů 
provozování infrastruktury. Vlastník infrastruktury (např. obec) 
může infrastrukturu provozovat sám, nebo může být infrastruktura 
provozována odlišným subjektem, ale 100% ovládaným vlastníkem 
infrastruktury (tzv. vlastnický model provozování), nebo může být 
vlastník a provozovatel jedna a táž osoba odlišná od obce, často 
s účastí soukromého kapitálu (tzv. smíšený model). V případě 
oddílného modelu provozování je vlastník infrastruktury odlišný 
od provozovatele, přičemž provozovatel s účastí soukromého kapi-
tálu provozuje infrastrukturu na základě provozní smlouvy. Tímto 
způsobem je provozováno nejvíce vodohospodářské infrastruktury 
a předmětem tohoto příspěvku je právě oddílný model provozování 
infrastruktury.

Problematické aspekty oddílného modelu 
provozování

Základní rysy oddílného modelu byly naznačeny výše, nicméně 
podívejme se na něj trochu podrobněji. Význam tohoto modelu 
lze doložit tím, že je v současnosti využíván u přibližně 47 % 
provozních vztahů a infrastruktura provozovaná tímto způsobem 
pokrývá 71 % ekvivalentních obyvatel (cca 6,8 mil. obyvatel) 
v České republice.

Určujícím rysem oddílného modelu je vztah mezi vlastníkem 
infrastruktury a jejím provozovatelem. Tento vztah je upraven pro-
vozní smlouvou, což je specifický druh smlouvy upravené zákonem 
o vodovodech a kanalizacích, ve kterém se prolínají prvky smlouvy 
nájemní, ale obsahuje rovněž některé prvky smlouvy o dílo. Na 
straně vlastníka v drtivé většině případů figuruje veřejnoprávní 
korporace – obec a na straně provozovatele soukromý subjekt – zpra-
vidla se bude jednat o obchodní společnost. Na základě provozní 
smlouvy provozovatel užívá a provozuje vodovod a/nebo kanalizaci 
a poskytuje s tím spojené služby. Provozovatel platí vlastníkovi 
nájemné, ale zároveň ve většině případů vybírá od koncových 
uživatelů vodné a stočné1. 

Kritika Evropské komise nesměřuje proti oddílnému modelu 
jako takovému, to je ostatně nejvyužívanější model provozování 
vodovodů a kanalizací po celé Evropě, ale směřuje proti podobě 
provozních smluv tak, jak jsou nastaveny v současnosti. Evropskou 
komisí je kritizována na prvním místě délka trvání těchto smluv, 
neboť v některých případech jsou provozní smlouvy uzavírány na 
dobu až třiceti let, popřípadě na dobu neurčitou s několikaletou 
výpovědní dobou. Podle komise taková délka provozních smluv 
omezuje hospodářskou soutěž a není v souladu s nejlepší meziná-
rodní praxí v oboru. Ze stejného důvodu byl předmětem kritiky ze 
strany Evropské komise dále zejména způsob nastavení vodného 
a stočného, neprůhledný způsob určení nájemného (a jeho výše 
nepřiměřeně nízká k ziskům provozovatelů) a rovněž neprůhledný 
způsob výběru provozovatele.

Dotace a podmínky přijatelnosti
Urgentnost vyřešení těchto otázek je zřejmá v současné době, 

kdy je třeba do konce roku 2010 implementovat směrnici Rady ES 
91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a prodloužení pře-
chodného období bylo odmítnuto. Implementace směrnice vyžaduje 
značné investiční náklady do vodohospodářské infrastruktury 
– hovoří se o částce až 40 mld. Kč. Většina této částky by však měla 
být získána ze strukturálních fondů Evropské unie, a to konkrétně 
z Fondu soudržnosti. Prostředky z tohoto fondu jsou rozdělovány 
prostřednictvím OPŽP. Dotace jsou poskytovány na projekty, které 
(mimo jiné) zajistí implementaci směrnice (tedy soulad se směrnicí) 
Rady ES 91/271/EHS a rovněž i soulad se směrnicí Rady 98/83/ES, 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Získání dotací je však 
vázáno na splnění určitých podmínek, které se mimo jiné týkají 
podoby provozních smluv. Ve světle kritiky Evropské komise je 
zásadní podmínkou jejich délka trvání, v případě nových provoz-
ních smluv, které byly uzavřeny až po přijetí OPŽP (21. 12. 2007), 
nesmí podle EK přesahovat 10 let, pokud se soukromý provozovatel 
nebude podílet na investicích do infrastruktury. Evropská komise 
rovněž požaduje specifické podmínky pro výběr provozovatele, 
když hlavním kritériem výběru provozovatele ve výběrovém řízení 
bude nabízená cena vodného a stočného. Další požadavek Komise 
se týká zakotvení tzv. výkonových kritérií, monitoringu a sankcí, které 
musí obsahovat každá přijatelná provozní smlouva. Tyto instituty 
by měly zajišťovat zpětnou vazbu od provozovatele k vlastníkovi 
infrastruktury. Výkonová kritéria představují ukazatele, které 
podávají informace o způsobu či úrovni poskytování vodohospo-
dářských služeb provozovatelem infrastruktury (např. plynulost 
dodávek vody apod.). Navazující monitoring těchto kritérií pak 
představuje systém, který umožňuje sledovat, zda provozovatel 
výkonová kritéria plní. Sankce jsou pak namístě, pokud nejsou 
výkonová kritéria plněna.

Co se stane se stávajícími provozními smlouvami? Tyto smlouvy, 
které byly uzavřeny dříve a za zcela jiných podmínek, mnohdy 
i bez přímého vlivu evropského práva, shora uvedené podmínky 
obvykle nesplňují. Zejména tyto stávající provozní smlouvy jsou 
Evropskou komisí vnímány jako problém a mohou být důvodem, 
proč někteří vlastníci infrastruktury na dotace nemusejí dosáhnout. 
K těmto smlouvám se proto v rámci OPŽP (po vyjednání podmínek 
s Evropskou komisí) přistupuje odlišně od smluv nově uzavíraných. 
Evropská komise si je vědoma toho, že jde o již uzavřené a platné 
smlouvy a nelze je jen tak anulovat. Zároveň nelze zamezit pří-
stupu k dotacím vlastníkům, které tyto smlouvy mají uzavřeny. 
Pro stávající smlouvy jsou proto stanoveny odlišné podmínky pro 
získání dotace s tím, že je za určitých podmínek možné překročit 

1 tj. koncesní způsob provozování. V rámci oddílného modelu je však možný 
i způsob realizace, kdy vodné a stočné vybírá vlastník a tento platí provozo-
vateli za služby (kvazikoncesní způsob provozování)
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i desetiletou lhůtu jejich trvání. Přesto, pokud je smlouva uzavřena 
na delší období než do roku 2022, nemůže být dotace poskytnuta. 
Přirozeně je možné upravit délku smluv i jiné smluvní podmínky 
dodatkem ke stávající smlouvě, nicméně k tomu je třeba shodné 
vůle účastníků smlouvy.

Úprava stávajících provozních smluv
Mezi ČR a Evropskou komisí proběhla diskuze týkající se stáva-

jících provozních smluv, jež vyvrcholila koncem minulého roku 
a která přinesla kompromisní řešení podmínek, za kterých budou 
stávající provozní smlouvy přijatelné pro získání dotace z FS. 
Zásadní bylo přijetí dokumentu „Podmínky přijatelnosti vodo-
hospodářských projektů pro OPŽP v programovacím období 2007 
až 2014“, ve kterém byly obsaženy podmínky navržené MŽP. Na 
navržené podmínky následovala reakce Evropské komise v podobě 
Přílohy č. 7 – Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí 
o podmínkách přijatelnosti, která navržené podmínky přijala, 
a následně mohlo dojít ke schválení OPŽP. Řešení je kompromisní 
v tom, že umožňuje pro provozovatele dostatečně dlouhou dobu 
trvání smlouvy i v případě provozních smluv s dominantní účastí 
soukromého kapitálu, a to v odůvodněných případech až do roku 
2022 (v případě smluv trvajících déle než do roku 2015 je však 
snížena maximální procentuelní výměra dotace) a nepodmiňuje 
poskytnutí dotace ukončením smlouvy a vypsáním nového výbě-
rového řízení. Zároveň na smlouvy klade požadavky, které budou 
vyžadovat alespoň dílčí úpravy smluv, a vlastníci infrastruktury se 
pro získání dotace na těchto změnách budou muset s provozovateli 
dohodnout. Motivace k dohodě je především v tom, že výše dotace, 
kterou OPŽP umožňuje dosáhnout, je až 85 % celkových způsobi-
lých veřejných výdajů projektu. Podrobnosti týkající se provozních 
smluv, včetně způsobu jejich úpravy a kontroly, jsou podrobně 
popsány v Metodice pro žadatele, vytvořené na základě zadání Stát-
ního fondu životního prostředí České republiky advokátní kanceláří 
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK. Dokument je podrobněji popsán 
níže v kapitole Metodika pro žadatele.

OPŽP rozeznává provozní smlouvy s dominantním vlivem 
soukromého a veřejného kapitálu. Jsou pro ně stanoveny různé 
podmínky přijatelnosti, přičemž, jak lze předpokládat, pro smlouvy 
s dominantním vlivem soukromého kapitálu jsou stanoveny pod-
mínky přísnější, spočívající právě v omezení přijatelné délky jejich 
trvání. Pro přijatelnost obou typů stávajících provozních smluv jsou 
s EK dohodnuty následující podmínky:
•	 musejí obsahovat výkonové parametry, monitoring výkonových 

parametrů a sankce,
•	 budou dodrženy požadavky na způsob stanovení tarifu (vodné 

a stočné), přičemž nastavení tarifů musí podporovat kvalitu posky-
tovaných služeb a zohlední se smluvní závazky a přiměřený zisk 
provozovatele

•	 a u smluv uzavřených po vstupu do EU byla dodržena podmínka 
souladu tohoto výběrového řízení s právem Evropských společen-
ství.
Pro přijatelnost stávajících provozních smluv s dominantním 

vlivem soukromého kapitálu jsou navíc stanoveny následující pod-
mínky (shora uvedené podmínky platí ve všech případech):
•	 smlouvy s dobou trvání do r. 2015 lze spolufinancovat za před-

pokladu, že po vypršení platnosti stávající smlouvy bude nový 
provozovatel vybrán na základě podmínek pro uzavírání nových 
smluv, nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným 
způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
a podmínkami uvedenými v Metodice pro žadatele,

•	 smlouvy s dobou trvání končící 2016 a později lze při splnění 
v předcházejícím bodě uvedených podmínek spolufinancovat, 
pokud se jejich platnost zkrátí max. do roku 2015,

•	 pokud jsou všechny ostatní podmínky splněny, lze výjimečně 
spolufinancovat i smlouvy s dobou trávní do r. 2022, ale maxi-
mální možná výše podpory bude v těchto případech zkrácena.
Podmínky přijatelnosti si tak pravděpodobně vyžádají v něk-

terých případech podstatné zásahy do smluvních vztahů, složitá 
situace může nastat zejména v případech smluv nesplňujících 
podmínky délky trvání.

Metodika pro žadatele
Nastíněné podmínky přijatelnosti jsou v obecné rovině vcelku 

jasné a je zřejmý jejich účel, nicméně v praxi nastává otázka, kterak 
podmínky na provozní smlouvy aplikovat a co konkrétně smlouvy 

musejí obsahovat, aby byly skutečně přijatelné pro OPŽP. Evropská 
komise i MŽP dosud pracovaly s obecnými termíny, které bylo třeba 
podrobně specifikovat a jasně stanovit pravidla, podle kterých se 
určí, zda ta která smlouva podmínky přijatelnosti splňuje a co je 
třeba v konkrétních smlouvách vyřešit. V konkrétním případě může 
nastat i situace, že nebude zcela jisté, do jakého modelu provozová-
ní infrastruktury provozní smlouva patří nebo o jaký typ provozní 
smlouvy jde (zda jde o provozní smlouvu s dominantním vlivem 
soukromého či veřejného kapitálu). V praxi by chybná kvalifikace 
smlouvy mohla znamenat to, že žadatel nedosáhne na dotaci, ač 
jinak podmínky přijatelnosti splňuje. 

Z těchto důvodů byla vypracována metodika, která poskytuje 
návod pro postup při kontrolách a hodnocení stávajících provoz-
ních smluv v rámci oddílného modelu provozování a uzavírání 
nových provozních smluv, a která vyjasňuje a rozvádí obecné pojmy 
a podmínky, včetně pravidel a postupů nejlepší mezinárodní praxe. 
Úkolu vypracování metodiky se zhostila advokátní kancelář PELI-
KÁN KROFTA KOHOUTEK, která zároveň poskytuje poradenství 
a pomoc při uzavírání a kontrole provozních smluv a poskytuje 
další poradenské služby v této oblasti. Vznikl přehledný a praktický 
dokument s názvem „Metodika pro žadatele Rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 OPŽP – Podmínky přijatelnosti vodohospodářských 
projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím 
období 2007–2013“. Metodika veškeré obecné pojmy vykládá a spe-
cifikuje a zároveň poskytuje srozumitelný návod, kterak postupovat 
při uzavírání a kontrole obsahu nových provozních smluv. Metodika 
rovněž podrobně stanoví pravidla pro kontrolu obsahu stávajících 
provozních smluv z hlediska jejich přijatelnosti pro OPŽP. Metodika 
tedy pro žadatele představuje užitečný instrument přinášející větší 
jistotu při úpravách provozních smluv. Dokument je zveřejněn a lze 
jej stáhnout na internetových stránkách OPŽP (www.opzp.cz).

V úvodu metodika žadatele stručným způsobem uvádí do proble-
matiky čerpání evropských dotací prostřednictvím OPŽP. Nakonec 
OPŽP je program, který umožnila přijmout až složitá vyjednávání 
s Evropskou komisí ohledně provozních smluv (viz výše), a metodi-
ka pro žadatele není nic jiného než návod, kterak splnit podmínky 
a dotace z OPŽP získat. Tím je metodika pro žadatele z hlediska 
OPŽP zcela zásadní. Vlastník vodohospodářské infrastruktury, 
který zajišťuje její provoz v oddílném modelu provozovatelem, 
musí vedle dalších dokumentů (např. Programový dokument OPŽP, 
Implementační dokument OPŽP, Směrnice MŽP č. 7/2007, Závazné 
pokyny pro žadatele aj.) postupovat i podle této metodiky. Následuje 
kapitola č. 2, která osvětluje užívané pojmy. 

Samotná metodika je logicky rozdělena na dvě části: část týkající 
se stávajících provozních smluv a část, která se týká nových pro-
vozních smluv včetně jejich uzavírání (výběrové řízení). Stěžejní 
a nejobjemnější částí je přirozeně část o stávajících smlouvách, 
protože jde o problematiku nejsložitější. V této části bylo rovněž 
nutné použít rozlišení smluv na smlouvy s dominantním vlivem 
soukromého kapitálu a smlouvy s dominantním vlivem veřejného 
kapitálu. Žadatel je metodikou na základě znaků smluv a provoz-
ních vztahů postupně veden až ke svému druhu smlouvy a u jeho 
druhu smlouvy je mu poskytnut návod krok po kroku, jak smlouvu 
zkontrolovat, čeho si všímat a co je nutné upravit. Jde tedy o jakýsi 
test smlouvy, který zaručí, že smlouva bude v souladu s evropským 
i českým právem, v souladu s nejlepší mezinárodní praxí a bude 
přijatelná pro OPŽP. Na stejném principu je postavena i část meto-
diky, která se týká nových provozních smluv. 

Již byly dostatečně vysvětleny požadavky na trvání provozních 
smluv, ale stejně tak významné jsou požadavky na stanovení tarifů, 
na výkonová kritéria, monitoring a sankce. Dosud se pracovalo pou-
ze s takto obecnými pojmy, aniž by byly dále vysvětleny. Občas bylo 
možné narazit na odkazy např. na Katalog výkonových parametrů 
vydaný International Water Association (IWA), nicméně bylo třeba 
problematiku těchto pojmů jasně vymezit a definovat vztah k této 
nebo k jiným mezinárodním publikacím. 

Metodika uvádí v souladu se zpracovaným Standardním finančním 
modelem základní požadavky na stanovení tarifů a nájemného.

Každá smlouva musí obsahovat tzv. výkonová kritéria, systém 
jejich monitoringu a sankce v případě, pokud kritéria nejsou plně-
na v předepsané míře. Tento požadavek na obsah smluv chrání 
především koncového uživatele a dává záruku vysokého standardu 
poskytovaných služeb. Metodika výslovně umožňuje při stanovení 
výkonových kritérií vycházet ze zmíněného Katalogu výkonových 
parametrů. Výkonová kritéria je však třeba stanovit především 
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s ohledem na místní poměry. Metodika rozeznává zákonná, smluvní 
a informativní výkonová kritéria, přičemž rozhodující jsou smluvní 
kritéria. Informativní výkonová kritéria nemají vliv na hodnocení 
výkonu provozovatele, nicméně mají význam jako určité podklady 
pro identifikaci rizik, rovněž mohou být podkladem pro stanovení 
výkonových parametrů. 

Metodika doporučuje, aby provozní smlouvy obsahovaly výko-
nová kritéria ze všech kategorií výkonových kritérií.

Monitoring výkonových kritérií spočívá především v poskytování 
pravidelných zpráv, které vlastníka infrastruktury informují o plně-
ní výkonových kritérií. Provozní smlouvy by měly rovněž obsahovat 
závazek provozovatele ve velmi krátké lhůtě informovat vlastníka, 
dojde-li k porušení závazku při poskytování služeb (např. výpadky 
dodávek vody, překročení lhůt k opravám apod.).

Co se týče sankcí za nedodržení parametrů kvality služeb, 
metodika opět upozorňuje, že některé sankce obsahuje i zákon, ale 
soustřeďuje se především na smluvní sankce a na jejich podobu tak, 
aby byly v souladu se zákonem, tj. aby byly platně sjednané. Meto-
dika rovněž navrhuje vhodný postup pro stanovení mechanizmů 
smluvních pokut, které budou reagovat na závažnost a četnost 
porušení povinností provozovatele. Přínosem metodiky je rovněž to, 
že obsahuje i doporučení, které další náležitosti by smlouvy měly 
mít, aby se předešlo zbytečným sporům vlastníka infrastruktury 
s provozovatelem a aby smlouvy vyřešily všechny podstatné prvky 
právního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury. 
Tyto další doporučené náležitosti smluv nejsou sice podmínkou 
přijatelnosti pro vodohospodářské projekty, ale jsou pro obě smluvní 
strany velice praktické.

Obecná část metodiky pro žadatele je doplněna zvláštní částí, kte-
rá přehledně s použitím schémat vede žadatele při revizích smluv 
krok po kroku a výklad doplňuje praktickými příklady.

Oddělitelnost infrastruktury a výběrová řízení
Pokud vlastník infrastruktury nebude modifikovat stávající 

provozní smlouvu, ale bude uzavírat zcela novou, je jeho postup 
složitější v tom, že musí nejprve projít celým složitým procesem 
výběru nového provozovatele. Vlastník infrastruktury nemůže 
uzavřít provozní smlouvu bez řádného výběrového řízení. 

Rovněž je třeba určit, kdy u projektu, který má být spolufinan-
cován, postačí úprava stávající vodohospodářské infrastruktury, 
a kdy již jde o oddělitelnou vodohospodářskou infrastrukturu, a je 
tudíž nutné vybrat nového dodavatele nejméně pro tuto spolufi-
nancovanou oddělitelnou infrastrukturu. Metodika pro žadatele 
v části o nových provozních smlouvách popisuje výběrové řízení na 
provozovatele infrastruktury a rovněž pravidla oddělitelnosti infra-
struktury, přičemž systematika i struktura obsahových náležitostí 
nových smluv odpovídá části věnující se stávajícím provozním 
smlouvám. Není zde proto nutné obsahové náležitosti nových 
provozních smluv znovu rozebírat a budeme se spíše soustředit na 
oddělitelnost infrastruktury a specifika výběrových řízení.

Co se týče oddělitelnosti infrastruktury, ta zjednodušeně spočívá 
v tom, že pokud dotovaný projekt zakládá oddělitelnou část vodo-
hospodářské infrastruktury (a to v technickém nebo v ekonomickém 
smyslu), musí vlastník ohledně této oddělitelné části uzavřít na 
základě výběrového řízení novou provozní smlouvu nebo zvolit jiný 
provozní model; pouhá úprava stávající provozní smlouvy v těchto 
případech není možná. Metodika pro žadatele upravuje podrobný 
postup, kterak určit, zda je spolufinancovaná infrastruktura odděli-
telná. Přitom bere ohled na efektivitu fungování oddělené infrastruk-
tury a snaží se předcházet její zbytečné a neefektivní fragmentaci. 
Za oddělitelnou bude infrastruktura považována v případech, kdy 
dotovaná výstavba vodovodů a kanalizací bude vytvářet nové nebo 
dodatečné služby, které jsou technicky a ekonomicky oddělitelné. 
Infrastruktura je zpravidla oddělitelná tehdy, pokud je splněno toto 
základní kritérium (technická a ekonomická oddělitelnost) a rovněž 
aspoň jedno kritérium doplňkové. Doplňkovým kritériem může být 
zvýšení rozsahu služeb nebo zvýšení příjmu provozovatele. Jsou-li 
tedy uvedená kritéria splněna, jde o případ oddělitelné infrastruktury. 
Vzhledem k tomu, že otázka oddělitelnosti představuje komplexní 
problematiku, není bohužel možné tuto oblast vyčerpávajícím způ-
sobem postihnout na těchto stránkách.

Výběrové řízení musí být v souladu se zákonem, jinak žadatel 
ztratí možnost úspěšné žádat o dotaci. Metodika pro žadatele pro-
to upravuje tři možné postupy při výběru provozovatele s tím, že 
způsob výběru je závislý na charakteru provozního vztahu. V úvahu 

přichází koncesní řízení podle koncesního zákona, kvazikoncesní 
řízení a standardní zadávací řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách. Výběr řízení v zásadě závisí na výši pravděpodobných 
příjmů provozovatele v době trvání provozní smlouvy a na tom, kdo 
nese rizika spojená s předmětem provozní smlouvy, např. havárie, 
platební morálka uživatelů apod. (pokud rizika převážně nese pro-
vozovatel, nejspíše půjde o koncesi nebo kvazikoncesi). Metodika 
doporučuje, která kvalifikační a hodnotící kritéria je vhodné v tom 
kterém druhu řízení použít, přičemž důraz je kladen na to, aby 
hlavním dílčím hodnotícím kritériem byla výše tarifů pro konečné 
odběratele (uživatele). Důraz na toto hodnotící kritérium je ostatně 
významnou podmínkou přijatelnosti projektu.

Co když stávající provozovatel nebude souhlasit 
s ukončením nebo změnou smlouvy?

Tato situace je samozřejmě možná a v některých případech 
i velmi pravděpodobná. Selže-li dohoda s provozovatelem, bude 
postavení vlastníka infrastruktury záviset především na smluvním 
vztahu, který má s provozovatelem uzavřen. I provozní smlouva 
uzavřená na dobu určitou obvykle bude obsahovat ustanovení 
o její výpovědi (metodika pro žadatele již důrazně doporučuje, aby 
smlouva takové ustanovení obsahovala), avšak nemusí tomu tak být 
vždy. Výpovědní lhůta někdy může být neúměrně dlouhá a nebo 
výpověď smlouvy může být vázána pouze na určité podmínky, 
které nenastaly. Všechny tyto situace mají za následek, že vlastník 
infrastruktury bude muset hledat další způsoby, kterak smlouvu 
ukončit. Pokud byla provozní smlouva uzavřena po 1. květnu 2004 
bez řádného výběrového řízení, bude zřejmě smlouva absolutně 
neplatná, nicméně tuto neplatnost musí v případě sporu vyslovit 
soud. Soudní řízení je zdlouhavé a tato alternativa tudíž není příliš 
vhodná. Lze tedy dojít k závěru, že jediným skutečně efektivním 
řešením je dohodnout se s provozovatelem, přičemž vlastník infra-
struktury může využít argumentů Evropské komise a poukazovat 
na nedostatky smlouvy, omezování hospodářské soutěže a v nepo-
slední řadě na přínos případného čerpání dotací. 
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Key issues of operational contracts from the perspective of 
Operational Programme Environment (Krofta, D.; Vácha, 
M.; Krabec, J.)
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After the long awaited agreement with the European Commis-
sion was reached, the Operational Programme “Environment” 
(OPZP) was launched in the Czech Republic. Obtaining grants 
from OPZP is contingent on certain conditions which need to be 
fulfilled by the operational agreements in “separate model” of 
water infrastructure operation. The separate model is defined as 
a contractually based cooperation between the owners of water 
infrastructure and separate economic operators.

In many cases, the Operational Programme “Environment” 
requests shortening of the existing operational agreements. Fur-
thermore, in accordance with the best international practices, all 
acceptable operational agreements must contain effective perfor-
mance criteria and monitoring and sanction mechanisms.

In addition to the above mentioned requirements new operati-
onal agreements must comply with all applicable EU legislation 
including the general rules and principles of the EC Treaty and 
the relevant public procurement rules.

Detailed Guidelines for Applicants were created to closely speci-
fy the water sector projects acceptability conditions and best inter-
national practices requirements. The Guidelines for Applicants 
provide the applicants with answers regarding the acceptability 
of their projects (operational agreements) and define the aspects of 
the agreements which need to be modified for their admissibility 
for the Operational Programme “Environment”.



437vh 12/2008

Zdatný padesátník
20. prosince 1958 očekávali vodaři v Ostravě s napětím vyvrcho-

lení několikaleté práce – první kubíky pitné vody z nové úpravny 
v Podhradí u Vítkova v podhůří Jeseníků, dopravené na Ostravsko 
dálkovým vodovodním přivaděčem. 

Dílo se podařilo a ze skromných začátků postupně vyrostl jeden 
z nejrozsáhlejších vodárenských systémů u nás – Ostravský oblastní 
vodovod (OOV), v současnosti základní systém výroby a distribuce 
pitné vody v severní části Moravskoslezského kraje.

S generálním ředitelem společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., která je vlastníkem a provozovatelem této 
páteřní distribuční soustavy, doc. dr. ing. Miroslavem Kynclem, se 
vrátíme o padesát let nazpět a zamyslíme se i nad perspektivami 
do budoucna.

Jak vlastně došlo 
k tomu, že se do 
Ostravy začala při-
vádět voda až ze 
vzdálené jesenické 
oblasti?

Poválečná orien-
tace Ostravska na 
rozvoj těžkého prů-
myslu přinesla vel-
ký růst spotřeby 
vody. Místní zdroje 
takovým nárokům 

nestačily a většina území v povodí řeky Odry je na podzemní zdroje 
vody chudá. Proto bylo nutno pro vodárenské účely využít povrcho-
vou vodu. V březnu 1954 bylo rozhodnuto vybudovat Kružberský 
skupinový vodovod, kterým by se voda z nádrže Kružberk po úpra-
vě v úpravně Podhradí u Vítkova dopravovala do Ostravy a dále do 
měst a obcí zejména na levém břehu Odry. 

Toto rozhodnutí stálo u zrodu celé vodárenské soustavy Ost-
ravského oblastního vodovodu. Postupně bylo totiž nutno vyřešit 
rostoucí potřeby pitné vody rovněž v  oblasti po pravém břehu řeky 
Odry, kde vyrostla nová hornická sídliště v Havířově, Orlové, Kar-
viné, části Frýdku-Místku a Třinci. Od poloviny padesátých let se 
proto začal budovat rovněž Beskydský skupinový vodovod. Zdrojem 
vody byla nejprve řeka Morávka a později na ní vybudovaná nádrž 
Morávka. Voda se upravovala v úpravně Vyšní Lhoty (v provozu od 
roku 1963) a odtud přivaděči dopravovala do Havířova. Následo-
vala výstavba úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 
(dokončena v roce 1969), zpracovávající vodu z nové vodárenské 
nádrže Šance, a budování dalších rozvodných trubních řadů. Jed-
notlivé úseky systému se pak postupně uváděly do provozu od roku 
1969 až do poloviny sedmdesátých let.

Základem Ostravského oblastního vodovodu jsou tedy dva 
původní skupinové vodovody přivádějící vodu z oblasti Jeseníků 
a Beskyd. Od té doby se však asi hodně změnilo.

V polovině osmdesátých let nás postihlo několik suchých roků 
a spotřeba vody stále rostla. Bylo nutno dále zvýšit kapacity. 
V roce 1984 byla zahájena výstavba souboru staveb Slezská Harta. 
Jejich zapojení do systému OOV a propojení s dalšími centrálními 
zdroji, tj. nádržemi Šance, Morávka a Kružberk, zvýšilo kapacitní 
možnosti dodávek vody. Byl vybudován vodovodní přivaděč tzv. 
III. větve Kružberského skupinového vodovodu, kterým je přivádě-
na voda do Ostravy 
a po trase do obcí 
v  s e v e r n í  č á s t i 
okresu Nový Jičín. 
Dostatečné kapaci-
ty nám umožnily 
začít dodávat vodu 
i mimo hranice kra-
je i ČR. Od roku 
2001 je ze systé-
mu OOV dodávána 
voda do příhranič-
ní oblasti Polska 
- města Jastrzębie 

Zdrój, v roce 2005 jsme zahájili zásobování průmyslové zóny 
v Hranicích a některých dalších lokalit na Přerovsku, koncem 
loňského roku jsme přivedli do polské obce Leszna Górna vodu 
z centrálních zdrojů společnosti v oblasti Třinecka. To je pohled 
do historie ve velké zkratce. Podíváme-li se na samý začátek, naši 
předchůdci to neměli jednoduché. Chyběly zkušenosti s projek-
továním moderních velkokapacitních úpraven vody a dálkových 
vodovodních přivaděčů, které navíc z velké části vedly poddolova-
ným územím. Postupně se řešily problémy jako například měření 
velkých objemů vody, což jsou dnes věci běžné. Dílo, které se 
podařilo vybudovat, svou technickou úrovní patřilo a stále patří 
ke špičkovým vodárenským zařízením u nás. 

Od historie se nyní vraťme do současnosti. Doba přinesla 
společenské i ekonomické změny. Má tak rozsáhlý systém opod-
statnění i dnes?

Ostravský oblastní vodovod dnes dodává pitnou vodu obcím 
a městům v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. 
Připočteme-li významného odběratele pitné vody, kterým je město 
Ostrava, a další smluvní zákazníky, dostává vodu z tohoto systému 
více než 1 200 tis. obyvatel. V současné podobě je to systém se třemi 
úpravnami povrchové vody z vodárenských nádrží Kružberk, Šance 
a Morávka (Podhradí u Vítkova - 2700 l.s-1, Nová Ves u Frýdlantu n. O. 
- 2200 l.s-1 a Vyšní Lhoty - 460 l.s-1) o celkové kapacitě 5 360 l.s-1. 
Vodovodní řady představují 497 km převážně ocelového potrubí 
od profilu DN 300 do DN 1 600 mm. Objem celkem 125 vodojemů 
dosahuje 303 010 m3. Díky promyšlené koncepci je voda do většiny 
spotřebišť dopravována gravitačně, nejdelší vzdálenost, kterou musí 
na cestě k odběratelům překonat, představuje více než 70 km. 

Díky systematické údržbě je dílo v dobrém technickém stavu. 
Provedli jsme revizi nejstarších štol ražených v masivu Hrubého 
Jeseníku a byli jsme překvapeni, že po desítkách let provozu nepo-
třebují žádné opravy. V roce 2002 jsme museli zahájit rekonstrukci 
jedné z nejmladších částí – III. přivaděče z úpravny vody Podhradí 
u Vítkova na Ostravsko, který byl uveden do provozu začátkem 90. 
let a je svým vnitřním průměrem 1600 mm podle dostupných infor-
mací největším vodovodním řadem v celé ČR. Stoupající nároky na 
kvalitu pitné vody nás přivedly k rozhodnutí ošetřit vnitřní povrch 
celého ocelového přivaděče nanesením speciální cementové směsi, 
která brání zvyšování obsahu železa v pitné vodě během dopravy 
ke spotřebiteli. Tento náročný projekt získal prestižní mezinárodní 
cenu v soutěži 25. mezinárodní konference pro bezvýkopové tech-
nologie 2007 v Římě.

Z celé řady postupně zaváděných nových technologických 
procesů a zařízení se zmíním alespoň o zdravotním zabezpečení 
pitné vody oxidem chloričitým, na které jsme přešli začátkem 
devadesátých let. V několika místech využíváme tlakového spádu 
dopravované vody k výrobě elektrické energie v turbínách zabu-
dovaných v potrubí. 

Veškeré manipulace a sledování provozních stavů v celé soustavě 
se řídí z centrálního dispečinku v Ostravě, kam se data předávají 
bezdrátovým přenosem. Současné technické řešení umožňuje 
navíc i zastupitelnost jednotlivých zdrojů, což jsme velmi ocenili 
například při povodních, kdy byl systém i v nejkritičtějších dnech 
v plynulém provozu. Můžeme také provádět mnohé náročnější 
opravy a údržbu, aniž bychom museli odběratelům přerušovat 
dodávku vody.

Spotřeba vody v posledních letech stagnuje a někdejších maxi-
málních hodnot asi v blízké budoucnosti nedosáhne. Spolehlivý 
vodárenský systém Ostravského oblastního vodovodu však přesto 
díky dostatečným kapacitám pro efektivní výrobu kvalitní pitné 
vody svůj význam neztrácí. 

Někdejší projektanti, inženýři a stavbaři odvedli v případě Ost-
ravského oblastního vodovodu dobrou práci. Vzniklo dílo, které 
i dnes úspěšně plní své poslání a zavazuje nás, abychom v původní 
koncepci pokračovali a dále ji rozvíjeli.

Mgr. Eva Špirochová
tisková mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 169, 709 45 Ostrava

tel. 596 697 234, fax 596 697 133
spirochova.eva@smvak.cz

Podhradí po dokončení

Podhradí dnes
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Další z možností pro využití technologie hadicového reliningu 
v oboru bezvýkopových technologií

Způsoby využití metody hadicového reliningu (sanace rukávcem) 
jsou všeobecně známé především v oboru vodovodů a kanalizací. 
V tomto příspěvku bych rád uvedl další z možností, kde lze tuto 
metodu bezproblémově využít. 

Na začátku letošního roku 2008 naši firmu oslovil projektant 
s žádostí o pomoc pro budoucí uvažovanou investici společnosti 
Vodní díla TBD, která se týkala celkové rekonstrukce výpustního 
zařízení jednoho z rybníků v chráněné krajinné oblasti „Kařezské 
rybníky“. Námi navrhované řešení poskytlo projektantovi časově 
nenáročné, ekonomicky přijatelné řešení, které splnilo především 
jednu podstatnou podmínku – „nekopat“ v tělese hráze. Toto bylo 
splněno navržením technologie hadicového reliningu pro sanaci 
výpustního potrubí s použitím kanalizačního rukávce r.tec S Liner 
o síle stěny 9 mm. 

Stav před rekonstrukcí
Původní stav výpusti jednoho ze soustavy kařezských rybníků již 

nevyhovoval technickým, ale především bezpečnostním předpisům, 
proto bylo přikročeno k vypracování projekčního řešení pro jeho 
obnovu, resp. výstavbu nového požeráku na vodní straně hráze. 
Stávající požerák byl vybudován z betonového monolitického bloku 
na vzdušní straně hráze o celkové výšce téměř 7 m. Beton byl již 
značně napaden korozí a jeho výztuž byla obnažena. Do požeráku 
mělo být zaústěno výpustní potrubí z betonových hrdlových trub 

v délkách 2 m DN 500 o celkové délce 20 m. Během prohlídky stav-
by byl rybník s plným stavem vody a sanovaným potrubím protékal 
plný profil vody, a tudíž nebylo možné profil ověřit. Pro přípravu 
projektu projektant využil kladečské plány, které byly ale více než 
50 let staré. Přestože investor i projektant byli přesvědčeni, že plány 
jsou pravdivé, během rekonstrukce se ukázalo, že to tak není – což 
je velmi častý problém v přípravě projektů a pozdějších realizací.

Inovace ČOV typu AS-VARIOcomp
Základní verze čistíren AS-VARIOcomp je navržena pro čištění 

odpadních vod z obcí a měst. Navržená technologie kombinuje 
vzájemně mechanické a biologické procesy při čištění odpadních 
vod tak, aby celková účinnost čištění byla ve vztahu k energetickým 
požadavkům co nejoptimálnější.

Čistírny AS-VARIOcomp obsahují následující technologické 
prvky: vstupní čerpací stanice, mechanické předčištění, nízkoza-
těžovanou aktivaci technologicky řešenou s předřazenou denitri-
fikační zónou, vertikální dosazovací nádrž, zařízení na odvodnění 
přebytečného kalu – tzv. spirálový dehydrátor, a měření průtoku 
na odtoku. Dimenzování a výpočet typové řady jsou založeny na 
specifické produkci odpadních vod, specifické produkci znečištění 
a zatěžovacích hodnotách dle nejnovějších legislativních požadav-
ků. ČOV AS-VARIOcomp jsou standardně navrženy pro 1000, 2000, 
3000, 4000 a 5000 EO, ale lze navrhnout i konkrétní velikost nachá-
zející se mezi standardními typy nebo i ČOV větší než 5000 EO. 
Garantované parametry kvality odtoku z čistírny splňují ukazatele 
dané nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a 229/2007 Sb., jak pro velikost 
zdroje znečištění do 2000 EO, tak pro kategorie nad 2000 EO.

Systém může být dle přání rozšířen o dešťovou zdrž, fekální jímku 
či jiné objekty. Bude-li nařízeno splnění limitu Pcelk pro ČOV do 2000 

EO, pak jsou schopny tyto typové řady těchto limitů dosáhnout insta-
lací zařízení na chemické srážení fosforu. V případě extrémních náro-
ků na odtokové parametry lze zpracovat a předložit návrh s čištěním 
odpadních vod pomocí membránové technologie. Na přání je možné 
provést výpočet vhodnosti mechanického předčištění se zahušťovací, 
resp. odvodňovací jednotkou, tzv. SFT filtrem. Zařazení SFT filtru 
umožňuje v určitých případech zlepšit energetickou bilanci čistírny, 
snížit nároky na objem a náklady na provzdušňování.

Konkurenční výhodou typové řady AS-VARIOcomp je nejen 
vysoká účinnost, stabilita a automatizace provozu, ale i inovativní 
uspořádání kalové koncovky, která minimalizuje provozní náklady. 
Za vše uvádíme „pouze“ vyjádření investora:

Používáme Vámi dodané odvodňovacího zařízení, spirálový dehyd-
rátor, po dobu cca 12 měsíců. V průběhu této doby došlo k značným 
úsporám provozu ČOV (2 500 EO), a to v řádu 30.000,- Kč za každý 
měsíc. Důvodem úspor je snížení množství odváženého kalu z ČOV. 
V průběhu instalace a provozu zařízení došlo k stoprocentní odbor-
né pomoci ze strany dodavatele. Za dobu užívání nedošlo k žádné 
poruše ani výpadku odvodňovacího zařízení pracujícího v plně 
automatickém režimu. Chod odvodňovacího zařízení je jednoduchý 
a snadný. Obsluha ČOV je s ním velmi spokojená.

 Dále jsme schopni na přání zajistit:
•	 Zpracování a optimalizaci žádosti dotačního titulu jak z fondů 

EU, tak ze státních zdrojů
•	 Zpracování projektové dokumentace
•	 Zpracování provozního řádu na přání
•	 Realizaci stavby
•	 Vybudování čistírny v kryté verzi
•	 Montáž, zkušební provoz a uvedení do něj
•	 Optimalizaci kalového hospodářství z hlediska provozního a in-

vestičního
•	 Zaškolení obsluhy
•	 Zajištění záručního a pozáručního servisu
•	 Zajištění dlouhodobého provozu

ASIO, spol. s r.o.
Ing. Marek Holba, Ph.D.

www.asio.czFoto spirálového dehydrátoru
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Příprava pro realizaci
Už bylo zmíněno, že během prohlídky stavby byl rybník plně 

napuštěn. Tento stav trval až do plánovaného výlovu tohoto ryb-
níka. Teprve nyní bylo možné ověřit stav stávajícího potrubí ve 
srovnání s původními plány. Bohužel bylo zjištěno, že potrubí není 
betonové, ale ze sklolaminátu, ale především že není DN 500, ale 
DN 400. Toto bylo zjištěno 3 dny před plánovanou sanací, kterou 
nebylo možno časově posunout, protože se rybník musel nejpozději 
do 21 dnů po jeho vypuštění a výlovu opět napustit. Investor akce 
spolu se stavební firmou byli upozorněni, že materiál je dodáván 
ze zahraničí v přesně stanovených délkách a tloušťkách a tudíž 
vstupní požadavky na materiál musí být přesné. Jinak samozřej-
mě nastane problém s dodávkou nového materiálu a akci nebude 
možné dokončit v termínu. Pokud by tato situace nastala, muselo 
by se vše odložit o 2 roky do dalšího vypuštění rybníka. Informaci 
o změně dimenze jsme obdrželi v pátek v odpoledních hodinách. 
Plánovaná sanace měla být ukončena ve středu následujícího týdne. 
Přesto se nám podařilo již v pondělí odpoledne dopravit do Kařezu 
potřebný rukávec v požadované délce.

Stavební firma zahájila rekonstrukci vybetonováním základové 
desky nového požeráku na vodní straně hráze, poté mohla být pro-

vedena sanace výpustního potrubí. Další ze zajímavostí byl příjezd 
techniky k potrubí. Ten byl zajištěn pouze vysypanou štěrkovou ces-
tou v šířce pro jedno nákladní vozidlo. Požerák byl více jak 100 m 
od hráze rybníka. S reverzačním bubnem s již naimpregnovaným 
rukávcem bylo nutné nacouvat po štěrkové cestě k požeráku a již 
vyčištěnému potrubí. Reverzace a následující vytopení rukávce 
proběhlo bez potíží. Po zařezání konců byl ještě na návodní straně 
potrubí umístěn rozpěrný těsnící kroužek, tak aby nedocházelo 
k možnému podtékání vody mezi vložku a stávajícím potrubí – toto 
bylo provedeno vzhledem k předpokladu, že bude potrubím proté-
kat stálý průtok v minimálně polovině profilu. Akce byla ukončena 
v termínu a ve výborné kvalitě. 

Ing. Tomáš Fiala
stavební manažer

RABMER – sanace potrubí s.r.o.
Rašínova 422

392 01 Soběslav
kancelář Plzeň:

Republikánská 45, 312 63 Plzeň
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VLIV JAKOSTI VODY NA POPULACE 
RAKŮ V ČESKÉ REPUBLICE – 
POROVNÁNÍ S LEGISLATIVOU ČR

Jitka Svobodová, Monika Štambergová, Pavel Vlach, Jiří 
Picek, Karel Douda, Martina Beránková

Klíčová slova
rak říční, rak kamenáč, rak pruhovaný, jakost vody

Souhrn
Článek shrnuje výsledky práce, která porovnávala, zda jakost vody 

v tocích s výskytem raka říčního a raka kamenáče odpovídá limitům pro 
lososové vody nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších 
vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 
(dále NV č. 71/2003 Sb.). Zjišťovali jsme, zda jsou významné rozdíly 
mezi vodami s výskytem a bez výskytu raků. Pokusili jsme se také 
ověřit, zda je rak kamenáč citlivější na čistotu vody než rak říční.

Z výsledků vyplývá, že pro výskyt našich původních raků jsou 
nutné lokality s vyšší jakostí vody než stanoví NV č. 71/2003 Sb. 
Statisticky se dá také doložit, že v tocích s výskytem raka říčního 
byla zaznamenána lepší jakost vody než v tocích, ve kterých se naši 
původní raci nevyskytují. 

Nepodařilo se nám však dokázat, že rak kamenáč vyžaduje pro svůj 
život v přírodních podmínkách lepší jakost vody než rak říční. Předběžné 
výsledky naznačují, že oba raci jsou na kvalitu vody stejně nároční.

Úvod
Na území České republiky se ve volné přírodě můžeme v současné 

době setkat celkem s pěti druhy raků. Pouze dva z nich – rak kamenáč 
(Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) a rak říční (Astacus 
astacus Linnaeus, 1758) jsou na našem území prokazatelně původ-
ní. Jsou zvláště chráněni prováděcí vyhláškou č. 395/1992 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zařazeni 
mezi druhy kriticky ohrožené. Z těchto důvodů jsou zakázány jak mani-
pulace s jedinci všech vývojových stadií, tak škodlivé zásahy do jejich 
přirozeného vývoje i biotopu. Kromě nich se u nás setkáme s rakem 
bahenním – Astacus (Pontastacus) leptodactylus Eschscholtz, 1823, 
který je původem z východní Evropy. Byl u nás vysazován náhradou za 
morem zdecimované populace raků říčních koncem 19. století. Je rovněž 
chráněn zákonem, a to jako ohrožený druh. Přestože jsou raci známí 
a populární živočichové, znalosti o jejich rozšíření na našem území byly 
až donedávna značně omezené. 

Ne všichni raci jsou však vítanými obyvateli našich potoků, řek či 
rybníků. Žijí u nás rovněž dva severoamerické druhy, které jsou velmi 
obávanými rezistentními přenašeči račího moru – onemocnění, které je 
pro evropské raky smrtelné. Mezi tyto nepůvodní druhy patří rak pruhova-
ný (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) a rak signální (Pacifastacus 
leniusculus Dana, 1852), kteří v posledních desetiletích osídlují tekoucí 
i stojaté vody. 

V současné době stále existuje celá řada vlivů s negativním dopadem 
na populace našich původních raků. Mezi hlavní příčiny ohrožení patří 
změny v hydromorfologii toku, např. regulace a nešetrné úpravy vodních 
toků s následným opevněním koryt. V důsledku intenzivního chovu ryb 
a vodní drůbeže dochází k zanášení toků a současně s tím i úkrytů raků 
bahnem, a často také k lokálním otravám. Rovněž predace norkem 
americkým či nevhodně volená rybí obsádka i nadměrné vysazování ryb 
vedou k oslabování populací našich raků. Nebezpečnou hrozbou jsou 
i již zmíněné nepůvodní druhy – rak pruhovaný a rak signální, neboť 
se velmi významně podílejí na přenosu „račího moru“, způsobeného 

parazitickou houbou Aphanomyces astaci ze skupiny Oomycetes. Toto 
onemocnění způsobuje hromadné úhyny račích populací. K šíření těchto 
invazních raků dochází jak přirozenou cestou po Labi z vysazené populace 
v Německu, tak i nezodpovědným přenášením raků na nové lokality např. 
rybáři nebo akvaristy. 

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje výskyt a početnost populace 
původních raků, je kvalita vody. Na konci minulého století většina toků 
patřila podle klasifikace ČSN 75 7221 do kategorie znečištěná až velmi 
znečištěná voda. Toků s neznečištěnou nebo mírně znečištěnou vodou bylo 
na území České republiky velmi málo (HEIS VÚV). Začátkem tohoto století 
však můžeme zaznamenat stále postupující trend zlepšování kvality vody. 
Dosud ale zůstává mnoho toků, které se řadí spíše do horší kategorie 
jakosti vody než do třetí třídy, což je znečištěná voda. Z těchto důvodů 
jsme se pokusili zjistit vztah mezi výskytem raků a chemickými parametry 
vody a také, v jakém rozsahu koncentrací určitých chemických parametrů 
dokáží raci ještě přežít. Pokusili jsme se ověřit i hypotézu, že rak kamenáč 
je velmi citlivý na čistotu vody (Machino a Füreder, 2005).

Materiál a metody
Do hodnocení kvality vody s výskytem a bez výskytu raků jsme zahr-

nuli celé území České republiky. Údaje o výskytu raků ve vodách jsme 
čerpali z rozsáhlé Databáze AOPK ČR z let 2004–2006 (datový sklad 
AOPK ČR). 

Informace o jakosti vody jsme získali z pěti databází účelového monito-
ringu státních podniků Povodí z let 2004–2006, který slouží k zjišťování 
kvality vod České republiky. Na drobných tocích byla použita databáze 
VÚV T.G.M., v.v.i., z referenčního monitoringu a z monitoringu sledování 
zvláště chráněných druhů vodních organismů z let 2006–2007. V těch-
to profilech často neprobíhalo měření s měsíční četností a ve všech 
profilech rovněž nebyly k dispozici delší časové řady. Byl to ale jediný 
dostupný zdroj informací o jakosti vody na lokalitách s výskytem raka 
kamenáče. Tak jsme získali databázi čítající 11 500 lokalit s výskytem 
nebo bez výskytu raků a druhou databázi, která obsahovala informace 
z 1 578 profilů monitoringu kvality vody v tocích. 

Pro transformaci dat o jakosti vody do profilů sledování výskytu raků byl 
vyvinut softwarový nástroj „VSTOOLS.ANJAK“. S jeho pomocí bylo nejprve 
provedeno osazení všech profilů, jejichž poloha byla dána souřadnicemi 
xy v souřadném systému S-JTSK (Křovák), na úsekový model říční sítě. Na 
základě takto provedené lokalizace profilů z obou databází byl vytvořen 
popis sítě profilů, kdy byl ke každému profilu přiřazen následující profil 
na průtokové cestě a zároveň údaj o vzdálenosti obou profilů. Došlo 
k přiřazení profilů s informací o jakosti vody k profilům mapování raků. 
Na základě řady pokusů jsme nakonec jako optimální zvolili kritérium, 
že profil kvality vody leží nejdále 2,5 km na toku od mapovacího místa 
raků. Dále jsme programem „VSTOOLS.ANJAK“ vyhledali v databázi 
„Vypouštění odpadních a důlních vod“ za rok 2006 (HEIS VÚV) všechny 
zdroje vypouštění. Profily s informací o kvalitě vody, které by mohly být 
ovlivněné vypouštěním odpadních vod, jsme z dalšího hodnocení vyloučili. 
Celé zpracování probíhalo nad databází a mapovým podkladem vodních 
toků ČR v měřítku 1 : 50 000. 

Fyzikální a chemické parametry
Za použití programu „VSTOOLS.ANJAK“ se nám podařilo propojit 

celkem 1 010 profilů mapování raků s profily s kvalitou vody. Spojilo 
se 116 lokalit s výskytem raka říčního, 18 s výskytem raka kamenáče, 
27 s výskytem raka pruhovaného a 849 lokalit bez přítomnosti raků. Ze 
všech dostupných parametrů o kvalitě vody jsme vybrali ty, které by mohly 
nejvíce ovlivnit výskyt vodních organismů, resp. raků v tocích. Zaměřili 
jsme se hlavně na parametry obsažené v NV č. 71/2003 Sb. Ve výběru 
zůstaly tyto parametry: rozpuštěný kyslík, pH, BSK

5
, volný amoniak, 

amonné ionty, dusitany, zinek, měď. 

Metodika zpracování dat
Pro další zpracování byl použit medián hodnot naměřených v jednot-

livých profilech jakosti. Každý profil jakosti byl tedy pro další analýzy 
reprezentován touto jednou hodnotou pro každý parametr. K odhadu 
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optimálních podmínek pro výskyt jednotlivých druhů bylo využito hodnot 
ze 116 lokalit s rakem říčním a z 18 lokalit s rakem kamenáčem. Pro 
každý druh bylo spočítáno pásmo středních hodnot mezi 25. a 75. 
percentilem (mezikvartilové rozpětí), v němž leží padesát procent všech 
lokalit s výskytem raka. 

Dále byla pro popis vztahu mezi výskytem druhů a gradientem koncen-
trace vybraných ukazatelů použita logistická regrese (zobecněné lineární 
modely, GLM). Metoda generuje na základě zjištěné přítomnosti/nepří-
tomnosti druhů na lokalitách křivku, která vyjadřuje pravděpodobnost 
přítomnosti daného druhu jako funkce měřeného jakostního ukazatele 
(Jongman et al., 1995). Data byla testována pomocí chí-kvadrát testu 
na redukci deviance modelu (p < 0,05) proti nulovému modelu a proti 
variantě při zahrnutí polynomického členu a byla vybrána buď sigmoidální, 
nebo gausovská křivka pro výsledný model odpovědi druhu. Analýzy byly 
provedeny v programu R (R Development Core Team, 2008).

Dále jsme srovnávali jakost vody na sledovaných lokalitách s limity 
podle NV č. 71/2003 Sb. a současně jsme porovnávali nároky jednotli-
vých druhů raků na kvalitu vody. 

Výsledky a diskuse
V tabulce 1 jsou patrné průměrné hodnoty jednotlivých chemických 

parametrů vody pro každou skupinu lokalit. Zjištěné parametry vody na 
sledovaných lokalitách jsme porovnávali s limity podle NV č. 71/2003 Sb. 
Současně jsme srovnávali nároky jednotlivých druhů raků na kvalitu vody 
(Kruskal-Wallis, z-test, p < 0,05).

Z výsledků vyplývá, že signifikantní rozdíl v jakosti vody mezi lokalitami 
s výskytem raka říčního a raka kamenáče byl zaznamenán pouze u kys-
líku a zinku. Oba raci mají přibližně stejné nároky na jakost vody. Lokalit 
s rakem kamenáčem je v ČR málo a většinou na nich není měřena jakost 
vody. Náročnost na kvalitu vody u raka kamenáče je třeba ověřit dlou-
hodobějším sledováním na více lokalitách. Naopak u většiny ukazatelů 
byly zjištěny výrazně nižší hodnoty na lokalitách s rakem říčním oproti 
lokalitám s rakem pruhovaným nebo bez raků (p < 0,05).

V tabulce 2 je uvedeno mezikvartilové rozpětí, které jsme použili jako 
odhad optimálních podmínek pro výskyt jednotlivých druhů raků, a dále 
limity NV č. 71/2003 Sb. 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů v NV č. 71/2003 Sb. je koncen-
trace rozpuštěného kyslíku (obr. 1). Platí, že koncentrace v 50 % vzorků 
by neměla poklesnout pod stanovený limit. V literatuře se uvádí, že 
optimální z hlediska obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě je pro raka 
říčního rozpětí 9–12 mg.l-1 (Cukerzis, 1988). Spotřeba kyslíku se mění 
v závislosti na teplotě vody, aktivitě, hmotnosti, stáří a pohlaví a na růz-
ném chemismu vody. Při teplotách 15–18 oC je letální hranicí hodnota 
1 mg.l-1 (Krupauer, 1982). V zimním období 
by neměly hodnoty poklesnout pod 4–5 mg.l-1 
a v létě pod 7 mg.l-1 (Svobodová et al., 1987). 
Kozák et al. (2000) uvádí, že rak kamenáč 
(Austropotamobius torrentium) se vyskytuje 
ve vodách s koncentrací kyslíku v rozmezí 
7,6–10 mg.l-1. Vzhledem k tomu, že ekologické 
nároky raků rodu Austropotamobius jsou velmi 
podobné, může být užitečné srovnání s dalšími 
druhy tohoto rodu. Například Grandjean a kolek-
tiv (1996) nalezl dobře prosperující populaci 
Austropotamobius pallipes v malých nádržích, 
kde byla naměřena hodnota rozpuštěného kyslí-
ku mezi 0,8 a 5 mg.l-1. Také při experimentálních 
testech raci rodu Austropotamobius vydrželi vel-
mi nízké koncentrace kyslíku (30% nasycení) po 
dobu až 12 dnů (Demers et al., 2006). Nejnižší 
zaznamenaná koncentrace rozpuštěného kyslíku 
na námi sledovaných lokalitách pro raka říčního 
i kamenáče byla 2,8 mg.l-1 na Zákolanském 
potoce. V případě Zákolanského potoka však 
nemůžeme mluvit o dobře prosperující populaci 
těchto raků. Nejnižší naměřená hodnota pro raka 
pruhovaného byla 2 mg.l-1.

Dostupnost kyslíku a závislost na teplotě může 
zřejmě ovlivňovat i chování raků. Při teplotě vody 
nad 18–20 oC jsme zaznamenali na několika 
důkladněji sledovaných lokalitách odchylky od 
běžného chování raka kamenáče. Ačkoliv jsou 
raci noční živočichové, často opouštěli úkryty pod 
kameny i ve dne a pohybovali se po dně toku, 
ačkoliv jsou tímto chováním daleko více vystave-
ni vlivu predace. Toto nepřirozené chování raků 
nastávalo i v případě, že naměřená koncentrace 
kyslíku v toku byla mezi 7 a 8 mg.l-1. Důvodem 
může být vyšší spotřeba kyslíku při biochemic-
kých reakcích v sedimentech na dně toku při 

vyšších teplotách, tedy i pod kameny, které slouží jako přirozený úkryt 
raků. Přesné důvody tohoto chování raků při zvýšené teplotě vody musí 
být ověřeny dalším sledováním.

Dalším mimořádně důležitým parametrem je pH, které ovlivňuje chemic-
ké a biochemické procesy ve vodách (Pitter, 1999). Existenční optimum 
uváděné v literatuře pro raka říčního spadá do rozmezí pH 7,0–8,7. Rak 
je schopen žít i při hodnotách pH 4–11. Letální účinek mají hodnoty 3,5 
a 12 (Svobodová et al., 1987). Při hodnotách pH 5 byla u A. astacus 
zaznamenána výrazná ztráta vajíček, pH 4,5 znamenalo 100% úmrtnost 
embryí. U dospělých jedinců je nízké pH nebezpečné především v době 
svlékání (Appelberg, 1987). Pro výskyt raka kamenáče je uváděno rozmezí 
pH 5–8,6 (Bohl, 1987).

Dalším ukazatelem podle NV č. 71/2003 Sb. jsou amonné ionty 
(obr. 2, tabulky 1, 2). Toxicita amoniakálního dusíku závisí do značné 
míry na hodnotě pH, protože toxický účinek má nedisociovaná mole-
kula NH

3
, nikoli iont NH

4
+. Molekula NH

3
 snáze proniká buněčnými 

membránami (Pitter, 1999). V případě volného amoniaku však nebyly 
zjištěny signifikantní rozdíly mezi vodami s rakem říčním a kamenáčem 
a vodami bez raků. 

Mezi kovy, které jsou známé svou silnou toxicitou pro vodní živočichy, 
patří zinek a měď. Toxicita mědi a zinku se snižuje se zvyšující se kon-
centrací vápníku ve vodě (Lloyd, 1992). 

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. stanovuje limitní hodnotu pro zinek 
1,0 mg.l-1 pro kaprové a 0,3 mg.l-1 pro lososové vody. Na lokalitách 
s výskytem raka kamenáče byla většina hodnot pod mezí stanovitel-
nosti, tedy pod 0,005 mg.l-1. Oba druhy našich původních raků byly 
nalezeny ve vodách s daleko nižšími koncentracemi Zn, než stanoví NV 
č. 71/2003 Sb. Protože ve všech sledovaných lokalitách byly zjištěné 
koncentrace Zn velmi nízké, je statisticky signifikantní rozdíl pouze u raka 
kamenáče oproti všem ostatním lokalitám.

Na žádné lokalitě s výskytem raka nebyla naměřena vyšší hodnota 
mědi, než povoluje NV č. 71/2003 Sb. Mezikvartilové rozpětí rozpuštěné 
Cu na sledovaných lokalitách se pohybovalo u raka říčního v rozmezí 
0,002–0,004 mg.l-1 a u raka kamenáče v rozmezí 0,002–0,007 mg.l-1 

(obr. 3, tabulky 1, 2). Hodnocení výrazně komplikovala rozdílnost mezí 
stanovitelnosti v jednotlivých hydroanalytických laboratořích. Nejnižší mez 
stanovitelnosti u rozpuštěné mědi pro různé laboratoře byla od 0,0005 
do 0,0020 mg.l-1. Pro zpracování jsme proto mnoho údajů museli vylou-
čit. Pro vody bez raků se pásmo středních hodnot pohybovalo v rozmezí 
0,0013–0,0040 mg.l-1.

Měď je značně toxická pro vodní organismy včetně ryb. Toxicita závisí 
na formách jejího výskytu. Málo rozpustné nebo nerozpustné sloučeniny 
mědi nesnadno pronikají do organismu ryb a vodních živočichů a jsou 

A. astacus A. torrentium O. limosus Ostatní lokality

 průměr int. spol. průměr int. spol. průměr int. spol. průměr int. spol.

BSK
5 
[mg.l-1] 2,0 +/- 0,19A 2,3 +/- 0,79A,C 3,1 +/- 0,46B 2,5 +/- 0,10C

O
2 
[mg.l-1] 10,2 +/- 0,19A 9,3 +/- 0,46B 9,2 +/- 0,51B 10,4 +/- 0,08A

Min. O
2 
[mg.l-1] 8,0 +/- 0,28A 7,5 +/- 0,75A,B 6,1 +/- 0,81C 7,5 +/- 0,12B

Min. pH 7,5 +/- 0,09A 7,5 +/- 0,11A 7,6 +/- 0,14A 7,2 +/- 0,04B

Max. pH 8,1 +/- 0,07A 8,1 +/- 0,23A 8,7 +/- 0,16B 8,2 +/- 0,03A,C

NH
3 
[mg.l-1] 0,0018 +/- 0,0005A 0,0025 +/- 0,0025A 0,0017 +/- 0,0004A 0,0030 +/- 0,0004A

NH
4 
[mg.l-1] 0,10 +/- 0,015A 0,16 +/- 0,159 A,B 0,10 +/- 0,017 A,B 0,27 +/- 0,033B

Zn [mg.l-1] 0,013 +/- 0,002A 0,005 +/- 0,001B 0,011 +/- 0,001A 0,015 +/- 0,001A

NO
2 
[mg.l-1] 0,072 +/- 0,011A 0,122 +/- 0,102A,C 0,119 +/- 0,017B,D 0,115 +/- 0,008C,D

Cu [mg.l-1] 0,0038 +/- 0,0005A 0,0051 +/- 0,0012A 0,0054 +/- 0,0011A 0,0028 +/- 0,0002B

Tabulka 1. Průměrné hodnoty a 95% interval spolehlivosti pro jednotlivé parametry a soubory lokalit 
obývaných daným druhem (resp. lokality bez výskytu raka); shodná písmena označují v rámci řádku 
dvojice, u kterých nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl (Kruskal-Wallis, post hoc z-test, p < 0,05) 

 A. astacus A. torrentium O. limosus
Limity NV č. 71/2003 

Sb.

25.
percentil

–
75.

percentil
25.

percentil
–

75.
percentil

25.
percentil

–
75.

percentil
los. v.  kapr. v.

BSK
5

1,3 – 2,4 1,4 – 2,0 2,7 – 3,1 3,0  6,0
O

2
9,8 – 11,0 9,4 – 9,7 8,6 – 9,8 9,0 7,0

Min. O
2

7,6 – 9,2 6,8 – 8,8 4,8 – 7,4 6,0 4,0

Min. pH 7,2 – 7,8 7,4 – 7,7 7, 5 – 7,7 6,0 6,0

Max. pH 7,8 – 8,4 7,7 – 8,5 8,3 – 8,9 9,0 9,0

NH
3

0,0004 – 0,0020 0,0005 – 0,0013 0,0010 – 0,0030 0,025 0,025

NH
4

0,049 – 0,120 0,040 – 0,150 0,074 – 0,128 1,0 1,0

Zn 0,0050 – 0,0015 0,0050 – 0,0052 0,0100 – 0,0130 0,3 1,0

NO
2

0,03 – 0,09 0,03 – 0,07 0,09 – 0,14 0,6 0,9
Cu rozp. 0,0020 – 0,0040 0,0020 – 0,0071 0,0025 – 0,0075 0,04  0,04

Tabulka 2. Pásmo středních hodnot mezi 25. a 75. percentilem (mezikvartilové rozpětí) v mg.l-1 

a limit NV č. 71/2003 Sb. pro lososové a kaprové vody
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proto méně toxické. K úhynu některých citlivých vodních organismů může 
dojít i při koncentracích nižších než 0,05 mg.l-1 (Pitter, 1999). Koncentra-
ce rozpuštěné mědi se u většiny vodních toků v ČR pohybuje v poměrně 
úzkém koncentračním rozmezí 0,001–0,005 mg.l-1. Zvýšené nálezy se 
mohou vyskytovat pod výpustěmi ze závodů zabývajících se povrchovou 
úpravou kovů nebo mohou pocházet z důlní a těžební činnosti (Kladivová 
a Svobodová, 2006). Většina naměřených hodnot na všech lokalitách 
byla pod hranicí, která je pro citlivé vodní organismy toxická.

U raka pruhovaného bylo zjištěno, že je vysoce odolný i vůči několika 
miligramům mědi obsaženým v litru vody (Laurent, 1973; Guner, 2007). 
Guner (2007) zjistil, že rak žijící ve sladkých vodách má velkou schopnost 
pro rychlé hromadění, ale i následné vylučování mědi z organismu. Ačkoli 
rozpuštěná měď je pro mnoho vodních organismů obecně považována 
za jedovatý prvek, pro raka je tento kov důležitou součástí krevního 
barviva (Allinson et al., 2000). Výsledky naznačují, že je možné, že raci 
k životu potřebují stopové množství mědi. Pro vyslovení jednoznačného 
závěru je ovšem třeba získat další údaje. V případě mědi nebyl nalezen 
signifikantní rozdíl mezi jednotlivými druhy raků, ale rozdíl byl pouze na 
lokalitách bez výskytu a s výskytem raků.

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. uvádí BSK
5 

jako cílový ukazatel. 
Plnění cílové limitní hodnoty BSK

5
 je problémem na všech lososových 

a kaprových vodách. Také u vod obývaných rakem říčním jsou tyto limity 
překročeny na polovině lokalit (obr. 4, tabulky 1, 2). 

Raci bahenní se podle Sládečka (1988) vyskytují ve vodách s BSK
5
 

průměrně kolem 5,0 mg.l-1. Výjimečně jsou schopni snést hodnotu až 
10 mg.l-1.

Dalším cílovým ukazatelem NV č. 71/2003 Sb. jsou dusitany (obr. 5, 
tabulky 1, 2). Toxicita dusitanů pro vodní organismy značně kolísá a závisí 
na mnoha vnitřních i vnějších faktorech (druh a věk živočicha, kvalita 
vody a další) a snižuje se při zvyšující se koncentraci chloridů, a to až do 
koncentrace 300 mg.l-1 (Svobodová et al., 1987). U raků tuto skutečnost 
potvrzují Jeberg and Jensen (1994), konkrétně u raka bahenního došel 
ke stejným závěrům i Yildiz (2004). Experimenty prováděné na ročcích 
raka říčního potvrdily, že toxicita dusitanů může být reverzibilní (Policar 
et al., 2003). Dlouhodobější působení dusitanů však způsobuje oslabení 
obranného systému, což vede k větší náchylnosti k infekčním onemoc-
něním (Yildiz, 2004). Pro výskyt raka kamenáče se uvádějí přijatelné 
koncentrace dusitanů do 0,05 mg.l-1 (Bohl, 1987).

Faktu, že raci rodu Austropotamobius nejsou tak nároční na jakost 
vody, si všimli i zahraniční autoři (Füreder a Reynolds, 2003; Demers et 
al., 2006; Trouilhé et. al., 2007). Zkoumali raky rodu Austropotamobius, 
a to jak druh A. pallipes, A. itallicus, tak i A. torrentium. Došli k výsled-
kům, že tito raci jsou snášenliví jak ke snížené koncentraci rozpuštěného 
kyslíku, tak i k eutrofizaci nebo organickému znečištění. Většina pokusů 
však probíhala v laboratorních podmínkách a za působení jednoho zkou-
maného parametru. Pro důkladné ověření tohoto předpokladu je nutné 
získat více údajů o jakosti vody v přirozeném přírodním prostředí. Ačkoliv 
naše výsledky byly podobné, pro malé množství sledovaných lokalit to 
nemůžeme konstatovat s naprostou jistotou. To, že rak říční i rak kame-
náč jsou stejně nároční na kvalitu vody, dokazují nálezy sympatrického 
výskytu obou druhů raků na několika lokalitách (Databáze AOPK ČR). 
Na Stroupínském potoce, kde probíhá dlouhodobější sledování, jsme 
dokonce pozorovali, že poté, co se snížila početnost populace raka říčního 
v důsledku menší havárie na hlavním toku, zvýšila se naopak v tomto 

Obr. 1 a 2. Křivky odpovědí druhů na gradient koncentrace rozpuštěného kyslíku a amonných iontů – logistická regrese (p < 0,05); A, B: limity NV 
č. 71/2003 Sb. pro lososové, resp. kaprové vody 

Obr. 3. Srovnání koncentrace rozpuštěné mědi na lokalitách s výskytem 
raků a bez raků

Obr. 4 a 5. Křivky odpovědí druhů na gradient BSK
5
 a koncentrace dusitanů – logistická regrese (p < 0,05); A, B: limity NV č. 71/2003 Sb. pro 

lososové, resp. kaprové vody 
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toku početnost populace raka kamenáče. Rak kamenáč se do toku dostal 
z méně vodných, ale čistších přítoků, které havárií nebyly zasaženy. V tomto 
případě chování raka kamenáče naznačuje, že pokud není vytlačen větším 
konkurentem, např. rakem říčním, a má možnost žít v toku sice více zne-
čištěném, ale s většími průtoky a s více úkryty, jakost vody hraje menší roli. 
Rak říční byl v minulém století hospodářsky využíván na rozdíl od menšího 
raka kamenáče. Bylo tedy záměrem vysazovat na tocích právě raka říčního. 
Ten potom mohl vytlačit raka kamenáče jako silnější konkurent do menších 
přítoků, které jsou sice čistější, ale mnohdy vysychají a je v nich méně 
vhodných úkrytů. Vorburger et al. (1999) zkoumali chování raka kamenáče 
a raka signálního v laboratorních podmínkách. Konkurenční boj mezi raky 
nastával tehdy, když raci byli stejně velcí. V případě, že byl jeden z raků větší, 
k boji nedocházelo. Větší rak obsadil výhodnější stanoviště. Při pokusu byl 
rak kamenáč nakažen račím morem a po 2 týdnech uhynul. Vedlejší výsledky 
tohoto testu jasně ukazují velké nebezpečí fatálního přenosu račího moru 
z invazních druhů raků na naše domácí druhy.

Závěr
Bylo zjištěno, že statisticky významný rozdíl v jakosti vody v tocích 

s výskytem raka říčního a v tocích bez raků byl u parametrů BSK
5
, minimální 

hodnota kyslíku, minimální hodnota pH, amonné ionty a dusitany.
Nepodařilo se nám dokázat, že rak kamenáč vyžaduje pro svůj život 

v přírodních podmínkách lepší jakost vody než rak říční. Předběžné výsled-
ky naznačují, že oba raci jsou stejně nároční na kvalitu vody. Rak říční 
i rak kamenáč dokáže přežívat i ve vodách s horší kvalitou, ale populace 
na těchto lokalitách bývají oslabené a z tohoto důvodu i méně početné. 
V některých případech se stává, že část populace raků přežije přechodně 
i vysoké koncentrace znečišťujících látek v toku. Rak se dokáže skrýt 
buď v přítocích, nebo v norách zahloubených v březích. Pokud tyto vysoké 
koncentrace na lokalitě přetrvávají delší dobu, dochází u raků k oslabení 
imunitního systému (Yildiz, 2004), ke sníženému růstu (Lourey a Mitchell, 
1995) a ke snížení hustoty populace. Z těchto všech důvodů není vhodné 
považovat raka říčního ani raka kamenáče za dobrý bioindikátor čistoty 
vody, ale spíše za kulturní dědictví, které je nutné chránit. 

Poděkování
Děkujeme státním podnikům Povodí Vltavy, Ohře, Moravy, Odry a Labe 
za poskytnutí dat o jakosti vody v tocích ČR. Dále děkujeme AOPK ČR 
za poskytnutí dat o výskytu raků z Databáze AOPK ČR. Úkol je řešen 
za podpory výzkumného záměru MZP0002071101.

Literatura
Allinson, G., Laurenson, L., Pistone, G., Stagnitti, F., and Jones, PL. (2000). Effects of dietary copper 

on the Australian freshwater crayfish Cherax destructor. Ecotoxicology and Environmental 
Safety, 123 pp., sec. Guner.

Appelberg, M. (1987). Some factors regulating the crayfish Astacus astacus L. in acid and neutralized 
waters. Annales de la Societe Royale Zoologique de Belgique, 117 suppl. 1: 166–179.

Bohl, E. (1987). Comparative studies on crayfish brooks in Bavaria (Astacus astacus L., Austropo
tamobius torrentium Schr.). Freshwater crayfish, 7: 287–294, sec. Ďuriš.

Cukerzis, JM. (1988). Astacus astacus in Europe. In Holdich, DM., Lowery, RS. (Ed.) Freshwater Cray
fish Biology, Management and Exploitation. Timber Press, Portland: 309–340, sec. Ďuriš.

Demers, A., Souty-Grosset, C., Trouilhé, MC., Füreder, L., Renai, B., and Gherardi F. (2006). Tolerance 
of three European native species of crayfish to hypoxia. Hydrobiologia, 560, 425–432. 

Ďuriš, Z. a Horká, I. (2005). Rešerše biologie a ekologie raků v České republice. – depon. in VÚV 
T.G.M., 31 pp.

Füreder, L. and Reynolds, JD. (2003). Is Austropotamobius pallipes a good bioindicator? Bulletin 
Français de la Peche et de la Pisciculture, 370–371, 157–163.

Grandjean, F., Bramard, M., and Souty-Grosset, C. (1996). Distribution and proposals for the 
conservation of Austropotamobius pallipes pallipes in a French department. Freshwater 
Crayfish, 11, 655–664.

Guner, U. (2007). Freshwater crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) accumulates and 
depurates copper. Environmental Monitoring and Assessment, 133, 1–3, 365–369.

Jeberg, MV. and Jensen, FB. (1994). Extracellular and intracellular ionic changes in crayfish 
Astacus astacus exposed to nitrite at two acclimation temperatures. Aquatic Toxicology, 
29, 65–72.

Jongman, RHG., Ter Braak, CJF., and Van Tongeren, OFR. (1995). Data Analysis in Community and 
Landscape Ecology. Cambridge.

Kladivová, V. a Svobodová, J. (2006). Lososové a kaprové vody. VÚV T.G.M., 26 s.
Kozák, P., Policar, T. a Ďuriš, Z. (2000). Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium Schr.) – podklady 

pro vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000. Závěrečná zpráva projektu, depon. 
in AOPK ČR Praha a VÚRH Vodňany, 56 pp.

Krupauer, V. (1982). Raci. Český rybářský svaz, Pardubice, 69 s.
Laurent, P. (1973). Astacus and Cambarus in France. Freshwater Crayfish, 1, 69–78.
Lloyd, R. (1992). Pollution and freshwater fish. Fishing. News books, Oxford, 176 pp.
Lourey, M. and Mitchell, BD. (1995). The sublethal effects of unionised ammonia on growth of the 

yabby, Cherax albidus Clark. Freshwater Crayfish 10, 256–266.
Machino, Y. and Füreder, L. (2005). How to find a stone crayfish Austropotamobius torrentium 

(Schrank, 1803): A biogeographic study in Europe. Bulletin Français de la Peche et de la 
Pisciculture, 376–377, 507–517.

Pitter, P. (1999). Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha, 568 s.
Policar, T., Máchová, J. a Kozák, P. (2003). Akutní toxicita volného amoniaku a dusitanů pro ročky 

raka říčního (Astacus astacus L.). In Dočkal, P. a Máchová, J. (eds.) Toxicita a biodegradabilita 
látek a odpadů významných ve vodním prostředí (Toxicity and Biodegradability of Substances 
and Wastes Important in Water Environment). Sborník referátů 11. konference Soláň 1.–3. 9. 
2003 (Proceedings of the 11. Conference Soláň, Czech Republic), 215–222. [CD-ROM].

Sládeček, V. (1988). Rak říční – Astacus astacus Linné. Souborný referát pro JZD Mír v Práčích, 
VŠCHT, 18. 1. 1988, Praha, 27 s.

Svobodová, Z., Gelnarová, J., Justýn, J., Krupauer, V., Simanov, L., Valentová, V., Vykusová, B. 
a Wohlgemuth, E. (1987). Toxikologie vodních živočichů. Praha : SZN, 231 s.

Trouilhé, MC., Souty-Grosset, C., Grandjean, F., and Parinet, B. (2007). Physical and chemical water 
requirements of the white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes) in western France. 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 17, 520–538.

Vorburger, Ch. and Ribi, G. (1999). Aggression and competition for shelter between a native and an 
introduced crayfish in Europe. Freshwater Biology 42, 111–119.

Yildiz, HY. and Benli, ACK. (2004). Nitrite toxicity to crayfish, Astacus leptodactylus, the effects of 
sublethal nitrite exposure on hemolymph nitrite, total hemocyte counts, and hemolymph 
glucose. Ecotoxicology and Environmental Safety, 59, 370–375.

Databáze AOPK ČR. Zdroj AOPK ČR.
Databáze Vypouštění odpadních a důlních vod za rok 2006. Zdroj HEIS VÚV.
Jakost vody v tocích v letech 1991–1992 a 2005–2006. Zdroj HEIS VÚV.
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 

druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. 
R Development Core Team (2008). A language and environment for statistical computing. R Foun-

dation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Picek,  
Ing. Karel Douda, Ing. Martina Beránková

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
e-mail: Jitka_Svobodova@vuv.cz

Mgr. Monika Štambergová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
Gymnázium Blovice

Lektorovali RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.,  
prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., říjen 2008

Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

Rak říční (Astacus astacus)



�

SPOLEČNÝ PRŮZKUM DUNAJE 2 
– NEJVĚTŠÍ EXPEDICE NA VELKÉM 
TOKU V ROCE �007

Hana Hudcová, Ilja Bernardová
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Souhrn
S cílem vytvořit zcela srovnatelný a spolehlivý soubor informací 

o Dunaji a jeho přítocích, tedy poznatků, jež budou sloužit též jako 
podpora při rozhodování o opatřeních zaměřených na plnění požadav-
ků vyplývajících z Úmluvy o spolupráci pro ochranu a trvalé využívání 
Dunaje a z implementace Rámcové směrnice EU, uspořádala Mezi-
národní komise pro ochranu Dunaje v roce 2007 Společný průzkum 
Dunaje 2.

Úvod
Společný průzkum Dunaje 2 (JDS2) představoval nejrozsáhlejší prů-

zkum významného mezinárodního toku na světě v roce 2007. Hlavním 
cílem akce bylo získat vzájemně porovnatelné a spolehlivé informace 
o jakosti vody a ekosystémech Dunaje a jeho významných přítoků. Vlastní 
průběh JDS2 koordinoval sekretariát Mezinárodní komise pro ochranu 
Dunaje (MKOD).

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje je organizace, kterou ustavily 
podunajské státy v roce 1998 za účelem naplnění Úmluvy o spolupráci 
pro ochranu a únosné využívání Dunaje, podepsané podunajskými 
zeměmi v roce 1994. 

Monitoring jakosti vody řeky Dunaje započal v roce 1985 v rámci 
tzv. Bukurešťské deklarace a jeho rozvoj pokračoval vytvořením Meziná-
rodní monitorovací sítě (TNMN) v roce 1992, která v současnosti zahrnuje 
79 monitorovacích stanic v povodí. Od roku 1996 jsou výsledky jakosti 
vody každoročně publikovány v ročenkách TNMN. Jakkoli byly v minulosti 
uskutečněné expedice Equipe Cousteau (1993), Burgund Survey (1998) 
a Aquaterra (2004) úspěšné, byly zaměřeny pouze na mapování stavu 
vod určitého vymezeného úseku Dunaje. 

Společný průzkum Dunaje 2 navazoval na první aktivitu tohoto druhu 
v povodí Dunaje – Společný průzkum Dunaje 1 (JDS1), který se usku-
tečnil v roce 2001. Jedním z cílů JDS2 bylo zhodnocení vývoje stavu vod 
na základě porovnání dat z obou těchto akcí. JDS2 přesahoval JDS1 
především v tom, že byl výrazně rozšířen o nové parametry a nově byly 

do průzkumu zahrnuty i hlavní přítoky Dunaje, mezi nimi také řeky Mora-
va a Dyje. Poprvé byl prováděn monitoring ryb a komplexně mapována 
hydromorfologie Dunaje.

Shromážděné informace umožní vytvořit v rámci MKOD nejrozsáhlejší, 
respektive nejpodrobnější databázi údajů charakterizujících stav povodí 
velkého toku, která zpřístupní mimo jiné značný rozsah informací získa-
ných v rámci JDS2 o mnoha druzích organismů závislých na řece.

Cíle a rozsah Společného průzkumu Dunaje 2
Společný průzkum Dunaje 2 byl zaměřen na mapování a zhodnocení 

aktuálního stavu Dunaje protékajícího územím deseti států v celkové délce 
2 600 kilometrů. Plavba tří lodí zajišťujících zázemí pro vlastní průzkumné 
aktivity – Argus (obr. 1), Szechényi a Piscius (Vienna 115) – byla zahájena 
v polovině srpna v Regensburgu a po 45 dnech průzkumu ukončena v deltě 
Dunaje v Rumunsku. První ze jmenovaných lodí sloužila jako hlavní průzkum-
né plavidlo s laboratoří, druhá poskytovala ubytování posádce a umožnila 
uskladnění nákladu a zásob, třetí vytvářela zázemí pro monitoring ryb.

Expedice je především příkladem efektivní mezinárodní spolupráce 
všech podunajských zemí, počínaje Německem a konče Ukrajinou, 
zahrnující jak členské, tak i nečlenské státy Evropské unie.

Do mezinárodního týmu JDS2 bylo nominováno 18 vědců z Německa, 
Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska. 
Tým se skládal z vedoucího a velké skupiny biologů, zahrnující odborníky 
na ichtyofaunu, fytobentos, fytoplankton, makrozoobentos, makrofyta 
a mikrobiologii, chemiků a expertů na hydromorfologii.

Na základě vymezených cílů byly v průběhu JDS2 odebrány vzorky vod, 
sedimentů, plavenin a bioty z celkem 124 odběrových profilů. Z 96 pro-
filů lokalizovaných na vlastním toku Dunaje bylo 24 situováno vždy 
v ústích hlavních přítoků či v bočních ramenech řeky. Dalších 28 profilů 
podchycujících stav vybraných přítoků – Moravy, Drávy, Tisy, Sávy, Veliké 
Moravy, Argesu, Oltu, Iskaru, Rusenského Lomu, Jantry a Prutu – bylo 
v rámci JDS vzorkováno poprvé. Odběr vzorků na přítocích zajišťovaly 
národní týmy vědců. Odběr vzorků v povodí řeky Moravy, která odvádí vody 
z území ČR do Dunaje (odběrové profily Morava-Lanžhot, Dyje-Pohansko), 
zajistil národní tým složený ze šestnácti odborníků z VÚV T.G.M., v.v.i., 
pobočky Brno, Povodí Moravy, ČHMÚ Praha a Ústavu biologie obratlovců 
Akademie věd ČR Brno.

Vzorkování zahrnovalo čtyři různé matrice – povrchovou vodu, sedi-
menty, plaveniny a jednotlivé složky bioty (fytobentos, fytoplankton, ma-
krozoobentos, mušle a ryby) – každou s vlastním seznamem parametrů 
ke stanovení. Pro odběr makrozoobentosu byl poprvé kromě původní 
metody „kick-and-sweep“ použit air-lift (obr. 2).

Z důvodu značné náročnosti pokrýval průzkum ichtyofauny menší počet 
lokalit – kromě 45 předem vybraných profilů na vlastním toku Dunaje 
bylo 21 profilů situováno v ústích jeho přítoků. Tato část průzkumu byla 
zajišťována jako souběžná aktivita využívající vlastní plavidlo Piscius 

Obr. 1.  Argus – hlavní průzkumné plavidlo s laboratoří Obr. 2.  Odběr makrozoobentosu pomocí air-liftu

Key-words
noble crayfish, stone crayfish, spinycheek crayfish, water quality

The impact of the water quality on the crayfish population in 
the Czech Republic, comparison with legislation of the Czech 
Republic (Svobodová, J. et al.)

The article summarizes the results of work that compared whether 
water quality in streams with occurence of stone and noble crayfish 
corresponds to limits set for salmonid waters in Government Decree 
No. 71/2003 Coll., on delimitation of surface waters suitable for life 
and reproduction of original fish species and other water animals 
and about detecting and evaluating quality of these waters. We have 

investigated whether significant differences between waters with 
occurence of crayfish and without occurence of crayfish exist. We 
have tried to verify whether the stone crayfish is more sensitive to 
the water quality than the noble crayfish.

It is evident from the results that locations with occurence of our 
native crayfish demand waters in much higher quality than is set by the 
Government Decree No. 71/2003 Coll. Statistically it can be proven that 
the streams with occurence of noble crayfish have higher water quality 
than streams where our original crayfish species do not range.

We failed to prove that the stone crayfish demands for its life in 
natural conditions higher water quality than the noble crayfish. The 
preliminary results show that both crayfish have similar demands on 
water quality.
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(Vienna 115) a člun s vybavením pro elektrický odlov ryb. Záštitu nad 
ichtyologickou částí převzalo Společné výzkumné centrum Evropské komi-
se v Ispře (EC-JRC/IES), realizaci prováděl mezinárodní tým ichtyologů. 
Výběr odběrových profilů a časový rozvrh průzkumu ryb byl harmonizován 
s programem vzorkování pro chemické a biologické analýzy.

Hydromorfologické mapování sestávalo z rámcového kontinuálního 
mapování stavu jednotlivých úseků Dunaje o délce přibližně 50 km 
v průběhu plavby a sběru podkladů pro detailní hodnocení prováděného 
při zastávkách lodi na jednotlivých odběrových lokalitách.

Celkově bylo v rámci JDS2 analyzováno a hodnoceno více než 280 
ukazatelů jakosti vod dokumentujících aktuální stav znečištění vodního 
prostředí Dunaje a dalších sledovaných toků. Speciální pozornost byla 
v rámci monitorovacího programu věnována látkám relevantním v rámci 
požadavků Rámcové směrnice EU.

Určitý rozsah analýz byl prováděn již v průběhu cesty přímo v labora-
toři umístěné na lodi Argus, ostatní vzorky byly rozesílány k analýzám 
do špičkových laboratoří po celé Evropě, vybraných ve výběrovém řízení 
sekretariátem MKOD.

Na provedení chemických analýz participovaly laboratoře Bavorského 
zemského úřadu životního prostředí (Bayerisches Landesamt für Umwelt) 
v Mnichově, Centra technologie vody (TZW) v Karlsruhe, Spolkového 
úřadu životního prostředí (Umweltbundesamt) ve Vídni, Výzkumného 
ústavu vodohospodářského v Praze a Brně, Výzkumného ústavu vod-
ního hospodářství v Bratislavě, Výzkumného centra vodních zdrojů 
(VITUKI) v Budapešti, Rumunských vod (Apele Romane) a Národního 
výzkumného a vývojového ústavu ochrany životního prostředí (ICIM) 
v Bukurešti. Kromě podpory průzkumu ryb se na stanovení širokého 
spektra prioritních a jiných nebezpečných látek v několika matri-
cích podílelo Společné výzkumné centrum Evropské komise v Ispře  
(EC-JRC/IES).

V České republice byly v laboratořích Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T.G.M., v.v.i., analyzovány těžké kovy (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Cu, 
Zn) a arzen, a to jak v povrchové vodě, tak v biotě (ryby, mušle) společně 
s polyaromatickými uhlovodíky (PAU) ve vodě a v sedimentech a dále 
alkylfenoly (AP) a polybromované difenylethery (PBDE) ve vodě.

Na biologickém průzkumu se podílely Univerzita přírodních a apliko-
vaných biologických věd ve Vídni, Limnologický ústav Rakouské akade-
mie věd, Biologická fakulta na univerzitě ve Vídni, Lékařská univerzita 
ve Vídni, Spolkový ústav vodního hospodářství ve Vídni a Výzkumný ústav 
vodního hospodářství v Bratislavě.

Analýzy izotopů 137Cs, 226Ra, 228Ra byly provedeny Ukrajinským hydro-
meteorologickým ústavem (UHMI) v Kyjevě a analýzy stabilních izotopů 
δ2H, δ18O a tritia 3H v Rakouském výzkumném centru (ARC) v Seibersdorfu 
a v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni. Měření 
radonu 222Rn bylo zajištěno přímo v laboratoři na lodi Argus. 

V průběhu JDS2 probíhaly v jednotlivých zemích tiskové konference 
zaměřené na propagaci této ojedinělé aktivity. Veřejné zahájení JDS2 se 
konalo dne 14. srpna v Regensburgu (Německo) a následné tiskové kon-
ference proběhly při zastávkách průzkumných lodí ve Vídni (Rakousko), 
Bratislavě (Slovensko), Budapešti (Maďarsko), Ruse (Bulharsko), Vilkovo 
(Ukrajina) a Turnu Severin (Rumunsko). Závěrečná tisková konference 
byla uspořádána dne 27. září ve městě Tulcea při ústí Dunaje do Černého 
moře (Rumunsko).

Velké množství letáků a materiálů, které informovaly o průzkumu 
a významu této aktivity, bylo distribuováno v rámci tiskových konferenci 
v angličtině i některých dalších jazycích.

Aktuální informace o průběhu cesty přinášely denně speciální inter-
netové stránky věnované JDS2 (http://www.icpdr.org/jds). V grafické 
podobě zde byly každodenně uveřejňovány aktuální výsledky terénních 
měření a analýz deseti základních ukazatelů jakosti vod. 

Klíčové poznatky získané ze Společného průzkumu Dunaje 2
Biologické hodnocení

Celkové biologické hodnocení stavu Dunaje a jeho přítoků sestávalo 
z hodnocení následujících složek: makrozoobentos, makrofyta, fytoben-
tos, fytoplankton, ichtyofauna, zooplankton a mikrobiologie. Prvních pět 
složek je závazně dáno Evropskou směrnicí EU pro hodnocení ekologické-
ho stavu toku. Protože pro celkové hodnocení ekologického stavu podle 
Rámcové směrnice EU nemůže být jednorázové měření v rámci JDS2 
použito, bylo toto hodnocení označeno jako indikativní.

Výsledky hodnocení makrozoobentosu prokázaly, že téměř 80 % 
odběrových míst na Dunaji indikuje s ohledem na organické znečištění 
známky dobrého ekologického stavu vod. Většina profilů (58) vykazuje 
dobrý ekologický stav, dalších devět lokalit indikuje velmi dobrý ekologický 
stav. U osmi profilů byl indikován průměrný ekologický stav a u tří profilů 
indikace odpovídala poškozenému stavu. Silné organické znečištění, 
výrazně ovlivňující vodní organismy, bylo zjištěno v Dunaji na území Srbska 
pod městem Pančevo a v Rumunsku pod městem Giurgeni, dále také 
u přítoků Sio, Jantar a Rusenski Lom. Nejvážnější situace je v důsledku 
nadměrného znečištění v rumunském přítoku Arges, kde nebyl nalezen 

ani jeden makrozoobentický druh. Celkově bylo v průběhu expedice zdo-
kumentováno 441 druhů makrozoobentosu. Byl zjištěn výskyt několika 
vzácných druhů bezobratlých, např. Palingenia longicauda v řece Prut, 
Theodoxus transversalis – dříve široce rozšířený druh, nyní žijící pouze 
v dolním úseku Dunaje. Ve vlastním toku Dunaje bylo nalezeno několik 
invazivních druhů náležejících, až na několik výjimek, do skupin Crustacea 
a Mollusca. Na území Rakouska byl poprvé dokumentován druh Coro
phium robustum. Zcela nový druh pro celý Dunaj představuje Crangonyx 
pseudogracilis. Na horním a středním toku Dunaje tvořily invazivní druhy 
okolo 40 % taxonomicky identifikovaných druhů. Pro hodnocení ekologic-
kého stavu lze proto jejich klasifikaci označit jako klíčovou.

Fytobentos je brán jako spolehlivý indikátor dlouhodobých eutrofizačních 
procesů. Výsledky sledování biomasy a diverzity společenstva fytobentosu 
ukazují na nárůst znečištění živinami a degradaci vodního prostředí v podél-
ném profilu Dunaje. K hodnocení ekologického stavu vod pomocí fytoben-
tosu byl využit slovenský klasifikační systém. Většina vzorků odpovídala 
druhé až čtvrté třídě jakosti vod. Celkově bylo identifikováno 443 druhů 
fytobentosu, přičemž převládaly cyanobakterie a zelené řasy. Červená 
řasa Hildebrandia rivularis byla nalezena v prostoru zdrže Abwinden-Asten. 
Níže po toku se vyskytovala společně s dalším zástupcem červených řas 
Bangia atropurpurea v prostoru zdrže Greifenstein. Nejvyšší koncentrace 
biomasy fytobentosu byla zjištěna v nádržích Železná vrata. 

Stanovení fytoplanktonu prokázala, že převážná část sledovaného 
úseku Dunaje je v přijatelném stavu. Zvýšená úroveň chlorofylu-a 
a biomasy fytoplanktonu byla zjištěna jen na jeho středním toku (nad 
přítokem řeky Dráva, v oblasti města Novi Sad v Srbsku a pod zaústěním 
řeky Tisy). Špatný stav byl indikován u tří přítoků – Arges, Velika Morava 
a Sio. Při průzkumu bylo v úhrnu identifikováno 327 druhů řas oproti 
261 druhům v roce 2001. Ve většině vzorků z Dunaje a jeho přítoků 
převládaly rozsivky a zelené řasy. Sinice tvořily poměrně významný podíl 
fytoplanktonu v některých hlavních přítocích Dunaje. Vysoká koncentrace 
biomasy fytoplanktonu byla zjištěna mezi profily Baja (Maďarsko) a Grocka 
(Srbsko), nejvyšší koncentrace biomasy byla prokázána v oblasti ústí řeky 
Tisy do Dunaje. Koncentrace chlorofylu-a i množství biomasy fytoplankto-
nu byly ve srovnání s výsledky JDS1 obecně nižší, diverzita fytoplanktonu 
však zůstala zachována. Tyto výsledky signalizují zlepšování jakosti vod 
v povodí Dunaje, je však třeba přihlédnout k faktu, že při průzkumu JDS2 
byly odlišné hydrologické podmínky – vyšší vodní stavy, a projevil se tak 
i výraznější efekt ředění znečištění.

V rámci JDS2 byl ve sledovaném úseku Dunaje včetně jeho přítoků 
uskutečněn první průzkum rybího společenstva. K odběrům ryb byl 
použit elektrický agregát v kombinaci s odlovem ryb pomocí sítí během 
dne i v noci (obr. 3).

Obr. 3.  Průzkum ichtyofauny – odlov ryb

Úhrnem bylo odloveno 64 000 ryb, které taxonomicky odpovídaly 71 
druhům. V hlavním toku bylo zjištěno 66 druhů, v přítocích 58 druhů. Na 
základě průzkumu ryb se ukázalo, že pouze u jedné třetiny sledovaných 
profilů lze označit stav jako dobrý. Změny hydromorfologie představují 
velkou zátěž pro rybí populaci v horní části Dunaje, ve střední a spodní 
části Dunaje je to naopak kvalita vody. Vysoká druhová diverzita staví 
Dunaj do popředí mezi evropskými řekami. Invazivní druhy lze označit 
za vzrůstající hrozbu tohoto toku, a proto je nutné, aby byla jejich podrob-
nějšímu hodnocení věnována pozornost. Z celkového počtu ulovených 
ryb tvořila téměř 50 % ouklej obecná (Alburnus alburnus). Vyskytovala 
se ve všech sledovaných profilech Dunaje. Ve vzorcích bylo zjištěno velmi 
málo nemocných, deformovaných, zraněných nebo parazity infikovaných 
ryb. Obecně se tedy jeví rybí populace Dunaje poměrně zdravá. Migrující 
druhy (jeseterovití a sleďovití) byly zachyceny velmi zřídka. Nízká přítom-
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nost migrujících druhů může signalizovat vážné narušení kontinua toků, 
v daném povodí je však třeba přihlédnout k tomu, že z hlediska výskytu 
těchto druhů nebylo načasování odběrů optimální. V průběhu průzkumu 
byly zachyceny také některé z nepůvodních druhů ryb v širokém rozpětí 
výskytu a hojnosti, indikující vliv antropogenních aktivit na změny ve 
složení rybího společenstva. Podél regulovaných a opevněných úseků 
břehů na horním a středním toku Dunaje bylo zjištěno velké množství 
zástupců rodu hlaváčů (Neogobius spp.) imigrujících z Černého moře 
spolu s původním dunajským druhem mníkem jednovousým (Lota lota). 
Naproti tomu v úseku pod nádržemi Železná vrata, kde je již vliv hydro-
morfologie Dunaje méně výrazný, byl výskyt těchto druhů nízký. Výskyt 
některých původních druhů je negativně ovlivněn nedostatkem štěrko-
vých břehů a mělčin poskytujících úkryty podél břehů. Patří sem typicky 
masově se vyskytující druhy ryb, které byly hojné do sedmdesátých let 
minulého století, např. parma říční (Barbus barbus), ostroretka stěhovavá 
(Chondrostoma nasus), stejně jako druhy specifické pro Dunaj – drsek 
menší (Zingel streber), drsek větší (Zingel zingel) a hlavatka podunajská 
(Hucho hucho). Říční kontinuum Dunaje s původními bočními a odstave-
nými rameny bylo silně změněno provedenými regulacemi a využíváním 
vodní energie tohoto toku. Uvedené zásahy vedly k podstatnému snížení 
počtu zástupců druhů, jež preferují pomalou nebo stojatou vodu, jako 
např. perlín ostrobřichý (Scardinius erytrophthalmus) a lín obecný (Tinca 
tinca). Jasně převažují druhy, které nemají speciální nároky na prostředí 
a v minulosti se vyskytovaly na dolním toku Dunaje, např. plotice obecná 
(Rutilus rutilus), karas stříbřitý (Carassius gibelio), cejnek malý (Blicca 
bjoerkna) a ouklej obecná (Alburnus alburnus). 

Výsledkem průzkumu makrofyt bylo podchycení celkem 69 druhů této 
skupiny. Mezi oblasti s nejvyšším počtem identifikovaných druhů makrofyt 
patří ústí řek Drávy, Tisy a Sávy do Dunaje. Neočekávaný rozvoj okřehku 
(Lemna spp.) v hlavním toku Dunaje pravděpodobně souvisel s poměrně 
teplou zimou. Kapradina nepukalka plovoucí (Salvinia natans), vyžadující 
teplé poměry, byla zjištěna v odstavených ramenech Dunaje u Vídně. 
Výskyt tokozelky nadmuté neboli vodního hyacintu (Eichhornia crassipes) 
signalizuje ovlivnění vodního prostředí lidskou činností. Rozšíření tohoto 
invazivního druhu má mnoho negativních projevů: omezuje lodní dopravu, 
rekreaci, rybaření, snižuje přestup kyslíku a světla do vody a vytlačuje 
původní vegetaci. Submerzní invazivní druh vodní mor americký (Elodea 
nuttallii), migrující ze západní Evropy dolů po toku do dunajské delty, 
nahrazuje vodní mor kanadský (Elodea canadiensis). Mezi významné 
nálezy lze zařadit také výskyt vzácných, resp. ohrožených druhů mak-
rofyt, např. Wolfia arrhiza, Trapa natans i Azolla filiculoides, které se 
zřídka vyskytují v oblastech mírného klimatu. Poprvé byl ve slovenském 
úseku Dunaje rovněž zjištěn výskyt druhu bublinatka obecná (Utricularia 
vulgaris), jenž je v Maďarsku zařazen mezi ohrožené druhy. Hodnocení 
makrofyt v rámci JDS2 prokázalo, že společenstvo makrofyt rostoucích 
v regulovaných, avšak volně proudících úsecích Dunaje často odpovídalo 
podmínkám dobrého ekologického stavu a v některých místech odpoví-
dalo dokonce přírodě blízkému stavu. V dolním úseku Dunaje se projevil 
nepříznivý vliv některých přítoků – Sio, Rusenski Lom, Arges, Siret a Prut. 
Chybějící nebo nízký počet makrofyt při ústích těchto přítoků indikoval 
poškozený stav. Vodní nádrže Železná vrata si drží zvláštní pozici jako 
prastarý katarakt, podobný původnímu vodopádu rozprostírajícímu se 
kdysi mezi středním a dolním úsekem Dunaje. Omezená šířka Dunaje 
v úzkých roklích souvisí s výskytem skalnatých břehů a peřejí, zatímco 
jeho širší úseky s klidnějším tokem vytvářejí lokality s příhodnými pod-
mínkami pro velmi rozmanité druhy makrofyt.

Vyhodnocením zooplanktonu bylo indikováno celkem 126 druhů 
zahrnujících 87 druhů vířníků (Rotatoria), 30 druhů perlooček (Clado
cera) a 9 druhů klanonožců (Copepoda). Druhové složení zooplanktonu 
v Dunaji se vyznačuje značnou variabilitou. Zastoupení zooplanktonu bylo 
ve srovnání s JDS1 evidentně nižší. Největší zastoupení zooplanktonu 
bylo v pomalu tekoucích vodách na středním toku Dunaje, zejména 
v srbském úseku Dunaje, který je zároveň oblastí, kde se eutrofizace 
vod projevuje nejvýrazněji. V průběhu vzorkování byl v několika úsecích 
Dunaje zjištěn vysoký podíl larev. Přestože nebyly druhově indikovány, 
je pravděpodobné, že náležely k velmi invazivnímu druhu sladkovodního 
mlže korbikula asijská (Corbicula fluminea).

Fekální znečištění společně s mikrobiální kontaminací představují 
zásadní problém celého povodí Dunaje. Do Dunaje a jeho přítoků se 
dostávají nedokonale čištěné odpadní vody jak z komunálních zdrojů, tak 
z průmyslu, farem i pastvin. Na základě stanovení indikátoru fekálního 
znečištění E. coli vykazovalo 25 % lokalit sledovaných v rámci JDS2 
velmi dobrou kvalitu vody, na základě stanovení počtu enterokoků 50 % 
lokalit. Mikrobiální znečištění signalizuje zhruba jedna třetina profilů 
(22 vzorků z Dunaje a 9 vzorků z přítoků či bočních ramen Dunaje). Za 
nejvíce zatížené lokality lze označit přítoky Arges a Rusenski Lom, na 
vlastním toku Dunaje úsek mezi Budapeští a Bělehradem a také dunajská 
ramena Ráckeve-Soroksár a Moson Danube.

Výsledky ekotoxikologických stanovení ve vzorcích dunajských sedi-
mentů neprokázaly významný toxický účinek.

Hodnocení chemických ukazatelů
Průzkum základních chemických ukazatelů provedený v rámci JDS2 

prokázal významný pokles koncentrace dusičnanů ve vodě směrem po toku 
Dunaje a relativně konstantní průběh koncentrací amoniaku podél tohoto 
toku s maximem podchyceným ve vodních nádržích Železná vrata. U přítoků 
byla zjištěna nejvyšší koncentrace v ústí rumunského přítoku Arges způ-
sobená vypouštěním velkého množství silně znečištěných odpadních vod 
z Bukurešti. Koncentrace organického dusíku byly naproti tomu v celém 
sledovaném úseku Dunaje, i v ústích vybraných přítoků nízké. Množství 
organického dusíku v sedimentech narůstalo směrem po toku až k dolnímu 
úseku Dunaje, kdy byly naměřeny vysoké koncentrace v profilech ovlivně-
ných přítokem Arges. Nízké koncentrace fosforečnanů v horním úseku 
Dunaje se v jeho dolním úseku mírně zvyšovaly, a to v důsledku vypouštění 
komunálních odpadních vod obsahujících fosfor z detergentů. Kromě dvou 
přítoků s vysokou koncentrací fosforečnanů – řek Rusenski Lom a Arges 
– vykazovala většina přítoků koncentrace odpovídající hodnotám v Dunaji. 
Organický dusík a celkový fosfor ve vzorcích plavenin vykazovaly shodný 
průběh podél Dunaje s maximem ve středním úseku toku. Ve vzorcích 
plavenin odebraných v ústích přítoků byl ve srovnání s Dunajem naměřen 
nižší obsah organického dusíku i celkového fosforu. Výjimkou je přítok 
Velika Morava, kde byly hodnoty poměrně vysoké. Srovnání výsledků 
JDS2 a JDS1 ukazuje, že časový vývoj koncentrací amoniakálního dusíku, 
dusitanů a celkového fosforu nevykazuje výrazné změny. V rámci JDS2 
byly však naměřeny většinou vyšší koncentrace dusičnanů, rozpustných 
křemičitanů a naopak nižší koncentrace organického dusíku. Také koncen-
trace fosforečnanového fosforu, měřené v průběhu JDS2, byly s výjimkou 
střední části Dunaje celkově nižší.

Koncentrace prioritních organických látek sledovaných v rámci JDS2 
byly ve srovnání se stavem v roce 2001 nižší, což ukazuje na to, že 
opatření redukující emise prioritních látek do prostředí začínají být účinná. 
Nicméně jsou zde výjimky. Di-2-ethylhexylftalát (DEHP) byl nalezen téměř 
ve všech vzorcích vody v relativně vysokých koncentracích. Požadovaný 
limit EQS byl u 44 % vzorků povrchové vody poměrně vysoce překročen. 
Nejvyšší koncentrace byly nalezeny u měst Wildungsmauer (Rakousko) 
a Dunafőldvár (Maďarsko). Také na lokalitách v Německu a na středním 
toku Dunaje byly podchyceny vysoké koncentrace. Velké rozdíly v koncent-
racích vzorků nad a pod Budapeští ukazují na nedostatečné čištění odpad-
ních vod a na značný vliv průmyslových aktivit v okolí Budapešti na stav 
Dunaje. Koncentrace nonylfenolů a tributylinu nesplňovaly požadavky 
Rámcové směrnice EU na několika odběrových místech. Nejvyšší hodnoty 
alkylfenolů byly zachyceny v rumunských přítocích Arges a Rusenski Lom. 
Koncentrace 4-isononylfenolu překročila limit EQS na třech odběrových 
místech těchto toků, což signalizuje přímé vypouštění nečištěných či 
nedostatečně čištěných odpadních vod. V plaveninách bylo nejvyšší 
množství 4-isononylfenolu detekováno pod Budapeští, kde je ve výstavbě 
nová centrální čistírna odpadních vod. Vliv odpadních vod z Budapešti na 
Dunaj je zřetelný ještě 200 kilometrů pod tímto městem. Také srbské 
přítoky Tisa a Velika Morava jsou na základě naměřených vyšších hodnot  
4-isononylfenolu v plaveninách zjevně ovlivněny nedostatečně čištěnými 
odpadními vodami. Tributylin byl detekován v osmi z 23 detailně analyzo-
vaných vzorků vody. Trichlorbenzen byl nalezen v koncentraci přesahující 
limit EQS pouze v jednom vzorku vody odebraném u města Oberloiben 
v Rakousku. Většina hodnot polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU) nepřekročila ve vzorcích vody limit EQS. Naměřené hodnoty PAU 
v sedimentech byly o jeden řád nižší než v Labi. Jednotlivě se z polyaro-
matických uhlovodíků vyskytovaly v sedimentech a plaveninách nejvíce 
fluoranten a pyren. 

Při detailní analýze bylo v rámci JDS2 sledováno celkem 34 vybraných 
ve vodě rozpustných specifických organických sloučenin, které zahrnují 
farmaceutika (např. ibuprofen, diclofenac, sulfamethoxazol, carbama-
zepin), pesticidy a produkty jejich odbourávání (např. bentazon, 2,4-D, 
mecoprop, atrazine, terbutylazin, desethylterbutylazin), perfluorované 
kyseliny (PFOS a PFOA) a látky s vlivem na endokrinní systém (nonylfenol, 
NPE1C, bisfenol A a estron). V Dunaji i ve všech jeho přítocích byly při 
porovnání s požadavky Rámcové směrnice EU podchyceny prioritní látky 
atrazin, simazin, isoproturon a diuron v koncentracích nacházejících se 
v oblasti přípustných hodnot, a to zhruba na úrovni jiných velkých evrop-
ských řek jako Rýn, Labe nebo Pád. Z organochlorovaných pesticidů (OCP) 
– DDT, aldrin, dieldrin, endrin a lindan – byla většina ve vodním prostředí 
podchycena v množství o jeden až o dva řády nižším, než jsou hodnoty 
EQS. Pouze hexachlorocyklohexany (HCH) – např. lindan – dosáhly na 
několika málo profilech hodnot stejného řádu, jako jsou hodnoty EQS. 
Rozmístění profilů s vysokým obsahem HCH kopíruje stav při JDS1. 
V přítocích Dráva, Sáva a Velika Morava byly indikovány vesměs nižší 
koncentrace než v Dunaji samotném. Naměřené hodnoty polychlorova-
ných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/Fs) a polychlorovaných 
bifenylů (PCB) v sedimentech byly ve srovnání s Labem o více než jeden 
řád nižší. Pouze pod městem Pančevo v Srbsku byla mírně překročena 
bezpečná hodnota pro sedimenty u parametru PCDD/Fs. Toto místo 
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vykazovalo také velké množství EC6 PCB, ale k překročení německého 
limitu pro sedimenty u žádného ze sledovaných profilů v tomto ukazateli 
nedošlo. Polybromované difenyletery (PBDE) byly detekovány ve všech 
analyzovaných vzorcích. Vysoké koncentrace PBDE ve vodě, sedimen-
tech a plaveninách byly naměřeny v Dunaji v úseku od Dunafőldváru 
v Maďarsku po Starou Palanku v Srbsku. Nejvyšší koncentrace PBDE byly 
naměřeny ve vodě a v plavenině na lokalitě mezi chorvatským městem 
Ilok a srbským městem Bačka Palanka, v sedimentech výše po toku 
v ústí Drávy do Dunaje. Množství PBDE v sedimentech Dunaje navyšují 
přítoky Dráva, Sáva a Velika Morava.

Koncentrace těžkých kovů a arzenu se pohybovaly ve stejném, 
u několika kovů nižším rozmezí jako ve vzorcích analyzovaných v rámci 
JDS1. U prioritních těžkých kovů byl limit EQS překročen jen na třech 
odběrových lokalitách: koncentrace rtuti ve dvou profilech Dunaje pod 
Budapeští a koncentrace niklu na soutoku Timoku s Dunajem. Významný 
vliv dvou velkých přítoků – Tisy a Sávy – se projevil ve vzorcích plave-
nin a sedimentů na dolním toku Dunaje, kde byly naměřeny zvýšené 
koncentrace kadmia. V důsledku transportu těchto látek v toku se toto 
ovlivnění projevilo v plaveninách asi o 1 000 km níže pod soutokem 
Dunaje se Sávou. Zvýšené koncentrace rtuti byly detekovány v přítocích 
Váh a Velika Morava a v celé délce Dunaje od soutoku s Váhem až po 
vodní nádrže Železná vrata. Vysoký obsah niklu v plaveninách prokazuje 
oproti koncentracím naměřeným ve vzorcích sedimentů významný vliv 
transportu tohoto znečištění plaveninami. Podélný profil koncentrací niklu 
v plaveninách z Dunaje jasně prokazuje vliv řek Sávy a Veliké Moravy. 
Ve vzorcích tkání cejna velkého (Abramis brama), odebraných na 11 pro-
filech podél Dunaje mezi Kelheimem a dunajskou deltou, byly zjištěny 
relativně vysoké koncentrace rtuti. Nejvyšší hodnota rtuti byla naměřena 
ve vzorku z horního toku Dunaje u Kelheimu. Koncentrace kadmia a olova 
se pohybovaly v relativně nízkých hodnotách. K přesnějšímu vymezení 
antropogenní zátěže vod Dunaje a jeho přítoků kovy chybí hodnoty při-
rozeného pozadí v jednotlivých oblastech, které by mohly zpřesnit limity 
EQS pro jednotlivé sledované parametry a dané oblasti.

V rámci radiologických analýz byla indikována kontaminace vody 
a pevných částic izotopem cesia 137Cs pocházejícího v Dunaji hlavně 
z havárie jaderné elektrárny Černobyl v dubnu 1986, kdy byla zjištěna 
nejvyšší kontaminace v horním úseku Dunaje. Porovnáním hmotnostních 
aktivit cesia v sedimentech Dunaje mezi rokem 1988 a 2007 byl proká-
zán jejich desetinásobný pokles. Přitom jsou od roku 2004 v celé délce 
Dunaje měřeny konstantní hodnoty hmotnostních aktivit cesia s výjimkou 
jeho středního toku. Zde byly naměřeny zvýšené hodnoty 137Cs, což je 
vysvětlováno lokálními erozemi půdy a transportem sedimentů. Vzhle-
dem ke klesající umělé radioaktivitě cesia s ní není spojené zdravotní 
riziko. Výsledky stanovení cesia 137Cs ve vzorcích sedimentů neprokázaly 
významný toxický efekt. Radionuklidy radium 226Ra a radium 228Ra, vysky-
tující se přirozeně v sedimentech Dunaje a jeho přítoků, byly nalezeny 
v rozmezí běžných geochemických hodnot. Lze tedy konstatovat, že se 
Dunaj v roce 2007 nacházel v dobrém radioekologickém stavu, nicméně 
naměřené regionálně zvýšené koncentrace v přítocích Inn a Velika Morava 
jsou zřejmě způsobeny erozí kontaminovaných půd (havárie Černobylu) 
nebo emisemi z průmyslových zdrojů (těžební průmysl). V rámci JDS2 byla 
mimoto sledována paleta dalších izotopů (δ2H, δ18O, 3H, 222Rn), jejichž 
zhodnocení by mělo vést ke zpřesnění hydrologické a geochemické cha-
rakterizace povodí Dunaje. Výsledky získané v rámci JDS2 potvrdily dříve 
získané poznatky vyzdvihující dominantní roli přítoků včetně jejich míšení 
s podzemními vodami ze zvodnělých vrstev v nivě Dunaje. Množství sta-
bilních izotopů δ2H a δ18O v Dunaji ovlivňuje, vzhledem ke své vodnosti 
a vysokému obsahu izotopů, především přítok Inn. S výjimkou některých 
přítoků, např. Sio, neindikují naměřené hodnoty stabilních izotopů δ2H 
a δ18O ve vodě významnou evaporaci v povodí Dunaje. Zjištěné hodnoty 
tritia 3H, pohybující se všechny pod zdravotním limitem, indikují určité 
ovlivnění přítoků Váh a Morava emisemi z jaderných elektráren. Na zákla-
dě měření radonu 222Rn bylo největší množství vývěrů podzemních vod 
zjištěno v horním úseku Dunaje, malé množství vývěrů pak ve střední 
a dolní části Dunaje.

Výsledky hydromorfologického hodnocení
Hodnocení hydromorfologických podmínek ukázalo, že asi 40 % délky 

sledované části toku Dunaje je v uspokojivém stavu. Situace v dolním 
Dunaji je v tomto směru příznivější než v horních úsecích tohoto toku. 
Na druhou stranu asi třetina délky sledovaného úseku Dunaje je silně 
ovlivněna lidskými aktivitami, s mnoha oblastmi vyžadujícími určitou 
pozornost. Relativně dobrý stav, zjištěný při hydromorfologickém prů-
zkumu Dunaje, může být dobrým podkladem pro udržení tohoto stavu 
do budoucna a může sloužit jako základ pro další revitalizační aktivity. 
Co se týká hodnocení stavu vlastního koryta Dunaje, do 1. kategorie 
(přírodě blízký stav) nelze zahrnout žádný úsek, do 2. kategorie (lehce 
ovlivněný) pouze 40 %, do 3. kategorie (středně ovlivněný) jen 28 %, 
do 4. kategorie (silně ovlivněný) zhruba 29 % a do 5. kategorie (velmi 
silně ovlivněný) asi 3 % délky toku. Změnami hydromorfologie koryta 

toku je nejvíce poznamenán horní úsek Dunaje na území Německa 
a Rakouska. Pouze v několika oblastech, jako jsou Straubing-Vilshofen 
v Bavorsku, Wachau a úsek pod Vídní v Rakousku, je koryto v přírodě 
blízkém stavu či s neovlivněným prouděním. Zcela modifikované, 
kanalizované úseky toku zahrnují úseky v okolí velkých měst a úseky 
jezových zdrží s vodními elektrárnami. Naopak střední a dolní úseky 
Dunaje jsou ovlivněny jen třemi inženýrskými díly – vodním dílem Gab-
číkovo a nádržemi Železná vrata. Jako středně ovlivněné koryto byl 
klasifikován úsek Dunaje v Maďarsku, kde došlo k podstatné redukci 
délky toku napřímením, a to již v 17. století. Kvůli změnám koryta pro 
říční dopravu a protipovodňovou ochranu nelze ani jeden úsek Duna-
je zahrnout do 1. kategorie. Břehy Dunaje jsou na území Německa 
a Rakouska upraveny a ve značném rozsahu zpevněny. Dále po toku 
byly břehy zpevněny pouze v intravilánu měst. Ve větším rozsahu jsou 
břehy Dunaje upraveny na území Maďarska. Přírodě blízký charakter 
břehů řeky byl zaznamenán na dolním toku Dunaje, hlavně na území 
Srbska, Bulharska a Rumunska (celkem 17 % délky toku). Pouze 
v několika úsecích Dunaje je stále ještě zachován kontakt s říční nivou 
(celkem 21 % délky sledovaného úseku Dunaje). Největší zachovalé 
části říční nivy jsou na území Dunajského národního parku (Rakousko, 
10 000 ha), Dunajsko-drávského národního parku (Maďarsko, 28 000 
ha – dunajská část), národního parku Kopački Rit a Gornje Podunavlje 
(Chorvatsko, Srbsko, přibližně 40 000 ha), oblast lužních lesů nad 
soutokem Dunaje a Tisy (Srbsko, 20 000 ha), chráněná oblast ostrova 
Braila (Rumunsko, 20 000 ha) a především v dunajské deltě (Rumun-
sko, Ukrajina, přibližně 500 000 ha).

Souhrnné zhodnocení klíčových poznatků získaných 
v rámci Společného průzkumu Dunaje 2

Závěry šetření provedených v rámci JDS2 potvrdily snížení znečištění 
v řece Dunaj ve srovnání s rokem 2001 a další pozitivní výsledky spolu-
práce podunajských zemí na zlepšování kvality vody v tomto povodí. Na 
tomto toku zůstaly stále ještě zachovány významné populace původní 
flóry a fauny typické pro velké toky. U řady důležitých chemických a bio-
logických parametrů bylo ve srovnání se stavem v roce 2001 prokázáno 
určité zlepšení. Mimoto první systematický hydromorfologický průzkum 
tohoto toku identifikoval velké oblasti, které jsou téměř v přírodě blízkém 
stavu (obr. 4).

Obr. 4.  Soutěsky Kazaně jsou jedním z nejhezčích míst na Dunaji

Zároveň však závěry z JDS2 potvrzují nutnost pokračovat v imple-
mentaci opatření vedoucích ke zlepšování ekologického stavu Dunaje. 
Především je nutné trvat na dalším snižování nutrientů a organických 
polutantů. Dunaj stále ještě vykazuje známky zhoršení kvality vody pod 
velkými městy, projevující se i na celé řadě přítoků, což je výsledek 
nedostatečného či neexistujícího čištění komunálních odpadních vod. 
Proto je potřebné urychlit intenzifikaci, popřípadě vybudování čistíren 
odpadních vod v tomto povodí, zejména u měst jako je např. Budapešť, 
Bělehrad a Bukurešť. Dále je nutné zvýšit kontrolu znečištění pocháze-
jícího z průmyslových zdrojů situovaných na velkých přítocích. Také by 
mělo pokračovat společné úsilí zaměřené na snižování znečištění ze 
zemědělství – nutrientů i pesticidů. Zejména je třeba zajistit, aby rozvoj 
v ekonomické oblasti nezpůsoboval zhoršování kvality vody. Některé 
silně znečištěné úseky toků vyžadují přitom více pozornosti, než tomu 
bylo doposud. Pro dosažení dobrého ekologického stavu Dunaje je třeba 
pokračovat v pozitivním úsilí orientovaném na obnovování zničených pří-
rodních oblastí, jako jsou například záplavová území v okolí měst Mnichov 
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a Vídeň, ostrovy Belene a dunajská delta. Je nutné i nadále pokračovat 
v diskusi s jednotlivými provozovateli v oblastech navigace, vodních 
elektráren a průmyslu na výrobu detergentů o opatřeních redukujících 
zátěž vod a stávající problémy řešit adekvátním způsobem. 

V rámci průzkumu byla identifikována nová témata pro další šetření 
a výzkum, jako jsou například množství r tuti v tkáních ryb či zdroje 
polutantů v některých problémových přítocích. Rovněž vysoký počet 
nepůvodních druhů ryb a dalších organismů v povodí řeky Dunaje, který 
by mohl být způsoben změnou klimatu, si vyžaduje další výzkum. Novým 
stále narůstajícím negativním fenoménem v mnoha úsecích Dunaje 
je velké množství odpadků, jako jsou plastové láhve a další vesměs 
rozměrný odpad. Tato situace by se měla stát také předmětem zájmu 
široké veřejnosti.

Klíčové výsledky Společného průzkumu Dunaje 2, syntetizující poznatky 
z průběhu této unikátní expedice, byly v září 2008 veřejně prezentovány 
zástupci Sekretariátu MKOD na Světovém kongresu a výstavě o vodě ve 
Vídni. Závěrem je třeba připomenout, že cílem tohoto článku bylo podat 
stěžejní informace a zajímavé výstupy z této významné mezinárodní 
aktivity, přičemž tabelární a grafické výstupy společně s podrobnějšími 
výsledky jsou uvedeny v Souhrnné zprávě z JDS2, která je umístěna na 
internetové stránce http://www.icpdr.org/jds/publications.

Aktivity tohoto průzkumu byly cíleně podporovány v rámci činností 
realizovaných ve výzkumném záměru MZP0002071101.
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VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Brno
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Joint Danube Survey 2 – The World Most Progressive River Survey 
in 2007(Hudcová, H., Bernardová, I.)

Following the general objective to produce highly comparable 
and reliable information on water quality of the whole Danube River 
including its main tributaries as a basis for information needs aris-
ing from the implementation of the EU Water Framework Directive 
the International Commission for the Protection of the Danube River 
developed and coordinated the Joint Danube Survey 2 (JDS2).

SLEDOVÁNÍ JAKOSTI VODY 
V POVODÍ FLÁJSKÉHO POTOKA 
V KRUŠNÝCH HORÁCH

Petr Lochovský

Klíčová slova
huminové látky, jakost vody, vodárenské nádrže, transport DOC

Souhrn
Práce se zabývá sledováním jakosti vody v povodí Flájského potoka 

v Krušných horách. Od pramenišť, která leží v rašeliništích v horních 
partiích potoka, směrem k vodárenské nádrži Fláje se projevují kvalita-
tivní i kvantitativní změny v jakosti odtékající vody. V důsledku ředění 
rašelinných vod vodami s nízkým obsahem DOC dochází v podélném 
profilu potoka k významnému nárůstu hodnot pH a konduktivity 
a poklesu koncentrace DOC. Hlavní zdroj DOC ve vodách povodí 
Flájského potoka představují rašeliniště v oblasti pramenišť; lesní 
porosty a zatravněné plochy ležící v nižších polohách povodí přispívají 
k celkové zátěži již výrazně méně. Odnosy DOC z povodí probíhají 
nárazově, v závislosti na aktuálních srážkových poměrech a předchozí 
srážko-odtokové situaci. V období sucha se na celkovém odtoku vody 
Flájského potoka uplatňují zejména vody bazálního odtoku, které obsa-
hují velmi nízké koncentrace DOC, avšak vyšší koncentrace minerálních 
látek; pH těchto vod je prakticky neutrální. V rašelinných vodách byly 
kromě vysokých koncentrací DOC analyzovány i vysoké koncentrace 
železa a hliníku, a naopak velmi nízké koncentrace síranů a dusičnanů, 
jejichž obsah byl nepřímo úměrný obsahu DOC.

Úvod
V České republice i dalších evropských státech jsou k přípravě pitné 

vody stále více využívány malé i větší vodárenské nádrže v horských 
a podhorských oblastech. Jejich výhodou je poměrně kvalitní surová 
voda, která není znečištěna polutanty z průmyslové výroby, městských 
aglomerací a zemědělské produkce. Okolí nádrží je pak převážně využí-
váno pro lesní hospodaření. Obdobně je tomu i u vodárenské nádrže 
Fláje, postavené v letech 1960–1963 pro získání kvalitního zdroje pitné 
vody, zejména pro městské aglomerace Litvínova, Mostu, Teplic a Ústí 
nad Labem. Od začátku 90. let lze však ve vodě této nádrže, stejně jako 
u vodárenských nádrží středněhorských oblastí řady evropských zemí, 
pozorovat trend zvýšených odnosů DOC z povodí. Vhodnými indikátory 
pro pozorování tohoto nárůstu jsou ukazatele DOC, A
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. Pro objasnění výše zmíněného nárůstu byla vytvořena řada 
hypotéz. Jejich spojujícím prvkem je poznatek, že tyto změny nejsou 
způsobeny pouze jedním faktorem, ale jsou komplexního charakteru [1, 
2, 3]. Kromě globálního a regionálního oteplení je třeba uvažovat i další 
faktory, obzvláště pak změnu depozic (pokles depozic SO
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 a naopak 

vzestup depozic oxidů dusíku), pokles hodnoty pH v půdách v posledních 
třiceti letech, narušení lesních porostů (prosvětlení ploch, zatravnění), 
změna struktury lesů, plošné vápnění (podpora biologické aktivity), 
odvodnění, popřípadě zamokření rašelinišť. V povodí vodárenské nádrže 
Fláje proto proběhly v minulém období významné změny. Prakticky až do 
konce 80. let docházelo v oblasti k nárůstu kyselých depozic. Důsledkem 
byly značné škody na lesním porostu spojené s narušením přirozených 

mikrobiálních procesů probíhajících v půdách, došlo i k určité adaptaci 
mikroorganismů na změněné poměry. V devadesátých letech pak nastalo 
podstatné snížení kyselých depozic, a to v průběhu velmi krátké doby. 
V silně okyselených půdách se však hodnota pH může měnit pouze vel-
mi pozvolna, neboť většina bazických složek (zejména kationty hořčíku 
a vápníku) byla v předchozím období z půd již vymyta [4]. Tento proces 
je současně překrýván klimatickými změnami, jako jsou zvýšené teploty 
a odlišný průběh srážek v průběhu roku. V povrchových vrstvách půdy 
dochází tedy k pozvolnému nárůstu pH, který společně s nárůstem teploty 
a prakticky konstantní depozicí dusíku výrazně podporuje mikrobiální čin-
nost, a tedy i vznik huminových látek, které jsou působením srážkové vody 
vyplavovány do vody povrchové [3]. V kyselém prostředí jsou huminové 
kyseliny a fulvokyseliny přítomny převážně v protonizované formě, která 
je v důsledku nižší polarity molekul hůře rozpustná ve vodě. Vzestupem 
pH dochází pak k prudkému zvýšení rozpustnosti těchto kyselin, a tím 
i ke zvýšení jejich mobility [5]. 

Z dosavadních výsledků sledování přítoků přehradní nádrže Fláje [3, 
6, 7] vyplývá, že odnos DOC probíhá nárazově, zejména v závislosti na 
aktuální i předchozí srážkové situaci. Faktory a procesy zodpovědné za 
zvýšený odnos z povodí do nádrže lze na základě současných poznatků 
shrnout následovně:

Hlavními zdroji mobilizovatelných huminových látek v povodích jsou 
rašeliniště, rašelinové louže a půdní horizonty s vysokým obsahem 
humusu. Intenzita a dynamika transportu významně závisí na rozsahu 
těchto rašelinišť a lesních porostů; s rostoucí plochou rašelinišť (C
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) 

vzrůstá i množství mobilizovatelných huminových látek. Přítomnost les-
ního porostu přitom působí jako pufr koncentračních výkyvů. Plochy bez 
lesních porostů (například povodí Rašeliníku – přítok nádrže Fláje) vykazují 
až řádové koncentrační výkyvy DOC [3]. Podle druhu lesního porostu 
vzniká i spad (listí a jehličí) různého složení, s odlišnou mobilizovatelností 
organických látek. Oblasti horských rašelinišť jsou po staletí využívána 
k lesnímu hospodaření, k tomu účelu byly mokré plochy odvodňovány 
systémem příkopů. Tyto zásahy, spojené často s těžbou rašeliny, měly 
za následek jejich výraznou degradaci. Ze silně degradovaných rašelinišť 
se obecně uvolňuje velké množství huminových látek. Externí faktory 
ovlivňují odnos huminových látek buď bezprostředně, nebo s určitým 
časovým zpožděním, dopady různých externích vlivů se přitom navzájem 
překrývají. Huminové látky jsou uvolňovány zejména při období vydat-
ných dešťů nebo při tání sněhu. Za letního sucha klesnou hladiny vody 
v rašeliništích na minimum a kvalita odtékající vody se výrazně zlepší, 
v horních vrstvách rašeliniště (oxický horizont) však dochází ke zvýšené 
mineralizaci organické hmoty. Při příštím vzestupu hladiny vody dojde 
následně k výrazně zvýšenému odnosu organických látek. Nízké hodnoty 
pH a vysoké obsahy síranových iontů ve srážkách a v půdní vodě obecně 
potlačují uvolňování huminových látek [5]. V případě obrácení poměrů je 
třeba počítat s vysokým stupněm jejich mobilizace. Pokud se srážkovými 
vodami dostane do rašelinišť dusík, dochází k jejich eutrofizaci a zvýšené 
mikrobiální činnosti. Rovněž rostoucí koncentrace CO
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ruje nárůst primární produkce organických látek [8].

Cíle sledování
Sledování bylo zaměřeno na povodí Flájského potoka, který je jak z hle-

diska průtoku vody, tak celkového látkového odnosu nejvýznamnějším 
přítokem vodárenské nádrže Fláje.

Cílem bylo získat bližší informace o kvalitativních a kvantitativních změ-
nách v jakosti vody v podélném profilu potoka, včetně jeho významných 
přítoků, od zdrojů organického uhlíku v rašeliništích a lesních porostech 
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až po vodárenskou nádrž Fláje, a porovnat jakost vody vytékající z raše-
linišť s vodou odtékající z přilehlých lesních porostů. 

Metodika
Celkem na 12 odběrových místech v povodí Flájského potoka byly 

v přibližně jednoměsíčních časových intervalech odebrány vzorky vody 
v období duben 2007–květen 2008; na obr. 1 je zobrazen přehled odbě-
rových míst, v tabulce 1 jsou tato místa stručně charakterizována.

Obr. 1. Odběrová místa vzorků vody na Flájském potoce (mapové podklady 
PLANstudio, 2005–6)

Označení Stručný popis 
FL-1 před ústím do nádrže

FL-2
nad mostem silnice vedoucí okolo nádrže, přibližně 1 700 m 
nad místem FL-1

FL-3
levostranný přítok Flájského potoka (potok vytéká z převážně 
smrkového a modřínového lesního porostu) 

FL-4
Flájský potok před ústím pravostranného přítoku 
z Grünwaldského vřesoviště (nad mostem přes cestu)

FL-5
pravostranný přítok Flájského potoka reprezentující sumární 
odtok z Grünwaldského vřesoviště a obtoky kolem vřesoviště 

FL-6A
potok obtékající východně Grünwaldské vřesoviště (sbírá vodu 
z lesního porostu – potok je pouze minimálně ovlivněn vodami 
z rašelinišť)

FL-6B
výtok strouhy z Grünwaldského vřesoviště  
(rašeliniště vrchovištního typu)

FL-6C
pokračování výtoku z Grünwaldského vřesoviště  
(přibližně o 150 m níže)

FL-6E
rašelinná louže po pravé straně cesty vedoucí od příjezdové 
cesty ke Grünwaldskému vřesovišti

FL-7 střední část Flájského potoka (u mostu)
FL-7A horní část Flájského potoka (pravá větev)

FL-7B
horní část Flájského potoka (levá větev), výtok z březového 
porostu starého 30–40 let (značně vysušená degenerovaná 
rašeliniště)

Tabulka 1. Stručný popis odběrových míst v povodí Flájského potoka

Sledované ukazatele jakosti vody
Byly sledovány tyto ukazatele:

• teplota, pH, konduktivita, rozpuštěný kyslík (stanovení v terénu);
• chemická spotřeba kyslíku (CHSK

Mn
), obsah rozpuštěného a celkového 

organického uhlíku (DOC, TOC), sírany (SO
4
2-), chloridy (Cl-), dusičnany 

(NO
3
-), dusitany (NO

2
-), amonné ionty (NH

4
+), celkový obsah dusíku 

(N
celk

), obsah organicky vázaného dusíku (N
org

), celkový obsah fosforu 
(P

celk
), kyselinová neutralizační kapacita (KNK

4,5
), absorbance při 254 

nm (A
254

), absorbance při 436 nm (A
436

),
 
vápník (Ca), hořčík (Mg), 

sodík (Na), draslík (K), železo (Fe), hliník (Al), mangan (Mn) (stanovení 
v laboratoři).

Výsledky
Jakost vody ve Flájském potoce je obecně ovlivňována jednak geolo-

gickým podložím, dále pak složením půdy v povodí (lesní porosty, raše-
liniště a zamokřené plochy), obhospodařováním území, hydrologickými 
poměry a některými dalšími faktory, jako je např. acidifikace, kterou 
byla v minulosti postižena celá oblast povodí. V horních partiích povodí 
Flájského potoka se rozkládá degenerovaný březový porost starý přibližně 
30–40 let se silně degradovaným svrchním půdním horizontem. V obdo-
bí vydatných dešťů a tání sněhu zde dochází k vyplavování vysokých 
koncentrací huminových látek (ve vodě odvodňovacích příkopů zde byly 
naměřeny koncentrace DOC vyšší než 100 mg/l při hodnotě pH kolem 
3,9). Střední úsek Flájského potoka je ovlivněn pásem rašelinné půdy 
a zamokřených ploch podél toku, na dolním úseku pak převažuje lesní 
porost převážně jehličnatého typu. K významným přítokům Flájského 
potoka patří pravostranný přítok z oblasti Grünwaldského vřesoviště 
(FL-5), dále pak levostranný přítok (FL-3) vytékající ze smrkového a mod-
řínového porostu. Vedle těchto větších přítoků ústí do Flájského potoka 
řada drobných potůčků a odvodňovacích rýh. Tyto přítoky jsou významné 
pouze v průběhu vydatnějších srážko-odtokových situací, kdy jimi odtéká 
značné množství vody, v období sucha jsou však převážně bez vody. 

V tabulce 2 jsou shrnuty některé základní statistické údaje (minimální, 
maximální a průměrná hodnota) vybraných ukazatelů jakosti vody v povodí 
Flájského potoka ve sledovaném časovém období.

Z tabulky 2 je patrné, že vody Flájského potoka se obecně vyznačují 
vysokým obsahem DOC a nízkým obsahem bazických kationtů Ca, mg, 
Na, K. V důsledku vzniku stabilních komplexů s huminovými kyselinami 
jsou v těchto vodách přítomny i relativně vysoké koncentrace Fe, Al 
a Mn. Mezi koncentračními nálezy na jednotlivých odběrových místech 
lze však pozorovat značné rozdíly. Tyto rozdíly úzce souvisí s charakte-
rem odvodňované plochy. Vodu z výtoků rašelinišť lze charakterizovat 
vysokým obsahem DOC, nízkou hodnotou pH a konduktivity, naopak 
vody vytékající z lesních porostů (s převažujícím bazálním odtokem) se 
vyznačují nízkým obsahem DOC, prakticky neutrální hodnotou pH a vyš-
ší konduktivitou způsobenou přitomností síranů, chloridů, dusičnanů 
a bazických kationtů. Na obr. 2 jsou proto porovnány výsledky analýz 
vody u vybraných chemických ukazatelů ve výtoku z  Grünwaldského 
vřesoviště (FL-6B) jakožto reprezentanta povrchových vod vytékajících 
z rašelinišť s výsledky naměřenými ve vodách jeho východního obtoku 
(FL-6A), kde voda vytéká z mladého lesního porostu (smrk, kleč). Voda 
z okolní rašelinné půdy proniká do obtoku pouze v omezené míře, až po 
velmi vydatných srážkách.

V následujícím textu jsou pro jednotlivé chemické ukazatele porovnány 
a stručně komentovány výsledky analýz vzorků vody odebraných na výše 
uvedených odběrových místech za období duben 2007–květen 2008.

Teplota, pH, konduktivita, nasycení kyslíkem v %  
Teplota vody se na obou odběrových místech měnila v závislosti na 

ročním období a aktuálním počasí, ale u vody vytékající z vřesoviště 
(FL-6B) byla v letním období vždy o několik oC vyšší v porovnání s vodou 
v obtoku Grünwaldské vřesoviště (FL-6A). Příčinami jsou ohřev slunečním 
zářením a mikrobiální procesy probíhající v rašeliništích. Při nízkých tep-
lotách vzduchu v zimním období byla naopak teplota vody v obtoku vždy 
vyšší v porovnání s teplotou vody vytékající přímo z vřesoviště.

Hodnoty pH vody vytékající z vřesoviště (FL-6B) se ve sledovaném 
období pohybovaly v rozmezí 4,6–5,3, zatímco voda v jeho obtoku (FL-6A) 
vykazovala hodnoty výrazně vyšší, v rozmezí pH 6,2–6,6. Vyšší hodnoty 
pH byly přitom naměřeny vždy při nízkých průtocích vody (převážně bazální 
odtok), zatímco po vydatnějších srážkách docházelo v důsledku průniku 
vody z rašelinných půd k jeho poklesu.

Konduktivita vody vytékající z Grünwaldského vřesoviště (FL-6B) byla 
nízká – 46–53 µS/cm, naopak voda přitékající z obtoku (FL-6A) vykazovala 
hodnoty vyšší v rozmezí 106–119 µS/cm. S rostoucím průtokem vody 
docházelo na obou odběrových místech k poklesu konduktivity v důsledku 
ředění povrchových vod vodami srážkovými. 

Hodnoty ukazatele nasycení kyslíkem se ve vodách obtoku Grünwald-
ského vřesoviště pohybovaly v rozmezí 95–100 %, naproti tomu v raše-
linných vodách na výtoku z vřesoviště (FL-6B)  byly nalezené hodnoty 
nižší a pohybovaly se mezi 15–60 %. V době sucha, za nízkého průtoku 
vody, byly v rašelinných vodách pozorovány nejnižší hodnoty nasycení 
kyslíkem. Pouze lokálně, a to v těsné blízkosti míst, kde probíhalo raše-
linění, byla voda kyslíkem nasycená, avšak s rostoucí vzdáleností obsah 
rozpuštěného kyslíku velmi rychle klesal. V průběhu zimního období bylo 
v důsledku zpomalení mikrobiálních procesů nasycení vody kyslíkem 
vyšší než v období letním.

DOC/TOC, CHSK
Mn

, A
254

, A
436 

, A
254

/DOC
Tato skupina ukazatelů jakosti vody dobře koreluje s obsahem přítom-

ných organických látek [3, 6, 7]. Převážný podíl organických látek se ve 
vodách Flájského potoka vyskytoval v rozpuštěné formě, nerozpuštěný 
organický uhlík se podílel na jeho celkovém obsahu přibližně 5–8 %. Na 
základě výsledků analýz lze konstatovat, že voda vytékající z Grünwald-
ského vřesoviště obsahuje v průměru o jeden řád vyšší koncentrace 
organického uhlíku, než voda přitékající z jeho obtoku. Koncentrační 
průběh DOC byl však ve sledovaném období na obou odběrových místech 
(FL-6A a FL-6B) nepřímo úměrný. V letním období (při urychleném rozkla-
du organické hmoty v důsledku zvýšené mikrobiální činnosti), odtékaly 
z rašeliniště velmi vysoké koncentrace DOC, zatímco v jeho obtoku, který 
v tomto období představoval především bazální odtok, byly koncentrace 
DOC naopak velmi nízké (často nižší než 1 mg/l). V období letního sucha 
byly na výtoku z rašeliniště pozorovány koncentrace DOC až 80 mg/l. Při 
zvýšeném průtoku vody po vydatnějších srážkách se koncentrace DOC na 
odtoku z vřesoviště (FL-6B) a v rašelinných loužích (FL-6E) snižovaly. Vlivem 
vydatných srážek docházelo ke zvýšenému vyplavování organické hmoty, 
ale současně i k jejímu naředění; k výraznému koncentračnímu poklesu 
DOC by zřejmě došlo až po důkladném vymytí organických látek rozpust-
ných ve vodě. Tato situace však v průběhu sledování zachycena nebyla. 
V obtoku  rašeliniště se po vydatnějších srážkách naopak projevoval nárůst 
koncentrací DOC v důsledku průniku povrchové vody z okolní rašelinné 
půdy. Tento průnik bylo možno pozorovat v průběhu srážek i vizuálně. 

Hodnota specifického absorpčního koeficientu A
254

/DOC se ve vodách 
na výtoku z rašeliniště (FL-6B) i v rašelinných loužích (FL-6E) pohybovala 
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v rozmezí hodnot 5–7, charakteristických pro vody zatížené huminovými 
látkami [3]. Vody přitékající z obtoku rašeliniště (FL-6A) a z lesních poros-
tů (FL-3) vykazovaly nižší hodnoty, převážně v rozmezí 3–5. 

SO
4
2-, Cl-

Rašelinné vody jsou obecně charakteristické 
nízkým obsahem iontů. Zdrojem síranů a chlo-
ridů ve vodách povodí Flájského potoka jsou 
jednak vody srážkové, dále pak vody podzemní. 
V minulosti se na vzestupu koncentrace síra-
nů významně podílela acidifikace, postupem 
času však dochází k jejímu poklesu v důsledku 
odsíření tepelných elektráren a omezení spalo-
vání fosilních paliv. Na výtoku z Grünwaldského 
vřesoviště (FL-6B) byly sírany analyzovány v kon-
centračním rozmezí 0,7–2,5 mg/l, obdobné byly 
i nálezy v rašelinných vodách na odběrových 
místech FL-6C,E a FL-7B. Pozorované nálezy 
síranů byly přitom nepřímo úměrné koncentracím 
DOC. Vysvětlením je zřejmě jejich fixace v pev-
né matrici rašelinné hmoty (svrchní rašelinné 
horizonty Grünwaldského vřesoviště obsahovaly 
podle našich zjištění síru v koncentraci přibliž-
ně 2 g/kg). Ve vodách obtoku Grünwaldského 
vřesoviště (FL-6A) byly nálezy síranů v průměru 
řádově vyšší a pohybovaly se v koncentračním 
rozmezí 24–28 mg/l. Nejvyšší koncentrace 
síranů byly v obtoku vřesoviště pozorovány 
v období sucha, naopak po srážkových situa-
cích docházelo ke koncentračním poklesům, 
zřejmě vlivem naředění srážkovou vodou, která 
obsahovala síranů méně (1–3 mg/l). Obdobný 
průběh byl pozorován i ve vodách levostranného 
přítoku Flájského potoka (FL-3). Nálezy chloridů 
se pohybovaly na všech sledovaných profilech 
na nízké úrovni, v koncentračním rozmezí desetin 
až několika jednotek mg/l, v rašelinných vodách 
byly obecně nálezy vždy nižší. 

NO
3
-, NO

2
-, NH

4
+, N

celk
, N

org
, P

celk
Rašelinné vody jsou obecně charakteristické 

nízkým obsahem nutrientů. Na všech sledo-
vaných odběrových místech byl analyzován 
celkový obsah dusíku v koncentračním rozmezí 
0,9–2,5 mg/l. V rámci jednotlivých odběrových 
míst se obsah celkového dusíku měnil v průběhu 
sledovaného období jen minimálně; ke změnám 
však docházelo v poměru dusíku dusičnanové-
ho a organicky vázaného. Vody reprezentující 
převážně bazální odtok (FL-6A, FL-3) obsahovaly 
koncentrace dusičnanů v rozmezí 4–7 mg/l. Nao-
pak v rašelinných vodách ležely prakticky všechny 
nálezy dusičnanů poblíž meze stanovitelnosti 
použité analytické metody 0,1 mg/l (stanovení 
iontovou chromatografií). V letním období byly 
v rašelinných vodách pozorovány, v důsledku 
urychleného rozkladu organické hmoty, zvýšené 
koncentrace celkového dusíku.

Celkové koncentrace fosforu se pohybovaly ve 
vodách na výtoku z Grünwaldského vřesoviště 
i v rašelinných loužích převážně v koncentračním 
rozmezí 0,1–0,3 mg/l, s vyššími nálezy v průbě-
hu letního období. Ve vodách reprezentujících 
převážně bazální odtok (FL-6A, FL-3) byly zjištěny 
velmi nízké koncentrační hodnoty P

celk
 na úrovni 

0,02–0,08 mg/l. 

KNK
4,5

Kyselinová neutralizační kapacita je v rašelin-
ných vodách obecně velmi nízká. Většina našich 
nálezů se pohybovala na úrovni setin mmol/l, 
vyšší hodnoty bylo možno pozorovat v přítocích 
Flájského potoka, které vykazovaly nižší zátěž 
DOC (FL-6A, FL-7A, FL-3). Zde se hodnoty KNK

4,5 
 

pohybovaly v rozmezí 0,1–0,2 mmol/l.

Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, Mn
Koncentrace alkalických kovů (Na, K) a kovů 

alkalických zemin (Ca, Mg) se v rašelinných 
vodách pohybovaly na nízké koncentrační úrovni 
(Na: 1 mg/l, K: 0,1 mg/l, Ca: 2,5 mg/l, Mg: 
1 mg/l). Ve vodách obtoku Grünwaldského vře-

soviště (FL-6B) i dalších přítocích Flájského potoka s nižší zátěží DOC 
(FL-3, FL-7A) byly tyto nálezy poněkud vyšší a pohybovaly se přibližně na 
úrovni 5 mg/l Na, 1 mg/l K, 7 mg/l Ca, 2,5 mg/l Mg).

Odběrové
místo

t pH
Konduk-
tivita

DOC CHSK
Mn

A
254

A
436

KNK
4,5

Cl- SO
4
2- NO

3 
-

oC µS/cm mg/l mg/l 1/cm 1/cm mmol/l mg/l mg/l mg/l

FL-1
min. 1,1 6,1 58 2,6 4 0,11 0,016 0,068 1,1 15 1,0
max. 15,6 7,2 115 20,2 21 0,66 0,046 0,156 3,0 26 4,2
průměr 8,7 6,6 84 9,3 11,7 0,39 0,030 0,115 1,7 21 2,7

FL-2
min. 1,1 5,4 54 2,9 4,6 0,16 0,01 0,05 1,1 13 0,9
max. 16,6 7,0 98 23,6 27,7 0,82 0,07 0,12 1,7 23 3,9
průměr 8,9 6,2 76 10,3 13,4 0,45 0,037 0,082 1,4 18 2,6

FL-3
min. 8,4 5,5 62 2,0 2,9 0,09 0,01 0,05 0,9 16 1,1
max. 1,3 6,4 102 18,6 18,6 0,56 0,05 0,11 1,4 31 5,4
průměr 13,7 5,9 90 7,7 8,9 0,29 0,02 0,077 1,1 25 2,9

FL-4
min. 0,8 4,6 50 5,9 7,9 0,28 0,02 0,05 1,1 8,5 0,81
max. 19,6 6,6 67 29,2 35 1,25 0,1 0,14 1,9 16,2 3,6
průměr 9,4 5,5 58 14,6 19,2 0,67 0,06 0,078 1,4 12,6 2,1

FL-5
min. 2,0 5,3 49 2,6 4,4 0,13 0,008 0,05 1,1 11 1,2
max. 18,7 6,7 107 26,9 25,3 1,0 0,08 0,16 2,0 26,7 5,6
průměr 9,6 6,1 84 11,6 14,5 0,50 0,04 0,10 1,6 19,7 3,6

FL-6A
min. 2,9 5,3 66 1,1 2,1 0,04 0,002 0,05 1,5 16 1,5
max. 10,9 6,7 119 12,8 15,0 0,48 0,035 0,172 2,3 27,4 7,5
průměr 6,8 6,2 103 5,4 6,4 0,20 0,015 0,143 2,0 22,4 5,8

FL-6B
min. -0,2 4,6 24 18 28 0,9 0,08 < 0,05 0,2 0,5 < 0,1
max. 15,5 5,3 52 82 112 4,1 0,40 0,08 2,5 6,0 1,0
průměr 7,3 4,9 39 44 61 2,12 0,19 – 1,2 2,8 0,5

FL-6C
min. 0,0 4,5 26 21 32 1,2 0,10 < 0,05 0,4 0,6 < 0,1
max. 15,6 5,3 54 78 106 3,8 0,37 0,05 1,3 5,2 1,0
průměr 8,2 4,9 39 48 65 2,3 0,21 – 0,9 2,3 –

FL-6E
min. 0,0 4,4 31 18 28 1,0 0,08 < 0,05 0,3 0,5 < 0,1
max. 15,8 5,5 82 66 114 4,1 0,41 0,11 4,8 8,4 1,0
průměr 7,1 4,9 48 38 54 1,9 0,16 – 1,4 4,2 –

FL-7
min. 1,1 4,4 50 6,2 9,1 0,30 0,02 < 0,05 1,1 7,3 0,8
max. 16,5 6,4 79 29,7 39 1,4 0,12 0,12 2,3 14,9 3,8
průměr 7,9 5,4 61 16,4 21 0,75 0,07 – 1,6 10,6 2,3

FL-7A
min. 2,0 4,7 48 3,2 4,6 0,17 0,01 < 0,05 1,2 7,6 1,2
max. 14,9 6,4 65 18,7 25,9 0,84 0,06 0,1 3,4 11,7 5,5
průměr 8,3 5,7 58 10,9 13,3 0,46 0,04 – 1,9 9,6 4,0

FL-7B
min. 0,5 4,2 41 8,4 11,2 0,40 0,03 < 0,05 0,9 5,4 0,1
max. 15,2 6,3 79 45 90,3 2,09 0,20 0,1 1,6 13,2 3,1
průměr 8,4 5,2 55 24,1 36,7 1,15 0,11 – 1,2 8,9 1,1

Odběrové
místo

NO
2
- NH

4
+ N

celk.
P

celk.
Na K Ca Mg Fe Al Mn

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

FL-1
min. 0,05 0,01 0,8 < 0,02 2,2 0,60 4,1 1,5 0,13 0,06 0,01
max. 0,020 0,06 1,3 0,03 4,1 0,87 6,9 2,7 1,02 0,40 0,05
průměr 0,012 0,03 1,1 – 3,2 0,72 4,5 2,0 0,47 0,19 0,03

FL-2
min. <0,005 0,01 0,7 < 0,02 1,9 0,43 2,8 1,1 0,18 0,09 0,02
max. 0,020 0,04 1,2 0,04 3,6 0,86 8,6 2,5 1,32 0,35 0,08
průměr – 0,03 1,1 – 2,9 0,65 5,0 1,8 0,64 0,21 0,05

FL-3
min. 0,005 0,01 0,8 0,02 1,8 0,44 4,0 1,3 0,12 0,10 0,02
max. 0,010 0,04 1,4 0,05 3,1 0,81 7,8 2,8 1,12 0,34 0,06
průměr 0,009 0,06 1,0 0,03 2,6 0,66 6,3 2,1 0,49 0,21 0,04

FL-4
min. <0,005 0,03 0,8 < 0,02 1,5 0,31 2,1 0,8 0,28 0,14 0,03
max. 0,011 0,05 1,4 0,06 3,1 0,73 3,7 1,8 1,85 0,48 0,08
průměr – 0,03 1,0 – 2,4 0,49 3,3 1,3 0,93 0,30 0,06

FL-5
min. <0,005 0,02 1,2 0,02 1,8 0,31 3,0 1,1 0,16 0,06 0,01
max. 0,013 0,04 1,4 2,5 4,4 0,83 6,9 2,9 1,12 0,28 0,05
průměr – 0,03 1,3 0,31 3,3 0,63 5,4 2,1 0,70 0,16 0,03

FL-6A
min. <0,005 0,01 1,5 0,02 2,8 0,50 4,5 1,5 0,06 <0,05 <0,005
max. 0,015 0,2 1,8 0,09 4,8 0,96 7,3 3,0 0,32 0,19 0,02
průměr – 0,04 1,6 0,04 4,3 0,82 6,3 2,3 0,18 – –

FL-6B
min. 0,005 0,02 0,3 0,04 1,0 0,04 1,4 0,5 1,3 0,20 0,04
max. 0,03 0,06 2,0 3,6 2,3 0,38 3,3 1,1 8,8 0,70 0,09
průměr 0,020 0,03 1,1 0,39 1,4 0,16 2,2 0,8 3,9 0,40 0,05

FL-6C
min. 0,006 0,04 0,6 0,03 0,9 0,04 1,4 0,5 1,4 0,23 0,03
max. 0,03 0,06 1,9 0,29 2,0 0,57 3,1 0,9 9,5 0,68 0,07
průměr 0,02 0,05 1,3 0,10 1,3 0,17 2,1 0,7 4,6 0,46 0,05

FL-6E
min. 0,005 0,04 0,6 0,01 1,1 0,04 1,6 0,6 0,6 0,22 0,006
max. 0,016 0,05 2,4 3,2 2,7 0,34 4,1 1,2 9,5 0,70 0,08
průměr 0,015 0,04 1,3 0,34 1,5 0,15 2,7 0,9 2,5 0,41 0,03

FL-7
min. <0,005 0,01 0,8 < 0,02 1,5 0,4 1,9 1,1 0,3 0,16 0,04
max. 0,012 0,05 1,6 1,7 2,8 0,8 3,3 1,7 1,9 0,49 0,08
průměr – 0,03 1,1 – 2,3 0,53 2,9 1,3 1,1 0,30 0,06

FL-7A
min. 0,005 0,01 1,2 <0,02 1,6 0,28 1,4 0,7 0,24 0,07 0,007
max. 0,012 0,04 1,6 0,03 3,5 0,71 3,0 1,6 3,3 0,39 0,08
průměr 0,009 0,03 1,4 - 2,8 0,57 2,5 1,2 0,86 0,20 0,04

FL-7B
min. 0,004 0,03 0,6 0,02 1,3 0,24 1,9 0,8 0,47 0,14 0,04
max. 0,020 0,08 1,8 0,08 3,2 0,76 3,1 1,7 3,6 0,46 0,08
průměr 0,014 0,05 1,1 0,04 2,1 0,49 2,3 1,2 1,6 0,28 0,06

Tabulka 2. Výsledky sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka (minimální, maximální a prů-
měrné hodnoty v časovém období duben 2007–květen 2008)
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Na rozdíl od relativně nízkých koncentračních nálezů alkalických kovů 
a kovů alkalických zemin byly v rašelinných vodách pozorovány relativně 
vysoké koncentrace Fe, Al a Mn. Ve výtoku z Grünwaldského vřesoviště 
byly stanoveny koncentrace až 10 mg/l pro Fe, 0,7 mg/l pro Al a 90 
µg/l pro Mn. Koncentrační nálezy železa a hliníku přitom velmi dobře 
korelovaly s obsahem organického uhlíku; vysvětlením je již dříve zmíněný 
vznik stabilních komplexů s huminovými látkami. 

Koncentrační změny vybraných ukazatelů jakosti vody 
v podélném profilu Flájského potoka

V podélném profilu Flájského potoka dochází v důsledku měnícího se 
charakteru povodí (ve směru toku se snižuje podíl rašelinišť a rašelinných 
půd ve prospěch lesních porostů) k významným koncentračním změnám. 
Na obr. 3 je graficky znázorněn průběh vybraných ukazatelů jakosti vody 
v podélném profilu Flájského potoka.

Jak je patrné z obr. 3, dochází v podélném profilu Flájského poto-
ka k postupnému poklesu koncentrace DOC a vzestupu hodnoty pH 
a konduktivity. Vlivem vody z přítoků nastává postupné ředění vyšších 
koncentrací DOC, jejichž zdrojem jsou převážně rašeliniště v horních 
partiích potoka. Lesní porosty, které jsou lokalizovány v nižších polohách 
povodí, přispívají k celkové zátěži DOC již výrazně méně. Z rašelinišť 
v horních partiích Flájského potoka (FL-7B a FL-6B) vytékají vody s vyso-
kým obsahem DOC,  nízkou hodnotou pH (4,5–5,3) a rovněž nízkou 
konduktivitou (35–45 µS/cm). Naproti tomu přítoky vytékající z lesních 
porostů, včetně drobných potůčků, vykazují výrazně vyšší hodnoty pH 
i konduktivity; v období sucha byly ve vodách těchto přítoků naměřeny 

hodnoty pH prakticky v neutrální oblasti 6,5–7,5, konduktivita vody se 
pohybovala v rozmezí 100–130 µS/cm. Rovněž koncentrace DOC byly 
v období sucha (při nízkých průtocích vody) nízké v důsledku převažujícího 
bazálního odtoku. U specifického absorpčního koeficientu A

254
/DOC je 

patrné, že v podélném profilu Flájského potoka dochází obecně k jeho mír-
nému poklesu (s výjimkou odběrů v květnu a červenci 2007), svědčícímu 
o úbytku aromatického charakteru přítomných organických látek. Hodnota 
koeficientu A

254
/DOC se ve vodách Flájského potoka pohybuje převážně 

v rozmezí hodnot 4–6 (nálezy charakteristické pro rašelinné vody).

Závěr
Práce byla zaměřena na sledování jakosti vody v povodí Flájského 

potoka v souvislosti s odnosem DOC z rašelinišť a lesních porostů. 
V povodí potoka byly na 12 odběrových místech v přibližně měsíčních 
časových intervalech odebírány vzorky vody k analýze v období duben 
2007 až květen 2008. Z výsledků sledování vyplývá, že hlavní zdroj DOC 
v povodí Flájského potoka představují rašeliniště a rašelinné půdy v hor-
ních polohách povodí, lesní porosty a zatravněné plochy ležící v nižších 
polohách přispívají k celkové zátěži vod již výrazně méně. 

Odnosy DOC z rašelinišť a rašelinných ploch probíhají nárazově, 
v závislosti na srážkových poměrech a předchozí srážko-odtokové situaci. 
V období sucha byly v rašelinných vodách analyzovány velmi vysoké kon-
centrace DOC (až stovky mg/l DOC), které jsou po vydatnějších srážkách 
vyplavovány, avšak v tomto období vytékají pouze ve značně omezené 
míře. V období sucha se na průtoku Flájského potoka uplatňují zejména 
vody bazálního odtoku, které obsahují pouze velmi nízké koncentrace 

Obr. 2. Porovnání jakosti vody ve výtoku z Grünwaldského vřesoviště a v jeho východním obtoku za období duben 2007–květen 2008
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DOC; pH těchto vod je prakticky neutrální, s konduktivitou (105 až 
120 µS/cm) způsobenou zejména přítomnosti síranů, v menší míře pak 
chloridů, dusičnanů, alkalických kovů a kovů alkalických zemin. V zimním 
období bylo obecně možno pozorovat pokles odnosu DOC v důsledku jeho 
snížené produkce. Rašelinné vody v horních partiích povodí se kromě 
vysokých obsahů DOC vyznačovaly vysokými koncentracemi železa a hli-
níku (jednotky až desítky mg/l), naopak nízkou hodnotou pH (4,5–5,5) 
a konduktivity (25–45 µS/cm) a velmi nízkými obsahy dusičnanů a síranů 
(pod 1 mg/l). Pozorované koncentrace dusičnanů a síranů byly v raše-
linných vodách nepřímo úměrné obsahu DOC. 

V podélném profilu Flájského potoka dochází v důsledku naředění 
vodami s nízkým obsahem DOC k postupnému poklesu jeho koncentrace 
a naopak nárůstu hodnot pH a konduktivity. 
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Obr. 3. Vybrané ukazatele jakosti vody (pH, konduktivita, DOC, A
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Monitoring of the water quality of the Flajský stream in the Ore 
Mountains (Lochovský, P.)

The article is dealing with the water quality of the Flajský stream 
in the Ore Mountains. From spring areas sittuated in peat bogs in the 
upper parts of the stream to the water reservoir Fláje qualitative and 
quantitative changes in the water quality take place. In consequence 
of dilution effect with waters of low DOC content a rise of pH value 
and conductivity and a decrease in DOC concentration in longitudal 
profile of the stream could be observed. The main source of DOC in 
waters of the Flajsky stream build the peat bogs in the spring areas 
in the upper parts of the Ore Mountains, forested and grass covered 
areas in the lower situated locations contribute to the DOC charge 
considerably less. The transport of the DOC from the catchment takes 
place in dependence on the actual and foregoing rain-fall and run off 
situations. In the period of dryness the waters of basic discharge build 
the predominant part of the water flow rate. These waters contain very 
low concentrations of DOC, however higher concentrations of mineral 
subststances, the pH value of these waters is almost neutral. On 
the other hand the waters flowing out from the peat bogs contained 
besides of high DOC concentrations very  high concentrations of iron 
and aluminium and very low concentrations of sulphate and nitrate. 
Analysed concentrations of sulphate and nitrate were inversely pro-
portional to the DOC.
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VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH 
VOD DO VOD POVRCHOVÝCH 
NEBO DO VODNÍCH TOKŮ?

Arnošt Kult

Klíčová slova
vypouštění odpadních vod, povrchové vody, podzemní voda, vodní tok, 
vodní právo

Souhrn
Článek se věnuje vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Druhá část článku popisuje situaci v České republice před a po vydá-
ní zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Ve třetí části je věno-
vána pozornost definici pojmu vodní tok. Ve čtvrté části je popsáno 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jež nejsou vodními toky 
ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb. V páté části je provedena 
teoretická právní analýza možnosti vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. V závěru článku jsou obsažena doporučení s ohledem na 
stávající znění zákona č. 254/2001 Sb.

Úvod
V tomto článku se budeme věnovat problematice vypouštění odpadních 

vod do vodních toků, které s ohledem na své hydrologické charakteris-
tiky zcela nenaplňují definici § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
[6]. Nejčastěji jde o vypouštění z menších obcí nebo domovních čistíren 
odpadních vod. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masa-
ryka, veřejné výzkumné instituci, byly k uvedené problematice rovněž 
zpracovávány dílčí studie. Tento článek se bude věnovat převážně teo-
reticko-právnímu rozboru.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních podle současné a dřívější právní úpravy 

Nejdříve se pokusíme „vysledovat“ v platných (i zrušených) právních 
předpisech, které se věcně vztahují k ochraně povrchových a podzemních 
vod, ta ustanovení, v nichž se definuje (popř. upřesňuje) vypouštění 
odpadních vod, a to s ohledem na lokalizaci místa vypouštění (do povr-
chových vod, podzemních vod, vodního toku, recipientu atp.) 

Platný zákon č. 254/2001 Sb. [6] definuje povrchové a podzemní vody 
v § 2. Paragraf 38 téhož zákona pojednává o vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, nikoliv o vypouštění do vodních toků. Rovněž zákon 
č. 138/1973 Sb. [19] stanovil v § 23 odst. 1:

„Kdo vypouští odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo 
podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo podzemních 
vod nebyla ohrožena nebo zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména 
zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím 
současnému stavu technického pokroku.“

Obdobně nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [9], 
obsahuje v § 2 písm. c) následující ustanovení: 

„Pro účely tohoto nařízení se rozumí zdrojem znečišťování – území 
obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná 
část, území vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či 
jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do 
vod povrchových; za odpadní vody se v tomto případě nepovažují vody 
z dešťových oddělovačů, pokud funkce oddělovače splňuje podmínky 
stanovené vodoprávním úřadem.“

V § 3 odst. 1 písm. c) téhož nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [9] je 
však uvedeno:

„Povolení k vypouštění odpadních vod vedle obecných náležitostí 
obsahuje určení místa výpusti odpadních vod, pro kterou je povolení 
vydáno, s názvem vodního toku, číslem hydrologického pořadí povodí 
a s uvedením kilometráže výpusti (staničení), popřípadě určení místa 
výpusti do kanalizace.“

V § 6 odst. 3 je následující ustanovení:
„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čis

tírny odpadních vod nebo z výpustného objektu stanoví vodoprávní úřad 
emisní limity pro místo výpusti.“ 

Paragraf 6 odst. 4 má znění:
„Jsouli průmyslové odpadní vody čištěny v čistírně odpadních vod určené 

k jejich zneškodňování, stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo 
výpusti z této čistírny odpadních vod do vod povrchových, popřípadě do 
kanalizace, jinak je stanoví v místě odtoku z výrobního zařízení.“

V § 6 v odst. 2 téhož nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [9] naopak 
stojí:

„Vodoprávní úřad stanoví emisní limity do výše emisních standardů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, podle druhu vypouštěných 
odpadních vod a podle typu a množství znečištění ve vypouštěných 
odpadních vodách, s přihlédnutím k imisním standardům podle přílohy 
č. 3 k tomuto nařízení a k cílovému stavu jakosti vod ve vodním toku 
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“

V současnosti platný metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [16] uvádí k § 6 
(Východiska a cíle ochrany vod) v bodě 2 následující vysvětlení:

„Při povolování je vodoprávní úřad podle § 38 odst. 5 vodního zákona 
vázán ukazateli vyjadřujícími aktuální stav vody ve vodním toku, nejvýše 
přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisními 
standardy) uvedenými v příloze č. 1 k nařízení…“

V části „Stanovení emisních limitů ukazatelů znečištění odpadních 
vod“ tohoto metodického pokynu je uvedeno:

„Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových emisní limity podle § 6 odst. 2 nařízení do výše 
emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k nařízení podle druhu 
vypouštěných odpadních vod a podle typu a množství znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách, s přihlédnutím k imisním standardům 
stanoveným v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení a k cílovému stavu jakosti 
vod ve vodním toku. Od 1. 1. 2010 stanoví vodoprávní úřad cílové 
emisní limity kombinovaným způsobem tak, aby imisní standardy 
stanovené v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení a jakostní cíle přílohy 
č. 2 k nařízení byly dosaženy v požadovaných lhůtách při respektování 
principu, že požadavek vodoprávního úřadu nesmí být nad rámec defi-
novaný nejlepší dostupnou technikou ve výrobě a nejlepší dostupnou 
technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod. V případě zdrojů 
(zařízení) podléhajících zákonu č. 76/2002 Sb. platí nejlepší dostupné 
techniky, resp. dokumenty BREF v oblasti nakládání s odpadními vodami 
a odpadními plyny.“

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů [11], v § 3d uvádí:

„Povolení k nakládání s povrchovými vodami kromě náležitostí stano
vených zvláštními právními předpisy obsahuje… d) název vodního toku, 
číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního 
toku, pokud se povolení týká vodního toku,… h) určení polohy místa 
vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi určenými v souřad
nicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální).“

Zde je možné ocenit to, že se vyhláška zmiňuje o pojmu vodní tok 
– spolu s dalším upřesňujícím vymezením (na rozdíl od používání ne zcela 
jednoznačného pojmu „povrchové vody“ v nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. [9] a metodickém pokynu [16]). Již neplatný metodický pokyn č. 5 
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
[24], uváděl k příloze č. 3 nařízení:

„Imisní standardy v tabulce 1 vyjadřují přípustné znečištění povrcho-
vých vod při průtoku Q

355
, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku 

vody v toku, nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 
95 %. Obě hodnoty vyjadřují přiměřené pravděpodobnostní zabezpečení 
výpočtu cílových emisních limitů; hodnota ukazatele při průtoku Q

355
 

se považuje za ekvivalentní hodnotě s pravděpodobností nepřekročení 
95 %. Pro většinu ukazatelů nelze hodnotu při průtoku Q

355
, popřípadě při 

minimálním zaručeném průtoku vody v toku, vůbec vypočítat, nebo by 
nebyla z hlediska přístupu k řešení reprezentativní. Proto se při hodnocení 
stavu jakosti povrchové vody vypočítává hodnota s pravděpodobností 
nepřekročení 95 %.“

Zrušené nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele 
přípustného stupně znečištění vod [23], v příloze č. 3 podávalo násle-
dující vysvětlení:

„Hodnoty ukazatelů vyjadřují znečištění povrchových vod při 355den-
ním průtoku, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v nich 
a po smísení s odpadními nebo zvláštními vodami, nebo hodnotu ukaza
tele s pravděpodobností nepřekročení 90 % (u kyslíku překročení).“

Zrušené nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele 
přípustného stupně znečištění vod [22], v § 3 určilo, že:

„Při rozhodování o vypouštění vod je vodohospodářský orgán povinen 
přihlížet i k ukazatelům II a III; jejich závaznost stanovuje postupně podle 
zájmů ochrany vod a místních vodohospodářských podmínek. Ukazatele III 
vyjadřují znečištění povrchových vod při 335denním průtoku, popřípadě 
při minimálním zaručeném průtoku vody v nich a po smísení s odpadními 
nebo zvláštními vodami.“

V obou případech byl použit pojem „povrchové vody“, nikoliv „vodní 
tok“. Zrušené nařízení vlády č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele 
přípustného stupně znečištění vod [21], uvádělo v § 1 odst. 1:
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„Ukazatele přípustného stupně znečištění povrchových vod, uvedené 
v příloze tohoto nařízení, jsou závazné pro vodohospodářské orgány při 
povolování vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrcho-
vých; vodohospodářské orgány přitom v závažných případech, zejména 
v zájmu ochrany životního prostředí, popřípadě jiných důležitých zájmů 
společnosti, použijí při povolování vypouštění odpadních a zvláštních vod 
do vod povrchových pro jednotlivé vodní toky, popřípadě jejich úseky, 
které nejsou prohlášeny za toky vodárenské, hodnoty přísnější, a to až 
do výše hodnot stanovených pro toky vodárenské.“

Opět lze vysledovat obdobnou nedůslednost, jako tomu bylo u meto-
dického pokynu č. 5 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
[24]. Nařízení vlády č. 25/1975 Sb. [21] mělo v § 2 odst. 1 následující 
ustanovení:

„Ukazatele se vztahují k množství látek v recipientu po smíšení 
s odpadními nebo zvláštními vodami. Vliv vypouštěných odpadních nebo 
zvláštních vod na vody v recipientu se zjišťuje přepočtem z hodnot těch
to vod na poměry v recipientu tak, že se uvažuje skutečný objem vody 
v recipientu, který se u vodních toků nahrazuje 355denním průtokem. 
V uměle vzdutých úsecích vodních toků (vodní nádrže apod.) se tento 
průtok určuje v profilu, kde dochází k výtoku vody ze vzdutého úseku.“

Ve výše uvedeném textu naopak zjistíme, že se začaly používat pojmy 
„recipient“ a „vodní tok.“ 

Pokud jde o vypouštění odpadních vod do vod podzemních – základní 
ustanovení jsou dána v platném zákonu č. 254/2001 Sb. [6], a to v § 38 
odst. 4 – na základě novely provedené zákonem č. 20/1974 Sb. (došlo 
ke změně celého § 38):

„Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. 
Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky 
nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) do půdních vrstev, 
z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně 
z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě 
posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.“

Původní znění § 38 odst. 4 v zákonu č. 254/2001 Sb. [6] před novelou 
provedenou zákonem č. 20/2004 Sb. bylo následující:

„Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimečně 
z jednotlivých rodinných domků a staveb pro individuální rekreaci na zákla
dě individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Odpadní 
vody nesmějí být vypouštěny přímo do pásma nasycení (§ 2).“

Ustanovení § 2 odst. 2 novelizováno nebylo a zní: 
„Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským 

povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní 
vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve 
studních.“

Ve zrušeném zákonu č. 138/1973 Sb. [19] se dané problematiky 
věcně dotýkal pouze § 23 (viz výše).

Definice pojmů vodní tok a povrchové vody v zákonu 
č. 254/2001 Sb. a ve zrušeném zákonu č. 138/1973

Uvedené problémy, které byly nastíněny v předcházející části tohoto 
článku, vznikly na základě jisté nedůslednosti s ohledem na používání poj-
mů „povrchová voda“ a „vodní tok“. Není příliš šťastným řešením přede-
vším to, že v hlavním právním předpisu, tj. v zákonu č. 254/2001 Sb. [6], 
je pojem „povrchové vody“ (navíc v plurále) uveden již v § 2 odst. 1:

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 
povrchu; tento charakter neztrácejí, protékajíli přechodně zakrytými 
úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních 
vedeních.“

A naopak pojem „vodní toky“ (opět formulace v plurále) je definován 
až v § 43 odst. 1:

„Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě 
trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle 
vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích 
přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo 
zakrytými úseky.“

Je zřejmé, že by bylo vhodnější oba pojmy definovat současně (ve 
vzájemné věcné a logické provázanosti) hned v § 2 zmiňovaného zákona. 
Koryto vodního toku je v platném zákonu nyní definováno v § 44 zákona 
č. 254/2001 Sb. [4] následovně:

„Protékáli vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemo
vitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Pro
tékáli vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí 
jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující 
dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která 
zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého 
území. V pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhodne místně 
příslušný vodoprávní úřad.“

Po citaci definic, které věcně souvisely s pojednávanou problematikou, 
si dovolíme provést určitou odbočku. Půjde o podrobný rozbor znění § 43 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [4] (tj. výše uvedené definice vodního 
toku). Protože tento paragraf lze pokládat za „klíčový“, zvolili jsme 

metodu podrobné právně-logické analýzy. Zjištěné nesrovnalosti sice 
s pojednávanou problematikou souvisejí jen nepřímo – přesto si však 
myslíme, že je vhodné analyzovat některé související obtíže.

Vodní tok jsou „vody“, které tečou vlastním spádem. Voda je podstat-
ným jménem označujícím danou látku (má určitou kvalitu a podstatu). 
Podle klasického logického (filozofického) vymezení pojmu látky platí, 
že látka neoznačuje těleso (tvar), naopak označuje podstatu těles (jde 
o totožnost s pojmem určujícím kvalitu – nikoliv kvantitu). Forma spolu 
s pojmem tvar označuje princip aktualizované možnosti látky a je fakto-
rem, díky kterému se látka stává jednotlivou konkrétní věcí. Pokud jde 
o jazykovou analýzu, je zapotřebí se zmínit o tom, že pojem vodní tok je 
v zákonu uveden v plurálu. Teoreticky by bylo možné v singuláru dovodit 
slovní spojení: „vodní tok je povrchová voda“. Problémem však je, že 
definice v § 2 odst. 1 téhož zákona má znění: „Povrchovými vodami jsou 
vody…“ (opět plurál). Uvedené „vody“ tečou v korytě. Je korytem tvar 
či určitá vrstva půdy spolu s příslušnými sedimenty a živými bentickými 
organismy – nebo jde jen o pozemek? Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů [3], používá (s ohledem na 
členění pozemků podle § 2 odst. 3) pojem „vodní plocha“. S ohledem 
na výše uvedené úvahy je možné dovodit následující tři varianty právně-
logického výkladu.
1) Varianta A – (slovní spojení: „v nich uměle vzdutých“). Pokud je míně-

no, že uvedený pojem logicky značí: „povrchové vody uměle vzduté 
v tocích“ – definiendum (výraz, který je definován) je určeno pomocí 
definiens (výraz, pomocí něhož se definuje), tj. „tok“ – jde o definici 
typu „ignotum per ignota“ (neznámé neznámým). (Tok je totiž pojem, 
který má být určen pojmem koryto a pojmem povrchové vody.)

2) Varianta B – Pokud je míněno, že uvedený pojem logicky značí: „povr-
chové vody uměle vzduté v povrchových vodách“ (definiendum je 
určeno pomocí definiens „povrchové vody“) – jde jednoznačně o definici 
typu „idem per idem“ (totéž je vysvětlováno týmž).

3) Varianta C – Tato je asi nejpravděpodobnější – jde o gramatickou chybu, 
správně by mělo být: „včetně vod v něm (korytě) vzdutých“.
Pro srovnání (v návaznosti na výše uvedenou analýzu § 43 a 44 platné-

ho zákona) uvádíme § 2 zrušeného zákona č. 138/1973 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [20]:

„(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zem
ském povrchu; podzemními vodami jsou vody v zemských dutinách 
a zvodnělých vrstvách zemských. Práva k těmto vodám upravuje tento 
zákon.

(2) Za povrchové ani podzemní vody se nepovažují přírodní léčivé 
vody a přirozeně se vyskytující minerální stolní vody, jakož i vody, které 
jsou podle horních předpisů vyhrazenými nerosty a vodami důlními (dále 
jen ‚zvláštní vody‛).

(3) Na zvláštní vody se vztahuje tento zákon, jen pokud tak výslovně 
stanoví.“

Pojem vodní tok (následně i koryto vodního toku) byl definován 
v § 31:

„(1) Vodní toky (odkaz č. 13 na čl. 8 Ústavy ČSSR – zákon č. 100/1960 
Sb. – národním majetkem se staly vodní toky a přírodní léčivé zdroje) 
jsou vody trvale tekoucí po zemském povrchu mezi břehy buď v korytě 
přirozeném (popřípadě upraveném), jako bystřiny, potoky, řeky, nebo 
v korytě umělém, jako průplavy, vodní kanály, nádrže apod., nebo vody 
nacházející se ve slepých ramenech vodních toků, včetně jejich koryt.

(2) U vodních toků, jejichž koryta nejsou označena vlastním parcelním 
číslem a nejsou jako taková vedena v evidenci nemovitostí podle zvlášt
ních předpisů (odkaz č. 14 na v té době platný zákon č. 22/1964 Sb., 
o evidenci nemovitostí), se za přirozené koryto považuje dno a břehy až 
po břehovou čáru, která je určena hladinou vody, která stačí protékat 
mezi břehy, aniž se vylévá do přilehlého území.

(3) Za pozemky, tvořící podle předchozích odstavců přirozené koryto, 
nepřísluší náhrada; jinak přísluší náhrada obdobně podle předpisů 
o vyvlastnění.

(4) Pozemky, tvořící přirozené koryto, které v době vydání tohoto 
zákona nejsou označeny vlastním parcelním číslem a nejsou jako takové 
vedeny v evidenci nemovitostí podle zvláštních předpisů, nebudou ani 
nadále takto označovány a evidovány vlastním parcelním číslem, pokud 
nejde o případy hospodářsky nebo jinak odůvodněné. O těchto případech 
zvláštního charakteru se dohodnou vodohospodářské orgány s přísluš
nými orgány pro geodézii a kartografii.“

Na rozdíl od stávajícího platného zákona č. 254/2001 Sb. [4] byly 
vodní toky v zákonu č. 138/1973 Sb. [19] (definované v § 31) chápány 
tak, že jde o vody trvale tekoucí po zemském povrchu mezi břehy buď 
v korytě přirozeném (popřípadě upraveném), jako bystřiny, potoky, řeky, 
nebo v korytě umělém, jako průplavy, vodní kanály, nádrže apod., nebo 
vody nacházející se ve slepých ramenech vodních toků, včetně jejich koryt. 
Přes určité dílčí výhrady lze s uvedenou definicí souhlasit. Právě dovětkem 
„… včetně jejich koryt“ se tak zákon v celkovém pojetí „navrátil“ ke staré 
římské zásadě: „Non est possibile, ut alveus fluminis publici non sit 
publicus.“ (Není možné, aby koryto veřejné řeky nebylo veřejné.)
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Koryto vodních toků bylo definováno v § 31 odst. 2 prostřednictvím 
odkazu na v té době platný zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitos-
tí. Za přirozené koryto se považovalo dno spolu s břehy až po břehovou 
čáru určenou hladinou vody, která stačí protékat mezi břehy, aniž by se 
vylévala do přilehlého území.

Souhrnně lze konstatovat, že právní úprava obsažená v zákonu 
č. 138/1973 Sb. [19] byla výstižnější a jednoznačnější než stávající 
a platná obsažená v zákonu č. 254/2001 Sb. [4].

Pro porovnání ještě uvedeme poněkud odlišnou definici povrchové 
vody podle čl. 4.1 ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní termi-
nologie [25]:

„Povrchová voda je voda na zemském povrchu ve formě různých 
vodních útvarů.“

Uvedená definice má určitý nedostatek s ohledem na to, že pojem 
vodního útvaru je v čl. 5.1 definován poněkud neobvykle:

„Vodní útvar – trvalá nebo dočasná soustředění vody na zemském 
povrchu nebo zemské kůře, charakterizovaná typickými formami výskytu 
a znaky hydrologického režimu.“

Tato definice je formulována v plurálu, správnější znění by mělo být 
v singuláru: „Vodní útvar je trvalé nebo dočasné soustředění vody na 
zemském povrchu nebo zemské kůře, charakterizované typickou formou 
výskytu a znaky hydrologického režimu.“ Dále je podle našeho názoru 
nadbytečné použití další vymezující lokalizace „nebo na zemské kůře“. 
V zákonu č. 254/2001 Sb. [6] jsou obsaženy v § 2 následující definice:

„(3) Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových 
nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou 
formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrolo
gického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 
podzemních vod.

(4) Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v urči
tém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku.“

Je zjevné, že uvedené znění zákona vycházelo z čl. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [17]. 
Výše uvedená definice v ČSN 75 0101 [25] tak není zcela správná, ne 
každé „soustředění“ vody je „vymezené“ a „významné“. V čl. 9.1 téže 
normy je následující definice:

„Vodní tok je vodní útvar, pro který je charakteristický trvalý nebo 
občasný pohyb vody v korytě a který je napájen z vlastního povodí nebo 
z jiného vodního útvaru.“

Tato definice se rovněž liší od platného ustanovení § 43 zákona 
č. 254/2001 Sb. [6].

Možné případy vypouštění odpadních vod do vod  
povrchových nesplňujících definici vodního toku

Představme si modelový případ, kdy jsou vypouštěny odpadní vody 
z menší obce, nově vybudovaného satelitního sídliště či domovní čistírny 
odpadních vod, která odvádí např. odpadní vody z rekreačního zařízení, 
atp. Takových případů se v běžné praxi vyskytuje poměrně značný počet. 
Mnohdy je v Základní vodohospodářské mapě ČR 1 : 50 000 vykreslena 
modrou linií vodoteč, která nesplňuje definici vodního toku. Může jít 
o občasný vodní tok, který je během delšího málovodného období bez 
jakéhokoliv průtoku vody. 

Dalším velmi častým případem je to, že tzv. hlavní odvodňovací zařízení 
splňující definici uvedenou v § 2 odst. 5 vyhlášky č. 225/2002 Sb. [13] 
bylo zaneseno do seznamu drobných vodních toků (MLVH 1981). Z hle-
diska správy tohoto „vodního toku“ může nastat určení správce (např. 
Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS). Z pohledu hydrologického 
by šlo pouze o vodoteč odvádějící z podrobných odvodňovacích zařízení 
vodu jen v extrémně vlhkých obdobích (např. na jaře) – nikoliv o vody 
tekoucí trvale (nebo po převažující část roku). Charakteristický průtok 
Q
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 by byl nejspíše nulový. Nejen ten, ale i např. hodnota mediánu by 

mohla být nulová (tj. v průměru více než 183 dní v roce by průtok v této 
vodoteči byl roven nule). 

Pokud by byly odpadní vody (z menší obce nebo domovní čistírny 
odpadních vod) vypouštěny v daném místě, kde se po převažující část 
roku povrchové vody nevyskytují, pak by mohlo dojít k ohrožení vod pod-
zemních, protože vypouštěné odpadní vody by se částečně vsakovaly na 
dně vyschlého koryta takovéto vodoteče.

Z hlediska vypouštění odpadních vod je zapotřebí vzít do úvahy pouze 
ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [6], nikoliv např. 
zanesení do příslušného seznamu drobných vodních toků (MLVH 1981). 
Nesmí být směrodatnou ani ta skutečnost (především s ohledem na zákon 
č. 254/2001 Sb. [6]), že v daném případě může (s ohledem na vyhlášku 
č. 26/2007 Sb. [7]) jít o plochu označenou kódem 11 – vodní plocha.

Právně-teoretická analýza možných případů vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Přes určité nejasnosti u pojmů vodní tok a povrchové vody platí, že 
pokud vypouštíme odpadní vody do vod povrchových – pak musí existovat 

reálný výskyt povrchových vod v definovaném (a z hlediska vodoprávních 
předpisů posuzovaném) místě vypouštění (odpadních vod do povrchových 
vod). Tím není míněno, že se zde musí povrchové vody vyskytovat trvale. 
Může být realizováno řízené vypouštění, a to pouze v období, kdy se povr-
chové vody v daném místě a čase vypouštění vyskytují. Pokud však takový 
způsob vypouštění neexistuje, a je dokonce technicky nerealizovatelný, 
pak je třeba, aby byly odpadní vody vypouštěny průběžně (byť ne zcela 
rovnoměrně s ohledem na jejich množství a kvalitu). V takovém případě 
však musí jít o trvalý výskyt povrchových vod v dané lokalitě; ty by pak 
podle platných kritérií měly naplňovat definici vodního toku, plně v souladu 
s § 43 zákona č. 254/2001 Sb. [6]. S ohledem na dikci „po převažu-
jící část roku“ (na rozdíl od zrušeného zákona č. 138/1973 Sb. [19]) 
a prováděcí nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [9] lze dovodit, že v daném 
místě vypouštění (do vodního toku) musí existovat příslušná (s ohledem 
na vypouštění odpadních vod požadovaná) hydrologická charakteristika 
(nejspíše by mělo jít o Q
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), a to „nenulová“. Protože platí, že po smíšení 

odpadních vod s vodami povrchovými se z hlediska právního tyto mění 
na vody povrchové, mělo by být množství vypouštěných odpadních vod 
adekvátní k velikosti průtoku ve vodním toku (recipientu).

Při posouzení, zda v daném případě jde o vodní tok, který splňuje 
požadavky stanovené v § 43 zákona č. 254/2001 Sb. [6], je rozhodu-
jící především časový výskyt povrchových vod. V některých případech 
mají pozemky (na základě vyhlášky č. 26/2007 Sb. [7]) charakteris-
tiku označenou kódem 11 – vodní plocha. Přitom však nemusí jít vždy 
o vodní toky ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb. [6]. Důležitý je 
rovněž § 48 odst. 2 téhož zákona, který pojednává o určení správce 
vodního toku. Pokud by byla správcem vodního toku organizační složka 
státu (např. ZVHS), pak k podání žádosti o určení správce vodního toku 
k Ministerstvu zemědělství nedochází (viz poslední věta § 48 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb. [6]).

U podzemních vod lze na základě platného ustanovení obsaženého 
v § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. [6] dovodit to, že vypouštění 
odpadních vod do půdních vrstev, z nichž by tyto mohly do vod podzemních 
vniknout, je možné povolit pouze výjimečně u jednotlivých rodinných domů 
a u staveb k individuální rekreaci. Tím není určeno po jakou část roku. 
Pokud nejsou odpadní vody (průběžně vypouštěné po celý rok) vypouštěny 
pouze do vodního toku s „trvalým“ výskytem povrchových vod, pak může 
dojít k vypouštění do vyschlého koryta v případě, že se hladina okolních 
podzemních vod nachází na nižším horizontu než dno daného koryta. 
Pouze za situace, kdy se v korytu povrchová voda vyskytuje trvale, platí, 
že tato je dotována vodami podzemními z okolního prostředí. V suchém 
období existuje riziko průsaku části (s vodami povrchovými nesmíšených) 
odpadních vod do vod podzemních; tím však dochází k naplnění skutkové 
podstaty ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. [6], ve znění 
novely č. 20/2004 Sb., a to k vypouštění (byť části) vod odpadních do 
vod podzemních, což je přípustné (a to jen výjimečně) v případě, že jde 
o jednotlivé rodinné domy nebo stavby k individuální rekreaci.

Závěr a legislativní doporučení
Do zákona č. 254/2001 Sb. [6] bude časem možná zapotřebí zapra-

covat další definice, řadu ustanovení by bylo vhodné upřesnit a doplnit. 
Rovněž je věcí úvahy, zda neprovést změnu u stávajícího § 38 zákona 
č. 254/2001 Sb. [6]. Šlo by o následující věcné členění:
1. odpadní vody a jejich zneškodňování,
2. vypouštění odpadních vod do vodních toků,
3. vypouštění odpadních vod do ostatních povrchových vod,
4. vypouštění odpadních vod do podzemních vod.

Vypouštění podle bodu 3 a 4 by bylo možné (podle našeho názoru) 
pouze a jen na základě posudku osoby s odbornou způsobilostí – ve 
vazbě na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém 
geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů [1].

Dále se jeví jako nezbytné provést opravu u definice vodního toku, kde 
jde o jazykově-logickou nesrovnalost. O tom bylo pojednáno v předcháze-
jícím textu. Do určité míry by se mělo zvážit, že vymezení „Vodní toky jsou 
povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující 
část roku“ je dosti nejednoznačné – na rozdíl od starší formulace uvedené 
v zákonu č. 138/1973 Sb. [19] – „Vodní toky jsou vody trvale tekoucí 
po zemském povrchu…“. Pokud by se zdálo, že požadavek „vody trvale 
tekoucí“ je příliš „náročný“, pak by bylo zapotřebí rámcově stanovit to, že 
průtok Q
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 má určitou minimální hodnotu. Nejvhodnější variantou právního 

vymezení by byl odkaz na prováděcí právní předpis spolu s institucionálním 
zajištěním odborných činností (posouzení). Jde o to, že by bylo vhodné 
pověřit (na základě právního zmocnění) příslušnou instituci (například 
by mohlo jít o Český hydrometeorologický ústav) ve spolupráci s místně 
příslušným (dotčeným) správcem povodí (popřípadě správcem vodního 
toku) výkonem funkce pověřené odborné instituce (subjektu), která by 
popřípadě zajišťovala podklady pro správní rozhodnutí. U významných 
vodních toků by vždy šlo o vodní toky určené přímo ze zákona, popř. na 
základě zmocnění na prováděcí právní předpis (bez eventuálních taxativně 
vyjmutých některých pramenných úseků vodních toků).
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Discharge of wastewater into surface waters or into watercourse? 
(Kult, A.)

The article deals with discharge of wastewater into surface water. 
The second part of the article describes the situation in the Czech 
Republic before/after the release of the Act No. 254/2001 Coll., on 
water and on amendment to some acts (Water Act) as amended by 
subsequent provisions. In the third part attention is devoted to the 
definition of watercourse. In the fourth part the discharge of wastewater 
into surface water, which is not watercourse in terms of the section 43 
of the Act No. 254/2001 Coll., is described. In the fifth part theoretical 
legal analysis of options for wastewater discharges into surface water 
is carried out. In the end of the article recommendations with respect 
to existing version of the Act No. 254/2001 Coll. are given.
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Projekt Morava IV (2003–2006) (Zdeněk Šunka aj.)
Brno, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, 97 s., ISBN 978-80-85900-80-4.

Publikace informuje o řešení Projektu Morava IV (2003–2006), které 
navazovalo na předchozí etapy zabývající se problematikou ochrany vod 
a jejího prostředí v rámci oblastí povodí Moravy a Dyje. Projekt Morava IV 
byl zaměřen na rozšíření dosud získaných poznatků v oblasti komunálních 
a průmyslových bodových zdrojů znečištění, plošného a difuzního znečiš-
tění, jakosti povrchových a podzemních vod a stavu vodních ekosystémů. 
Vzhledem k tomu, že Česká republika přijala určitá přechodná opatření 
směřující ke splnění směrnice Rady 91/271/EHS a všechny povrchové 
vody na území České republiky byly vymezeny jako citlivé oblasti, Projekt 
Morava IV podrobně monitoroval a hodnotil stav kvality odpadních vod se 
zaměřením na plnění stanovených cílů. S ohledem na seznam prioritních 
a prioritních nebezpečných látek podle Přílohy X směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES a v souladu se seznamem nebezpeč-
ných a zvlášť nebezpečných látek podle Přílohy č. 1 vodního zákona 
byla pozornost zaměřena na nové poznatky o těchto vybraných látkách. 

Dále byly systematicky rozvíjeny aktivity zaměřené na hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod a na hodnocení poznatků o odbourávání 
nutrientů mokřadními společenstvy.

V oblasti ochrany vod a vodních ekosystémů existuje dosud značné 
množství problémů, které vyžadují podrobný výzkum a detailní teoretické 
řešení. Projekt Morava IV se zabýval konkrétními problémy uvedených 
oblastí povodí a vazbami mezi jednotlivými problémovými oblastmi. Výstu-
py dalších teoretických úloh byly v rámci řešení ověřovány a aplikovány 
tak, aby přispěly k naplnění stanovených cílů.

Projekt Odra III (2003–2006) (Luděk Trdlica aj.)
Ostrava, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, 39 s., ISBN 978-80-85900-81-1.

Publikace přináší výsledky Projektu Odra III řešeného ostravskou 
pobočkou VÚV T.G.M., v.v.i. Vzhledem k významu ochrany vod v povodí 
řeky Odry pokračovalo v Projektu Odra III rozšiřování poznatků o aktuál-
ním vlivu bodových, plošných a difuzních zdrojů znečištění na hydrosféru 
povodí, včetně hodnocení vývoje těchto vlivů v návaznosti na požadavky 
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO) i na 
požadavky, které vyplynou ze spolupráce na hraničních vodách mezi 
Českou a Polskou republikou.
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Význam ochrany vod a dalších složek vodních ekosystémů vzrostl 
v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Veškerou 
činnost v oblasti vodního hospodářství bylo nutno přizpůsobit platným 
směrnicím EU. Proto i řešení projektu Odra III bylo koncipováno tak, aby 
umožnilo specifikaci a zpracování podkladových materiálů pro tvorbu 
plánu v oblasti povodí Odry v intencích Rámcové směrnice EU o vodní 
politice 2000/60/ES. Náplní Projektu Odra III byla kromě výše uvede-
ného rovněž specifikace opatření a činností pro zajištění účinné ochrany 
jakosti povrchových a podzemních vod, při systematickém zlepšování 
jejich jakosti.

Atlas zařízení pro nakládání s odpady. 1. díl Skládky nebezpeč-
ných odpadů (Jan Buda)
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2007, 36 s., ISBN 978-80-85900-75-0.

Skládkování odpadů je stále nejrozšířenějším způsobem jejich odstra-
nění. Hlavním důvodem jsou poměrně nízké poplatky za uložení odpadů 
na skládky. Přesto má však počet skládek stále klesající tendenci. Nyní 
provozované skládky vznikly převážně kolem roku 1996 a do 16. 7. 2009 
by měl být zajištěn jejich plný soulad se současnou legislativní úpravou, 
která je plně harmonizována s legislativou ES, a to se směrnicí Rady 
1999/31/ES o ukládání odpadů na skládkách (podle čl. 16 směrnice 
a její přílohy II).

Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:
•	 S-IO – určené pro inertní odpady,
•	 S-OO – určené pro ostatní odpady,
•	 S-NO – určené pro nebezpečné odpady.

Odpady lze na skládky přijímat na základě druhu a kategorie odpa-
dů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 
Sb. a ve znění vhlášky č. 168/2007 Sb., dále podle skutečných vlast-
ností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve 
vyhlášce č. 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 (podle třídy vyluhovatelnosti, 
vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině).

Obsahem Atlasu zařízení pro nakládání s odpady je soubor map 
a ortofotosnímků jednotlivých zařízení nacházejících se na území České 
republiky. První díl je věnován skládkám (celkem 26), které mají povolení 
ukládat nebezpečné odpady v roce 2007.

Atlas zařízení pro nakládání s odpady. 2. díl. Skládky ostatních 
odpadů (Buda, J.)
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, 166 s., ISBN 978-80-85900-84-2

Atlas skládek ostatních odpadů je druhým dílem Atlasu zařízení pro 
nakládání s odpady a navazuje na první díl z roku 2007, který byl věnován 
skládkám nebezpečných odpadů. Druhý díl se věnuje skládkám, které 
mají povolení ukládat odpady klasifikované jako ostatní (S-OO).

Skupina S-OO se dělí na podskupiny, resp. sektory skládek, jež jsou 
dány legislativou, tzn. vyhláškou č. 294/2005 Sb.:
• S-OO1 – skládky (nebo sektory skládek) určené pro ukládání odpadů 

kategorie O s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných 
látek,

• S-OO2 – skládky (nebo sektory skládek) určené pro ukládání odpadů 
kategorie O s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných 
látek a nereaktivních nebezpečných odpadů, 

• S-OO3 – skládky (nebo sektory skládek) určené pro ukládání odpadů 
kategorie O s podstatným obsahem organických biologicky rozložitel-
ných látek, na které nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.
Také v této publikaci jsou uvedeny ortofotosnímky skládkových zařízení 

nacházejících se na území České republiky v členění podle krajů. Celkem 
je uvedeno 142 skládek tohoto typu.

Klimatická změna a vodní zdroje v povodí Vltavy (Oldřich 
Novický aj.)
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, ISBN 978-80-85900-79-8.

Klimatická změna a její dopady na různé oblasti lidských činností 
a příprava zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým 
předmětem celosvětové politiky. Vodní hospodářství je přitom jednou 
z oblastí, která může být nejvíce zasažena. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka se této problematice 
dlouhodobě věnuje. S tím, jak jsou postupně zdokonalovány scénáře 
klimatické změny založené na výsledcích modelování globální cirkulace 
atmosféry v propojení s modely oceánů, jsou postupně zpracovávána 
odpovídající modelová řešení hydrologické bilance, odhady změn hydro-
logického režimu a jeho dopady na vodní zdroje a vodní hospodářství, 
zejména na zásobování vodou.

V současné době jsou k dispozici regionální scénáře klimatické změ-
ny, které jsou zpracovány pro podstatně jemnější plošné rozlišení než 
předchozí scénáře globální. Ve VÚV T.G.M., v.v.i., se používají scénáře 
založené na simulacích regionálními modely HIRHAM a RCAO. 

Předložená publikace nejprve stručně shrnuje významné výsledky studií 
dopadů klimatické změny zpracovaných v rámci činností Mezivládního 
panelu změny klimatu (IPCC), který byl založen v roce 1988 Světovou 
meteorologickou organizací (WMO) a organizací Program OSN pro otáz-
ky životního prostředí (UNEP). V následujících kapitolách je pozornost 
věnována shrnutí výsledků studií možných dopadů klimatické změny 
na hydrologický režim v České republice, jsou uvedeny ukázky již se 
projevujících dopadů klimatické změny v oblasti meteorologických a hyd-
rologických veličin a na příkladě povodí Vltavy a její vodohospodářské 
soustavy je ukázán postup a výsledky simulací dopadů klimatické změny 
na vodní zdroje. 

Získané výstupy ukazují na nutnost sledovat problematiku výskytu 
klimatických změn se zvýšenou pozorností a včas se zabývat metodami 
umožňujícími zpřesnění výhledových potřeb vody (se zavedením předpo-
kladu dosažení reálných úspor v oblasti užívání vody), zpřesnění odhadu 
možných klimatických změn a řešením zapojení výhledových zdrojů 
(obecně zvýšením akumulace vody v povodích) a jejich uplatněním za 
různých situací. 

Publikace je možno objednat na tel. 220 197 260 nebo e-mailem 
Kuckova@vuv.cz.

Redakce

Odborné semináře VÚV T.G.M., v.v.i., 
v roce 2009
15. 1. 2009
Mikrobiologie vody (RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Mgr. Kateřina Horá
ková, Ph.D.)
19. 2. 2009
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí 
řeky Odry (RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.)
19. 3. 2009
Vlastnosti a hodnocení odpadů a výrobků z odpadů (Ing. Dagmar Sirot
ková)
16. 4. 2009
Kvalita ekosystémů a společenstev organismů tekoucích vod pod vlivem 
civilizačních faktorů (Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.)
21. 5. 2009
Výzkum interakce mezi suchozemskými a vodními ekosystémy pro potřeby 
ochrany přírody (Ing. Tomáš Mičaník)
18. 6. 2009
Evidence kontaminovaných míst (Mgr. Marta Martínková)

Semináře se konají v přednáškovém sále ústavu, vždy ve čtvrtek od 
14 hodin, vstup volný.

Další informace: Pavel Polka; tel.: 220 197 350, e-mail: polka@
vuv.cz.

Magdeburský seminář o ochraně vod
Ve dnech 7.–10. října 2008 se v Magdeburku uskutečnil již 13. ročník 

Magdeburského semináře o ochraně vod. Vrátil se tak do míst, kde 
v roce 1988 vznikla tradice jeho konání. Pozvání hlavních organizátorů 
– Střediska výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) a Meziná-
rodní komise pro ochranu Labe (MKOL) – přijalo více než 250 odborníků 
z oblasti vědy a praxe z České republiky, Německa, Polska a Rakouska. 
Jednacími jazyky byly čeština a němčina. 

Seminář na téma Labe a jeho proměny se věnoval především těmto 
oblastem: dlouhodobé změny v povodí Labe, realizace Rámcové směrnice 
ES o vodách, důsledky klimatické změny, problematika správy vodních 
toků, povodní i nízkých průtoků, dosažení dobrého ekologického stavu, 
potenciálu i požadavky plavby, omezení zatížení toků v povodí Labe 
vypouštěním odpadních vod a vnosy znečišťujících látek, výzkum jezer 
a řešení problémů se zatápěním prostorů po těžbě uhlí.

Bylo předneseno 50 odborných přednášek, z toho polovina českých. 
Kromě příspěvků zabývajících se problematikou povodí Labe zazněly na 
semináři i přednášky se vztahem k povodí Rýna, Dunaje, Odry a dalším 
zajímavým oblastem. Součástí semináře byly i prezentace 60 posterů 
a odborné exkurze ke křižovatce vodních cest u Magdeburku a k údolním 
nádržím v pohoří Harc. 

Další informace o této významné odborné akci včetně programu a sbor-
níku najdete v aktualitách na internetových stránkách MKOL http://www.
ikse-mkol.org. O organizaci příštího Magdeburského semináře v roce 2010 
se spolu s MKOL uchází Povodí Ohře, s. p., a měl by se konat v Teplicích.

Ing. Marie Kalinová, VÚV T.G.M., v.v.i. 
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DEVADESÁTINY PROfESORA  
PAVLA NOVÁKA

Dne 7. září 2008 oslavil v plné duševní 
svěžesti a fyzické síle své devadesáti-

ny rodák ze Stříbra – významný český vědec 
prof. dr. Ing. Pavel Novák, DrSc., kterému 
letos udělila Akademie věd České republiky 
medaili De scientia et humanitate optime 
meritis. Jde o nejvyšší uznání AV ČR, jež se 
tak právem dostalo vědci, který se význam-
ně zasloužil o rozvoj české a světové vědy 
a vzdělanosti, dosáhl významného meziná-
rodního uznání a svou osobní statečností 
a přístupem jemu vlastním se stal příkla-
dem pro mnohé žáky a spolupracovníky, jak 

přispívat k řešení složitých politických i lidských situací. Měl jsem to velké 
štěstí, že jsem ihned po ukončení vysokoškolského studia v roce 1964 
po tři roky pracoval v oddělení pana profesora v tehdejším Výzkumném 
ústavu vodohospodářském v Praze-Podbabě a různými formami s ním 
spolupracuji dodnes. Přesto – nechť mi to pan profesor promine – text, 
který o něm píši, nemůže být s ohledem na skutečnost, kolik toho již 
vykonal, vyčerpávající.

Profesor Pavel Novák se narodil 7. září 1918 ve Stříbře v rodině Ing. 
Rudolfa Nováka a jeho ženy Elsy. Své mládí prožil nejprve ve Stříbře, pak 
v Plzni a poté v Praze, což bylo důsledkem především toho, že jeho otec 
byl mostním inženýrem u ČSD. Po přestěhování rodiny do Plzně v roce 
1923 tam Pavel vychodil obecnou školu a poté navštěvoval Masarykovo 
reálné gymnázium. Po 12 letech pobytu v Plzni se rodina v roce 1935 
opět přestěhovala – tentokrát do Prahy, a tak v letech 1935 až 1937 
pokračoval ve studiu na Reálném gymnáziu na Vinohradech. Toto studi-
um ukončil maturitou s vyznamenáním. Od roku 1937 do března 1939 
studoval na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po nacistické 
okupaci Československa se mu v březnu 1939 podařil útěk do Anglie. 
Osud jeho rodiny byl však nesmírně tragický. Jeho otec s matkou, sestra 
s rodinou a četní další příbuzní zahynuli v koncentračních táborech.

V období od útěku do června 1941 byl Pavel Novák externím studentem 
stavebního inženýrství na University of London, které ukončil bakalář-
ským diplomem s vyznamenáním (B.Sc.Hons). Studium se mu podařilo 
dokončit díky jeho píli, a to za pomoci malých stipendií a výdělků. K dění 
ve své vlasti nebyl nikdy lhostejný. Ihned po ukončení studia se stal 
dobrovolníkem čs. armády v Anglii. Byl vyčleněn pro válečně důležitou 
práci v povodí řeky Trent. Nejprve do roku 1942 pracoval jako asistent 
inženýr u plavební správy Trent Navigation Co, Nottingham a poté až 
do května 1945 jako odborný asistent na inženýrské fakultě University 
College, Nottingham. Je účastníkem zahraničního odboje 1942–1944. 
V květnu 1945 přilétá prvním letadlem Lancaster do Prahy s ostatními 
dobrovolníky na obnovu poválečného Československa.

V období 1945 až 1967 pracoval Pavel Novák ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském v Praze-Podbabě (VÚV) nejprve jako vědecký pra-
covník, a poté vedoucí vědecký pracovník v hydrotechnickém výzkumu, 
a to v celé řadě funkcí – vedoucí oddělení teoretické a experimentální 
hydromechaniky, vedoucí odboru hydrotechniky a náměstek ředitele 
ústavu (1950–55). Funkce nejsou uvedeny chronologicky, neboť v určitém 
období svého působení ve VÚV upadl v nemilost s ohledem na válečné 
působení v Anglii. V roce 1946 získal Pavel Novák nostrifikaci Ing. na 
Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) a v roce 1949 titul 
Ing. Dr. V roce 1958 obhájil na ČVUT titul kandidáta věd (CSc.) a v roce 
1965 na Vysokém učení technickém v Brně titul doktora věd (DrSc.). 
V roce 1961 byl jmenován docentem a v roce 1967 profesorem pro 
obor hydrauliky. Má značný podíl na tom, že se v období jeho působení 
ve Výzkumném ústavu vodohospodářském stal odbor hydrauliky VÚV 
doslova vlajkovou lodí (flagship) hydrotechnického výzkumu v Českoslo-
vensku. Odborné veřejnosti jsou velice dobře známy výzkumy, které ve 
VÚV osobně vedl nebo se na nich podílel. Jde o rozsáhlé výzkumy říčních 
tratí, vodních děl na Labi, Vltavě a Váhu, přehrady Bicaz v Rumunsku, 
povodňových a průlomových vln na rozsáhlém hydraulickém modelu 
Vltavské kaskády, vodárenského štolového přivaděče Želivka–Praha atd. 
Vedl základní výzkum měření splavenin a vyvinul lapák splavenin, jehož 
účinnost také prověřil ve velkém pokusném žlabu ústavu, vedl komplexní 
výzkum hydrauliky podjezí vodních děl, výrazně přispěl ke zdokonalení 
teorie modelové podobnosti atd. 

Od června 1967 do září 1968 byl prof. Ing. Pavel Novák, DrSc., ředi-
telem Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV (ÚH ČSAV). Po sovětské okupaci 
21. srpna 1968 odchází se svou manželkou Elizabeth, dcerou Zuzanou 
a synem Michalem do zahraničí. Od září 1968 do září 1970 pracoval ve 
Velké Británii nejprve jako „visiting profesor“ na City University of London 
a docent na univerzitě v Newcastle upon Tyne. Následujících 13 let, tj. 
od září 1970 do září 1983, pak byl na univerzitě v Newcastle upon Tyne 

řádným profesorem (Professor of Civil and Hydraulic Engineering).
Na univerzitě v Newcastle upon Tyne se věnoval výuce a výzkumné 

činnosti v oboru hydrauliky a hydrotechniky. Byl také vedoucím postgra-
duálního studia (jen pro zajímavost: v roce 1983 měla tato univerzita 
největší počet postgraduálních studentů ve vodním hospodářství na vyso-
kých školách ve Velké Británii). Od roku 1984 je každoročně udělována 
Cena Pavla Nováka pro nejlepšího studenta ve vodním hospodářství na 
této univerzitě. Vybudoval zde hydraulickou laboratoř, která byla v roce 
jeho 85. narozenin (2003) pojmenována jeho jménem.

Na univerzitě v Newcastle upon Tyne zastával profesor Novák různé 
akademické funkce: Member of University Senate (1973–79), Council 
(1978–81) a Court (1981–83), tj. byl postupně členem univerzitního 
senátu, rady a vedení univerzity; na univerzitě zastával i řídicí funkce: 
Head of Department of Civil Engineering (1981) a Head of School of Civil 
and Mining Engineering (1982), tj. v prvém případě funkci vedoucího 
katedry a ve druhém případě funkci na úrovni děkana. Ve Velké Británii 
byl však i jinak významně činný – především jako Member of UK Research 
Council Committees (1974–82). Po dovršení 65 let odchází profesor 
Pavel Novák v září 1983 do penze a je jmenován emeritním profesorem 
(Emeritus Professor of Civil and Hydraulic Engineering University of 
Newcastle upon Tyne, UK). 

Od odchodu profesora Nováka do důchodu sice letos uplynulo plných 25 
let, ale pan profesor je stále velice činný. Dále se věnuje jak přednáškové 
a publikační činnosti, tak i výzkumné činnosti v oboru hydrauliky a hydro-
techniky. Je členem mnoha odborných a zkušebních komisí, konzultantem 
Světové meteorologické organizace (WMO), konzultantem UNDP (United 
Nations Development Programme), jakožto i konzultantem řady předních 
britských projekčních kanceláří (zejména Halcrow pro stavbu vodního díla 
Mrica v Indonésii) a zámořských společností a organizací (návrhy přelivů 
vodních děl, stavby pro zásobování vodou, ovládání povodní a navrhování 
odvodnění, ovládání pohybu splavenin a úpravy vodních toků).

Nelze přehlédnout ani jeho rozsáhlou přednáškovou činnost mimo 
Velkou Británii. Po dobu celých 30 let (1969–99) byl externím profesorem 
a členem fakulty International Institute for Hydraulic and Environmental 
Engineering v Delftu v Nizozemí. Přednášel také v zámoří: na University 
of Waterloo v Kanadě (visiting professor, 1976), Water Research Station, 
Poona v Indii (1986), University of Paraná v Brazílii (1986) a na Department 
of Water Resources, Bandung v Indonésii (1984–1985). Jeho přednášková 
a výzkumná činnost byla a je zaměřena hlavně na hydrauliku, říční hydrau-
liku, hydrotechniku, fyzikální modelování a přenos kyslíku u vodních děl.

Je na místě připomenout ocenění, kterých se mu po právu dostalo:
1967 – zahraniční člen-korespondent Akademie věd v Toulouse 

(Francie),
1972 – Fellow (nejvyšší stupeň členství) Institution of Civil Engineers 

(Velká Británie),
1973 – Fellow Chartered Institution of Water and Environmental 

Management (Velká Británie),
1965–69 a 1982–86 – člen Council, International Association of 

Hydraulic Engineering and Research (IAHR),
1984–92 – hlavní redaktor prestižního časopisu Journal of Hydraulic 

Research (IAHR),
1987 – Institution of Engineers of Australia James Hardie Speaker 

(Austrálie),
1989 – čestný člen IAHR (Honorary Member of International Associ-

ation of Hydraulic Engineering and Research) (jediný čs. občan a pouze 
druhý anglický s tímto uznáním),

1992 – Pamětní medaile Josefa Hlávky ČSAV (Československo),
1994 – Zlatá oborová medaile Stanislava Bechyně ČSAV (Česká 

republika),
2003 – Hydraulic Structures Medal, ASCE (American Society of Civil 

Engineers) (první Evropan),
2008 – Medaile De scientia et humanitate optime meritis (nejvyšší 

uznání Akademie věd ČR).
Profesor Novák publikoval více než 20 knih (jako autor, spoluautor 

i editor) a má více než 100 publikací v recenzovaných a impaktovaných 
časopisech a příspěvků na mezinárodních kongresech.

Má také mimořádnou zásluhu na šíření výsledků české vědy a výzku-
mu ve světě. Svědčí o tom řada příkladů a citací českých a slovenských 
autorů, které uvádí ve svých stěžejních spisech Models in Hydraulic 
Engineering a Hydraulic Structures, z nichž poslední spis se dočkal již 
4. anglického vydání a byl přeložen i do španělštiny a čínštiny. Profesor 
Pavel Novák si i po odchodu do zahraničí v roce 1968 zachoval české 
občanství a dokázal i v obtížných politických podmínkách (1968–1989) 
udržet kontakt s českými vodohospodáři a publikovat jejich práce. Názor-
ným příkladem je 5dílný sborník Developments in Hydraulic Engineering, 
kde byly publikovány práce českých vodohospodářů. Tento sborník se 
setkal ve světě s velkým ohlasem a byl přeložen i do japonštiny. Zásluž-
né bylo a je také trvalé úsilí pana profesora při zapojování pracovníků 
z oblastí výzkumu a projekce do mezinárodních aktivit.

Po obnovení demokracie u nás v roce 1989 se odborná spolupráce 
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profesora Nováka s pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářské-
ho T. G. Masaryka v Praze (VÚV T.G.M.), Ústavu pro hydrodynamiku 
Akademie věd České republiky (ÚH AV ČR) a Českého vysokého učení 
technického v Praze (ČVUT) ještě více zintenzivnila, nabyla nové kvality 
a trvá dodnes. S pracovníky ČVUT a VÚV T.G.M. se osobně podílel na 
řešení jednoho z projektů Grantové agentury ČR. Podílel se i na publi-
kování dosažených výsledků z tohoto projektu na dvou mezinárodních 
kongresech. Je spoluautorem monografie o výzkumu zlepšení plaveb-
ních podmínek v oblasti dolního Labe, vydané VÚV T.G.M. v roce 2002 
(Modelový výzkum zlepšení plavebních podmínek dolního Labe v úseku 
Střekov–Prostřední Žleb (česká verze ISBN 80-85900-41-6, anglická 
verze ISBN 80-85900-42-4) a je trvale žádaným konzultantem rozsáh-
lých hydrotechnických výzkumů vodního díla Děčín a také recenzentem 
monografií (anglické z roku 2007 a české z roku 2008) obsahujících 
hlavní výsledky těchto výzkumů.

Profesor Pavel Novák dokázal pomoci Výzkumnému ústavu vodohos-
podářskému T. G. Masaryka i ne zcela běžným způsobem. V roce 2003 
bylo z Univerzity v Newcastle dovezeno pro obnovu knihovny ve VÚV 
T.G.M. (zničené při katastrofální povodni v srpnu 2002 v Praze) zhruba 
600 knih a časopisů vážících zhruba 1/3 tuny. Tyto knihy a časopisy ze 

svých sbírek našemu ústavu věnoval profesor Novák se svými bývalými 
kolegy Dr. Nallurim a Mr. Johnsonem. Celou pomoc zorganizoval pan 
profesor. Dodatek k tomuto daru – dalších zhruba 90 kg knih a časopisů 
bylo z Newcastle dovezeno letos v červenci.

Co mohu na pana profesora prozradit? Od kolegů vím, že se věnuje 
malbě obrazů. Sám jen skromně přiznává, že léta chodí do nějakého 
kroužku v Newcastle, kde se učí malovat, a že malování věnuje vždy 
dva dny v každém týdnu. Má též velké štěstí na svou životní partnerku 
– manželku Elizabeth (Eli), která mu vždy byla pevnou oporou. Vzpomínám 
si na několik milých setkání s paní Eli po roce 1989 při každoročních 
dovolených pana profesora v Čechách a vím také, jak na jeho paní 
vzpomínají starší kolegové z našeho ústavu. To, že je paní Eli panu 
profesorovi vydatným pomocníkem, sama předvedla při přípravě výše 
zmiňovaných monografií, a to perfektními překlady českých textů do ang-
ličtiny. Závěrem přeji manželům Novákovým nejen zdraví a neutuchající 
elán, ale také ať jim všechno to, čemu se říká štěstí, ještě dlouho vydrží. 
Panu profesorovi pak ještě potěšení z hydrauliky a malování. Vždyť sám 
neustále dokazuje, že věda má také některé aspekty umění.

Ing. Josef Libý, CSc.
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Dispečerský systém  
SmVaK Ostrava  
v průběhu let 1996-2008

Cílem článku je přiblížení úspěšné spolupráce provozovatele 
SmVaK Ostrava a.s. s dodavatelem dispečerských systému QLine a.s 
při řešení dispečerského systému jedné z největších vodárenských 
soustav v ČR v zrcadle změn provozních požadavků a organizační-
ho vývoje v SmVaK Ostrava a.s. Na základě dlouhodobé zkušenosti 
je možné konstatovat, že vhodně navržený modulární a otevřený 
dispečerský systém se umí přizpůsobit různým provozním požadav-
kům bez potřeby radikální úpravy technického řešení.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. prošla v předchozích letech 
a zejména v roce 2005 řadou organizačních změn, které změnily 
potřeby a požadavky na provozování dispečerského systému. Řešení 
systému bylo původně navrženo pro regionální uspořádání a s ohle-
dem na tento požadavek byly optimalizovány radiové sítě, rozmís-
tění dispečerských center a uživatelských pracovišť i informační 
toky mezi nimi. Přenesením odpovědnosti na centrální dispečerské 
pracoviště – dispečink OOV, se některé části původního řešení 
(organizace radiových sítí, datové toky mezi servery telemetrie, 
dostupnost provozních informací pro uživatele) staly nevyhovují-
cími a bylo potřeba řešení dispečerského 
systému přizpůsobit požadavkům pro-
cesního řízení a potřebám společnosti. 
Díky pružné architektuře dispečerského 
software Retos_NT® a stavebnicovému 
řešení celého systému se technické řeše-
ní dokázalo přizpůsobit organizačním 
požadavkům bez kompromisů a s mini-
málními investičními náklady a podpořilo 
tak výkonnost hlavních procesů v SmVaK 
Ostrava a.s.

O provozovateli
SmVaK Ostrava a.s. působí na ploše cca 

3 682 km2 v dřívějších okresech Frýdek- 
-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Pit-
nou vodu rovněž dodává Městu Ostrava, 
Hranicím na Moravě, Lipníku nad Bečvou 
a také do polského města Jastrzębie-Zdrój. 
Společnost provozuje 4 633 km vodovod-
ních řadů se 115 820 vodovodními přípoj-
kami a 116 756 vodoměry. Kvalitní pitná 
voda je upravována v 18 úpravnách vod 
a dalších 43 místních zdrojích o celkovém 
výkonu 5 744 l/s. Voda je akumulována 
v 382 vodojemech o celkovém objemu 389 137 m3. 

Od regionálního uspořádání k procesnímu řízení
Vnitřní organizační struktura SmVaK Ostrava a.s. byla od svého 

založení až do roku 2005 založena na územně-správním rozdělení. 
Vodárenská společnost byla v tomto období tvořena pěti regionál-
ními správami. Správou OOV (Ostravský oblastní vodovod), který 
provozoval hlavní zdroje a dálkovodní zásobovací síť vodárenského 
systému OOV, a dále čtyřmi regionálními správami (Nový Jičín, 
Opava, Karviná a Frýdek - Místek), které relativně samostatně pro-
vozovaly místní zdroje a rozvodné sítě na území bývalých okresů. 
Centrum akciové společnosti v Ostravě řídilo chod společnosti jako 
celku. Od privatizace v roce 1992 směřovalo těžiště vnitřního vývoje 
společnosti k postupné centralizaci klíčových činností s cílem 
optimalizovat náklady. V roce 2005 prošla společnost zásadní orga-
nizační změnou a po vzoru utilitních společností přijala principy 
oborového řízení.

Zásady budování dispečerského informačního systému
Proces nasazování dispečinků u SmVaK Ostrava a.s. prošel roz-

vojem směrem k vyšší spolehlivosti a centralizaci. Do popředí se 
stále více dostávají otázky snižování nákladů a zvyšování kvality 
výsledných služeb poskytovaných zákazníkům.

Vzhledem k  dynamice vývoje měřicí, automatizační a zejména 
komunikační techniky, spojené s měnící se ekonomikou provozu 

těchto služeb, věnovala společnost pozornost především kvalitě.
Dispečerský systém je jeden z hlavních nástrojů operativního 

řízení a protože se měřicí, automatizační a zejména komunikační 
technika stále vyvíjí, byly po dohodě s SmVaK a řešitelem QLine 
přijaty zásady při budování celého dispečerského systému jako je:
• Otevřenost
• Modularita
• Nahraditelnost 

Jedním ze základních předpokladů pro naplnění těchto cílů je 
standardizace systémových rozhraní mezi hlavními prvky řešení. 
Jedná se o tato rozhraní:
• Komunikační rozhraní mezi dispečerským centrem a přenosovou 

sítí
• Komunikační rozhraní mezi přenosovou sítí a stanicemi teleme-

trie (RTU)
• Systémové rozhraní mezi RTU, měřící technikou a motorickou 

instalací

Přehled funkcí dispečerského systému (DIS)
Dispečerský systém SmVaK Ostrava a.s. je tvořen těmito základ-

ními prvky – Dispečerskými centry, přenosovými sítěmi a tele-
metrickými stanicemi. Tato infrastruktura slouží oběma základ-
ním provozním oborům společnosti– vodovodům i kanalizacím. 
Vzájemné vztahy jednotlivých částí jsou zřejmé z Přehledového 
schématu dispečerské sítě.

Na nejvyšší úrovni řízení pracuje centrální dispečink SmVaK 
Ostrava a.s. s nepřetržitým třísměnným provozem, tento provozně 
kooperuje se čtyřmi dispečinky PSV (provozních středisek vodovo-
dů) s jednosměnným provozem (ranní směna). Oborově stojí zcela 
samostatně šest dispečerských pracovišť PSK (provozu kanalizací 
a čistíren odpadních vod) na vybraných ČOV jednotlivých oblastí 
s nepřetržitým třísměnným provozem. Činnost všech dispečerských 
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pracovišť se opírá o provoz serverů telemetrie v komunikačních 
centrech (KC). Radiové přenosové sítě jsou řešeny na regionál-
ním principu s komunikačním centrem. Oblastní komunikační 
centrum řídí sběr dat v rámci regionu, provádí datovou konverzi 
hodnot z prostředí telemetrických stanic do prostředí informační-
ho systému SCADA a přenáší tyto hodnoty na hlavní dispečerské 
centrum SmVaK. V rámci jedné oblasti může být provozováno 
i několik přenosových sítí (např. PSV – OOV). Vždy je ale dodržen 
princip jediné řídící jednotky (serveru) stanic telemetrie. Všechny 
servery telemetrie jsou propojeny pomocí firemní sítě WAN do 
jednoho celku. Funkčnost dispečerského systému je nastavena tak, 
aby v případě rozpadu WAN bylo možné distribuci vody i řízení 
kanalizační sítě provádět z oblastních dispečerských pracovišť. 
Komunikace s hlavními provozními objekty společnosti probíhá 
prostřednictvím privátních radiových sítí. Pro sběr dat z jedno-
dušších objektů vodovodní sítě, bez energetického zabezpečení, je 
používána síť GSM. 

Příjem všech poruchových hlášení v rámci SmVaK jednotně 
provádí telefonní informační centrum (TIC), které informace 
o výpadku služby zaeviduje a dále předává příslušnému pracovišti 
k odstranění. Tato činnost je podporována intranetovou programo-
vou aplikací Poruchová služba umožňující průběžné zpracování 
stavů poruchových hlášení a zpřístupnění těchto informací všem 
dotčeným pracovníkům. Funkce regionálních dispečerských pra-
covišť vodovodů jsou aktivní po dobu ranní směny. Po dobu druhé 
a třetí směny přebírá jejich odpovědnost centrální dispečink. Cen-
trální dispečink zpravidla provádí zásahy do automatického řízení 
objektů v kompetenci oblastního PSV, pouze v případě kritických 
alarmových hlášení, poruchových hlášení veřejnosti nebo dle 
příkazů hotovostního technika dané PSV. Pro obor kanalizací a čis-
tíren odpadních vod plní veškeré výše uvedené funkce dispečerská 
pracoviště na vybraných ČOV. 

SCADA systém Retos_NT®

Jako programová aplikace pro řízení serverů telemetrie je od 
samého začátku použit síťový SCADA systém RETOS_NT® z tvůrčí 
dílny QLine.

Řídící server dispečinku s programem SCADA komunikuje se 
vzdálenými telemetrickými stanicemi, archivuje a zobrazuje data 
z provozu formou textů, animovaných grafických obrazů nebo 
zvukových či hlasových hlášení. Automaticky upozorňuje na vznik 
poruchových stavů. Na základě zjištěných informací samostatně 
sestavuje dispečerské výkazy s vyhodnocováním provozu a řídí 
technologická zařízení napojená na telemetrické stanice.

Dispečerský systém RETOS_NT® je přístupný i na intranetovém 
portálu. Nasazením portálu je možné přistupovat k provozním 
informacím DIS, kdekoliv z intranetu SmVaK Ostrava a.s. pouze 
pomocí prohlížeče webových stránek. Autentizace uživatele a s tím 
související řízení přístupu k portálu je prováděno dle aktuálního 
uživatele, registrovaného v operačním systému Windows přísluš-
ného pracoviště.

Radiové přenosové sítě
Pro dálkový přenos dat z vodárenských objektů na dispečinky 

jsou používány radiové datové sítě. Sítě jsou postupně budovány, 
dle potřeb provozovatele, od roku 1997 až do současnosti. Množství 
radiových komunikačních bodů v radiových sítích se za 10 let 
zněkolikanásobilo. Dynamika růstu radiových bodů již dosáhla 
nasycení, a tak vzhledem k množství komunikačních bodů, změ-
nám v organizaci provozu dispečinků a zvyšujícím se nárokům 
na kvalitní dispečerské řízení je postupně prováděna komplexní 
kontrola a rekonstrukce radiových sítí.

Telemetrie GSM - dálkové odečty
Pro monitoring vodovodních sítí je používána i telemetrie GSM. 

Proti telemetrii využívající radiové modemy jsou tyto stanice napá-
jeny z vlastního zdroje - akumulátoru. V běžném čase je zařízení 
v uspaném stavu s nízkou energetickou spotřebou. V nastaveném 
intervalu se jednotka probudí, provede sejmutí měřených hodnot 
připojených měřidel. Zařízení průběžně měří všechny veličiny 
(tlaky,průtoky). S centrem komunikuje dle potřeby – buď při uplynutí 
časového intervalu nebo při překročení některé z provozních mezí. 

Hodnoty sejmuté z odečtových míst jsou dostupné v intraneto-
vém portále umístěném na centrálním serveru telemetrie. Součástí 
intranetové aplikace jsou tabulky zobrazující sumární pohledy na 

sledovaná data. Tabulky jsou členěny dle jednotlivých organizač-
ních útvarů. Je možné tedy sledovat data sumárně pro danou orga-
nizační jednotku nebo podrobný pohled na danou lokalitu. 

Poruchová služba
Současné řešení poruchové služby je rovněž provozováno 

v prostředí intranetu SmVaK. Všechny hlavní organizační jednotky 
jsou propojeny páteřní WAN, umožňující trvalé spojení klíčových 
pracovišť a pracovníků. Formuláře pro zadávání a prohlížení údajů 
o poruchách, kvalitativních závadách či tlakových problémech 
v síti, jakož i přehledy a vyhodnocení těchto událostí jsou přístupné 
v prostředí standardního prohlížeče webových stránek. Veškeré 
údaje jsou ukládány v centrální databázi na platformě SQL a je mož-
né k nim přistupovat prostřednictvím WWW serveru. Funkčnost 
aplikace je průběžně aktualizována dle potřeb společnosti. 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. prošla v předchozích letech 
a zejména v roce 2005 řadou organizačních změn, které změnily 
potřeby a požadavky na provozování dispečerského systému. Řešení 
systému bylo původně navrženo pro regionální uspořádání a s ohle-
dem na tento požadavek byly optimalizovány radiové sítě, rozmístě-
ní dispečerských center a uživatelských pracovišť i informační toky 
mezi nimi. Přenesením odpovědnosti na centrální dispečerské pra-
coviště – dispečink OOV – se některé části původního řešení (organi-
zace radiových sítí, datové toky mezi servery telemetrie, dostupnost 
provozních informací pro uživatele) staly z  pohledu aktuálních 
požadavků nevyhovujícími a bylo potřeba řešení infrastruktury 
dispečerského systému přizpůsobit požadavkům procesního řízení 
a potřebám společnosti. Díky pružné architektuře dispečerského 
software Retos_NT® a stavebnicovému řešení celého systému se 
technické řešení dokázalo přizpůsobit organizačním požadavkům 
bez kompromisů a s minimálními investičními náklady a podpořit 
tak výkonnost hlavních procesů v SmVaK Ostrava a.s.

Ing. Josef Fojtů, 
QLine a.s.

www.qline.eu

Na vodovody a kanalizace bude 
připraveno 9 miliard korun

Vláda na zasedání 19. listopadu schválila důležitý krok pro 
zahájení programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II. Tento program bude spravovat celkem 9,1 miliardy 
korun a bude zaměřen na výstavbu vodovodů, kanalizaci a čistí-
ren odpadních vod, zároveň bude zahrnovat podporu spolufinan-
cování staveb z Operačního programu životní prostředí.

„Úvěr od Evropské investiční banky představuje třetinu prostředků 
v připravovaném programu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. Je důležité, aby přijetí tohoto úvěru teď v krátké 
době posvětily obě komory parlamentu a prezident,“ řekl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. Po schválení vládou putuje návrh do 
poslanecké sněmovny, kde by měl být přijat v prvním čtení. Celý 
program by měl startovat začátkem roku 2009, je tedy důležité, aby 
byl legislativní proces co nejkratší.

„Tento program zahrnuje podporu spolufinancování akcí, které 
jsou financovány z Operačního programu životní prostředí. Dále 
podporu napojování obcí na zdroje pitné vody dostatečně odolné 
vůči klimatickým výkyvům a podporu výstavby kanalizací a čistí-
ren odpadních vod v obcích pod 2 000 obyvatel,“ doplnil ministr 
Gandalovič. Výstavba vodovodů a kanalizací v menších obcích je 
z důvodů rozptýlené zástavby velmi náročná a malé obce by nebyly 
schopny tyto akce z vlastních omezených rozpočtů realizovat.

- MZe -
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Tlakové odvádění splaškových vod 
ve střední a východní Evropě – cenově 
příznivá a účinná alternativa versus 
systém gravitační - spádová kanalizace

Německo zaujímá se stupněm připojení cca 95 % na veřejnou 
kanalizaci v porovnání s ostatními evropskými státy přední 
postavení. V Polsku, Maďarsku, České republice či na Slovensku 
je upravována sotva polovina vznikajících odpadních vod v cen-
trálních čistírnách odpadních vod. Vysoké náklady a ve velkých 
částech těchto zemí a někde i řídké osídlení zemědělských oblastí 
ztěžují uskutečnění potřebných projektů na likvidaci odpadních 
vod. Tlakové odvádění splaškových vod podle normy DIN EN 1671 
(systémy tlakového odvádění vody vně budov) by mohly mít stále 
větší význam ve střední a východní Evropě a proto je jim věnován 
následující článek. 

Zpracování odpadních vod ve východní Evropě
V roce 2006 mělo v průměru 61 % obyvatelů Polska (86 % v měst-

ských oblastech a 22 % v zemědělských oblastech) připojení na 
kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Jen v několika málo městech 
ve východní Evropě mají čistírny odpadních vod k dispozici moderní 
zařízení s technologií čištění zajišťující odstranění dusíku a fosfátu. 
Do konce roku 2015 platí přechodná lhůta Směrnice o komunálních 
odpadních vodách. Nejpozději do této doby musejí být všichni oby-
vatelé připojeni na čistírny odpadních vod a odpadní vody musejí 
být upravovány v souladu s normami Evropské unie1.

Kromě obvyklé likvidace odpadních vod prostřednictvím systému 
spádové kanalizace, která často není použitelná v zemědělských oblas-
tech z důvodů vysokých nákladů, topografických omezení a s ohledem 
na ochranu přírody a životního prostředí, mohou být v praxi použity 
alternativní technologie pro likvidaci odpadních vod (bezodtokové 
jímky, tlakové nebo vakuové odvádění vody, malé ČOV).

Tlakové odvádění vody, které je cenově velmi výhodné, předsta-
vuje ideální technologii právě pro zemědělské oblasti. 
Systém tlakového odvádění vody

V systému tlakového odvádění vody odčerpávají malé čerpací 
stanice v domě odpadní vodu jednotlivých domů nebo skupin 
domů do sítě tlakového potrubí, která odvádí odpadní vody k úpra-
vě do ČOV. Navíc může být způsob proudění uvnitř potrubní sítě 
regulován a posilován prostřednictvím proplachovacích stanic 
poháněných stlačeným vzduchem.

Systém tlakového odvádění vody uskutečňuje jen odvádění vod, 
takže je potřebný jenom podstatně menší průměr trubek potrubí, 
než u potrubního systému nebo kombinovaného kanálového systé-
mu. Dešťová voda se může v zemědělské oblasti zpravidla vsáknout 
přímo na místě.

Obrázek 1 ukazuje příklad systému tlakového odvádění vody 
v zemědělské oblasti, na který jsou připojeny obytné domy a síd-
liště. Čerpadlové šachty s připojením více obytných domů musejí 
být vybaveny jako stanice se zdvojenými čerpadly. Tlakové vedení 
ústí do spádového kanálu nebo je zapojené přímo na čistírnu 
odpadních vod.

Tento systém se používá v Německu již po dobu více než 30 roků 
jako alternativa ke konvenční technologii (bezodtoková jímka, 
spádový kanál). Při nedostatečném sklonu terénu, nepříznivých 
podmínkách z hlediska podzemních vod a vysoké hladině spodní 
vody má tlakové odvádění vody zřetelnou výhodu. Čerpací technika 
uskutečňuje dopravu odpadní vody nahoru a dolů a uzavřený, utěs-
něný potrubní sys-
tém zabraňuje konta-
minaci spodních vod 
(např. v oblastech 
chráněných vodních 
zdrojů). Hloubka 
uložení tlakového 
potrubí může být 
těsně pod povrchem 
země. 

Pokládání tlakové-
ho potrubí lze pro-
vádět s příznivými 
náklady prostřednic-
tvím techniky orání 
nebo vrtání (obrá-
zek 2 a 3), takže výše 
investice je přijatelná 
i v oblastech s nízkou 
hustotou osídlení.

Obr. 1. Systém tlakového odvádění vody v zemědělské oblasti

Jednoduchá technologie pokládání potrubí zaručuje velmi vyso-
kou míru volnosti ve vedení trasy potrubí, tzv. obcházení nebo 
podcházení překážek, např. koryt potoků, silnic, nebo budov atd., 
je snadno uskutečnitelné.

Jelikož více než 80 % nákladů při likvidaci odpadních vod pře-
devším v oblastech s nesouvislým osídlením připadá na systém 

kanalizace, existují zde značné možnosti 
dosažení úspory nákladů.

Od roku 1997 platí pro projektování 
a dimenzování takových zařízení evropská 
norma EN 1671 – Tlakové systémy odvádění 
vod vně budov2. Celý systém sestává z růz-
ných jednotlivých komponent, které jsou 
níže podrobněji popsány.
Komponenty tlakového systému 
odvádění vod:
Šachta

Sběrný prostor (šachta) představuje záro-
veň nouzový zásobní prostor. Na jednu 

Obr. 2. Zaorání tlakového potrubí (Tisatec)

Obr. 3. Technologie vrtání – např. za účelem protlaku pod silnicí 
(Tisatec)

1  IWU e.V., IDCED Internationales Dialogzentrum 
Umwelt und Entwicklung (Mezinárodní diskusní 
centrum pro životní prostředí a rozvoj) (http://
www.idced.net/de/service01.html)

2  Systémy tlakového odvádění vody vně budov; 
německé znění EN 1671:1997
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šachtu, resp. čerpací stanici, může být připojena jedna nebo i více 
budov.
Podstatné prvky domovní čerpací stanice (obrázek 4) jsou:
• zavzdušňování a odvzdušňování,
• relevantní napájení elektrickým proudem,
• el. regulace pro řízení, monitoring provozu včetně alarmu,
•  ukazatel stavu naplnění ve sběrném prostoru pro automatické 

řízení čerpadel,
•  uzavírací šoupátko a omezovač zpětného tlaku (kulový ventil) 

s možností připojení proplachování systému,
•  objem nouzového zásobního prostoru musí odpovídat 25 % 

denního přítoku.
Čerpací technika

V domovní čerpací stanici se používají ponorná čerpadla s řezací-
mi noži (obrázek 5 a 6). Řezací systém zajišťuje rozřezání a odstra-
nění předmětů a materiálu, jako části oděvů, látek či hygienických 
potřeb, které se dostaly do odpadního systému. Čerpadla s řezacím 
kolem umožňují použití tlakových potrubí menšího průměru od 
DN 32. Příkon elektrického proudu by neměl překročit hodnotu 
připojení 16 A. Již ve fázi projektování doporučujeme dohodu 
s dodavatelem elektrické energie.

jednotkami průměr minimálně DN 32. Tlaková potrubí musejí být 
tak dimenzována, aby mohla být dodržována minimální rychlost.

Všechny trubky a tvarové díly musejí odolat minimálně jmeno-
vitému tlaku 6 bar.

V jednotlivých státech můžou v tomto ohledu existovat odchyl-
ky (v Německu je u tlakových potrubí požadována odolnost vůči 
jmenovitému tlaku 10 bar).
Požadavky na projektování a dimenzování 

Je nutné dodržet základní parametry pro projektování a dimen-
zování, které jsou stanoveny v normě  EN 1671.
Minimální rychlost

Jednou za 24 hodin by měla být dosažena ve všech úsecích 
potrubí následující minimální rychlost:
• v připojovacích domovních potrubích a sběrných tlakových 

potrubích až do DN 100: - 0,7 m/s,
• ve sběrných tlakových potrubích až do DN 150: - 0,8 m/s,
• ve sběrných tlakových potrubích až do DN 200: - 0,9 m/s.
Maximální doba průtoku

Doba průtoku by neměla překročit hranici 8 hodin, aby se 
zabránilo vzniku nánosů a omezilo vytváření sulfidů. Jestliže dojde 
k překročení této hranice, musí být začleněny stanice pro propla-
chování tlakového potrubí. (Kontrola je účelná též při kratších 
dobách průtoku!).
Investiční a provozní náklady

Investiční náklady na realizaci systému pro likvidaci odpadních 
vod jsou samozřejmě závislé na příslušných rámcových podmín-
kách. Dále se pokusíme za použití průměrných hodnot provést 
srovnání systému s tlakovým odváděním vody a systému spádové 
kanalizace.

Pro tento příklad se vychází z předpokladu, že sídliště s 50 obyt-
nými domy a 200 obyvateli má být připojeno na centrální ČOV.

Následující tabulka uvádí přepokládané hodnoty (ceny v € a jsou 
pouze pro orientaci).

Obr. 4. Domovní čerpadlová stanice PKSB 800 v provozu

Obr. 5. Jímka kalu s čerpadlem s ře-
zacím kolem

Obr. 6. 
Čerpadlo 
s řezacím 
kolem 
MultiCut UFK

Kompresorové stanice s tlakovým potrubím
Kompresorové stanice s tlakovým potrubím (obrázek 7) dodávají 

– automaticky – vícekrát za den stlačený vzduch kompresorem do 
systému za účelem podpory procesů průto-
ku v tlakovém potrubí. Při tom je dosaženo 
následujících účinků:
•  zkrácení doby zadržení odpadní vody,
• rozpouštění možných usazenin v důsledku 

vysoké rychlosti proplachování,
•  přivedení kyslíku do odpadní vody,
• snížení množství vznikajícího sirovodíku 

(zábrana možného zápachu).
Proplachovací stanice s tlakovým potrubím 

musejí být projektovány tak, aby účinně 
působily pokud možno ve všech kritických 
oblastech sítě kanalizace.
Tlaková potrubí

Hlavní a vedlejší potrubí můžou být koncipována jako kruhová 
nebo rozvětvující se síť. Tlaková potrubí mají u čerpadel s řezacími 

Obr. 7. 
Proplachovací 
stanice s tlakovým 
potrubím s kom-
presorem pro 
přímé připojení

Spádový kanál Tlakové odvádění vody
Hloubka uložení kanálu pro 
odpadní vodu
DN 200 v hloubce 2,5 m

Hloubka uložení tlakového 
potrubí DN 65 chráněného proti 
mrazu v hloubce 1,5 m 

Otevřený způsob stavby půda tř. 
3–5 (písčitá a oblázková půda)

Potrubní pluh (pokládání 
paralelně s terénem)

Stavební náklady – spádový kanál
cca 275 €/m (vč. kanálových 
šachet po 50 m)

Stavební náklady – tlakové potrubí
cca 60 €/m

Stavební náklady – připojovací 
šachta
cca 1900 €
(vč. šachty ø 1m a 10 m 
připojovacího domovního potrubí  
DN 150)

Stavební náklady – hlavní 
čerpadlová stanice
cca 3600 € (malý projekt)
(vč. zabudování, montáže a 10 m 
připojovacího domovního potrubí)

stanice pro proplachování 
tlakového potrubí 10.000 €

Tabulka 1. Předpokládané rámcové podmínky pro porovnání 
investičních nákladů

Obr. 8. Porovnání investičních nákladů na spádovou kanalizaci 
a tlakové odvádění vody

Obrázek 8 ukazuje investiční náklady pro obě alternativy v závis-
losti na vzdálenosti mezi sídlištěm a čistírnou odpadních vod.

Je zřejmé, že již od přibližné vzdálenosti 500 m mezi sídlištěm 
a čističkou odpadních vod vykazuje systém tlakového odvádění 
vody finanční výhody. Při zvětšující se vzdálenosti se tyto výhody 
lineárně zvyšují.
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Obr. 9. Šachta tlakového odvádění vody s ovládacím sloupkem 
před soukromým obytným domem v Oppeln

Spotřeba energie pro hlavní čerpací stanici činí za rok v průměru 
8 kWh (včetně kompresorového profukování stlačeným vzduchem). 
To znamená, že čerpací stanice pro jednu domácnost se 4 osobami 
vyžaduje za rok náklady na energii ve výši pouze cca 8 €. Roční 
náklady včetně prací při údržbě čerpací stanice jsou vyčísleny 
přibližně na částku pohybující se kolem 100 €.
Životnost 

Předpokládaná životnost činí podle Německé normy DWA A-116 
část 23:
• 50–80 roků u sítě tlakového potrubí,
• 30–55 roků u šachet domovního připojení,
• 25 roků u čerpadel domovního připojení.
Systémy tlakového odvádění vody v praxi

Společnost JUNG PUMPEN ze Steinhagenu (Německo) je vedou-
cí firmou na trhu v Evropě v oblasti systémů tlakového odvádění 
splaškové vody. Počínaje projektováním, přes výrobu až po reali-
zaci jsou systémy tlakového odvádění vody prováděny a uváděny 
do provozu ve spolupráci s místními partnery. Při tom jsou brány 
v úvahu veškeré komponenty, které jsou potřebné pro spolehlivý 
a dlouhodobý provoz. Inteligentní měřicí a řídicí systémy zajišťují 
monitorování procesu na dálku z řídicích centrál, tzv. monitoring. 

V rámci projektu ISPA (Strukturálně politický nástroj na přípravu 
na přistoupení) podporovaného z fondů Evropské unie dodala např. 
společnost Jung Pumpen Polska Sp. z o.o. cca 1000 ks domovních 
čerpacích stanic Typ PKS 800 s čerpadly s řezacími noži, včetně 
ovládání. Kromě toho byla provedena zároveň instalace sběrných 
čerpacích stanic. Celkem byly zadány práce čtyřem regionálním 
stavebním společnostem na instalaci systémů tlakového odvádění 
splaškové vody. 

Objednatelem celého projektu byl vodárenský koncern Oppeln. 
Stavební práce byly zahájeny v polovině roku 2006 a dokončeny 
koncem roku 2007. Úřední předání prací pak proběhlo 5. února 
2008. Systém tlakového odvádění vody zajišťuje nezávadnou 
likvidaci odpadních vod v centrální ČOV. Celkem bylo na systém 
připojeno více jak 5 000 obyvatel (obrázek 9).

Největším zařízením, které společnost JUNG PUMPEN insta-
lovala, je v severním Německu a nachází se na poloostrově Darß; 
celková kapacitu zařízení odpovídá ekvivalentu více než 35 000 
obyvatel této oblasti. 

Systém tlakového odvádění vody zajišťuje likvidaci odpadních 
vod společně celkem ze tří obcí. Celkově bylo položeno 92 km 
tlakového potrubí o jmenovitém průměru DN 50 až DN 350. Bylo 
instalováno 1 350 domovních čerpadlových stanic. Tlaková potrubí 
jsou připojena na tři hlavní čerpací stanice, které jsou kompresorově 
profukovány 13 kompresorovými stanicemi.

Závěr
Systém tlakového odvádění splaškové vody je proces odvádění 

vody, který je za určitých okolností podstatně hospodárnější než 
spádová kanalizace. Zvláště ve středo– a východoevropských 
zemích s rozsáhlými zemědělskými oblastmi a řídkým osídlením 
může tlakové odvádění vody představovat řešení nezávadné likvi-
dace odpadních vod, které lze úspěšně realizovat a též financovat 
z prostředků fondů EU. Tento článek názorně ukazuje fungování 
systémů tlakového odvádění splaškové vody, jeho možné kom-
ponenty a jako vodítko uvádí i příklady investičních nákladů při 
realizaci a provozu systému. 

Dr.-Ing. Andreas Kämpf
vedoucí marketingu firmy JUNG PUMPEN, Německo

Ing. Karel Zevl
vedoucí zastoupení JUNG PUMPEN pro ČR a SR

3  DWA A-část 2: Systémy tlakového odvádění vody vně budov

Konference Městské vody 2008
Pod záštitou Asociace čistírenských expertů ČR, města Velké 

Bílovice a VHS Břeclav se konal ve dnech 2. a 3. října 2008 ve Vel-
kých Bílovicích již VIII. ročník konference „Městské vody 2008“. 

Po několika letech byla obnovena tradice předkonferenčních 
seminářů. Dne 1.10 se konal pod záštitou Asociace čistírenských 
expertů ČR a za partnerství firem ENVI-PUR s.r.o. a VEOLIA 
VODA a.s. seminář „Intenzifikace čistíren odpadních vod membrá-
novými technologiemi, kontejnerové jednotky, případové studie“. 
Na semináři vystoupili přední Evropští odborníci zabývající se 
problematikou membránových bioreaktorů jako Boris Lesjean, 
Christoph Brepols, Simon Jud, Eric Dorgeloh a Wouter De Wilde. 
Jejich přednášky byly doplněny přednáškami našich odborníků. 
Na vystoupení prof. Ing. Jiří Wannera, Dr.Sc. a doc. Ing. Petra Hla-
vínka, CSc. navázali zástupci firem ENVI-PUR, CENTROPROJEKT 
a.s., VEOLIA WATER a KOCH Membrane System. Seminář byl 
simultánně tlumočen a ke zpestření přispěla i přednáška prof. 
Simona Juda, který se na poslední chvíli omluvil z účasti, nicméně 
přislíbil přednést příspěvek virtuálně. Pořádající firma ARDEC 
s.r.o. opět prokázala že drží krok se současným stavem techni-
ky a zprostředkovala přednášku přes internet pomocí prostředí 
WEBEX. Účastníci mohli prof. Juda nejen vidět a slyšet ale také 
s ním diskutovat. Semináře se zúčastnilo cca 70 delegátů, kteří 
kladně hodnotili vysokou úroveň semináře. Vzhledem k tomu, že 

tato technologie se ve světě dynamicky rozvíjí předpokládáme, že 
budeme seminář na toto téma v dohledné době opakovat.

Hlavním partnerem konference „Městské vody 2008“ byla firma 
Mott MacDonald. Partnery konference byly firmy AQUAPROCON, 
DHI, ENVI-PUR, JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, HYDROPRO-
JEKT, MAINCOR, REKUPER, SAINT GOBAIN, SIKA, SKANSKA, 
WAVIN EKOPLASTIK a WILO. Lze konstatovat, že tradičně 
vysoká odborná a společenská úroveň konference byla umocněna 
bezchybnou organizací zajišťovanou profesionální firmou, která 
se vyrovnala s přesunem konference do nového prostředí. I když 
je třeba některé nedostatky v budoucnu odstranit, byl přesun 
konference do nových prostor hodnocen účastníky velmi kladně. 
Rozšíření programového výboru konference se příznivě projevilo 
ve zvýšené odborné úrovni přednesených příspěvků. Program 
konference byl rozdělen do pěti bloků. Celkem bylo předneseno 
42 příspěvků. Do prvního bloku Kam směřuje městské odvodnění 
bylo zařazeno 7 příspěvků, které diskutovaly výhled oboru z růz-
ných hledisek. Diskutována byla nejen otázka změny klimatu, 
ale i řady dalších faktorů, které mohou v budoucnu ovlivňovat 
městské odvodnění. Druhý blok Koncepční řešení dešťového 
odtoku z urbanizovaných ploch obsahoval opět sedm příspěvků 
zabývajících se nakládáním se srážkovými vodami od generelů 
odvodnění až po praktické realizace. Třetí blok Provoz a optima-
lizace ČOV v dynamicky se měnících podmínkách objemového 
a látkového znečištění s deseti příspěvky se zabýval optimalizací 
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procesů čištění odpadních vod a praktickými zkušenostmi z pro-
vozu ČOV. Čtvrtý blok Plánování a realizace rekonstrukcí vodo-
hospodářské infrastruktury zahrnoval devět příspěvků zejména 
z oblasti realizací stokových sítí. Poslední blok Vliv městského 
odvodnění na recipienty s osmi příspěvky se zabýval problemati-
kou dešťových oddělovačů, vlivu povrchového odtoku na recipient 
a monitoringu. 

Součástí konference byla posterová sekce, ve které bylo prezen-
továno 11 posterů pokrývajících celou škálu odborného programu 
konference. V dalších ročnících bychom rádi tuto formu sdělení 
podpořili, aby se dostala na úroveň jak ji známe ze zahraničí, kde 
počet prezentovaných posterových příspěvků často významně 
převyšuje počet plenárních příspěvků. 

V rámci konference proběhla doprovodná výstava, kde se 
prezentovalo 22 významných firem působících v oboru. Kromě 
partnerů konference vystavovali firmy ASIO, BETA OLOMOUC, 
BUDERUS LITINOVÉ SYSTÉMY, DISA, EUTIT, GESS, GLYNWED, 
REHAU, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, HUBER CS, IN-EKO, 
K+H ČERPACÍ TECHNIKA, KERAMO STEINZEUG, LentiKats‘, 
PFT, PIPELIFE CZECH, PREFA BRNO, PREFA KOMPOZITY, 
REHAU, SCHMIEDING CZ, TRAN-SIG-MA.

První den konference byl zakončen úspěšným společenským 
večerem na státním zámku Lednice, který poskytl prostor pro řadu 
neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky 
konference. K poslechu hrála pro akci již domovská cimbálová 
hudba Břeclavanka. a pro účastníky byla přichystána ochutnávka 
30 vzorků kvalitních moravských vín.

Osmý ročník konference potvrdil, že obory městské odvodnění 
a čištění odpadních vod jsou stále živým tématem, o čemž svědčí 

velmi aktivní účast 380 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých 
škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací 
i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografií 
přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního 
sálu i společenského večera s bohatým kulturním programem je 
možno nalézt na barevné dvojstraně 466 – 467 uvnitř tohoto čísla, 
galerie fotografií je také umístěna na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/

V příštím ročníku bychom chtěli opět věnovat pozornost účasti 
mladých delegátů, připravujeme sekci přednášek a posterů pro 
delegáty do 35 let. Přípravy IX. ročníku této úspěšné konference 
a výstavy, která se bude konat 1. a 2. října 2009, již byly zaháje-
ny. Programový výbor konference bude opět pracovat ve složení 
doc. Ing. Petr Hlavínek, Ing. Aleš Mucha, CSc., prof. Ing. Jaroslav 
Pollert, DrSc., Ing. Petr Prax, PhD., Ing. Karel Pryl., Ing. David 
Stránský, PhD. a prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.. Rádi bychom věno-
vali opět pozornost přípravě příspěvků, aby se zachovala jejich 
odborná úroveň. Konference „Městské vody 2009“ bude tradičně 
zaměřena na tématiku odvodnění urbanizovaných území, generely 
odvodnění, stokové sítě a jejich materiály, problematiku dešťových 
vod a problematiku provzdušňování a míchání aktivačních nádrží 
a optimalizaci funkce dosazovacích nádrží. Společenský večer 
se bude konat opět v krásném prostředí státního zámku Lednice. 
Další informace je možno získat na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/. Těšíme se na setkání v Břeclavi na konferenci Městské 
vody 2009.

Petr Hlavínek

Reakce na pokračování diskuse 
měsíce z čísla VH 10/2008  
„Novela jednašedesátky“

V čísle 10/2008 Vodního hospodářství vyšlo pokračování disku-
se měsíce na téma Novela „jednašedesátky“, ve které je výrazně 
reagováno na můj příspěvek k první diskusi na toto téma.

Ačkoliv je v úvodu uvedeno, že diskuse vznikla na semináři 
v Bedřichově, kde účastníkem nebyl nikdo z Povodí, nezakládá se 
toto tvrzení na pravdě. Účastníky zajímavého semináře v Bedři-
chově samozřejmě byli i pracovníci Povodí, 
dokonce včetně přednášejících. 

Hned v první kapitole nazvané „Ukazate-
lé“ jsem napaden, že mám problém s chápá-
ním hodnoty „p“ jako maxima a téma je pře-
vedeno na „průměry“. Chtěl bych upozornit, 
že hodnoty „p“ byly zavedeny již předcho-
zím Nařízením vlády č. 82/1999 Sb. a já, moji spolupracovníci 
i ostatní správci povodí jsme pracně vysvětlovali znečišťovatelům, 
jak s hodnotou „p“ nakládat a že ji nelze zaměňovat za průměr 
a počítat z ní bilance prostým vynásobením ročním průtokem. 
Ve své minulé reakci jsem se také vyjadřoval právě k maximálním 
hodnotám a vysvětloval jsem, že jsou to právě maxima vypouště-
ného znečištění, která jsou limitujícím faktorem pro dobrý ekolo-
gický stav vodních toků. Pokud prostě byť jen 2x ročně odpadní 
vody s vysokou maximální hodnotou znečištění vybijí v toku 
organismy, které potřebují k životu vodu čistou, nedosáhneme 
dobrého stavu sebelepším průměrem vypouštěných odpadních 
vod. Další měsíce bude totiž trvat, než se tyto organismy v toku 
zase objeví (a okamžitě budou opět zničeny dalším jednorázovým 
znečištěním). S výše uvedeným zaměřením na průměry je pak 
celá první část diskuse irelevantní.

Část „Plány povodí a dobrý stav vod“ pak vůbec nereaguje na 
můj příspěvek, ale je jen využita k převedení tématu na plošné 
zdroje znečištění. Jakkoliv jsem si vědom závažnosti problema-
tiky plošných zdrojů znečištění, kterou zatím v ČR neumí nikdo 
exaktně řešit, nejde v daném případě o nic jiného, než o odvede-
ní pozornosti od problému nejlepších dostupných technologií 
(BAT) v čištění odpadních vod a jejich limitů. Jak jsem již uvedl, 
průměrné hodnoty (plošné znečištění působí většinou stabilní 
koncentrací škodlivin) nejsou většinou tím zásadním problémem, 

který nám stav vod zhoršuje. Problémem jsou hodnoty maximální. 
Proto je u bodových zdrojů znečištění tak důležité zajistit dobrou 
funkci stávajících čistících zařízení. Ve svém minulém příspěvku 
jsem myslím jasně prokázal, že i desítky let staré ČOV jsou schop-
ny fungovat s maximy znečištění výrazně nižšími, než jsou limity 
uvedené v tzv. BAT.

Zajímavé jsou poslední tři odstavce a srovnání s auty. Je zde 
přiznáno, že BAT nebyly stanoveny jako „Superby“, protože na ty 
většina Čechů nemá, ale jen jako „Fabie“, na které máme. Já bych 
jen dodal, že jde technologicky o „Fabie“, ale s emisními limity 
na úrovni „Trabantů“. Každý ať si sám zodpoví otázku, jak se to 
slučuje s názvem „nejlepší dostupná technologie“.

Nemyslím si, jak je uvedeno dále, že 
podniky Povodí nutí provozovatele kanali-
zací jezdit v Porsche. Jsme rádi, že členové 
AČE čistírny na takové úrovni vyvíjejí 
a prodávají je do vyspělých, ekologicky 
smýšlejících, např. skandinávských zemí. 

Třeba jednou dorazí i k nám. Stejně tak jsme rádi, že nové ČOV 
jsou dnes konstruovány a provozovány na úrovni Superbů, pro-
tože jde o výrazný příspěvek ke zlepšení stavu našich toků. A jsme 
také velice vděčni provozovatelům kanalizací za to, že svoje ČOV 
provozují s emisními limity na úrovni Fabií, i když jde někdy 
o staré Trabanty. Nikdy se však nesmíříme s tím, aby nové ČOV, 
které budou na úrovni Fabií či vyšší, byly provozovány s emisními 
limity Trabantů.

Ing. Vlastimil Zahrádka
Povodí Ohře, s.p.

Poznámka redakce: Poznámka redakce:  Před otištěním tohoto 
stanoviska jsem s ním seznámil diskutující z desátého čísla. Ti mají 
dojem, že diskuse se dostává mimo věcnou a odbornou rovinu, a pro-
to se rozhodli na toto stanovisko již nereagovat. V každém případě 
děkuji všem dosud zúčastněným za to, že řekli svůj názor. I nadále 
si myslím, že by stálo za to věc si vyříkat u kulatého stolu, budou-li 
si to účastníci přát. Mohlo by to přispět k tomu, aby prostředky i cíle 
jednotlivých skupin vodohospodářů byly když ne společné, tak aspoň 
vzájemně akceptovatelné a srozumitelné.

Stránský 
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Využití a postavení 
centrálního dispečinku 
v moderní vodohospodářské 
společnosti
Rostislav Řežáb, Jiří Kašparec

Klíčová slova
centrální dispečink – technické a programové prostředky – vodá-
renská a kanalizační soustava – provozní útvary – majitelé infra-
struktury – legislativa – distribuce dat – ztráty vody

Souhrn
Příspěvek se zabývá postavením a funkcí dispečinku v organi-

zaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. Poukazuje na 
možné přístupy k řízení vodárenských technologických procesů, 
na poskytování informační služby ostatním provozním útvarům, 
managamentu společnosti a majitelům provozovaných vodovodů 
a kanalizací. 

u

Funkce centrálního vodárenského dispečinku (CVD)
Podstatu CVD tvoří souhrn technických prostředků a způsobů 

řízení vodárenských a kanalizačních objektů a organizačních 
opatření. Technické prostředky se dají rozdělit do tří základních 
kategorií:
• telemetrické stanice, zajišťující sběr dat a místní řízení na objek-

tech;
• přenosové prostředky, zajišťující obousměrný přenos technolo-

gických, řídících a konfiguračních dat;
• vlastní dispečink, zajišťující dispečerské funkce, zpracování 

a archivaci dat a komunikaci s dalšími systémy provozovatele.
Dispečerské řízení v současném pojetí je souhrnem stanovených 

postupů pro sledování a řízení provozu vodárenských objektů 
prostřednictvím technických a programových prostředků, s cílem 
zajištění spolehlivého a bezpečného provozování objektů vodáren-
ské a kanalizační soustavy. Řízení obou soustav postupně přebírají 
automatizační prostředky a na dispečerech zůstávají více řešení 
spojená například s likvidací poruch. Nezastupitelným tak zůstává 
nadále postavení dispečera pro řešení nestandardních situací.

Jak je uvedeno i dále, stále aktuálnějším se stává požadavek na 
sjednocení technologických dat a přenos vybraných údajů prostřed-
nictvím internetu do jiných, i značně vzdálených, institucí.

Technické a programové prostředky CVD musí být spolehlivé, 
snadno osvojitelné zákazníkem, umožňovat dálkové sledování 
a diagnostiku všech objektů. Musí dovolovat rozšíření o nové 
objekty a ty musí být poměrně snadno konfigurovatelné a měnitelné 
přímo zákazníkem za plného provozu, i při změně technologie a bez 
účasti dodavatele řídícího systému. Rovněž 
musí umožňovat předem definovatelné 
způsoby standardní komunikace s vnějším 
prostředím.

Vodárenský dispečink a legislativa 
V přílohách vyhlášky 428 provádějící 

zákon č. 274/200 Sb. a ve směrnici Rady 
EU č. 91/271/EHS jsou uvedeny vybrané 
údaje, které je nutno poskytovat nadřízeným 
vodoprávním orgánům. Jedná se o údaje 
o množství vody vyrobené a určené k reali-
zaci, vody fakturované pitné celkem a vody 
nefakturované.

V oblasti čištění odpadních vod je význam-
ná norma EN 12255, část 12 – Automatizo-
vaný systém řízení, která stanovuje nejen 
technické prostředky ASŘ, ale i způsob 
nakládání s technologickými daty urče-
nými k přenosu na navazující ČOV. Nej-
větší význam této normy, ovšem při jejím 

důsledném dodržování, spočívá v účinnějším prosazení celkového 
projekčního záměru vycházejícího z potřeby dokonalé součinnosti 
všech provozních souborů ČOV.

Daný legislativní rámec tak dostatečně vymezuje další úkol 
moderního dispečinku: systémové provázání databáze technologic-
kých dat s centrální databázi podnikového informačního systému. 
Tím se vytvoří jednotný systém poskytování požadovaných dat 
jednotlivým provozním útvarům společnosti a přibude možnost 
automatizovaného vytváření souborů dat pro potřeby dalších 
institucí – vodoprávního úřadu, majitelů infrastruktury, veřejnosti, 
mateřské společnosti. 

Aplikace dispečinku ve VAK JČ
Společnost VAK JČ se sídlem v Českých Budějovicích je součás-

tí koncernu ENERGIE AG a provozuje celkem 57 úpraven vody, 
115 ČOV a příslušnou vodovodní a kanalizační síť. Celková délka 
vodovodní sítě je 3 629 km a je z ní zásobováno 318 tisíc obyvatel, 
na kanalizaci je napojeno 247 000 obyvatel. Struktura společnosti 
prošla v roce 2005 zásadní reorganizací, která ve svém důsledku 
přinesla zefektivnění poskytování služeb a snížení finanční nároč-
nosti těchto služeb. 

Tento proces se odrazil i na organizaci dispečinku. Koncem 
roku 2005 byl spuštěn do zkušebního provozu dispečink VAK JČ. 
V současné době je dispečink v běžném provozu a má v současnosti 
celkem přenos do SCADA systému SERCK z 391 vodárenských 
objektů. Složitost řešení dispečinku odráží i skutečnost, že se jedná 
v podstatě o dva samostatné dispečinky VAK JČ a společnosti JVS, 
jejíž vodárenské objekty společnost VAK JČ provozuje. 

Další zásadní změnou od srpna 2008 je rozšíření společnosti 
majitele VAK JČ, Energie AG o další velkou společnost – 1. JVS, 
působící na provozování vodohospodářského majetku především 
v Jižních Čechách.

Veškerá data z jednotlivých objektů jsou přenášena na centrální 
dispečink do Českých Budějovic a následně distribuována pro-
střednictvím podnikové počítačové sítě k jednotlivým uživatelům 
na provozních střediscích a podnikových útvarech. Tímto řešením 
je zajištěna jednotnost přenášených dat a vytvořena možnost jejich 
dalšího „nadstavbového“ využití – distribuce v rámci společnosti 
i mimo ni pomocí jednotného rozhraní a v jednotném formátu.

Provozní údržba, konfigurace a úpravy jednotlivých veškerých 
prostředků řídícího systému (telemetrických stanic, rádiových pře-
nosů, dispečerského rozhraní) jsou zajišťovány vlastními pracovní-
ky VAK JČ. To je umožněno díky charakteru využívaného systému, 
který je uživatelsky otevřený. Je nutno podotknout, že tento rys není 
zdaleka standardním u dodavatelů těchto řídících systémů. Tato 
možnost přináší pro VAK JČ značné úspory při údržbě dispečinku. 
Pochopitelným předpokladem je vysoká erudovanost jednotlivých 
pracovníků dispečerského týmu. Bez jejich neocenitelných dlou-
holetých zkušeností by bylo jen těžko možné dispečink provozovat 
na současné vysoké úrovni.

Využití dispečinku pro snižování ztrát vody 
V rámci společnosti došlo v loňském roce k masivnímu nákupu 

nejnovější techniky pro vyhledávání skrytých úniků vody. Po 
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celkovém vyhodnocení byl koncem roku 2005 vytvořen speciální 
útvar ztrát, složený ze 2/3 z technických pracovníků pro skryté 
úniky, pracujících v terénu, a z 1/3 ze specialistů na hydrauliku 
distribučních sítí. Tento tým, který je součástí dispečinku, každo-
denně využívá a pracuje s údaji, které z dispečinku vycházejí. 
Vyhodnocuje je a navrhuje jednotlivá řešení pro provozní střediska 
tak, aby s co nejmenší investicí došlo k co největším úsporám 
vody, tedy ke snížení ztrát v trubní síti. V tomto fiskálním roce se 
podařilo dosáhnout snížení ztrát na 20,9 %, a to především díky 
úsilí pracovníků dispečinku a provozních středisek.  Ukázalo 
se, že sloučení jednotlivých pracovníků do útvaru ztrát a jeho 
začlenění do dispečinku znásobuje možnosti celého týmu a zkva-
litňuje spolupráci s provozními středisky, kterým je tento útvar 
k dispozici po dobu 24 hodin denně. Uvedené aktivity centrálního 
dispečinku jsou řešeny v rámci programu neustálého zkvalitňo-
vání komplexních služeb a zvyšování technické úrovně zařízení 
provozovaných akciovou společností VAK JČ, která je součástí 
koncernu Energie AG.

Denní report z dispečerského systému interpretuje vztah mezi 
denní spotřebou vody a minimálním nočním průtokem. Tím uka-
zuje na pravděpodobná místa skrytých úniků a je ve VAK JČ jedním 
z hlavních vodítek při jejich odhalování – viz obr. 1.

Závěr
Moderní vodárenský dispečink už neslouží pouze k dispečerské-

mu řízení objektů – naopak tato role díky postupující automatizaci 
ustupuje do pozadí. Jak se ukazuje i na příkladu společnosti VAK JČ, 
stává se dispečerský systém spíše rozhraním, poskytujícím požado-
vaná data uživatelům uvnitř i vně vodárenské společnosti. 

Základním předpokladem takové změny je zajištění spolehlivého 
aplikačního sytému otevřeného uživateli a spolehlivého přenosu 
dat z technologických objektů na dispečink a následně do pod-
nikové informační databáze. Tím se vytvoří předpoklad širokého 
a efektivního využití informací z technologických procesů v rámci 
komplexního informačního systému podniku. 

Stále významnější úlohu bude mít vodárenský dispečink i v dal-
ších oblastech, které přímo nesouvisejí s řízením – snižování ztrát 
vody, provozní evidence, plánování servisních zásahů atd. Tento 

přístup se musí nutně projevit i v přístupu managementu k fungo-
vání dispečinku a jeho organizaci. Je nanejvýš žádoucí, aby mana-
gement trvale vytvářel technické i personální předpoklady řádné 
funkčnosti těchto útvarů. 
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The article describes possibilities and utilisation of central 
dispatching in water distribution companies. As a case study is 
mentioned VAK JČ (České Budějovice, Czech republic) where is 
the dispatching used not only for controlling the water supply and 
sewage system but also for extensive searching for water loses 
and for data distribution to other company departments and to 
public authorities. 

České mokřady chráněné  
Ramsarskou úmluvou

Krkonošská rašeliniště
Krkonošská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebenových 

rašelinišť subarktického charakteru, která se vyvinula v extrémně 
exponovaných podmínkách střední Evropy. Na seznam mokřadů 
mezinárodního významu byla zapsána v roce 1993 pro svou výji-
mečnost a zastoupení endemických společenstev a druhů. Mokřad 
leží v 1. zóně Krkonošského národního parku a je součástí jádrové 
zóny česko-polské Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. 
Zahrnuje dvě podlokality – Pančavskou a Labskou louku a Úpské 
rašeliniště (1300–1440 m n. m.), s celkovou rozlohou 210 ha.

Rašeliniště jsou charakteristická prolínáním mechových, bylin-
ných a klečových společenstev a výskytem endemitů a glaciálních 

reliktů. Z nižších rostlin jsou 
hojné mechorosty, např. rašeliník 
Lindbergův, rašeliník tuhý a bařin-
ka trsnatá, z vyšších rostlin zde 
nalezneme ostřici mokřadní, kli-
kvu maloplodou, kyhanku sivolis-
tou, suchopýrek trsnatý aj. Keřové 
patro tvoří porosty borovice kleče 
s příměsí porostů vrby laponské 
a vrby slezské a s jednotlivými 
stromky jeřábu ptačího olysaného, 
břízy karpatské a smrku ztepilého. 
Endemity zastupuje např. společenstvo Chamaemoro-Pinetum 
mughi (tzv. morušová kleč), mezi glaciálními relikty je nejznámější 
ostružiník moruška.

Z charakteristických bezobratlých tu žijí zástupci pavouků (slíďák 
vrchovištní, slíďák chladnomilný), vážek (lesklice horská, šídlo 
horské), motýlů (dřevobarvec bolševníkový) nebo brouků (potápník 
Hydroporus nivalis – glaciální relikt), z nejvýznamnějších obratlov-
ců tu hnízdí tundrový poddruh slavíka modráčka, čečetka zimní či 
hýl rudý, vyskytuje se rovněž rejsek horský. 

Vědecký výzkum je zaměřen na geomorfologii a hydrobiologii 
území či ekologii rostlinných a živočišných druhů, monitorovány 
jsou změny společenstev pod vlivem imisí. Území je atraktivním 
cílem pro návštěvníky pohoří, lokality slouží jako vhodné příklady 
specifického vývoje místních ekosystémů. Rašeliniště jsou pone-
chána přirozenému vývoji, management je zaměřen na regulaci 
turistiky.

Mgr. Libuše Vlasáková
národní zástupce pro Ramsarskou úmluvu

tajemnice Českého ramsarského výboru
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse.Vlasakova@mzp.czFoto: archiv SNP Krkonoše
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Hydrotech letos poprvé udělil 
Cenu J. S. Čecha

Mít dobrý nápad se nepodaří každý den. Lidem z Hydrotechu se 
to podařilo, když si řekli, že nastal čas, aby tu vodohospodářské 
firmy nebyly jen k podnikání, nýbrž i aby se věnovaly 
podpoře toho, z čeho podnikání vyrůstá a bez čeho 
hyne: odbornému vzdělávání a výzkumu. Rozhodli 
se podpořit, upozornit a ocenit nejlepší diplomové 
práce z oboru prostřednictvím ceny J. S. Čecha. 
To ocenění nespočívá jen v nemalé finanční 
částce, kterou obdrželi vítězové, ale i ve slav-
nostním večeru, který firma uspořádala na konci 
září v brněnském hotelu Voroněž, symbolicky 
hned vedle Výstaviště, které již několik let hostí 
veletrh Vodovody a kanalizace. Firma si klade za 
cíl, aby se předávání ceny stalo společensky pres-
tižní událostí. Už v prvním roce se jí to podařilo. 
O průběhu večera lépe než slovní popis informuje 
přiložená fotoetuda.

Na začátku večera Ing. Bočan, ředitel Hydrotechu, ozřej-
mil genezi vzniku ceny: „Nápad uspořádat soutěž v oblasti čištění 
odpadních vod pro studenty vysokých škol se diskutoval v naší 
firmě už delší dobu. Teprve až velký nedostatek kvalifikovaných 
lidí pro práci v tomto oboru nás přiměl k upořádání soutěže o Cenu 
J. S. Čecha o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vod. Toto 
ale není jediným cílem soutěže. Kromě hledání talentovaných mla-
dých lidí nám jde také o výrazné zlepšení komunikace a spolupráce 
s vysokými školami. Rádi bychom také všeobecně zvýšili zájem mla-
dých lidí o náš obor. Čištění odpadních vod bylo v České republice 
vždy na velice dobré úrovni a mělo by to tak zůstat i nadále.“ 

O udělení hlavní ceny a dvou dalších cen rozhodl HYDROTECH 
na základě návrhu odborné poroty, jejímiž členy byli Ing. Peter 
Bočan, Ing. Josef Miňovský, CSc., Ing. Miroslav Sedláček, CSc. a Ing. 
Jan Šorm, CSc. za předsednictví prof. Graua, který v slavnostním 
slově připomněl, že až do sedmdesátých let minulého století obor 
technologie vody vypadal „v podstatě podobně jako ostatní techno-
logie: kuchařka bez teorie. Naši předchůdci dokázali upravit vodu 
na pitnou a jednoduše čistit odpadní vody, ale dělali to podobně 
jako tehdejší pivovarníci, vinaři, sýraři – na základě zkušeností 
a pravidel předávaných předchozí generací. To se radikálně měni-
lo v období sedmdesátých let, kdy jsme byli přímo posedlí teorií 
a jeden z nejposedlejších byl právě Sváťa Čech.“

Pan profesor ve svém zajímavém projevu vzpomněl, že v jeho 
generaci „jsme se skoro všichni zabývali teorií biologického čištění 
odpadních vod. Když se podíváme na diplomové práce finalistů, 
tak zjistíme, že téměř polovina se věnuje jiným než biologickým 
metodám, a to moderním fyzikálně–chemickým procesům… 
Budoucnost technologických inovací je ve fyzikálně–chemických 
metodách.“ Za výzvu pro dnešní výzkumníky považuje pan profesor 
Grau chemizaci a farmaceutizaci našeho života, která „dosáhla již 
takového stupně, že největším zdrojem biologicky nerozložitelných 
a biologicky aktivních látek nejsou odpadní vody chemického 
a farmaceutického průmyslu, ale odtoky z městských čistíren. Proto 
není na místě současné uspokojení s kvalitou vody v našich řekách 
a s kvalitou pitné vody upravované z říční vody.“

Pan profesor upozornil i na to, že „z profilu jednotlivých soutěží-
cích by se mohlo zdát, že čištění odpadních vod je čistě záležitost 
chemických inženýrů. My, kteří se pohybujeme v této problematice 
už řádku let však víme, že stejně důležité jsou profese stavební, 
strojní nebo elektrotechnické. Byl bych proto velice rád, kdyby 
v příštím ročníku byly vysokými školami nominováni studenti i ze 
strojních nebo stavebních fakult.“

Cena byla poprvé udělena v roce desátého výročí úmrtí pana 
Čecha a propůjčení jeho jména do názvu bylo správnou volbou, 
protože pan Čech spoluzakládal firmu Hydrotech, byl nejen zaní-
ceným výzkumníkem, ale zajímal se o dění kolem, byť zdánlivě 
s oborem nesouvisející. Pro zájemce připomínám, že detailně se jeho 
činností zabývá příspěvek v letošních květnových Čistírenských 
listech. Ceně J. S. Čecha lze jen přát, aby se v nejbližších letech 
dostala na roveň obdobným cenám udělovaným v České republice 
za nejlepší diplomové a doktorské práce v technických oborech, 
jimiž jsou „Werner von Siemens Excellence Award“ a „Cena Emila 

Škody“. Vodní hospodářství by zrodu této tradice rádo pomohlo a je 
pro něj proto čest, že může tuto akci propagovat a být mediálním 
partnerem nejen tohoto prvého ročníku. Proto v následujících čís-
lech Čistírenských listů budou vítězné práce otištěny.

Na závěr je třeba říci to nejdůležitější: kdo byl vlastně oceněn 
a jaké jsou plány s přípravou druhého ročníku?

•	1. místo Jana Koubová – 60 000,– Kč 
VŠCHT Praha, (ved. diplomové práce: doc. Ing. Pavel 

Jeníček, CSc.)
•	2. místo Alena Bulisová – 30 000,– Kč 

Univerzita Pardubice, (ved. diplomové práce: 
doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.)
•	3. místo Dana Stará – 15 000,– Kč 
VŠCHT Praha, (ved. diplomové práce: prof. Ing. 
Jiří Wanner, DrSc.)
•	Zvláštní cena poroty – Jindřiška Vyskočilová 
Univerzita T. Bati Zlín,(ved. diplomové práce: 
Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.)
Z velice kladné odezvy odborné veřejnosti, 

zástupců vysokých škol a samotných studentů 
je zřejmé, že vyhlašovatel bude  soutěž organizovat 

pravidelně každý rok. Proto uvádíme stručně podmínky 
soutěže:

Vodní hospodářství jako jeden z mediálních partnerů soutěže bude 
o přípravě dalšího ročníku včas a podrobně informovat.

Ing. Václav Stránský

Cena J. S. Čecha je soutěž pro studenty o nejlepší diplo-
movou práci v oblasti čištění odpadních vod. Jejím hlavním 
cílem je podpořit zájem mladé generace o problematiku 
čištění odpadních vod.

1. Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatel soutěže je společnost HYDROTECH s.r.o., 

Kopečná 14, 602 00  Brno.
2. Kdo se může zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každý student vysoké školy, 
která působí na území České republiky, se svou diplomovou 
prací. Diplomová práce musí řešit problematiku s vazbou 
na čištění odpadních vod. Podmínkou účasti v soutěži je 
vyplnění přihlášky a její zaslání včetně diplomové práce 
v elektronické podobě.
3. Hodnocení

Hodnocení diplomových prací bude provádět komise 
složená z nezávislých odborníků.
4. Honorování nejlepších prací

Tři nejlepší diplomové práce budou honorovány podle 
následujícího klíče:

Umístění  
dle hodnocení komise

Finanční odměna*

1. místo 60 000,– Kč
2. místo 30 000,– Kč
3. místo 15 000,– Kč

* finanční odměna představuje čistou částku po odvodu daně 
z příjmu.
5. Uzávěrka soutěže

Předpokládaný termín uzávěrky na podání přihlášek 
a diplomových prací je 20. 7. 2009. Přihlášky a diplomové 
práce budou zasílány v elektronické formě na adresu bocan@
hydrotech.cz.
6. Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků bude realizováno veřejně na slavnost-
ním vyhodnocení soutěže za přítomnosti odborné veřejnosti. 
Vyhlašovatel zorganizuje vyhlášení výsledků soutěže max. do 
jednoho měsíce od uzávěrky soutěže.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek 
soutěže. Bližší informace je možno zjistit na www.hydrotech-
group.com nebo telefonicky na sídle společnosti HYDROTECH 
s.r.o. +420 543 243 430.
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Obr. 1. Ing. Peter Bočan, ředitel  
a jednatel HYDROTECH s.r.o.

Obr. 2. Večerem provázelo  
hudební těleso Bona Fide

Obr. 3. Finalisti a ocenění zleva  
doprava: Marcel Gómez, Jana Koubová, 
Alena Bulisová, Dana Stará,  
Jindřiška Vyskočilová

Obr. 4. Ing. Ioannis Hadjivassilis, prezident 
skupiny HYDROTECH

Obr. 5. Prof. Petr Grau, předseda komise
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Bateriové vodoměry s označením Sitrans 
F M MAG 8000 W společnost Siemens vyrábí již 
bezmála pět let. Přístroje byly vyvinuty s cílem 
nahradit mechanické vodoměry a povýšit kvalitu 
těchto měření na úroveň srovnatelnou s klasic-
kými indukčními průtokoměry. 

Nasazování bateriových vodoměrů však bylo 
v prvních letech poměrně pomalé s výjimkou 
Anglie, kde se již v roce 2004 prodalo několik 
set kusů. Pomalý růst prodeje byl patrně spojen 
s nedůvěrou k novému výrobku a konzervativním 
přístupem zodpovědných pracovníků. Situace 
se však změnila a prodej bateriových vodoměrů 
v současnosti prudce roste. Příčinou jsou velmi 
dobré provozní zkušenosti, vel-
ký počet referencí a zajímavá 
cena. Ta je v porovnání např. 
s Woltmannovým vodoměrem 
typu WP4000 již od DN 200 
nižší a započítáme-li do ceny 
mechanického vodoměru i cenu 
za repasi, případně výměnu 
měřicího systému při ověřování 
po šesti letech, je použití bate-
riového vodoměru ekonomicky 
výhodné již od světlosti DN 
150. Současně s tím bateriové 
vodoměry uživatelům nabízejí 
podstatně propracovanější užit-
né vlastnosti. 

Mezi specifické vlastnosti bateriových průtoko-
měrů patří zejména:
• obousměrné měření s vysokou opakovatelností
• odolnost vůči pevným nečistotám ve vodě
• průtočný profil bez překážek znamenající prak-

ticky nulovou tlakovou ztrátu
• absence pohyblivých součásti znamená nulové 

opotřebení
• Vestavné délky stejné jako u mechanických 

vodoměrů 
• tři čítače, včetně možností zákaznického vynu-

lování a zaznamenání data změny
• vestavěný datalogger s možností až 26 záznamů, 

včetně alarmů při příliš nízké a příliš vysoké 
spotřebě

• kompaktní nebo oddělené provedení
• provozní doba baterie 6 let (příp. 10 let)
• modbus RTU 232 nebo RS485
• reálný čas a datum
• jednoduché připojení na přenosové zařízení

• diagnostika pro optimální provoz
• heslo a ochrana proti nepovolané manipulaci
• systém optimalizace spotřeby energie s indikací 

stavu baterie
• automatické zálohování dat  

Bateriové vodoměry Sitrans F M MAG 8000 W se 
vyrábějí ve světlostech od DN 25 do DN 1200, ma-
jí krytí IP 68 a jsou navrženy podle mezinárodní 
normy pro vodoměry OIML R49 a Evropské nor-
my CEN EN 14154. Přístroje mohou být vybaveny 
jednou ze tří typů elektronik - standard, s rozšíře-
nými funkcemi a CT (Custody Transfer). 

Vodoměry Sitrans MAG 8000 CT jsou první 
bateriově napájené vodoměry na trhu s označe-

ním MI-001 a to nejen v České 
republice, ale i ve světě. Přístroje 
jsou schváleny podle direktivy 
2004/22/EC Evropského parla-
mentu a Rady z 31.3.2004 pro 
měřicí přístroje. 

Bateriové vodoměry společ-
nosti Siemens typu Sitrans 
F M MAG 8000 W jsou moderní 
náhradou mechanických vodo-
měrů. V porovnání s mecha-
nickými vodoměry přinášejí 
zcela novou kvalitu v měření, 
v místním vyhodnocení, spoleh-
livosti, životnosti a v možnosti 
komunikace s PC a přenosovým 

zařízením. Navíc jsou výhodné i ekonomicky, 
zejména u světlostí nad DN 150 a u dvourozsa-
hových vodoměrů. Lze proto předpokládat, že se 
bateriové vodoměry budou dále prosazovat, a to 
jednak v nových stavbách a jednak v místech, kde 
mechanické vodoměry přestanou vyhovovat změ-
něným provozním podmínkám nebo zvyšujícím 
se nárokům provozovatelů. Nové vodoměry jsou 
součástí uceleného portfolia procesní instrumen-
tace společnosti Siemens, která vedle těchto pro-
duktů nabízí také řídicí a pohonářskou techniku 
zapadající do její koncepce Plně integrované auto-
matizace (Totally Integrated Automation – TIA). 

Ing. Miroslav Kmoch
Siemens, s.r.o.

miroslav.kmoch@siemens.com
www.siemens.cz/ad

Bateriové vodoměry značky Siemens dobývají trh
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ČVTVHS a návrh na vznik 
České asociace pro vodu

Výbor ČVTVHS se seznámil s obsahem návrhu na vznik České 
asociace pro vodu a po diskusi přijal toto stanovisko:

Stanovisko výboru České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti (ČSVTVHS) k článku výboru AČE, s názvem „Vznik 
České asociace pro vodu“ (ČAV), který uveřejnil časopis Vodní 
hospodářství v č. 10/2008:

1. V názvu navrhované asociace ČAV je pojem „voda“, který 
chápeme především jako reprezentaci vodního hospodářství. A to 
pro nás znamená hospodaření s vodním bohatstvím ve všech sou-
vislostech. Nelze tedy vyloučit ani odvětví či obor vodních zdrojů 
(péče o ně a jejich ochranu), což jsou odborníci z institucí různého 
zaměření, ale především z oboru vodních toků, přehrad, ochrany 
před povodněmi, ale také státní správy (především měst a obcí). 
Vodní hospodářství pro nás v současné době reprezentují tři směry: 
vodní zdroje, vodovody a kanalizace.

2. Pokud jde o základní zaměření činnosti ČAV, je orientováno 
v návrhu na dva obory – vodovody a kanalizace – s důrazem na 
technologické vzdělání. Sluší zde připomenout podíl „stavařů“, 
odborníků pro vodu v krajině, inženýrskou hydrologii a hydrogeo-
logii, na rozvoji vodního hospodářství ve všech třech oblastech 
a respektovat jejich činnost.

3. Pokud jde o členskou základnu, je na místě připomenout, zda 
se členy mohou stát fyzické či také právnické osoby. Financování 
činnosti podobných asociací se v současné době neobejde bez pod-
pory (bez zjevných či méně zjevných injekcí) právnických subjektů. 
Možno přijmout snad i členství korporativní.

4. Aby se předešlo nejasnostem, o nichž se diskutuje, doporu-
čujeme vysvětlit v zásadních rysech členění ČAV na jednotlivé 
sekce, viz bod 1. stanoviska. S tím souvisí i otázka, jak by byly 
strukturovány orgány ČAV a jaké by byly jejich vazby na ústřední 
vodohospodářské orgány apod. 

5. Na závěr: Považujeme návrh za zajímavý, protože může pomoci 
řešit palčivé otázky spolupráce oborů či odvětví zabývajích se vodou 
v ČR, vyplývající ze současných podmínek jejich koexistence. Naše 
společnost má dlouholeté zkušenosti, jak vodaře sjednocovat. 

Aby se vodaři širokého spektra lépe orientovali, doporučujeme 
informaci o vzniku ČAV doplnit a tím odstranit nejasnosti a dotazy. 
Je třeba hlouběji uvážit úlohu nové Asociace při existenci dnešních 
vcelku životaschopných institucí zaměřených na „vodu“ a z toho 
odvodit stanovy.

Orientace odborníků směřuje jak k vyšší specializaci, tak k zís-
kání globálních a širších pohledů. 

Smyslem je ale vždy spolupráce vodařů či vodohospodářů všech 
profesí ve prospěch dobrého stavu vod. 

prof. Ing. Vojtěch Broža, CSc.,
předseda výboru ČVTVHS

Praha, 29. 10. 2008

Úlohy a problémy 
vodného hospodárstva 
Slovenskej republiky
Pavel Hucko

Kľúčové slová
vodné hospodárstvo SR – koncepcia vodohospodárskej politiky 
– strategické ciele – rok 2010 a 2015 – finančné náklady 

Súhrn
Predložený príspevok je zameraný na prezentovanie úloh 

a problémov v oblasti vodného hospodárstva na Slovensku. 
Vychádza z Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 
2015 a súčasnej situácie v SR. Venuje sa otázkam financovania 
vodohospodárskeho sektora.

u

Úvod
Vodné hospodárstvo v Slovenskej republike predstavuje komplex 

legislatívnych, organizačných, technických, ekologických a ekono-
mických činností a opatrení smerujúcich k cieľavedomej ochrane 
vodného bohatstva štátu, jeho racionálnemu využívaniu a ochrane 
pred škodlivými účinkami vôd.

Základom vodnej politiky sa aj v SR stalo integrované riadenie 
nakladania a ochrany vodných zdrojov v hydrologických povodiach 
– t. j. integrovaný manažment povodí. 

Nástroje vodohospodárskej politiky SR
V roku 2006 boli prijaté dva rozhodujúce plánovacie a koncep-

čné materiály, ktoré tvoria základ vodohospodárskej politiky SR. 

Sú to: 
• Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
• Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

územie SR. 
Ďalšími rozhodujúcimi dokumentmi pre realizáciu vodohospo-

dárskej politiky Slovenskej republiky sú:
• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon),

• zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o re-
gulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami (zákon č. 
332/2007 Z. z.),

• zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 
č. 500/2007 Z. z.),

• Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 
o čistení komunálnych odpadových vôd.

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR
Koncepcia vodohospodárskej politiky SR na obdobie po vstupe SR 

do Európskej únie v plánovanom horizonte do roku 2015 nadväzuje 
na predchádzajúcu Koncepciu vodohospodárskej politiky do roku 
2005 spracovanú Ministerstvom pôdohospodárstva SR. 

Koncepcia reaguje na úlohy a potreby v horizonte do roku 2015, 
keď skončí obdobie na splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/
EHS o čistení mestských odpadových vôd a zároveň na implemen-
táciu najnovšej smernice ES – Smernica 2000/60/ES Európskeho 
parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ustanovujúca rámec pôsob-
nosti Spoločenstva v oblasti vodnej politiky a pokračovanie úloh 
v zabezpečovaní preventívnych protipovodňových opatrení. 

Prechod na trhovú ekonomiku priniesol v oblasti vodného hospo-
dárstva aj niektoré problémy, v dôsledku ktorých sa odsunulo plnenie 

ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI
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cieľov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005. 
Samotné smerovanie Koncepcie vodohospodárskej politiky SR 

sa realizuje v niekoľkých oblastiach.

Starostlivosť o vodné toky
Starostlivosť o vodné toky sa zabezpečuje v rámci správy vodných 

tokov, ktorú vykonávajú správca vodohospodársky významných 
vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 
Žilina a správcovia drobných vodných tokov.

Celková dĺžka riečnej siete na Slovensku je v súčasnosti 
61 147 km. Z celkovej dĺžky riečnej siete je v správe SVP, š. p., 
Žilina 38 015 km, z toho dĺžka upravených tokov je 8 115 km, 
ochranné hrádze sú vybudované v dĺžke 3 074 km. Ostatné drobné 
vodné toky v dĺžke 18 982 km sú v správe lesného hospodárstva, 
vojenských lesov a ostatných správcov. Toky v dĺžke 4 247 km 
nemajú správcu. 

Z hydrogeologického hľadiska, v súlade s údajmi vodohospodár-
skej bilancie za rok 2004, predstavujú prírodné zdroje na území 
Slovenska v priemere 146,7 m3.s-1, z ktorých 39 % bolo schválených 
komisiou pre klasifikáciu využiteľných množstiev podzemných 
vôd. Z tohto množstva v roku 2004 tvoria dokumentované využi-
teľné zdroje podzemných vôd v SR 76,541 m3.s-1, t. j. viac ako 52 % 
z prírodných zdrojov. 

Na základe smernice 2000/60/ES je vodstvo rozdelené do hydro-
logických a administratívnych jednotiek, a to povodí, oblastí povodí 
a útvarov povrchových a útvarov podzemných vôd. 

V zmysle tohto členenia je vodstvo SR rozdelené do dvoch 
medzinárodných oblastí povodí, a to do medzinárodného povodia 
Dunaja (96 % územia) a do medzinárodného povodia Visly (4 % 
územia SR).

Na základe posledného spresnenia v rámci medzinárodných 
povodí sú vymedzené nasledovné oblasti povodí:

Oblasťou povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie 
Čierneho mora) je oblasť povodia Dunaja, ktorá je vymedzená na-
sledovnými čiastkovými povodiami:
a) čiastkové povodie Dunaja,
b) čiastkové povodie Moravy,
c) čiastkové povodie Váhu,
d) čiastkové povodie Hrona,
e) čiastkové povodie Ipľa,
f) čiastkové povodie Slanej,
g) čiastkové povodie Bodrogu,
h) čiastkové povodie Hornádu,
i) čiastkové povodie Bodvy.

Oblasťou povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie 
Baltského mora) je oblasť povodia Dunajca a Popradu, ktorá je 
vymedzená čiastkovým povodím Dunajca a Popradu.

Podstatná časť povrchového vodného fondu Slovenska k nám pri-
teká zo susedných štátov. Menšia časť nášho povrchového vodného 
fondu pramení na našom území.

Na územie Slovenska priteká z územia piatich susedných štátov 
vstupnými hraničnými profilmi značný fond vyjadrený dlhodobým 
priemerným prietokom – asi 2 514 m3.s-1, čo predstavuje 86 % nášho 
celkového povrchového vodného fondu. 

Na slovenskom území pramení v dlhodobom priemere približne 
398 m3.s-1 vody, čo predstavuje 14 % z celkového nášho povrcho-
vého vodného fondu. 

Povrchový vodný fond Slovenska vzhľadom na svoju rozkolísa-
nosť nepostačuje kryť hospodárske potreby významnejších hospo-
dárskych a sídelných aglomerácií, a preto je nutné jeho množstvo 
zvyšovať aj budovaním vodných nádrží.

Z územia Slovenska do susedných štyroch štátov odteká spolu 
v dlhodobom priemere asi 2 912 m3.s-1 vody. 

Strategické ciele vodohospodárskej politiky  
do roku 2015

Stratégia ďalšieho vývoja vodohospodárskej politiky do roku 2015 
je orientovaná na:
a) skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodár-

sku infraštruktúru, vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ, 
b) vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového záso-

bovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívnu likvidáciu 
odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, 

c) prevenciu pred negatívnymi dopadmi extrémnych hydrologických 
situácií, 

d) skvalitnenie činnosti odborných vodohospodárskych organizácií.

ad a) Cieľom je zdokonaľovanie nástrojov na zabezpečenie efek-
tívneho a trvalého využívania vodných zdrojov s ich súčasnou 
ochranou a zmenšovaním nepriaznivých dosahov na stav vodných 
ekosystémov. Základné nástroje stanovuje vodný zákon a je ich mož-
né zhrnúť do nasledovných okruhov:
•	 Rozvoj zdrojov vody a trvalo udržateľné využívanie vodných 

zdrojov
•	 Podzemné zdroje
•	 Povrchové zdroje
•	 Ochrana vodných zdrojov
•	 Kvalitatívna ochrana povrchových vôd
•	 Kvalitatívna ochrana podzemných zdrojov vôd
•	 Plošné znečisťovanie povrchových a podzemných vôd
•	 Kvantitatívna ochrana podzemných vôd
•	 Ochrana vôd pre ekosystémy, osobitne pre vodné ekosystémy
•	 Ochrana mokradí a revitalizácia vodných biotopov
•	 Rehabilitácia znečistených a degradovaných vodných útvarov 

s cieľom obnovenia ekosystémov a vodných biotopov 
•	 Využitie hydroenergetického potenciálu
•	 Vytváranie podmienok na plavbu na vodných tokoch
•	 Využívanie geotermálnej energie
•	 Rekreačné rybárstvo

ad b)
Na úseku verejných vodovodov v zmysle zákona č. 442/2002 Z. 

z. je prioritou pri výstavbe verejných vodovodov zvyšovať podiel 
obyvateľov zásobovaných vyhovujúcou a kvalitnou pitnou vodou 
z verejných vodovodov, hlavne v tých okresoch, ktoré v súčasnosti 
nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, a to: 
• urýchlením dokončenia rozostavaných vodovodov, 
• výstavbou nových vodovodov, 
• realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových 

vodovodoch (kvalita a kvantita). 
Na zabezpečenie obyvateľstva pitnou vodou bola vyčíslená po-

treba finančných prostriedkov vo výške 53 728 mil. Sk.
Na úseku verejných kanalizácií v súlade s požiadavkami Smerni-

ce 91/271/EHS a záväzkami SR v rámci predvstupových rokovaní 
s EÚ boli stanovené:

ciele do roku 2010:
• zabezpečiť odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd vo 

všetkých aglomeráciách nad 100 000 EO,
• zabezpečiť odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd vo 

všetkých aglomeráciách od 10 000 EO do 100 000 EO,
• vykonať rekonštrukcie stokových sietí v aglomeráciách nad 

10 000 EO, ktoré z kapacitných dôvodov neumožňujú odvádzanie 
odpadových vôd z aglomerácie
ciele do roku 2015:

• zabezpečiť odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd vo 
všetkých aglomeráciách nad 2 000 EO,

• priebežne v aglomeráciách pod 2 000 EO, kde už je vybudovaná 
kompletná stoková sieť, zabezpečiť primerané čistenie odpado-
vých vôd.
Na zabezpečenie zodpovedajúceho odvedenia a čistenia odpado-

vých vôd bola vyčíslená potreba finančných prostriedkov vo výške 
93 897 mil. Sk. V podmienkach SR sú pre túto oblasť investičnej 
činnosti čerpané finančné zdroje z nasledovných zdrojov:
• fondy EÚ,
• štátny rozpočet,
• vlastné zdroje (obcí, resp. regionálnych vodárenských spoločnos-

tí),
• úvery a pôžičky,
• Environmentálny fond.

Odhadované náklady potrebné na zabezpečenie záväzkov SR voči 
EÚ podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd sú uvedené 
v tabuľke 1.

ad c) Ochrana pred extrémnymi hydrologickými situáciami 
Ochrana pred povodňami 
Jednou z priorít v tejto oblasti je dobudovanie povodňového 

varovného a predpovedného systému v SR (POVAPSYS) a zabez-
pečenie implementácie zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred 
povodňami (v znení zákona č. 332/2007 Z. z.). Dokončiť odstra-
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ňovanie povodňových škôd z predchádza-
júcich rokov. Zvýšiť súčinnosť správcov 
povodí s vodoprávnymi úradmi vo veciach 
prevencie pred povodňami a vybudovanie 
zariadení na ochranu pred povodňami.

Protipovodňová ochrana mala v uplynu-
lých rokoch veľké ciele, ale nedostávalo sa jej 
potrebného objemu finančných prostriedkov. 
Výsledkom toho je zaostávanie za plnením 
plánu protipovodňových opatrení o takmer 
desať miliárd, a to aj napriek tomu, že niekto-
ré projekty boli vďaka úverom Slovenského 
vodohospodárskeho podniku realizované. 

Pre rok 2008 sa podarilo vyčleniť zo 
štátneho rozpočtu 1,6 mld. Sk, ktoré bude 
manažovať Slovenský vodohospodársky 
podnik. 

V rámci Operačného programu Životné 
prostredie na roky 2007–2013 sa na proti-
povodňovú ochranu vyčlenilo 120 miliónov 
EUR (približne 4,0 mld. Sk).

Z Kohézneho fondu sa v súčasnosti rea-
lizuje projekt „Bratislava – protipovodňová 
ochrana“ za viac ako 1,0 miliardu Sk, uvažuje sa aj s realizáciou 
ďalších veľkých projektov, akými sú protipovodňová ochrana miest 
Banská Bystrica za 2,3 miliardy korún a Prešov za 409 miliónov 
korún. 

Ďalej ide tiež o vypracovanie programov protieróznych opatrení 
a zvyšovanie retenčnej schopnosti čiastkových povodí a vytváranie 
predpokladov na ich realizáciu, so zameraním na zníženie plošnej 
a výmoľovej erózie a nadväzne zníženie nežiaduceho transportu 
a akumulácie plavenín a splavenín po vodných tokoch do vodných 
nádrží, čím sa zamedzí znižovaniu prietočnej kapacity vodných 
tokov, prípadne akumulačných priestorov vodných nádrží a nad-
väzne zníženie rizika povodní. Ďalej sa jedná o zvýšenie retenčnej 
schopnosti územia, čím sa zvýši potenciál podzemných vôd a ob-
medzí sa vznik povodňových situácií technickými opatreniami 
(budovanie nádrží, rybníkov, poldrov, prehrádzok), alebo opatrení 
na optimalizáciu využitie povodia.

Prevencia pred dôsledkami sucha 
Cieľom je vypracovať špecializované komplexné programy riešia-

ce prevenciu pre prípad sucha pre jednotlivé oblasti povodí.
Adaptácie na zmenu klímy 
Očakávané klimatické zmeny môžu mať výrazný vplyv na cel-

kový odtok a aj vnútroročné rozdelenie odtoku. Tento vplyv bude 
mať iné dôsledky na odtok v južných a iné v severných oblastiach 
Slovenska. Tieto javy priamo ovplyvnia zásobovanie vodou a vý-
robu vodnej energie. Tendencie zmien hydrologického režimu 
poukazujú na zvýšenú potrebu prerozdeľovania odtoku v priestore 
medzi severom a juhom.

Nadväzne je vo veľkých nádržiach a vodných elektrárňach (VE) 
potrebné počítať s celkovým poklesom dodávky vody a výroby 
elektrickej energie, v malých nádržiach a VE s presunom ich časo-
vého rozdelenia v súlade so zmenou prietokového režimu. Možno 
predpokladať, že bude rásť aj tlak na zachovanie biologického 
prietoku v úsekoch pod nádržami s derivačnými kanálmi v obdo-
biach sucha, ktorý sa môže kryť s obdobiami zvýšenej potreby vody 
a elektrickej energie.

Pri vodných zdrojoch, ktoré sú už využívané, bude potrebné 
prehodnotiť ich udržateľné využívanie v nových podmienkach. 
To sa bude musieť premietnuť do legislatívnej ochrany vodných 
zdrojov v oblastiach, o ktorých sa dá predpokladať, že ich vodné 
zdroje budú najmenej dotknuté klimatickými zmenami. Táto ochra-
na môže ale obmedziť aj hospodárske a energetické využívania 
vodných tokov.

Bude potrebné prehodnocovať a optimalizovať spôsoby využí-
vania a riadenia existujúcich vodohospodárskych sústav. To môže 
viesť k zmenám priorít využívania vody a k zvýhodneniu spotre-
biteľov, vrátane ekologického využívania vody na úkor energetiky 
napr. zvýšením ochranných priestorov nádrží a zvýšením podielu 
vody akumulovanej na iné než energetické využitie.

Na druhej strane bude potrebné opätovne sa vrátiť k možnosti 
budovania akumulačných priestorov s prevládajúcim účinkom na 
dlhodobé regulovanie odtoku.

ad d) Skvalitnenie činnosti odborných vodohospodárskych orga-
nizácií

Výkon štátnej vodnej správy a zdokonaľovanie právnych nástrojov 
Výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve je zakotvený v záko-

ne č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje práva 
a povinnosti fyzických a právnických osôb k vodám a nehnuteľnos-
tiam, ktoré s nimi súvisia, pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom 
využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy 
a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Úlohou v tejto oblasti bude podpora výkonu štátnej vodnej správy 
zabezpečením kvalitného personálneho a technického vybavenia 
vodoprávnych úradov a zameranie vzdelávacieho procesu z úrovne 
MŽP SR na nové legislatívne predpisy vo VH.

Správa povodia – integrovaný manažment povodia 
Integrovaný manažment povodia zohľadňuje multisektorálnu 

podstatu v kontexte celkového spoločensko-ekonomického rozvoja, 
ako aj iných záujmov týkajúcich sa využívania a ochrany vodných 
zdrojov.

Integrovaný manažment povodia znamená zlúčenie a zohľadne-
nie sociálnych, environmentálnych a technických aspektov.

Multidimenzionálny charakter integrovaného manažmentu 
vodných zdrojov sa prejavuje v dimenziách času a priestoru, v jeho 
multidisciplinárnom charaktere (veda a technológia) a v dimenzii 
riadiacich pracovníkov a užívateľov.

Multidiscipinárna dimenzia zahŕňa množstvo oblastí, ktoré treba 
zohľadňovať v rozhodovacom procese.

Vodné plánovanie 
Proces plánovania v oblasti vôd je uskutočňovaný v gescii MŽP 

SR a bude ďalej rozvíjaný najmä v spolupráci s Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Minister-
stvom vnútra SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR, samosprávou a tretím sektorom. Po vstupe Slovenska do EÚ 
ide hlavne o nástroj presadzovania vodohospodárskej politiky na 
zlepšenie ochrany vôd z hľadiska množstva a kvality a na podporu 
trvalo udržateľného užívania vôd, na ochranu vodných ekosysté-
mov a mokradí a na ochranu pred extrémnymi hydrologickými 
situáciami. 

Zdokonaľovanie právnych nástrojov 
Úlohou v tejto oblasti je pravidelne vyhodnocovať podnety 

a skúsenosti z vodoprávnej a vodohospodárskej praxe s využitím 
komunikácie s vodoprávnymi úradmi na všetkých úrovniach 
a opodstatnené podnety zahrnúť do nevyhnutných zmien legislatívy 
vodného hospodárstva.

Veda, výskum a normatívna činnosť vo vodnom hospodárstve 
Oblasť vedy a výskumu bude zameraná na:

•	 optimalizáciu využívania vodných zdrojov Slovenska a ich 
ochranu,

Prechodné 
obdobie

Miera 
súladu so 
smernicou 

v %

Celkové potrebné 
náklady na 

implementáciu 
smernice v mil. 
Sk v CÚ 2003

r. 2003

Celkové 
finančné 

náklady už 
vynaložené 
v mil. Sk do 
31. 12. 2006

Celkové 
nezabezpečené 

finančné náklady 
v mil. Sk v CÚ 

2003*

Celkové 
nezabezpečené 

finančné náklady 
v mil. Sk v CÚ 

2006**

2004 83 42 862 14 577 28 285 32 202

2008 91 47 277 32 700 37 229

2010 93 48 477 33 900 38 595

2012 97 54 878 40 301 45 883

2015 100 61 079 46 502 52 942

Tabuľka 1. Odhad finančných potrieb na implementáciu smernice podľa Národného 
programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych 
odpadových vôd k jednotlivým prechodným obdobiam (využívaný aj na hodnotenie 
záväzkov SR voči EU)

* uvedená čiastka už nezahŕňa doteraz vynaložené finančné prostriedky na schválené projekty 
z 1. programového obdobia (roky 2004–2006)
** bola uvažovaná priemerná medziročná miera inflácie na úrovni 6,7 % 
CÚ – cenová úroveň
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•	 vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach riadenia povodí – manaž-
ment povodia v čase extrémnych klimatických podmienok, 

•	 riešenie projektov a návrhov opatrení protipovodňovej ochrany,
•	 dopad klimatických zmien na vodný režim, 
•	 plošný a trvalý (systematický) monitoring stavu ichtyofauny 

všetkých povodí.

Realizačné nástroje vodohospodárskej politiky 
Nástroje vodohospodárskej politiky možno rozdeliť do nasledov-

ných oblastí:
•	 legislatívne nástroje, 
•	 ekonomické nástroje, 
•	 nástroje (strategického plánovania) manažmentu povodia, 
•	 nástroje informačné, 
•	 nástroje zapojenia verejnosti, 
•	 výskum a vývoj, 
•	 medzinárodná spolupráca. 

Predpokladané náklady na realizáciu zámerov Koncepcie vodo-
hospodárskej politiky SR do roku 2015 

Potreba finančných prostriedkov vo vodnom hospodárstve na 
realizáciu cieľov vodohospodárskej koncepcie do roku 2015 je 
uvedená v tabuľke 2.

Z
abezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou 

pitnou vodou a efektívna likvidácia odpadových vôd bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie 

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií na území SR je zabezpečenie bezproblémového zásobo-
vania obyvateľov SR kvalitnou pitnou vodou a likvidácia odpado-
vých vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zásobovanie pitnou vodou
Prioritou pri výstavbe verejných vodovodov je zvyšovať podiel 

obyvateľov zásobovaných vyhovujúcou a kvalitnou pitnou vodou 
z verejných vodovodov, hlavne v tých okresoch, ktoré v súčasnosti 
nedosahujú ani celoslovenskú úroveň.

Na zabezpečenie tohto programu sa predpokladajú finančné 
prostriedky vo výške 53 728 mil. Sk. 

Likvidácia odpadových vôd
Do roku 2010 bude potrebné zabezpečiť požadované odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd z minimálne 93 aglomerácií, čo pred-

stavuje vyriešenie odkanalizovania v 542 obciach SR s celkovým 
počtom 3 304 256 obyvateľov. Priemerná aglomerácia v tejto veľkost-
nej kategórii má cca 35 530 obyvateľov. Do roku 2015 je následne 
treba vyriešiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd v ďalších 277 
aglomeráciách, ktoré zahŕňajú 527 obcí SR s 1 002 065 obyvateľmi, 
a to vo veľkostnej kategórii od 2 001 do 10 000 EO.

Na zabezpečenie tohto programu sa predpokladajú finančné 
prostriedky vo výške 93 897 mil. Sk. 

Protipovodňová ochrana a revitalizácia tokov
Potreba finančných prostriedkov vychádza z programu protipovo-

dňovej ochrany do roku 2010. Po roku 2010 až 2013 sa kvantifikácia 
nákladov opiera o Investičnú stratégiu budovania zariadení na 
ochranu pred povodňami na roky 2007 až 2013 a s rovnomerným 
rozdelením 2 030 mil. Sk ročne. 

Pri revitalizácií tokov sa finančná potreba odhaduje na vyš-
šej úrovni oproti súčasnému stavu. Ročná potreba je vo výške 
450 mil. Sk a spolu s opatreniami protipovodňovej ochrany sa 
predpokladá finančný objem 35 382,0 mil. Sk. 

Vytváranie podmienok pre plavbu na vodných tokoch
Program rozvoja dopravnej infraštruktúry uvažuje aj s vodnou 

dopravou, avšak finančné nároky vodného hospodárstva do budúc-
nosti sú uvažované len na úrovni súčasných ročných nákladov na 
zabezpečenie plavby a udržiavanie plavebnej dráhy na existujúcich 
vodných cestách s prihliadnutím na možnú infláciu.

Predpokladaná finančná potreba je 6 500 mil. Sk, zabezpečovaná 
za pomoci využitia finančných prostriedkov z relevantných európ-
skych fondov a ďalších možných zdrojov financovania.

Legislatíva
Finančné nároky v oblasti legislatívy budú spojené so zosúla-

ďovaním predpisov v zmysle požiadaviek Európskej únie, ako aj 
s vypracovaním vykonávacích predpisov k možným zákonným 
zmenám, alebo úpravám. Predpoklad je 3 mil. Sk ročne, čo do roku 
2015 predstavuje finančnú potrebu 30 mil. Sk.

Veda, výskum a vzdelávanie
V roku 2004 boli finančné prostriedky na vedu a výskum v ob-

jeme 128 mil. Sk. Na rok 2006 sa predpokladá mierne zvýšenie 
potreby na 150 mil. Sk a do roku 2015 s uvažovaním inflácie by 
finančná potreba pri miernom raste požiadaviek bola v objeme 
2 075 mil. Sk.

P.č. VH služba Programy Zdroje financovania [mil. Sk] Spolu

ŠR VZ O EÚ Ú 

CELKOM VODNÉ HOSPODÁRSTVO 50 478 29 503 7 579 77 053 28 525 193 138
1 Zásobovanie pitnou vodou – spolu 12 882 8 675 2 884 20 612 8 675 53 728

Hlavné prívody vody 2 312 1 387 462 3 700 1 387 9 248
Vodné zdroje 1 695 1 017 339 2 712 1 017 6 780
Prívody vody + vodovodné 
siete v obciach

8 875 5 325 1 775 14 200 5 325 35 500

Rekonštrukcie prívodov vody, 
vodovodných sietí a zariadení

_ 946 308 _ 946 2 200

2 Odvedenie a čistenie odpadovej vody – spolu 23 473 14 085 4 695 37 559 14 085 93 897
Výstavba a rekonštrukcie 
stokových sietí

17 645 10 587 3 530 28 232 10 587 70 581

Intenzifikácia ČOV 2 965 1 780 592 4 745 1 780 11 862
Výstavba ČOV 2 863 1 718 573 4 582 1 718 11 454

3 Protipovodňová ochrana a revitalizácia tokov – spolu *) 9 733 5 703 0 15 221 4 725 35 382
Program protipovodňovej 
ochrany SR do roku 2010

5 607 3 260 _ 8 722 3 177 20 766

Protipovodňová ochrana po r. 
2010

2 731 1 588 _ 4 249 1 548 10 116

Revitalizácia tokov 1 395 855 _ 2 250 _ 4 500
4 Vodná doprava 1 690 1 040 _ 2 730 1 040 6 500
5 Legislatíva 30 _ _ _ _ 30
6 Veda, výskum a vzdelávanie 2 075 _ _ _ _ 2 075

7
Rybné hospodárstvo 
(rybárstvo)

442 691 1 133

8
Úlohy a opatrenia na ochranu 
biodiverzity na Slovernsku

153 240 393

Tab. 2. Zdroje financovania na realizáciu vodohospodárskej koncepcie do roku 2015

ŠR – štátny rozpočet  EÚ – prostriedky z fondov EÚ    
VZ – vlastné zdroje   Ú – úvery (vrátane zahraničného kapitálu)    
O – obce a mestá   *) cenová úroveň 2003
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Rybné hospodárstvo a úlohy a opatrenia na ochranu biodiverzity 
na Slovensku

Vyčlenené finančné prostriedky pre rybárstvo budú výlučne 
použité na monitoring ichtyofauny, zarybňovanie a revitalizáciu 
vodných tokov a ostatných vodných ekosystémov, s dôrazom na 
výstavbu rybích prechodov a obnovu prirodzených neresísk rýb. 
Zdroje financovania na túto činnosť sa predpokladajú vo výške 
1 133 mil. Sk.
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Národní dialog 
o integrované ochraně 
a využití vodních zdrojů 
v České republice

Letošní „Národní dialog o integrované ochraně a využití vodních 
zdrojů v České republice“ se uskutečnil ve dnech 23. a 24. září 2008 
opět v Novém Městě na Moravě – Medlově a byl organizačně a pro-
gramově připraven Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou 
společností ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Minister-
stvem životního prostředí ČR a Vodním klubem ČR – Global Water 
Partnership. Navázal na obdobnou akci, která se uskutečnila v červnu 
2007 na stejném místě, s obdobným odborným zaměřením.

Konání tohoto 2. workshopu se zaměřilo na aktuální otázky 
klimatické změny, které se staly v poslední době předmětem 
zájmu politiků i laické a odborné veřejnosti. Skutečností je, že na 
území České republiky se v posledních 20 letech výrazně oteplilo, 
v průměru o 1 0C a v letních měsících podstatně více. S vědomím 
prognóz dopadu předpokládaných klimatických změn na disponi-
bilní vodní zdroje v České republice bylo diskutováno nosné téma 
letošního dialogu – Problematika udržitelnosti využívání vodních 
zdrojů v dlouhodobém výhledu.

Dvoudenního národního dialogu se zúčastnilo téměř 70 pracovní-
ků ze státní správy, zvláště zodpovědných ministerstev zemědělství 
a životního prostředí nebo krajských úřadů a dále z odborných 
výzkumných institucí, vysokých škol, podniků vodovodů a kana-
lizací, obcí, správců povodí a správců vodních toků a dalších 
podniků a institucí.

Oproti loňskému roku se v programu zúžil rozsah připravených 
prezentací se záměrem preferovat dialog účastníků semináře v reak-
ci na následujících pět přednesených referátů:

1. Zahraniční zkušenosti s řešením problémů nedostatku vody, 
vnímání společenských priorit v zajištění vodních zdrojů a dlou-
hodobé poptávky po nových vodních zdrojích (prof. Ing. Vojtěch 
Broža, DrSc.),

2. Strategie MZe k udržitelnosti využívání vodních zdrojů v dlou-
hodobém výhledu (RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel 
sekce vodního hospodářství MZe),

3. Strategie MŽP k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti 
s klimatickými změnami (Ing. Petr Dobrovský, ředitel odboru péče 
o krajinu MŽP),

4. Hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny 
– výsledky dosavadních studií ( Ing. Jan Cihlář, VRV a.s., Ing. Petr 
Vyskoč, VÚV T.G.M.,v.v.i.),

5. Výstupy prognózy užívání vod a účinky ekonomických nástrojů 
v plánech oblastí povodí (Ing. Jan Plechatý VRV a.s., Ing. František 
Smrčka VRV a.s.).

Po úvodním vystoupení představitelů obou ministerstev Ing. 
Veroniky Jáglové, ředitelky odboru ochrany vod MŽP ČR, a RNDr. 
Pavla Punčocháře, CSc., vrchního ředitele sekce vodního hospo-
dářství MZe, uvedl klíčové téma semináře Ing. Ladislav Kašpárek, 

CSc., z VÚV T.G.M. krátkou přednáškou Vývoj hydrologické situace 
v ČR ovlivněné současným oteplováním.

Z posouzení vývoje hydrologické situace na příkladu průtoko-
vých řad z 16 vodoměrných stanic – závěrových profilů větších 
řek, srážek, teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu z období 
let 1980–2007 prezentoval Ing. Kašpárek, CSc. odhad trendu 
podle průměru z desetiletí na počátku a na konci řad. Prokázal, že 
zvýšení teploty vzduchu je podle desetiletých průměrů téměř 1 0C. 
V důsledku toho se zvyšuje výpar, který způsobuje, že odtok neroste 
úměrně vzestupu srážek. Závěrem konstatoval, že zvýšení srážek 
se vlivem oteplení neprojevilo odpovídajícím zvětšením odtoku. Při 
pokračujícím oteplování bude rozhodující trend srážek. Pokud se 
nebudou dále zvětšovat, dojde k poklesu odtoku i na povodích, kde 
se tak dosud nestalo. 

 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. prezentoval zásady strategie re-
zortu k udržitelnému využívání vodních zdrojů v dlouhodobém 
výhledu. Za nejbližší cíle v koncepci MZe v oblasti adaptačních 
opatření označil zejména:
• dopracování dopadu scénářů na bilanci vodních zdrojů v hydro-

logických povodích,
• vytvoření generelu lokalit k územnímu plánování jako „územní 

rezervu“ k hájení,
• změnu hospodaření v krajině ke zvýšení retence vody v území,
• realizaci technických opatření k posílení retence vody v hydro-

logických povodích.
Podrobněji zmínil i rozvíjení efektivních (kombinovaných) proti-

povodňových opatření, včetně stanovování rizik podél významných 
vodních toků. K těmto tématům uvedl i konkrétní opatření na úseku 
legislativy a ekonomických nástrojů, resp. příslušných dotačních 
titulů v působnosti MZe.

Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. představil některé zahraniční 
zkušenosti s řešením problémů nedostatku vody, vnímání spole-
čenských priorit v zajištění vodních zdrojů, a to na příkladu České 
republiky a zemí s reálným současným nedostatkem vody, jako je 
např. Španělsko. Připomněl deklarace řady světových shromáždění 
o vodě s odkazem na nárok každého obyvatele Země na dostatek 
vody vyhovující jakosti pro jeho život. Otevřené jsou otázky jak 
řešit současné problémy nedostatku vody, které často umocňují 
i politická hlediska. Položil otázku, zda rozvoj environmentálních 
názorů ve 2. polovině 20. století, resp. jejich politické aspekty, 
souvisí s mezinárodně propojeným odporem proti „přehradám“, 
neboť dnes se ve světě buduje až řádově menší počet přehrad než 
kolem roku 1970. Provedl dále srovnání retenčních prostorů a jejich 
výhled v České republice se zemí, kde se již významně projevil 
nedostatek vody – Španělskem. Zatímco rozlohou a počtem oby-
vatel je Španělsko cca 5 až 6x větší než ČR, je celkový počet nádrží 
10x a v objemu 20x větší než v ČR. V současné době je ve výstavbě 
23 přehradních nádrží a plánuje se během 10 let výstavba dalších 
70 vodních děl.

Ing. Dobrovský prezentoval politiku MŽP k realizaci adaptač-
ních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami. 
Zaměřil se především na strategii k realizaci globálního cíle, kterým 
je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability 
krajiny, včetně optimalizace vodního režimu krajiny a vyšší úrov-
ně zadržení vody v krajině. Zvýšení retenční schopnosti v území 
a současně snížení závažnosti záplav, včetně zajištění kvality povr-
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chových a podzemních vod, si vyžádá stabilizaci vodních poměrů 
krajiny, a to pomocí kombinovaného přístupu – k technickým vodo-
hospodářským metodám přidružit ekohydrologické metody retence 
vody a nutrietů, kterými jsou zejména obnova krajinné zeleně, 
obnova retenčních prostor a přirozených rozlivů do znovuotevře-
ných nivních prostor, obnova přirozené hydromorfologie vodních 
ekosystémů atd. Uvedl i konkrétní programy, včetně možností jejich 
financování zejména z Operačního programu Životní prostředí.

Výsledky dosavadních studií o hodnocení vodních zdrojů v pod-
mínkách klimatické změny prezentovali Ing. Cihlář a Ing. Vyskoč. 
Především se zaměřili na zpracování Výhledové studie zdrojů 
a potřeb vody na území Karlovarského kraje. Práce na této studii 
byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy bylo zpracováno 
posouzení stávajících zdrojů vody a požadavků na ně. Tyto zdroje 
a požadavky byly posuzovány v podmínkách nezměněného klimatu 
(tzn. v podmínkách odpovídajících současnému stavu klimatu) 
a také v podmínkách dlouhodobého výhledu klimatických změn. 
V druhé etapě studie byl definován výhled užívání vod na základě 
požadavků zadavatele a významných uživatelů vody v Karlovar-
ském kraji. Takto určený výhledový stav požadavků na zdroje byl 
posouzen v podmínkách střednědobého a dlouhodobého výhledu 
klimatických změn. Klimatické změny a jejich vlivy na výhledovou 
hydrologickou situaci byly definovány na základě regionálních 
scénářů odvozených z výsledků projektu Evropské komise. Scénáře 
pro Českou republiku vycházejí z regionálních modelů HIRHAM 
a RCAO. V současné době jsou k dispozici výsledky první etapy. 
Z těchto výstupů lze vytipovat problémy s nedostatečným pokrytím 
už stávajících potřeb v určitých profilech v podmínkách dlouho-
dobého výhledu klimatických změn (i pro optimistické varianty). 
Těmito problematickými profily jsou například VN Stanovíce, 
Březová, Kraslice, Teplička–Cihelny atd. V další fázi studie dojde ke 
zpřesnění krátkodobých výhledů a především zpřesnění výhledo-
vých potřeb. Ale už v současné době probíhá projednávání variant 
řešení těchto možných krizových situací.

Ing. Plechatý a Ing. Smrčka představili účastníkům semináře 
dosavadní výstupy prognózy užívání vod a účinky ekonomických 
nástrojů v plánech oblastí povodí. Informovali, že na webových 
stránkách státních podniků Povodí i krajů jsou do 31. 12. 2008. 
vystaveny k připomínkám veřejnosti 1. verze plánů oblastí povodí. 
Podrobněji prezentovali jednu z částí plánů oblasti povodí: Eko-
nomickou analýzu. Zejména se soustředili na ty části ekonomické 
analýzy, které souvisí s nosným tématem semináře. Vedle prognózy 
užívání vod do roku 2015 představili problematiku programů opat-
ření a jejich ekonomické aspekty.

Na závěr každého bloku přednášek se uskutečnila diskuze, kte-
rou moderoval první den Ing. Václav Jirásek z Povodí Labe, státní 
podnik a druhý den prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. Z prvého dne je 
třeba zmínit vystoupení Ing. Muzikáře na téma správy podzemních 
vod a Ing. Kašpárka o konkrétních výsledcích sledování odtoků 
v povodí Vltavy.

Ing. Muzikář odůvodňoval institut správy podzemních vod a jeho 
hlavní cíl: řízení a koordinace ochrany podzemních vod a jejich 
hospodárné využívání pro dosažení jejich dobrého kvalitativního 
a kvantitativního stavu. Ing. Kašpárek uvedl, že v pásu mezi dolní 
Berounkou, dolní Vltavou a dolní Ohří, která se vyznačuje malými 
průměrnými ročními úhrny srážek (cca 450–550 mm) se oteplení, 
které nastalo v posledních desetiletích, již projevuje poklesem 
průtoků v letních měsících až k mizivým hodnotám. Minimální 
ekologické průtoky nejsou zajištěny a odpadní vody odtékají do 
suchých řečišť.

Druhý den vystoupil s diskuzním příspěvkem Ing. Pavel Kapler, 
Ph.D., z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a informoval 
o výsledcích studií týkajících se adaptace českého zemědělství na 
klimatickou změnu. Uvedl doporučené aktivity směřující k řešení 
problémů spojených s klimatickou změnou, kterými jsou zejména:
• revize současných závlahových systémů a vodních rezerv 

využitelných pro závlahy,
• výzkum půdoochranných technologií zvyšujících přirozenou 

a napravujících uměle sníženou retenční schopnost krajiny,
• vývoj nástrojů pro předpověď a monitoring sucha v ČR,
• snižování půdní eroze, která patří k nejvýznamnějším dopadům 

klimatických změn,
• příprava na vzrůstající vliv škůdců a chorob hospodářských 

plodin.
Široká diskuze proběhla též k připravovaným programům 

opatření v oblasti optimalizace vodního režimu krajiny a oblasti 
vodovodů a kanalizací, kde diskutující poukazovali na problémy 
realizovatelnosti plánovaných opatření s ohledem na omezený 
přístup k finančním zdrojům a z hlediska pomalého postupu 
investorské přípravy.

Setkání splnilo očekávání a účastníci shodně konstatovali, že 
by bylo prospěšné podobný workshop připravit i v příštím roce. 
Přednesené příspěvky budou zájemcům zaslány na vyžádání sekre-
tariátem České vodohospodářské vědeckotechnické společnosti. 
(www.csvts.cz/cvtvhs).

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Stav vodohospodářského 
vzdělávání

Výbor ČVTVHS se rozhodl provést dotazníkový průzkum zaměře-
ný na stav ve vzdělávání ve vodním hospodářství (VH) (z pohledu 
praxe a zajišťujících škol). Průzkum probíhal za období let 2000 až 
2007 a byl vyhodnocen v tomto roce. Impulzem pro vypracování 
průzkumu bylo konstatování neuspokojivého stavu v
• poměrně malém počtu nastupujících absolventů škol a vzdělá-

vacích institucí v oboru,
• odborné úrovni a možnosti uplatnění absolventů v oboru.

Na neuspokojivý stav upozornili zástupci vodohospodářské 
praxe při vědomí toho, že pro kvalitní fungování celého oboru je 
rozhodující vzdělání nově nastupujícího pracovníka a že si jej kaž-
dá organizace musí ke své potřebě odborně dovychovat. Bohužel 
mnohdy tito zástupci nedokáží definovat svoje, – velmi často 
velmi rozdílné  – požadavky na „odborný profil“ absolventa pro 
jejich organizace a mnohdy ani neznají současně fungující systém 
odborného vzdělávání ve vodním hospodářství.

Dotazník pro praxi
Za účelem získání potřebných informací byly sestaven dotazník 

„Požadavky praxe na úroveň absolventů škol zajišťujících VH vzdě-
lávání“ adresovaný vodohospodářským organizacím, institucím, 
úřadům a firmám, který obsahoval zejména následující otázky: 
• názor na kvalitu absolventů středních a vysokých škol,
• zkušenosti s novými absolventy,

• upotřebitelnost „Strukturovaných učebních plánů VŠ“ – bakalář-
ského, magisterského a doktorského studia,

• potřeba a forma celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
• spolupráce se školstvím.

Druhý dotazník „Vyhodnocení stavu vodohospodářského vzdě-
lávání z pohledu zajišťujících škol“ měl zjistit:
• úroveň do škol nastupujících studentů,
• propagaci vodohospodářského oboru na nižších stupních škol 

a zájem studentů o něj,
• náplň, obměnu a doplňování studijních plánů a garantovaný 

profil absolventa,
• uplatnění absolventů v praxi,
• možnosti a stav spolupráce škol s praxí,
• nabídku „celoživotního“ vzdělávání, doškolovacích či odborných 

kurzů.
Dotazníkem bylo osloveno celkem 46 respondentů, odpovědi 

však zaslalo pouze 7 z nich: ČHMÚ Plzeň, VÚV T.G.M. (pracoviště 
Praha a Brno), Povodí Vltavy, VAS (divize Jihlava a Žďár n. S.) 
a Vodní díla – TBD.

Z hlediska počtu nastupujících absolventů se projevuje u vět-
šiny respondentů nedostatek především středních technických 
pracovníků.

V otázce úrovně vzdělání bylo v odpovědích respondentů kon-
statováno, že
• absolventi sice mají širší „odborný“ základ, ale…
• …pro specializaci v oboru je nutné celoživotní vzdělávání,
• jako nadbytečné se prozatím jeví bakalářské studium,
• absolventi VŠ doktorského studia jsou považováni za nadstan-

dard.
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V hodnocení obecného vzdělání:
• byly kladně hodnoceny vědomosti z přírodních věd (ale nedo-

statky ve výuce až absenci deskriptivní geometrie),
• vysoce byla hodnocena „počítačová gramotnost“ absolventů 

středních i vysokých škol, ovšem s neodbytnou otázkou, nestal 
-li se prostředek cílem výuky,

• jazyková vybavenost – a to i z jazyka mateřského - všech absol-
ventů je špatná.
Z pohledu odborného vzdělání byla konstatována:

• poměrně vhodná skladba (až na bakalářské studium) učebních 
plánů,

• snižující se náročnost ve studiu díky encyklopedizaci předmětů,
• menší praktická upotřebitelnost nabytých vědomostí daná pří-

stupem absolventů,
• velmi nízká upotřebitelná vzdělanost v oblasti legislativy.

Při hodnocení společenské úrovně respondenti vesměs kriticky 
konstatovali:
• nekomunikativnost i případný povýšenecký postoj absolventů,
• snahu získat vysoké a dobře placené postavení bez vyššího vlast-

ního nasazení,
• malou schopnost tvůrčího myšlení a týmové spolupráce,

a to vše však v souvislosti se „stavem současné společnosti“.
Spolupráce praxe se školstvím se ve většině případů omezuje 

pouze na pořádání exkurzí, zadávání bakalářských a diplomových 
prací a jen ve výjimečných případech v poskytování stipendií.

Dotazník pro vzdělávání
Druhý dotazník „Vyhodnocení stavu vodohospodářského vzdě-

lávání z pohledu zajišťujících škol“ byl adresován průmyslovým, 
středním průmyslovým a vyšším odborným školám, které zajišťují 
středoškolské vzdělání nižších a středních odborných pracovníků 
a vysokým školám zajišťujícím vzdělání vyšších odborných pracov-
níků. Bylo jím osloveno deset středních škol – z nich odpovědělo 
sedm, a deset vysokých škol – z nich odpovědělo šest.

Střední a vyšší odborné školy hlavně poukazovaly na nerovno-
měrné rozdělení předmětů přírodovědných, odborných stavebně-
vodohospodářských, ekologických a sociálně právních. Zařazení 
těchto předmětů do učebních plánů je rozdílné dle typu střední školy 
vycházejícího z regionálních podmínek. „Úmrtnost“ na průmyslo-
vých školách byla 23% a na vyšších odborných školách 39%.

Z hlediska vysokých škol zajišťují komplexní vodohospodářské 
vzdělání Fakulta stavební ČVUT v Praze a Fakulta stavební VUT 
v Brně. Na mnoha dalších vysokých školách je pak zakotvena speci-
ální problematika vodního hospodářství (např. na České zemědělské 
univerzitě v Praze, na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě 
v Brně, atd.).

Na vysokých školách jsou na základě „Boloňská deklarace“ z roku 
1995 zavedeny strukturované studijní programy, které sestávají z
• bakalářského studia (3–4 leté) – Bc.
• magisterského studia (max. 3leté) – Mgr., Ing.
• a doktorského studia (3-4 leté) – Ph.D.

Rozdělení absolventů do praxe je přibližně 15 % Bc., 75 % Ing. 
a 10 % Ph.D. 

„Úmrtnost“ na vysokých školách je odhadována na cca 31 %.
Na všech školách byl obecně pozorován zmenšující se zájem o vodo-

hospodářské studium, který je dán pravděpodobně těmito aspekty:
• snižuje se zájem o studium technických oborů, a to i v důsledku 

nízké společenské prestiže,
• značně narůstá počet přírodovědných předmětů 

při snižujícím se celkovém počtu výukových 
hodin – „humanizace technického vzdělávání“,

• zájemce o studium odčerpávají už od pátých tříd 
ZŠ víceletá gymnázia a v neposlední řadě také 
„atraktivnější“ obory,

• ve školách se začíná projevovat nedostatek odbor-
ných pedagogů,

• ZŠ připravují studenty se stále nižší úrovní.
V těchto souvislostech se začíná projevovat oba-

va, že ve snaze o masovost VŠ vzdělání se nepodaří 
„uhlídat“ žádoucí a požadovanou kvalitu.

K uplatnění absolventů v praxi se odpovědní pracovníci škol 
vyjádřili v tom smyslu, že
• se začíná projevovat nedostatek mladých, odborně vzdělaných 

pracovníků,
• je obava, že absolventi středních škol nastupují na lépe honoro-

vaná místa úplně mimo obor,
• je potřeba zlepšit zpětnou vazbu mezi praxí a školami (SŠ i VŠ 

nemají příliš detailní informace o uplatnění jejich absolventů).
S vlastními dotazníky a jejich kompletním vyhodnocením je 

možné se seznámit v kanceláři České vědecko–technické vodohos-
podářské společnosti na Novotného lávce 5.

Návrhy řešení
Shora uvedenou problematikou, po uvědomění si téměř zou-

falého nedostatku odborně vzdělaných pracovníků i se snahou 
uvedené nedostatky také řešit, se v minulých letech začaly zabývat 
některé instituce: 

Koncem roku 2005 byla MZe ČR předána Koncepce výzkumu 
a vývoje a dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství na období 
2006–2010 vypracovaná Ing. Ladislavem Novákem, která hodnotí: 
• současný stav jako neuspokojivý především v důsledku faktického 

rozpadu celé vědecko-výzkumné základny oboru a nerespektová-
ní změn kompetencí (někdy i dvoukolejnost v řízení) oboru, a to 
ve všech složkách, které se na chodu oboru podílejí,

• kladené potřeby v oblasti strategického plánování, v hodnocení 
veřejného zájmu, vnějších vlivů a potřeb i ekonomických nástrojů 
v oboru jsou nedokonalé a nevystihující ani dnešní stav,

• hlavní problémy oboru, jako jsou zmírnění dopadů hydrologic-
kých a klimatických změn, efektivita provozu, údržby a oprav 
vodovodů a kanalizací, údržba a kontrola bezpečnosti provozu 
stávajících vodních děl a cest, zefektivnění metod a nástrojů 
pro tvorbu plánů oblastí povodí a mnoho dalších. Mnohé z nich 
nejsou doceněny nebo jsou dokonce podceňovány

• výhled, navrhující systémová opatření k řešení potřeb vodního 
hospodářství jak ve výzkumu a vývoji, tak i ve výchově absolven-
tů středních a vysokých škol. 
V září 2007 byla doc. Bečvářem publikována výzva „Všem, 

jejichž hlas je slyšet“. Ve výzvě je kriticky hodnocen současný stav 
vzdělanosti, školství a vzdělávání, jeho vliv na celospolečenský 
život a dění, i na mezinárodní postavení a uplatnění v Evropě. 
A jako výzva je určena všem, kteří svými veřejně publikovanými 
názory mohou mít vliv na utváření názorů celé společnosti a také 
na její celkovou úroveň. Výzva našla pochopení v širokých řadách 
společnosti, během dvou měsíců se k ní připojilo více než tisíc sig-
natářů, vyvolala také poměrně bohatou diskuzi o směrování našeho 
všeobecného i odborného vzdělávání. 

V současnosti, z podnětu a na zakázku MPSV a za podpory Evrop-
ského sociálního fondu, je realizován projekt Národní soustava povo-
lání. Na realizaci projektu se podílejí Katedra didaktiky matematiky 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy – (kdm@mff.cuni.
cz), TREXIMA spol. s r. o., Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu 
a dopravy a Institut Svazu průmyslu ČR. V projektu má být vytvořena 
databáze povolání ve všech oborech činnosti za účelem:
• zajištění informovanosti vzdělávacích institucí o potřebách trhu 

práce,
• aktivní podpory vzdělávání a rozvoje odborných dovedností,
• zapojení odborníků do sběru potřebných informací a dat o kvali-

fikačních potřebách prostřednictvím „sektorových 
rad“,
• zvýšení flexibility a mobility na trhu práce v rám-
ci ČR a EU.

Informace na www.nsp.cz
Konstatujeme, že prozatím známé výsledky jejich 

práce a závěrů jsou v podstatě totožné s výsledky 
našeho průzkumu.

Ing. Jan Jandora, PhD.,
Ing. Otto Podsedník, CSc.

Fakulta stavební VUT Brno
Žižkova 17, 602 00 Brno

e-mail: jandora.j@fce.vutbr.cz

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.

Adresa: ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, http://www.csvts.cz/cvtvhs/
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Veselé Vánoce, mnoho úspěchů a zdraví v roce 2009 
Vám přeje vodárenská skupina Energie AG

www.vak.jc www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.1jvs.cz
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Na závěr minulého roku jsme 
otiskli na konci ročníku časo-
pisu zhodnocení významných 
vodohospodářů roku odcháze-
jícího (2007) a odhad toho, jak 
bude vypadat rok přicházející 
(2008). Je zajímavé s odstupem 
roku číst tato stanoviska. Roz-
hodli jsme se proto v tomto záměru pokračovat. Jen otázku jsme 
položili nikoliv obecnou, nýbrž na konkrétní věc: V letošním 
roce se začala konstituovat Česká asociace pro vodu, která by 
měla být obdobou asociací běžných ve světě. Jak tento počin 
hodnotíte?

Víme, že spektrum respondentů mohlo být širší, ale ne všichni 
oslovení stihli odpovědět. Proto děkujeme za odpověď těm, kteří si 
ten čas našli, jejich reakce jsou uveřejněny v tom pořadí, v jakém 
jsme je obdrželi. Připomínáme, že většinou jde o jejich soukromý 
postoj k věci, který ne vždy musí odrážet stanovisko subjektu, 
který zastupují. Názor jednoho z oslovených, pana profesora 
Broži je shodný se stanoviskem ČVTVHS a je uveřejněn ve Vodaři 
na straně 458. Budeme rádi i za další hodnocení záměru, které 
můžete zasílat na stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Jsem rád, že po řadě změn a přeměn v organizacích vodohos-
podářských odborníků sdružených před lety v Československé 
vědecko-technické společnosti, přes různá sdružení vodohospo-
dářů, čistírenských expertů, místního komitétu IWA atd. konečně 
vzniká jedno těleso, které tyto odborníky sdruží.. Věřím, že osobní 
ambice akademiků nikoliv poškodí, nýbrž přispějí ke zdárné čin-
nosti České asociace pro vodu. Řada expertů této asociace pracuje 
v odborných komisích SOVAK ČR. Tím je dán předpoklad k naší 
vzájemné spolupráci a partnerství.

Ing. František Barák
VaK Hradec Králové

předseda představenstva SOVAK

Znění otázky již samo o sobě 
částečně podsouvá, že něco jiného 
než Česká asociace pro vodu je tím, 
co není běžné ve světě a my se jen 
takto přizpůsobujeme světovým 
trendům. V té souvislosti stačí zmí-
nit například zřejmě nejprestižnější 
a největší vodárenskou asociaci na 

světě, American Water Works Association (Americká vodárenská 
asociace - AWWA), která má kolem 60 tisíc individuálních členů ve 
100 zemích světa, kteří se odborně realizují ve 40 různých odbor-
ných sekcích. A není zaznamenána žádná tendence, která by tuto 
organizaci chtěla sloučit s nějakou jinou. Už totiž sama šíře záběru 
AWWA je obrovská. 

Je rozhodně dobré, když se lidé (a tím spíše odborníci) sdružují, 
aby si mohli vyměňovat poznatky a hájili případně společné pro-
fesní zájmy. Sdružování odborníků by mělo podle mého názoru 
být prioritně o odbornosti a co nejméně o politice. Kdyby dosud 
existující profesní organizace ve vodním hospodářství (všechny 
nebo alespoň ve své většině) předem přijaly myšlenku sjednocení 
a společně na ní pracovaly, bylo by pak zcela korektní, aby nová 
asociace aspirovala například na zastoupení všech našich vodohos-
podářů doma i v zahraničí. 

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
Vysoké učení technické Brno

předseda Československé asociace vodárenských expertů

Podíváme-li se na současnou situaci v oblasti „malé“ vody a její 
vývoj v mezinárodním měřítku, pak nám nemůže uniknout, že 
dochází ke stále větší integraci vědomostí v celé oblasti. Dělení na 
„čistou“ a „špinavou“ vodu, na které jsme si navykly, je minulostí. 
Voda, jako strategickou surovinu, je nutno brát jako celek, který 
je také takto nutno řešit. Dochází ke stále většímu sbližování jed-
notlivých vědomostních toků a sbližování technologií. Voda není 
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chápána jen jako zboží, ale jako velmi cenná a těžce nahraditelná 
surovina, se kterou je nutno rozumně hospodařit.

Aby bylo možno tuto myšlenku udržet a rozvíjet, je nezbytná 
výměna zkušeností a vědomostí nejen na úrovni jednotlivých zemí, 
ale i na úrovni mezinárodní – voda nezná naše pojetí hranic.

Vývoj ve světě tyto trendy potvrzuje. Dochází k úzké spolupráci 
odborníků z jednotlivých oblastí, které jsou završeny vznikem 
společných asociací jak na národní úrovni – DWA, ÖWAV…, tak 
na mezinárodní úrovni – EWA, IWA … Ani naše země se nemůže 
od tohoto vývoje izolovat. 

Této myšlenky na vytvoření národní zastřešující společnosti se 
ujala právě AČE ČR. Vyšli jsme z toho, že AČE má vytvořenou dob-
rou organizační strukturu s dostatečně velkou členskou základnou, 
která sdružuje odborníky jak z oblasti kanalizační a čistírenské, 
tak z oblasti vodárenské, případně analytické. Členové jsou orga-
nizováni ve fungujících odborných skupinách a organizace AČE 
umožňuje výměnu informací od monotématických seminářů až 
po mezinárodní konference. Úspěšně pracuje i se státními orgány. 
Navíc úzce spolupracuje i na mezinárodní úrovni např. s DWA, je 
i národním členem jak v EWA, tak v IWA.

V současné době organizace CzWA dostala reálné kontury 
a v základní struktuře by měla pracovat již v roce 2009. I nadále 
zůstane společnost otevřena všem odborníkům, kteří myšlenku 
hospodaření s vodou berou vážně. 

Ing. Břetislav Krňávek
Fortex, a.s.

předseda AČE ČR

Můj názor na Českou asociaci pro vodu není dnes ještě utvořen. 
Pokud je mi známo, stanovy a pravidla pro fungování společnosti 
nejsou zatím dány. Rozhodně se mi však nelíbí, že nedošlo k dohodě 
na příklad s Československou asociací vodárenských expertů a pra-
covní „rozhraní“  mezi těmito dvěma společnostmi v oboru pitné 
vody mi není známo.

Dále z hlediska pracovníka  provozní společnosti se domnívám, 

že kapacity expertů v provozních společnostech pro spolupráci 
s jednotlivými odbornými subjekty jako jsou např. odborné komise 
SOVAKu a společnostmi tohoto typu nejsou neomezené.

Ing. Milan Kuchař
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

člen představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a SOVAK

Z pohledu  zdůvodnění potřeby vzniku neexistující jednotné 
profesní organizace v oblasti „malé vody“ je konstituování České 
asociace pro vodu  nepochybně významné. Státní podniky Povodí 
samozřejmě sledují vývoj v celé oblasti vodního hospodářství, ale 
jejich působení je prioritně soustředěno do oblasti „velké vody“, 
a i proto jsou také členy ČVTVHS.

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Děkuji za položenou otázku, kterou jste rozeslali řadě kolegů 
z oblasti vodního hospodářství. Dovolím si stručnou reakci: Vodní 
hospodářství ČR má bezpochyby velmi dlouhou historii a také 
kvalitní tradici – což prokazují aktivity z mnoha minulých let, které 
se v posledním období dostávají jako nezbytné nóvum do Rámcové 
směrnice vodní politiky a jejího propojení s dalšími směrnicemi 
(např „povodňovou směrnicí“). Stačí zmínit integrované plánování 
na bázi hydrologických povodí, založení s.p. Povodí jako správce 
vodních zdrojů opět v hydrologických povodích před cca 50 lety, 
zahájení jednotné sítě monitoringu kvality vod (již od 60tých let 
min. století!), nyní rozšíření Plánů oblastí povodí dle Rámcové směr-
nice o problematiku prevence povodní a plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací atp. K prosazení těchto koncepčních kroků v minulosti 
i současnosti bezpochyby přispívají profesní organizace a sdružení, 
které v oblasti vodního hospodářství vznikly a aktivně pracují jak na 
přenosu a výměně „know-how“, tak na přípravě  iniciativních návrhů 
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ke koncepčním záměrům oboru a obsahu legislativy. Konstituování 
České asociace pro vody by tak mohlo být integrujícím zastřešením 
těchto aktivit, resp. již existujících subjektů (tedy SVH,  SOVAK, 
ČVTVHS, AČER apod.).  Předpokládám tedy, že by Asociace mohla 
vytvářet především pokrytí vnějších kontaktů se zahraničím (zejmé-
na se státy EU), které nejsou na úrovni stávajících subjektů určitě 
dostatečné. Nebyl by to tedy jakýsi další (konkurenční) subjekt ke 
stávajícím zavedeným, strukturám, nýbrž integrátor a propagátor 
akcí i poznatků  na zahraničních fórech a setkáních – neb – jak jsem 
zmínil, české vodní hospodářství má co nabídnout i se zkušenost-
mi ověřenými v různých systémech (ekonomických, politických). 
Stejně tak na domácím poli by role „integrátora“ přispěla k ke 
sjednocení mnohdy rozdílných pohledů a názorů, prezentovaných 
v profesních“klubech“ a skupinách. V neposlední řadě lze vidět 
tento krok jako příspěvek k naplnění vize, kterou před koncem svého 
úspěšného života propagoval pan prof. Ladislav Votruba... „od racio-
nálního k integrovanému vodnímu hospodářství“...

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 
ředitel sekce Vodní hospodářství MZe ČR

Myslím, že tento počin odpovídá evropskému trendu v tom smys-
lu, že voda se řeší jako celek a není účelné vydělovat „špinavou“, 
tedy odpadní vodu. V době, kdy se na všech úrovních velmi inten-
zivně řeší dopady změny klimatu a adaptace na ně, je třeba propojit 
všechny aspekty ochrany vod a přistupovat k této problematice 
komplexně. 

Většina států EU má svojí „vodní asociaci“, která se podílí na utvá-
ření vodní politiky státu a ČR, jako „vyspělý“ stát v oblasti vodního 
hospodářství, by neměla zůstat pozadu. Navíc stávající AČE ČR, která 
by se měla v Českou asociaci pro vodu přetransformovat, nesdružuje 
pouze čistírenské experty, ale má již nyní daleko širší záběr. Je třeba 
také brát v potaz i nadnárodní aktivity asociace, přičemž už stávající 
název AČE ČR je relativně obtížně interpretovatelný mimo ČR.

Za nezbytné však považuji, aby Česká asociace pro vodu měla 

jasně daný statut, případně konkrétní mandát, a postavení v hie-
rarchii vodní politiky ČR. Bylo by velmi vhodné, aby její členská 
základna byla významně posílena odborníky z ostatních oblastí 
vodního hospodářství, zejména z těch, které jsou v současnosti 
aktuální (povodně, sucho, ekonomické otázky atd.). 

Osobně tento počin podporuji a jsem připravena spolupracovat 
na utváření takového subjektu.

Ing. Veronika Jáglová
ředitelka Odboru ochrany vod MŽP ČR

Těžko hodnotit aktivity, o kterých zatím jen tuším podle názvu 
co by mělo být jejich náplní. Ale má-li tato organizace být platfor-
mou pro sjednocování a formulování názorů v České republice pro 
jejich prezentování na mezinárodních fórech na půdě obdobných 
organizací s mezinárodním dosahem, pak tuto aktivitu hodnotím 
jako velmi potřebnou.

Mark Rieder
ředitel VÚV T.G.M. v.v.i.
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Jelikož v této době ještě nejsou známy termíny akcí na začátku 
nastávajícího roku, je náš přehled akcí velice přibližný. Prosíme 
pořadatele, aby nás o akcích průběžně informovali (kdy, kde, co 
se pořádá a kdo podá další informace). 

Údaje posílejte na stransky@vodnihospodarstvi.cz Pomůžete 
nejen našim čtenářům, nýbrž i sobě, protože tyto základní infor-
mace poskytujeme zdarma. 

Tak co bychom si neměli nechat ujít v lednu a v únoru?

25. – 28. 1. Sympozium GIS Ostrava Bezbariérové geoinformační 
technologie. Info: www.gis.com

28. – 29. 1. Vodárenská biologie 2009 Praha Kačeov. Info: Vodní 
zdroje Ekomonitor, e–mail: havlova@ekomonitor.cz .

4. 2. Konference Juniorstav v Brně. 
Informace: http://juniorstav.fce.vutbr.cz/

11. – 12. 2. Mezinárodní seminář a workshop „Water in the 
Landscape – Quality Management and Sustainable Water Use“ 
(paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka).

Přednáškový seminář proběhne v konferenční místnosti Magistrá-
tu hlavního města Prahy, kde budou předneseny presentace tuzem-
ských a zahraničních expertů z oblasti ochrany vod, krajiny a vodo-
hospodářského managementu. V rámci závěrečného workshopu za 
účasti odborné i laické veřejnosti proběhne výměna názorů a přijetí 
společného stanoviska k trvalé udržitelnosti vodních zdrojů, které 
bude presentováno na Světovém dnu vody v Istambulu. Další infor-
mace pro zájemce budou dostupné od prosince 2008 na www.bids.
cz. Informace získáte i na Info: jiri.holas@arcnet.cz

2. polovina února: Firma ASIO, spol s r.o. si dovoluje pozvat 
všechny vodohospodářské pracovníky, zástupce projekčních 
firem, pracovníky státní správy, pracovníky referátů ŽP, zástupce 
stavebních firem a všechny odborné pracovníky na pravidelné 
jarní semináře. Semináře jsou opět zařazeny do celoživotního 
vzdělávaní ČKAIT a akreditovány MV pro vzdělávání pracovníků 
ve státní správě. 

Stěžejní témata:
1. Novinky a navrhování vodohospodářských výrobků, včetně 

membránových technologií. 
2. Řešení extrémních požadavků na ČOV, včetně podmínek provo-

zování zařízení.
3. Technologie ČOV do 5000 EO (nová řešení, membránové tech-

nologie).
4. Podmínky provozování a navrhování zařízení pro sportovní 

a odpočinkové aktivity na vodních tocích.

Kdy a kde:
• 3. 2. 2009 Hodonín, MěÚ Hodonín, Národní třída 25
• 4. 2. 2009 Olomouc, Středomoravská vodárenská,  

Tovární 1059/41
• 5. 2. 2009 České Budějovice, Vodovody a kanalizace  

Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12
• 10. 2. 2009 Zlín, CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167
• 11. 2. 2009 Brno, Kongresové centrum, Výstaviště 1
• 17. 2. 2009 Praha, Konferenční centrum VŠCHT,  

K Veneráku 950
• 18. 2. 2009 Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
• 19. 2. 2009 Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2
• 24. 2. 2009 Ostrava, Dům kultury Vítkovice, 28. října 124
• 25. 2. 2009 Hradec Králové, Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375 

2. polovina února: 
1 denní seminář Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň. Info: 

d.pithart@usbe.trebon.cz



Vodu čistit nestihneme

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK sleduje 
současný postup v rámci plnění implementace Směrnice o čis-
tění městských odpadních vod a další závazky v oblasti plnění 
parametrů pro odvádění a čistění odpadních vod, ke kterým 
se ČR zavázala. Deficit finančních prostředků, který dle všech 
dostupných informací zapříčiní nesplnění těchto závazků včas, 
je nutné do značné míry označit za chybu vlády a příslušných 
resortů v minulých letech, tedy zejména ministerstva život-
ního prostředí (od r. 2007) a ministerstva pro místní rozvoj 
(do r. 2007). Současné podmínky pro čerpání dotací (zejména 
z OPŽP), které přijala vláda ČR, vypovídají o slabé, nekoncepční 
a nekompetentní činnosti ministerstva životního prostředí jako 
hlavního českého vyjednavače. Společným znakem je ztráta 
schopnosti pokrýt široké spektrum vztahů v českém vodárenství, 
alibismus a naprosté podvolení se bruselské byrokracii. Součas-
ný tlak na žadatele, kteří jsou podrobeni celé armádě úředníků  
a administrativě často nesplnitelných podmínek, je tak spíše 
vnímán jako snaha o nepřímou regulaci oboru VaK. SOVAK 
ČR vyzývá příslušné orgány k přehodnocení některých dílčích 
problematických požadavků a podmínek a dále k individuální-
mu přístupu k plnění požadavků, zejména tak, aby byly řešeny 
rovně všechny problematické aglomerace a aby byly dotace 
dostupné co možná nejširšímu spektru subjektů. Současně je 
nutné zmírnit administrativní požadavky na zpracovatele žádos-
tí a dále odstranit chyby a diskriminační přístupy při posuzování 
souladu žádostí s požadavky příslušných orgánů OPŽP.

Tisková zpráva SOVAK

Analýza problematických aglomerací

Vláda má v druhé polovině listopadu projednávat zásadní 
materiál týkající se financování výstavby vodohospodářské infra-
struktury v České republice: Analýza problematických aglom-
erací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv 
v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na 
plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských od-
padních vod a k možnostem dostupnosti finančních prostředků 
pro tyto problematické aglomerace (dále jen Analýza).

Vláda se v přístupových dohodách k Evropské unii zavázala, 
že všechny aglomerace (obec) nad 2 000 obyvatel budou mít 
do konce roku 2010 zajištěno takové čištění odpadních vod 
z domácností a podniků, které odpovídá standardům Evropské 
unie. Tento závazek ČR byl následně přenesen bez jakýchkoliv 
konzultací prostřednictvím vodního zákona na obce pod sankcí 
1 miliónu korun. Vzhledem k tomu, že splnění této povinnosti se 
týká zhruba 500 obcí, bylo zřejmé, že prostředky obcí ani státu 
na realizaci opatření nestačí, a proto je nutné využít maximál-
ně evropské dotační prostředky - konkrétně Operační program 
Životní prostředí 2007–2013. Na konci roku 2007 vyjednal 
u Evropské komise při schvalování OPŽP ministr životního pro-
středí Martin Bursík podmínky pro čerpání dotací na kanalizace, 
které velmi významně omezují možnosti čerpání pro projekty, 
kde je tzv. smíšený model provozování kanalizace - vlastníkem 
je obec nebo svazek obcí a provozovatelem je privátní subjekt. 
V ČR jde o vcelku častý model provozování, zabezpečující 
odbornost nabízených služeb občanům (dodávky pitné vody, 
odběr odpadních vod). Stočné a vodné je příjmem provozovatele. 
Aby byla zajištěna stabilita a umožněno rozložení přiměřených 
investic provozovatele do jím najímaného vodohospodářského 
majetku od veřejnoprávní korporace, byly uzavřeny dlouholeté 
kontrakty, které bez vůle obou stran není možné ukončit, často 
ani jednostrannou výpovědí. Smlouvy totiž zároveň chránily 
občany před razantním zvyšováním vodného a stočného nad 
sociálně-ekonomicky únosnou úroveň, tj. 2 % z průměrných 
čistých příjmů všech domácností v ČR. Vyjednané podmínky, 
tzv. Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro 
OPŽP v programovacím období 2007–2013, umožňují plné čer-
pání dotace na kanalizaci (tj. max. 85 % uznatelných nákladů 

projektu), pokud v případě smíšeného modelu provozování 
budou projekty, resp. smlouvy na dobu kratší než do roku 2015. 
Jsou-li smlouvy delší a trvají do roku 2020, je podpora 60 %, jde-
li o smlouvy končící mezi roky 2020–2022, pak je podpora 30 %. 
Smlouvy (projekty) nad rok 2022 by dotaci neobdržely z důvodu 
nedodržení podmínek OPŽP 2007–2013. V současnosti jde o cca 
20 aglomerací včetně hlavního města Prahy. Tyto obce nemají 
možnost čerpat „evropské“ prostředky, přičemž deficit (propad) 
ve financování těchto projektů z dotačních prostředků EU je cca 
8,6 mld. Kč, z toho na Prahu připadá asi 7,3 mld. Kč.

Plnění závazků vůči EU je natolik vážně ohroženo, že se 
situací okolo financování některých problematických aglomerací 
(např. Hradec Králové, Mělník, Ostrava, Vyšší Brod, Luhačovice, 
Prostějov, Zlín) začala zabývat na počátku roku vláda. Po dlou-
hých jednáních ministerstva životního prostředí s ministerstvem 
zemědělství a ministerstvem financí je nakonec připraven mate-
riál analyzující mj. dostupné zdroje pro případné pokrytí deficitu 
ve financování projektů, který je způsoben tím, jak jsou nastave-
ny podmínky OPŽP. V připraveném materiálu se konstatuje, že 
u některých problematických aglomerací je možné, aby proběhlo 
financování pomocí komerčních úvěrů. Jde zejména o ty aglome-
race, kde je možné navýšit vodné a stočné tak, aby byly pokryty 
náklady s poskytnutým úvěrem (splátky úroků a jistiny). V pří-
padě ostatních problematických aglomerací bude třeba stanovit 
jejich řešení jako prioritní při poskytování podpory z jiných 
dotačních titulů zřizovaných státem, zejména Státního fondu 
životního prostředí a dotačního titulu Ministerstva zemědělství, 
a to na úkor poskytnutí plné dotace, popř. neposkytnutí dotace 
vůbec jiným obcím v ČR. Bohužel, prostředky těchto státních 
institucí jsou určeny na spolufinancování jiných projektů a jsou 
již převážně přímo vázány na konkrétní projekty, proto je dnes 
již nemožné tyto prostředky přesunout na financování projektů 
jiných, konkrétně na ony problematické aglomerace. Situace 
je neřešena. OPŽP bude sice čerpán v souladu s podmínkami 
a zřejmě bude i vyčerpán, otázkou ovšem zůstává, zda se peníze 
dostanou opravdu na ty nejpotřebnější projekty, zvláště hrozí-
li českým obcím a městům sankce. Stát by proto měl vytvořit 
finanční rezervu na pomoc problematickým aglomeracím, aby 
ČR obstála před ostatními státy v Evropské unii a splnila své 
závazky. Konečné rozhodnutí o této záležitosti by mělo na vládě 
padnout do konce listopadu tohoto roku. 

Mgr. Pavel Drahovzal
oddělení legislativně-právní

Kancelář Svazu měst a obcí České republiky
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