




Mizející svět

Dokumentární filmy z mořských hlubin miluji. Obzvlášť 
záběry korálových útesů jsou úchvatné. Protože však plavu 
způsobem, který je z uznávaných stylů nejbližší prsům, ale 
prsa to nejsou, spíše čubička, vždy jsem si při sledování těchto 
filmů pomyslel: Tuhle krásu nikdy na vlastní oči nespatřím. 
Ale! Před Vánocemi jsme byli v Egyptě u moře. Obvyklá rodinná 
dovolená... V průvodci však bylo napsáno, že pár desítek metrů 
od břehu jsou v malé hloubce korálové útesy, kde je možné při 
šnorchlování vidět ten báječný, tajemný svět mořských hlubin. 
Koupil jsem si tedy šnorchl, a že to zkusím. Opravdu, byla to 
krása. S jídlem ale roste chuť, tak když nám průvodce řekl, 
že je možné si zakoupit jednodenní výlet lodí s opravdickým 
potápěním, neváhal jsem. 

Před nástupem na loď mi dali k podpisu dva papíry. Začetl 
jsem se do nich a měl chuť to vzdát. Byl tam jednak dotazník 
na zdravotní stav, kde jsem musel vlastnoručním podpisem 
stvrdit, že jsem neměl snad žádnou ani tu nejběžnější zdravotní 
komplikaci. Potápěči, co nás měl na starosti, jsem řekl: „Vždyť 
z těchto zdravotních problémů každý něco musel mít!“ Odvětil 
mi: „To je pravda, ale když to nepodepíšeš, tak s námi nemůžeš.“ 
Tak jsem podepsal a vzal do rukou druhý papír. Na něm stálo, 
že si uvědomuji nebezpečnost potápění a že v případě smrti si 
nepřeji, ba zakazuji, aby kdokoliv z mých pozůstalých kohokoliv 
žaloval. I to jsem podepsal.

Loď vyrazila, na palubě jsem dostal půlhodinovou nalejvárnu, 
jak se pod vodou domluvit posunky, jak dýchat… Nasadili mě 
do výbavy, co vážila asi dvacet kilo. Představili mi místního 
potápěče, který mě bude jistit. Postavili mě k okraji paluby 
a řekli: „Skoč!“ Tak jsem skočil a měl strašný strach. Začali jsme 
pomalu klesat až do hloubky asi dvanácti metrů. Bylo to úžasné! 
Proplouvali jsme kolem korálové hory plné života, barev, tvarů, 
druhů. Chtěl jsem pohladit si ty útesy, ale hned mě můj průvodce 
plácl zezadu přes ruku. Když se to opakovalo podruhé, tak jsem 
pochopil, že zkrátka se ta krása nehladí, abychom ji nevyhladili 
ze světa. Souhlasím. 

Až pojedete někam, kde jsou korálové útesy, zaplaťte si potá-
pění. Stojí to za to. A na věku nezáleží. Nejstaršímu zájemci tam 
prý bylo sedmdesát.

Ing. Václav Stránský
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Stránský: Jaké zásadní události v oblasti vodního hospodářství 
očekáváte v nadcházejícím roce?

Tureček: V oblasti legislativy to je bez diskuse příprava a násled-
né projednávání novely Vodního zákona (dále jen VZ). Dílčí legis-
lativní záležitostí bude schválení zákona o přijetí úvěru od EIB na 
financování vodohospodářské infrastruktury.

V rovině ekonomické bude nově spuštěno několik dotačních pro-
gramů: V prvé řadě program Podpora výstavby vodovodů a kanalizací 
(pracovně program 129 180), který bude částečně pracovat s finanční-
mi prostředky od EIB ve výši tří miliard korun. Jsou tam i další zdroje, 
takže celková bilance tohoto programu i s vlastními zdroji investorů 
by měla být okolo devíti miliard korun. Dále se rozbíhá Program 
na podporu výstavby a modernizace závlahových systémů, který je 
spouštěn poprvé od roku 1989. Třetím klíčovým programem, také 
nově zaváděným, je Program podpory zvyšování bezpečnosti vodních 
děl a odtěžování nánosů zejména z vodárenských nádrží.

V rovině ekonomicko-organizační, samozřejmě to souvisí s legis-
lativou, očekávám intenzivní diskuse o způsobu financování vod-
ního hospodářství. Chci diskutovat o případné – a slovo případné 
podtrhuji – úpravě správy drobných vodních toků.

Stránský: V čem by měla spo-
čívat ta úprava správy drobných 
vodních toků? Třeba i ve zrušení 
ZVHS?

Tureček: Ano, je to jedna z mož-
ností, je to jeden směr úvah. 
Procházíme hospodářskou krizí 
a myslím si, že nejen tato vláda, 
ale celá politická reprezentace cítí 
potřebu snižovat administrativu 
a omezovat organizační složky 
státu. Ve vodním hospodářství je 
v tomto případě nabíledni ZVHS.

ČR a EU
Stránský: Již několik dní ČR předsedá EU. Jsou stanoveny i nějaké 

priority pro oblast velké či malé vody? Mohl byste se o tom zmínit 
i za MŽP?

Tureček: MZe předsedá Radě ministrů Evropské unie pro země-
dělství a rybolov (Agri, Fish). Mimo to MZe náleží také část agendy 
týkající se zdraví a ochrany spotřebitele (SANCO). Voda spadá do 
kompetence Rady ministrů životního prostředí (Envi), kde je hlav-
ním gestorem samozřejmě MŽP. Priority obecně, a tedy i v oblasti 
vodního hospodářství, byly stanoveny ve spolupráci s Francií, která 
předsedala EU před námi, i se Švédskem, jež štafetu převezme od 
nás. Tématy by měly být implementace Rámcové směrnice vodní 
politiky, Směrnice na ochranu moří, Směrnice o povodních, adapta-
ce na změnu klimatu v oblasti vodní politiky a zemědělská politika 
průřezově vztažená k problematice vody. 

Stránský: Jak se daří plnit naše závazky vůči EU?
Tureček: Implementace Směrnice o čištění odpadních vod (dále 

jen SČV) je naším základním závazkem vůči EU a EK. Jde o tři 
aspekty – investiční, finanční a legislativní. Pokud jde o investiční 
a faktickou přípravu těch akcí, tak práce vodohospodářů a zejména 
obcí, měst a subjektů typu Vodovodů a kanalizací je vzorná. Chápu, 
že každá investiční příprava může mít drobné problémy. Přesto, 
pokrok je evidentní.

V nedávné době jsme dělali průzkum plnění implementace RSČV. 
S potěšením musím říci, že ze seznamu zhruba 600 aglomerací 
lze zhruba polovinu aglomerací považovat za vyřešenou. U druhé 
poloviny je převážná část ve stadiu inženýrské přípravy. Zbývá 
vyřešit nedostatky v investiční přípravě u 51 aglomerací. Od dubna 
minulého roku se ten počet snížil ze 134 na 51. Proto oceňuji vůli 
našich vodohospodářů RSČV naplnit.

Pochvalný nebudu při hodnocení řešení financování. Tam vidím 
největší riziko přechodného období. Za MZe sice mohu konstatovat, 
že náš Národní program na podporu výstavby VaK běží slušným 
způsobem. Obce a města, i vodohospodářské společnosti jsou 
s tímto programem spokojeny. MZe jako další přínos k zvládnutí 
přechodného období nově přijalo již zmíněný program podpory 
výstavby VaK, jehož záměrem je, aby cíle přechodného období byly 
splněny. Proto z tohoto programu chceme financovat mj. i část akcí, 
které mají u Operačního programu životního prostředí (dále jen 
OPŽP) přivřené dveře. A právě stavem čerpání prostředků z OPŽP 
jsme na druhé straně silně znepokojeni. Existuje významné riziko, 

že případné komplikace s implementací RSČV se budou odvíjet od 
problémů spojených s čerpáním prostředků vázaných na tento pro-
gram. S MŽP vedeme intenzivní diskusi, na toto téma se pravidelně 
scházejí ministři Gandalovič a Bursík. Ministerstvo zemědělství se 
s kolegy z Ministerstva životního prostředí snaží vysvětlit, že pokud 
se má naplnit požadovaná politika, tak nemohou zůstat v té pozici, 
kterou hájili před dvěma roky. Musí dojít ke změně přístupu k oněm 
problematickým provozovatelským smlouvám. My navrhujeme 
úpravy ve stylu podmínek, které si vyjednalo Slovensko vůči EK. 
Chceme s EK předběžně diskutovat a přesvědčit ji, aby nám akcep-
tovala v roce 2010 za splněnou tu aglomeraci, která bude aspoň 
ve stadiu stavebních procesů. Nikoliv tedy, aby bylo posuzováno: 
kolaudovaná – nekolaudovaná akce.

Dále je třeba po dohodě obou ministrů nově posoudit koncen-
trační limity, problematiku novely jednašedesátky a vše, co s tím 
souvisí.

Všechny tyto tři okruhy chceme zkoncentrovat do aktualizované-
ho materiálu Strategie financování RSČV, který máme ve spolupráci 
s MŽP předložit do konce března vládě k projednání.

Stránský: Nechtěl jsem se v tomto rozhovoru věnovat jednotlivostem. 
Přesto – myslíte si, že Praha začne 
do příštího roku aspoň stavět?

Tureček: Já v to plně doufám. 
V Praze je největším problémem 
rekonstrukce a rozšíření ÚČOV 
Praha na Císařském ostrově, na 
kterou koncem minulého roku 
bylo vydáno rozhodnutí o umístě-
ní této stavby. Vzhledem k tomu, 
že bylo podáno odvolání proti 
vydání územního rozhodnutí, 
není v tuto chvíli možné odhad-
nout nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. V Praze dále zbý-
vá dořešit dalších 9 aglomera-

cí (odkanalizování městských částí). Šest z nich má uspokojivou 
investorskou přípravu a je reálné zahájení stavební realizace nej-
později v příštím roce. 

Stránský: Evropská komise upozornila na nesprávnou transpozici 
Rámcové směrnice na úseku definic pojmů a vyžadovaných postupů. 
Mohl byste říci, o co vlastně jde? A jak se věc bude řešit?

Tureček: EK se třeba liší v názoru, co je to oblast povodí. Výklad 
EK je, že třeba oblast povodí Labe je – řečeno pracovně – od Krko-
noš až po Hamburk. Kdežto my jsme prosazovali, že naší oblastí 
povodí Labe je oblast od Krkonoš do Děčína bez Vltavy. Jde tedy 
o precizaci pojmů. Na jedné straně je to groteskní, na druhé straně 
přiznávám, že upozornění EK existuje a my sladění pojmů řešíme 
v rámci novely VZ.

Stránský: Asi je brzy, ale vyskytly se nějaké zásadní podněty od 
občanů a dalších subjektů v rámci připomínkového procesu k Plá-
nům oblastí povodí, který skončil na konci roku?

Tureček: K dnešnímu dni 10. ledna nemám signál, že by z připo-
mínkování vznikl nějaký zásadní problém.

Novela vodního zákona, legislativa
Stránský: Novela VZ má být předložena vládě do 31. 3. 2009. Mys-

líte si, že se termín podaří splnit? A – sice jste to už naznačil – které 
prioritní okruhy bude novela řešit?

Tureček: Termín se podaří splnit jen v tom případě, že bude 
politická vůle. Když nebude, tak se novela předloží, ale okleštěná. 
Novela VZ má řešit tři základní okruhy:
– Úprava financování ve vodním hospodářství. Změna by měla být 

nejvýznamnější od doby, kdy byl zaveden poplatek za odběr povr-
chové vody. V rámci této úpravy by měl vzniknout i zvláštní účet 
MZe k financování investičních akcí ve vodním hospodářství.

– Druhou oblast bych nazval implementační a už jsem se o ní 
zmínil v předešlé otázce.

– Třetí oblastí je zpreciznění některých ustanovení VZ s ohledem 
na to, co přinesla osmiletá zkušenost se stávajícím VZ v praxi.
Zejména pro první okruh je nutná politická vůle napříč spektrem. 

Když nebude, tak se zkrátka nedá nic dělat. Celá záležitost by byla 
odložena na novou politickou reprezentaci vzniklou po volbách 
v roce 2010.

Stránský: V novele VZ se nepředpokládá řešení některých pro-
blémů, ač se to už dlouho očekává. Především jde o definici někte-

s náměstkem ministra zemědělství 
pro vodní hospodářství,  
Ing. Karlem Turečkem
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rých vodních děl, jako jsou rybníky, vodní nádrže, náhony, sypané 
hráze atd. Je známo, že MZe vyvinulo velké úsilí pro možnost jejich 
definování jako samostatných věcí odlišných od pozemků v rámci 
připomínek k návrhu nového občanského zákoníku. Přestože se to 
podařilo, v návrhu velké novely vodního zákona tyto definice nejsou. 
Je pro to nějaký důvod? Třeba absence té politické vůle?

Tureček: Ne, politická neochota to není. Ale v tuto chvíli – a mož-
ná, že se mýlím, každý má právo se mýlit – jsem přesvědčen, že 
návrhem nového občanského zákoníku se tento problém podařilo 
vyřešit. Pokud tento problém pořád existuje, musím konstatovat, 
že propagátorům tohoto problému se nezdařilo tento problém mi 
vysvětlit. Já ho nijak silně necítím, obzvlášť v kontextu návrhu 
nového občanského zákoníku, který, až bude přijat, se bude muset 
promítnout do vodního zákona.

Oponuji i tím, že znám spoustu případů v rybníkářství, kde měli 
obdobné problémy, na něž iniciativa upozorňuje, ale podařilo se je 
vyřešit bez té novelizační úpravy třeba institutem pozemkových 
úprav.

Jestli ten problém skutečně existuje, tak s politováním musím 
konstatovat, že tvůrcům této myšlenky z odborné veřejnosti se 
nepodařilo problém dobře pojmenovat a vysvětlit a nepodařilo se 
jim ani pojmenovat rizika, které jsou na straně druhé – v případě 
přijetí tohoto návrhu. Jsem ale tvor omylný a rád se eventuálně 
poučím. Očekávám k této problematice připomínky a je možno 
diskutovat ještě v dalších fázích legislativního procesu.

Stránský: Dle tvůrců této myšlenky hrozí např. u rybníků, kterých 
se problém týká, nebezpečí, že vlastník pozemku řekne, že chce na 
dně pěstovat pšenici nebo mít tam koupaliště a ať tedy vlastník hrá-
ze buď vypustí rybník nebo ať tam nechová ryby. Dále, spekulanti 
jsou velmi vynalézaví. Je registrována snaha některých spekulantů 
skupovat pozemky, které jsou pod velkými vodními díly, jako je třeba 
Orlík. Následně hrozí, že spekulant přijde k Povodí a řekne: „Já na 
svých pozemcích vodu nechci, tak s tím něco dělejte! Nebo vám ty 
pozemky draze prodám!“ Lidé, kteří na to upozorňují, z předešlých 
rozsudků soudů usuzují, že by soud, když se bude držet rigidně litery 
zákona, řekl: „Ano, ty tady jsi povinen tu vodu odstranit!“

Tureček: Obávám se, že je to v rovině čistě teoretické. Myslím si, 
že případ Orlík apod. jsou dostatečně ošetřeny stávajícím zákonem 
a návrh občanského zákoníku je v tomto směru rovněž příznivý, a co 
se rybníků týče, tak o nějakých problémech vím, ale jsou to problémy 
v řádu jednotek. Týká se to staveb realizovaných v „akci Z“ za minu-
lého režimu, kdy právo uživatele se nadřazovalo právu vlastníka. 

Stránský: Soudy už několik let judikují názor, že některá vodní 
díla ačkoliv jsou z hlediska veřejného práva stavbami, z hlediska 
práva soukromého jsou jen součástí pozemků, na nichž leží. Nejvyšší 
soud vyslovil názor, že v takovém případě jsou vlastníci pozemků 
podílovými vlastníky vodního díla. Ve VZ je proto potřebné aspoň 
stanovit, který ze „spoluvlastníků“ bude mít právo nakládat s vodami 
v takových vodních dílech. To však návrh velké novely VZ rovněž 
neobsahuje. Má MZe jiné řešení této situace?

Tureček: Myslím si, že nakládání s vodami je oddělené od vlast-
nictví pozemků a povolení k nakládání s vodami nemá přímou 
vazbu na vlastnictví pozemků. Nevylučuji, že v konkrétním případě 
to může být problém. Ale odmítám kvůli těmto případům, kterých 
rozhodně nejsou stovky, nastolit legislativní změnu, která by měla 
dopad na 24 000 rybníků v ČR. 

Povolení k nakládání s vodami vydává vodoprávní úřad a chá-
pu, že vlastník pozemku může být účastníkem řízení, ale správný 
hospodář, vlastník vodního díla, pokud tam takový problém byl, ho 
za uplynulých deset, dvacet let měl možnost vypořádat – pozemky 
vykoupit, směnit, dohodnout se na omezení nebo v rámci pozem-
kových úprav docílit toho, aby rybník byl formálně v pořádku.

Stránský: Návrh velké novely vodního zákona řeší nově vody 
odtékající z dešťových oddělovačů jednotlivých kanalizací. Až dosud 
se nepovažovaly vody z nich odtékající za vody odpadní, pokud 
funkce oddělovače splňovaly podmínky stanovené ve stavebním 
povolení vodoprávním úřadem. Nově se předpokládá stanovení 
těchto podmínek jednotně nařízením vlády. To znamená, že řada 
dešťových oddělovačů bude muset být přebudována, zrušena nebo 
se stane výústí vypouštějící odpadní vody, se všemi důsledky jako je 
nezbytné povolení, měření a hlavně čištění vypouštěných odpadních 
vod. Je to zejména pro menší obce a ve dvouletém přechodném 
období zvládnutelné? 

Tureček: Očekávám, že k tomuto návrhu, který je v působnosti 
Ministerstva životního prostředí, bude řada připomínek. Bude velmi 

záležet na nastavení podmínek, které má stanovit nařízení vlády 
a které by měly být známy pro další osud tohoto novelizačního 
bodu. Z toho by mělo také vyplynout, zda nebude nutné upravit 
i délku přechodného ustanovení nebo zavést nutné výjimky, pokud 
nebude technicky a ekonomicky reálné měnit současný stav. Myslím 
si, že navržená úprava se bude spíše týkat větších obcí a měst.

Financování
Stránský: MZe navrhuje nové poplatky za odběry podzemních 

i povrchových vod. Znamenají razantní zvýšení „ceny“ vody pro 
odběratele. Je to v současné době počínající hospodářské krize únos-
né a od státu strategické?

Tureček: Zmiňovaná politická vůle se vztahuje i na tento případ. 
Klesá inflace, dokonce někteří ekonomové predikují i možnost 
deflace, a právě takové období se dá využít k tomu, aby se zavá-
děla potřebná opatření a přitom jejich případný negativní vliv na 
inflaci byl co nejmenší a naopak jejich přínosy byly co největší. To 
je první zásada. Zadruhé, já vážně beru skutečnost, že jsme asi na 
začátku hospodářské krize, a tedy že zvýšené náklady mohou být 
někde problémem.

Nejdříve je třeba se zeptat, zda změny ve financování chce-
me, nebo ne. Z dalšího vyplynou důvody, proč jsem zastáncem 
odpovědi: ano, to chceme. Tak pojďme diskutovat, jak ty dopady 
zmírnit, ale určitě tento princip neodmítejme. Zkalkulovali jsme 
dopady na občana a ty jsou oproti dopadům plynoucím ze zvyšo-
vání cen energií zanedbatelné. Ročně, podle nejpesimističtějšího 
scénáře, jde o částky kolem 150–300 korun na občana. Apeluji na 
vodohospodáře, aby si uvědomili, že všichni výrobci i distribu-
toři energií si vyřeší své problémy zásadním zvyšováním ceny, 
zatímco my bychom se jen utápěli v diskusi o tom, zda poplatky 
zavést či nikoliv. Říkám, že poplatky jsou pro vodní hospodářství 
výzva a šance jak v tom „top trendu“ modernizace infrastruktury 
pokračovat. Samozřejmě by se poplatky vázaly na zvláštní účet 
MZe, částečně na SFŽP či do krajů. Je shoda v tom, že prostředky 
by se využily k modernizaci vodohospodářské infrastruktury, ať 
už infrastruktury vodovodů a kanalizací, nebo protipovodňových 
opatření. Dále by se prostředky využily k tomu, aby vznikl dlou-
hodobý komplex investic k realizaci zejména protipovodňových 
investic. 

Nabádám proto, nebojujme proti zavedení těch poplatků, pro-
tože budeme bojovat sami proti sobě. Výnos na zvláštním účtu by 
se měl pohybovat podle odhadů od půl do jedné miliardy. Přitom 
ten systém máme promyšlený tak, aby generoval další prostředky. 
Díky nabídce dalších úvěrů z EIB bychom tyto prostředky navýšili 
řádově o miliardy, nikoliv o jednu miliardu!

Jinými slovy: dokážu si představit situaci, že poplatky zavedeny 
nebudou, ale předem říkám, že vodohospodáři se tím připraví 
o navýšení prostředků ve výši zhruba 3–5 miliard korun. To je 
škoda pro vodní hospodářství i pro stavební firmy a je to v nepo-
slední řadě škoda i pro řešení hospodářské krize. Protože jedním 
z významných nástrojů k řešení hospodářské krize jsou investice 
do jakékoliv infrastruktury.

Stránský: Předpokládám, že Vámi zmiňovaný zvláštní účet by měl 
být naplňován z navrženého zvýšení ceny surové vody u všech Povodí 
o jednu korunu a ze zpoplatnění odběrů podzemních vod. Je jistota, 
že prostředky půjdou opravdu do vodního hospodářství a nebudou 
se tím záplatovat nějaké jiné díry?

Tureček: Tento zvláštní účet MZe bude vytvořen v souladu se 
Zákonem o rozpočtových pravidlech ČR. K tomuto fondu bude mít 
dispoziční právo pouze ministr zemědělství a bude možné z něj 
financovat pouze čtyři okruhy: 
- investiční akce v oblasti VaK a protipovodňové prevence,
- splátky jistin a úvěrů EIB na financování vodohospodářské infra-

struktury v oblasti VaK a protipovodňové prevence,
- správa drobných vodních toků,
- monitoring jakosti vod.

Na nic jiného prostředky použity být nemohou. Jdeme tomu 
naproti i tím, že již zmiňovaný úvěr na podporu vodovodů a kana-
lizací od EIB spouštíme, aniž bychom ještě zavedli tyto poplatky. 
Má být jedním z nástrojů, který by minimalizoval dopady na vodo-
hospodářské subjekty, zejména vodárenské společnosti, v případě 
zavedení těchto poplatků.

Stránský: A jak se došlo k té koruně, o kterou má být zvýšena 
„cena“ surové povrchové vody? Byla zvolena pro svoji „kulatost“, 
anebo odráží nějaké ekonomické výpočty?
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Tureček: Jde opravdu o kulatou částku, ale vychází především 
z výpočtů, aby dopady na cenu vodného a stočného nebyly dras-
tické a aby zároveň částka byla zvolena tak, aby bylo zabezpečeno, 
že se ten účet naplní ročně alespoň půl miliardou korun.

Stránský: Neměly by se z tohoto fondu podporovat i věda 
a výzkum?

Tureček: Nemyslím si, že podpora vědy a výzkumu by se měla 
řešit z tohoto účtu. Důvodem negativního stanoviska je kolize se 
zákonem o podpoře vědy a výzkumu a také to, že prostřednictvím 
tohoto účtu bychom těžko dokázali administrovat tyto finanční 
prostředky pro vědu a výzkum. 

Stránský: Vodárenské společnosti trápí ani ne tak to, že se zpo-
platnil odběr podzemních vod, ale hlavně to, že se zpoplatnil odběr 
povoleného, ne skutečného množství odebrané vody, která může 
být zásadně nižší. Přitom si vodárny musí zachovat záložní zdroje 
pro případ nepředvídaných událostí. Tvrdí, že pokud by návrh 
takto prošel, budou muset uvažovat o tom, že omezí záložní zdroje 
a v případě mimořádných událostí nebudou moci zásobovat vodou 
z důvodu, že by to bylo pro ně finančně neúnosné.

Tureček: Řekl jste jeden extrém, kdy si někdo poctivě a prozře-
telně nechal rozumnou 15% rezervu jako záložní zdroj pro řešení 
mimořádných situací. Na druhé straně je mnoho subjektů, které 
z povoleného odběru skutečně odebírají třeba i jen 10 %. To není 
košer. Je to obdobné našemu sporu s EK o emisní povolenky: emise 
jsme si nastavili na nějakých 150 % potřeby a dali jsme si tím 50% 
rezervu. Smyslem navrhovaného opatření je, aby došlo k přiblížení 
skutečných odběrů odběrům povoleným. Jsem si vědom určitých 
problémů u záložních zdrojů, a tak předem říkám, že uvažujeme 
o přechodných obdobích. Zaprvé v zavádění samotného institutu 
poplatků a zadruhé i v přechodném období, kdy by byl poplatek 
počítán na bázi skutečných odběrů. Nicméně, tlak na zreálnění 
odběrů při zachování rozumné rezervy kolem 15 % považujeme 
za nutný.

Stránský: Co zase čistírníky bolí, je to, že MŽP navrhlo, aby se na 
rozdíl od dosavadního postupu, kdy jsou zpoplatněna ta vypouš-
tění, kdy jsou překročeny koncentrační a zároveň i hmotnostní 
limity, nově byla zpoplatněna i ta vypouštění, kdy je překročen 
jen hmotnostní nebo koncentrační limit. Tyto platby prý mohou 
být i v desetinásobcích oproti současným platbám, což se ovšemže 
výrazně promítne i do ceny stočného. Jak se na věc dívá MZe, které 
má VaK v gesci?

Tureček: Ctím a vážím si rámcové dohody s MŽP o systému 
financování vodního hospodářství. Na druhé straně, není žádným 
tajemstvím, že jsem kolegům z MŽP řekl, že systém, který za 
vypouštění odpadních vod chtějí nastavit, je sice v jejich kom-
petenci, nicméně já i z toho titulu, že mám pod sebou subjekty 
z oboru vodovodů a kanalizací, s tím nastaveným systémem mám 
problém. Předem říkám, že za MZe jsem avizoval kolegům z MŽP: 
dobře, pusťme váš návrh do meziresortního připomínkového řízení, 
vyslechněme i odbornou veřejnost. V tom směru jsou pro mne pri-
oritními partnery SOVAK a Svaz vodního hospodářství. Následně 
prodiskutujme připomínky.

Stránský: O dotačních titulech jste toho už hodně řekl, ale přece 
jen, mohl byste rozebrat, za jakých podmínek ty dotace mohou být 
poskytnuty? 

Tureček: Nový program umožní pokrýt tři oblasti financování. 
V režimu výstavby a modernizace vodáren, vodovodů, ČOV a kana-

lizací je to v rozsahu toho starého programu. Tedy nad 2 000 EO 
při výstavbě ČOV, připojení více jak 200 EO na stávající kanalizaci. 
Tedy v režimu programu 310, jak jsou dnes vodohospodáři zvyklí, 
se nic nemění. Druhou oblastí je pomoci řešit případy, které se dají 
definovat heslem: kritéria přijatelnosti. Zde je opravdu možnost 
kofinancování s OPŽP, ale zejména má tento program pomoci řešit 
ty aglomerace, které mají „zakázaný“ přístup do OPŽP, případně 
jsou kritérii přijatelnosti nějakým způsobem diskriminovány. Třetí 
oblast pomáhá prosazovat prioritu tohoto ministerstva, tím je rozvoj 
venkova. Domluvili jsme se s kolegy z Programu rozvoje venkova, 
který je financován z evropského EAFRD fondu a je koncipován na 
podporu rozvoje zemědělství a venkova. Z tohoto fondu bylo možné 
financovat malé ČOV pro 300 až 2 000 EO. My jsme si teď stanovili 
dělicí čáru na 1 000 EO. Takže oni budou kofinancovat čistírny 
v obcích od 300 do 1 000 EO a my se budeme podílet na financování 
investičních opatření u skupiny obcí nad 1 000 EO.

Stránský: Řeknu paličskou myšlenku: mnozí jsou přesvědčeni, že 
výstavba centrálních ČOV a koneckonců i ČOV domovních u těch 
malých obcí jsou často neúčelně vynaložené peníze a bohatě stačí 
tříkomorový septik...

Tureček: Proč myslíte, že jsem se dohodl na hranici 1 000 EO? 
Protože i já s tím mám problém a ty malé obce nechávám na Pro-
gramu rozvoje venkova, nebo z toho EAFRDu. Na druhou stranu 
nefinancovat, znamená přijít ročně o 200–300 milionů korun do 
této oblasti z prostředků EU, konkrétně z EAFRDu.

Stránský: Příprava velkých projektů na ochranu před povodněmi 
vyžaduje dlouhý proces přípravy. Předpokládá rezort MZe pokra-
čování „Programu prevence“ i po roce 2013, tj. i pro financování 
staveb, jejichž příprava v současné době začíná nebo teprve bude 
zahájena?

Tureček: V minulém rozhovoru, který jsme měli v březnu minu-
lého roku, jsem přiznal problémy s financováním Programu ochrany 
před povodněmi. V tuto chvíli se dá říci, že se podařilo, aby se 
tento program rozeběhl. Zatímco v roce 2007 se fyzicky z tohoto 
Programu čerpalo kolem 200 milionů korun, tak v roce 2008 to je 
1,5 miliardy korun. Jak jsem už signalizoval v minulém rozhovoru,  
požádali jsme vládu o prodloužení tohoto programu na období do 
roku 2013, aby ten program byl opravdu efektivně využit, abychom 
nebyli ve stresu, že za každou cenu musíme do roku 2010 utratit 
„iks“ miliard korun. Tímto směrem se má využít i již několikrát 
zmiňovaný účet MZe. Nesmíme dopustit tu chybu, která vznikla 
mezi první a druhou etapou financování: první etapu jsme dokonči-
li, aniž bychom už v období té první etapy, zejména v jejím závěru 
(roky 2005–6), připravovali druhou etapu. Otevřeně říkám, že gros 
té druhé etapy budou stavební akce, ale 10–15 % objemu prostředků 
druhé etapy budou přípravy na akce, s kterými se bude počítat v té 
třetí etapě, která by měla být nastartována po roce 2013. Počítáme 
s tím, že by to měla být etapa, slangově řečeno, retenční.

Stránský: Když říkáte retenční, tak mě napadá, že problémem 
bývá snaha skloubit protipovodňová, revitalizační a retenční opat-
ření, protože jsou financována z různých ministerstev a účtů. Počítá 
se s větší koordinací?

Tureček: Myslím si, že kompromis v Nových Heřmínovech je prv-
ním takovýmto modelem. Doufám, že se v tom bude pokračovat.

Ing. Václav Stránský

10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický 
kongres, Ostrava 31. 8. – 3. 9. 2009
Voda – strategická surovina pro 21. století

Výzva k zasílání příspěvků
Předběžné přihlášky s tématy příspěvků podávejte prostřednic-

tvím webové stránky kongresu (www.cshg.cz) do 28. 2. 2009.
Příspěvky budou přijaty po hodnocení členy vědeckého výboru 

a rozděleny na ústní a posterové prezentace. Příspěvky budou 
otištěny v oficiální recenzované kongresové publikaci s ISBN 
(jazyky:čeština, slovenština, angličtina). Rozšířené texty budou na 
přiloženém CD, vyzvané klíčové referáty otiskne vědecký časopis 
Podzemná voda, vybrané články určené širší veřejnosti odborný 
časopis Vodní hospodářství. Oba časopisy obdrží každý účastník 
kongresu spolu se sborníkem.

Společně s hydrogeologickým kongresem se na stejném místě 

a ve stejné době v nové aule VŠB-TU Ostrava uskuteční i obdobné 
česko-slovenské společné setkání kolegů z inženýrské geologie. 
Vzniká tak výjimečná příležitost, kdy se na jednom místě sejdou 
odborníci ze dvou blízkých oborů a dvou blízkých zemí k výměně 
zkušeností, k setkávání, načerpání nových znalostí a podnětů pro 
svou práci.

On-line formulář a podrobné informace o kongresu jsou k dis-
pozici 2008 na webových stránkách www.cshg.cz nebo přes ČAH 
www.cah.cz 

Další informace na adrese:
Institut geologického inženýrství (kongres ČSHG), 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, 
nebo e-mailem: arnost.grmela@vsb.cz, nada.rapantova@vsb.cz 
Tel. 596 993 500–501
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Vize vývoje městského 
odvodnění v České 
republice
David Stránský, Petr Hlavínek

Klíčová slova
urbanizace – městské vody – odvodnění – rizika – nejistoty – dešťo
vé oddělovače

Souhrn
Městské odvodnění, ostatně jako každý obor lidské činnosti, se 

dynamicky vyvíjí. Úkolem, který si vytkli autoři tohoto článku, 
je zamyslet se nad tím, jaká je budoucnost městského odvodnění 
v České republice. Přitom vycházejí z vlastních zkušeností a ze 
světových trendů. V článku je diskutováno osm základních vizí. 
Některé z nich se už do vodního hospodářství měst a obcí začínají 
dostávat, jiné jsou na obzoru a další zatím stále hluboko za ním. 
Autoři si zároveň vyhrazují právo se mýlit ve svých věštbách.

u

Vize 1: S dešťovou vodou se hospodaří
Urbanizace, ve vztahu k městskému odvodnění, ovlivňuje dva 

základní koloběhy: koloběh vody a koloběh živin, zejména fosforu. 
Koloběh vody je ovlivněn zejména změnou propustných povrchů na 
nepropustné, tj. zvýšením složky povrchového odtoku a snížením 
infiltrace. Důsledkem je výskyt častějších povodňových jevů, eroze, 
škod na společenstvu povrchových vod a zároveň snížení dotace 
podzemních vod a snížení výparu z urbanizovaného povodí.

První očekávanou změnou je proto změna přístupu k dešťové 
vodě ve smyslu návratu (přiblížení se) k přirozeným odtokovým 
podmínkám. Toto téma je v České republice již dosti frekventované 
pod zkratkou HDV (hospodaření s dešťovou vodou). Na trhu jsou 
výrobci dodávající jednotlivé technické komponenty HDV a existuje 
řada seminářů a konferencí na toto téma. Stále však se aplikace HDV 
omezuje na jednotlivé objekty, koncepční řešení větších lokalit je 
stále vzácností (např. město Hranice).

Důležitým posunem v této oblasti je fakt, že tento – snad již 
převládající – názor odborné veřejnosti, začíná reflektovat i státní 
správa. Prvním zásadním dokumentem, který HDV podporuje, 
je Plán hlavních povodí ČR [1], který např. požaduje: „snižovat 
množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmín-
ky pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí“. V probíhající 
novelizaci Vodního zákona [2] je snaha dát větší důraz na HDV 
také jasně patrná.

Hlavní překážkou v širší aplikaci HDV v nově budované zástavbě 
je kromě legislativního stavu nedůvěra a neochota (snaha maxima-
lizovat zisk) developerů. Dílčími překážkami jsou i nevyjasněné 
majetkoprávní vztahy (kdo bude prvky HDV provozovat, vlastnit, 
investovat apod.). Za nevýhodu HDV se často považuje náročnější 
údržba, nicméně mnoho HDV opatření lze jednoduše udržovat 
jako součást městské zeleně a náklady jsou srovnatelné či dokonce 
nižší než u konvenčních systémů odvodnění. Porovnání nákladů 
s budováním konvenčního systému je možné pouze v indivi-
duálních případech, nicméně obecně lze říci, že HDV systémy 
mají výrazně nižší nároky na poplatky za vypouštění znečištění, 
často nepotřebují instalaci obrubníků a dešťových vpustí a snižují 
náklady na zemní práce. Na druhé straně, pokud je nelze zakom-
ponovat do existující městské zeleně, mají často vyšší nároky na 
prostor. Co však do ekonomického posouzení není často zahrnuto 
je hodnota zvýšení kvality života v lokalitě právě aplikací „zelené 
infrastruktury“ v rámci HDV [3]. Kromě rostoucích cen pozemků 
a nemovitostí v okolí zelené infrastruktury (studie USA, VB) jsou 
prokázány pozitivní efekty na zdraví obyvatel i např. snižující se 
kriminalita (obr. 1)

V nejbližší době můžeme očekávat vytvoření koncepce hos-
podaření s dešťovou vodou a navazujících technických pravidel 
a metodických postupů pro novou zástavbu. Otevřenou otázkou 
však zůstává aplikace HDV ve stávající zástavbě, kde v součas-
nosti chybí motivační prvek. Tím může být rozdělení poplatků za 

Obr. 1. Závislost celkové kriminality, majetkové a násilné trestné 
činnosti při odlišném zastoupení zelených ploch v lokalitě 
(N – nízká, S – střední, V – vysoká) [4]

odvádění splaškových a dešťových vod s tím, že kdo bude s vodou 
hospodařit na svém pozemku, bude od poplatku za vypouštění 
dešťových vod osvobozen, či mu bude přiměřené krácen. Zavedení 
poplatku za dešťovou vodu je však v současnosti státní správou 
chápáno jako politikum.

Vize 2: Přepad z oddělovače je voda odpadní
Tlak na odpojování dešťových vod z jednotné kanalizace lze 

předpokládat i v souvislosti s plněním evropské směrnice o vodní 
politice 2000/60 [5]. Ta požaduje dosažení dobrého chemického 
a dobrého ekologického stavu povrchových vod. Česká legislativa 
na to zatím reaguje pouze předepsáním emisně-imisních limitů 
pro čistírny odpadních vod (resp. pro bodové kontinuální zdroje). 
Dešťová situace je zcela opomíjena. Vody zaústěné do povrchových 
vod z dešťových oddělovačů (OK) (směs dešťové a splaškové vody) 
nejsou považovány za vody odpadní [6]. Přitom chemický stav toku 
(akutní toxicita) a ekologický stav (eroze dna a břehů, odnos orga-
nismů, narušení společenstva) toku jsou výrazně dešťovou situací 
ovlivňovány. V návrhu nového vodního zákona je předpokládáno, 
že pro OK budou od roku 2013 vydávána nová povolení k vypouště-
ní (zákon však stále není schválen). V případě platnosti zmíněného 
požadavku bude nutné do roku 2013 zpracovat metodiku, která by 
situaci OK řešila nikoliv pouze na základě ředícího poměru, ale 
která by brala do úvahy interakci s recipientem. Logickým krokem 
by pak bylo zpoplatnění vod vypouštěných z oddělovačů nad rámec 
nového povolení, které by vytvořilo tlak na odpojování dešťových 
vod z jednotných systémů aplikací prvků HDV.

Základní překážkou tohoto kroku bude pravděpodobně odpor 
provozovatelů/vlastníků, protože v první fázi budou nová povolení 
vyžadovat (často) nákladné úpravy odlehčovacích komor. Na dru-
hé straně však lze – při aplikaci prvků HDV – tímto krokem snížit 
zatížení hydraulicky přetížených kanalizací a snížit tak potřebu 
rekonstrukcí těchto úseků (tzn. úspora prostředků). Technickým 
problémem odpojování dešťových vod je pak snížená schopnost 
proplachování kanalizačních sedimentů během dešťové události.

Dalším omezujícím faktorem je, že řada městských toků je ve 
špatném ekomorfologickém stavu, který má zásadní vliv na kvalitu 
společenstva organismů (jako jednoho z hodnotících kritérií eko-
logického stavu toku dle ES 2000/60). Bez zlepšení ekomorfologie 
toku se úpravy na OK mohou do celkového stavu společenstva 
promítnout pouze omezeně [7,8].

Vize 3: Klimatická změna = změna spolehlivosti 
systémů odvodnění

Změna klimatu představuje jednu z nejzávažnějších a nejdaleko-
sáhlejších výzev, před kterými lidstvo ve dvacátém prvním století 
stojí. I když teorie globálního oteplování má příznivce i odpůrce, 
většina se shodne na tom, že ke změně klimatu dochází, ať již je 
to způsobeno antropogenní činností, nebo obdobím, kterým naše 
Země prochází. Vědci se též shodují na tom, že hrozba, před kterou 
stojíme, bude v nadcházejících desetiletích narůstat. Lze očekávat 
častější výskyt extrémních dešťových událostí a v návaznosti i ná-
růst ekonomických nákladů na pokrytí škod způsobených suchy 
a povodněmi, které budou ničivější a častější. Sociální a lidské 
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náklady budou pravděpodobně ještě vyšší a mohou zahrnovat ztráty 
na životech, v globálním měřítku pak i šíření chorob, přesun popu-
lací, geopolitickou nestabilitu a zřetelné snížení kvality života.

Z pohledu městského odvodnění je zásadní, že změna srážkové 
aktivity povede ke změně spolehlivosti stokových systémů, a to jak 
z hlediska škod vzniklých v odvodňovaném území, tak i z pohledu 
negativního dopadu na recipienty. Úprava metodik pro návrh jed-
notlivých komponent městského odvodnění tak, aby zahrnovaly 
potenciální riziko plynoucí z klimatické změny, se v tomto kontextu 
jeví jako nezbytná.

Vize 4: Znát riziko znamená být připraven
V dynamických podmínkách procesů ovlivňujících funkci 

městského odvodnění je nutné při návrhu a posouzení objektů 
i celkových koncepcí odvodnění uvažovat s rizikem, které vznikne 
při jejich selhání (např. zatopení sklepů či výskyt akutní toxicity 
v recipientu). To však při použití racionálních metod pro návrh 
stokového systému či syntetických dešťů pro jeho posouzení není 
možné. V těchto případech je výsledkem popis fiktivní situace, 
která je obecně uznávanou „pravdou“ (např. většina stokových 
sítí je navržena na dvouletý syntetický déšť, ale k jejich přetížení 
dochází výrazně méně často). Tyto přístupy byly bezpochyby his-
toricky oprávněné (neexistence výpočetní techniky, menší znalost 
procesů), nicméně v dnešní době jejich použití přetrvává spíše 
z konzervatismu.

Aby bylo možné popsat reálné chování systémů, tj. četnosti 
výskytu různých stavů, je bezpodmínečně nutné využití konti-
nuálních simulací historických dešťových řad, případně uměle 
generovaných dešťových sérií [9], které mohou obsahovat scénáře 
budoucího vývoje klimatu. Potom mohou být hodnoceny skutečné 
efekty na stokové síti (výška hladiny, rychlost proudění, průtoky), 
nikoliv fiktivní efekty statisticky odvozené srážky.

Prostředkem takového hodnocení je riziková analýza, tj. proces, 
ve kterém se učíme, jak dochází k nehodám. Výsledky analýzy 
odpovídají na následující základní otázky: co se může stát? Jak 
zlé to může být? Jak často se to stane? a povedou k zodpovězení 
otázky, zda je to akceptovatelné. Na obr. 2 jsou zobrazeny typické 
zóny rizika: zóna, kde je riziko neakceptovatelné a vyžaduje mana-
gement, zóna, kde je akceptovatelné a prostřední zóna, kde je riziko 
udržováno tak nízko, jak je to praktické. 

po stavbu mostů či elektráren, v městském odvodnění se však dnes 
používá jen v dílčích úlohách (např. úřední měření průtoků či při 
rozborech vzorků vody).

Od analýzy nejistot je už jenom malý krůček ke stochastickému 
modelování jevů. V současné době jsou téměř všechny komerční 
modely srážko-odtokových procesů deterministické. U nekomerč-
ních (vývojových) software lze však pozorovat příklon ke stochastic-
kému popisu jevů (např. REBEKA [10]). Přechod ke stochastickému 
popisu jevů se jeví jako nezbytný, protože procesy, které jsou v měst-
ském odvodnění popisovány, mají stochastickou povahu [13].

Při aplikaci této vize do běžné praxe bude ten, který rozhoduje 
o nějaké investici, mít namísto informace:
„dvouletý patnáctiminutový Šifaldův déšť přetíží stoku v ulici Šaf-
ránkově“,
informaci
„na 90 % můžeme říci, že v Šafránkově ulici dojde jedenkrát za deset 
let k přetížení stoky“. 

Vize 6: Nové polutanty
Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/EC má mj. za cíl 

dosáhnout a udržovat evropská vodní tělesa v „dobrém ekologickém 
a dobrém chemickém stavu“. Evropská komise identifikovala prio-
ritní látky, pro které je třeba legislativu implementovat. Tyto látky 
jsou natolik škodlivé, že jejich koncentrace ve vodách je třeba sys-
tematicky snižovat. Pro některé tyto látky budou stanoveny nulové 
koncentrace na odtoku ze zdrojů znečištění od roku 2021. Problé-
mem je, že současné technologie používané pro čištění odpadních 
vod nebyly navrženy pro odstraňování těchto prioritních látek.

V této souvislosti se do popředí zájmu dostávají xenobiotika, které 
obsahují jak anorganické složky jako jsou těžké kovy a metaloidy, 
tak organické složky, mezi které můžeme zařadit pesticidy, povr-
chově aktivní látky, konzervační prostředky, rozpouštědla či léky. 
Tyto látky mají vzrůstající tendenci výskytu v koloběhu městských 
vod. V současnosti je na trhu Evropské unie více než 100 000 xeno-
biotik a bylo odhadnuto, že zhruba 70 % z nich je potencionálně 
nebezpečných pro člověka nebo ekosystém. Přibližně 30 % z jejich 
celkového počtu jsou pak tzv. „každodenní“ chemikálie, jejichž 
spotřeba přesahuje 1 tunu za rok. 

Aby bylo dosaženo požadované ekologické a chemické kvality 
povrchových vod, bude třeba na čistírnách odpadních vod apliko-
vat čtvrtý stupeň čištění. To bude velmi pravděpodobně vyžadovat 
různý přístup pro každou čistírnu odpadních vod v závislosti na 
typu xenobiotik na přítoku, konfiguraci čistírny odpadních vod, 
stavu recipientu a příspěvku zatížení sledované látky k celkovému 
zatížení recipientu.

Vize 7: Odpad může být cenný zdroj
Další budoucí změnou (skutečnou vizí) je rozlišování odpadních 

vod dle jejich druhu. V současnosti se jako nejvýznamnější zdá být 
ovlivnění koloběhu fosforu, který představuje cenné živiny. Obecná 
teorie udržitelnosti říká, že každý člověk vyprodukuje tolik živin ve 
formě exkrementů a moče, které stačí k vypěstování obilí potřeb-
ného k jeho obživě. Dnes je však pouze část fosforu obsaženého ve 
splaškových vodách recyklována do rostlinné produkce, zatímco 
podstatná část je do zemědělství doplňována z fosilních zdrojů, 
jejichž zásoby se odhadují na 70–130 let [11]. Na druhé straně se 
velké množství „odpadního“ fosforu dostává z ČOV do povrchových 
vod, kde působí eutrofizaci.

Udržitelný systém hospodaření s vodami a odpady ve městech, 
který by zajistil efektivní výměnu živin mezi produkcí a spotřebou, 
je znázorněn v tab. 1.

V současné době lze již ve světě sledovat trendy separace fosforu 
a dalších látek u zdroje. Tyto koncepty se obecně nazývají DESAR 
(Decentralised Sanitation and Reuse) a využívají dělení odpadních 
vod z domácností na černou a šedou vodu nebo černou, žlutou 
a šedou vodu (jeden člověk vyprodukuje za rok cca 500 l moče – žlu-
tá voda, 50 l fekálií – černá voda a 50 000 l ostatních vod – šedá 
voda). Úplné DESAR koncepty zahrnují malorozměrový uzavřený 
cyklus vody a materiálu, s minimem vstupů a výstupů z některého 
definovaného systému. V minulosti již byly navrženy velmi vyspělé 
scénáře pro budoucí decentralizované odvodnění, nicméně teprve 
konkrétní aplikace v demonstračních projektech ukáží, zda tyto 
koncepty mohou být považovány za proveditelné.

Nejsložitější věcí při zavádění úplných DESAR v širším měřít-
ku je změna paradigmatu současného odvodnění, tzn. orientace 

Vize 5: Nejistota je měřítkem kvality výsledku
Přestože použití historických dešťových řad výrazně zvyšuje 

vypovídací schopnost výsledku simulací, je možné jít ještě dál. 
Obecně lze říci, že každá informace, která je k výpočtu výsledků 
použita, obsahuje větší či menší nejistotu. Stejně tak popis procesů, 
ať už z důvodu jejich nedokonalé znalosti či schematizace, vnáší 
do výpočtu další nejistoty. Vyjádření nejistot je pak ukazatelem 
kvality výsledku. Jednoduchý příklad: dvě osoby měří průtok, první 
naměří 65 l/s, druhá 64 l/s. S kým bude lepší spolupracovat příště? 
Jak ho vybrat? Pokud budou vyjádřeny nejistoty měření, může být 
výsledek formulován takto: První osoba naměřila 65 l/s s tím, že 
s 90% jistotou může deklarovat, že skutečný průtok je mezi 55 
a 75 l/s (65±10 l/s). Druhá osoba pak s 90% jistotou tvrdí, že průtok 
je mezi 44 a 84 l/s (64±20 l/s). Evidentně je v měření druhé osoby 
více nejistot, proto bude lepší příště spolupracovat s první osobou 
(při stejných okrajových podmínkách).

Jednotlivé dílčí nejistoty se pak propagují výpočtem a ovlivňují 
jeho výsledek. Kvantifikace nejistot je běžným jevem v mnoha 
oborech od hazardních her, přes finanční burzy a bankovnictví, až 

Obr. 2. Graf frekvence a následků 



6 vh 1/2009

Déšť

Použití vody v domácnosti Odpad

Šedá voda
Lidské exkrementy organický

neorganický

moč fekálie zahrada

DNES
CENTRÁLNÍ

Potrubí
Řeka

Potrubí
CENTRÁLNÍ ČOV

Řeka, skládka, (zemědělství)

Zavážka, skládka

Spalování

Bio-konverze

BRZY
Potrubí

LOKÁLNÍ
Rybníky, řeka

Zemědělství
Kompostace
Bio-konverze

Recyklace

Zavážka

BUDOUCNOST
Příkop, rybník, mokřina

LOKÁLNÍ
Čištění, recyklace, řeka

Bio-konverze Recyklace

Tab. 1. Budoucí trendy nakládání s odpady v urbanizovaných územích [12]

z rozsáhlých potrubních sítí na lokální systémy a bezodpadové 
hospodářství. Zatímco u dešťových vod je tento trend již nastolen 
(viz vize 1), u žlutých, šedých a černých vod nikoliv. Nutnost této 
změny jako první zaznamenaly nadnárodní organizace, např. Svě-
tová zdravotnická organizace už v roce 1998 uvádí [13]:
• že by měl být podporován výzkum sanitárních systémů bez 

použití vody,
• že instituce by měly svůj zájem přenést od konvenčních systémů 

k budoucnosti charakterizované nedostatkem vody, rostoucí 
populací a zvyšující se urbanizací.
Stejně tak UNESCO v doporučeních z mezivládní konference 

HABITAT II v Istanbulu [14] uvádí: „Vlády spolu s ostatními aktéry 
by měly podporovat vývoj a použití efektivních a bezpečných sani-
tárních systémů jako jsou suché toalety k recyklaci splašků a orga-
nických složek domácího odpadu na užitečné produkty jako např. 
hnojivo či bioplyn.“ Největší překážky změny paradigmatu spatřuje 
WHO [15] v následujících faktorech:
• nízká prestiž a uznání oboru městského odvodnění,
• špatná politika na všech úrovních a špatný institucionální 

rámec,
• neadekvátně či špatně použité zdroje a neodpovídající postupy,
• neschopnost přiznat nevýhody konvenčního systému hospodaře-

ní s vodou ve městech (= ekonomické vazby na současný systém).
V praxi se dnes z jednotlivých prvků DESARu nejčastěji (i když 

stále velmi omezeně) setkáváme s opětovným použitím vyčištěné 
vody (re-use). V tab. 2 jsou ukázány výhody, nevýhody a rizika 
plynoucí ze znovuužití vody. V principu může být vyčištěná voda 
použita ve všech oblastech, kde je dnes používána voda pitná nebo 
užitková, ať už je to závlaha, doplňování zvodní, splachování, 
využití v průmyslu či přímé využití ve smyslu pipe-to-pipe. Hoch-
strat et al. [16] odhadli, že v období 2000 až 2025 se jen v Evropě 
zvýší přímé využití vyčištěných odpadních vod ze současných 
750 mil. m3 za rok na 1,5 až 4 miliardy m3 za rok.

Vize 8: Veřejnost je partner
Velmi důležitým předpokladem prosazení jakýchkoliv změn je 

podpora veřejnosti, nicméně problematika vody (snad s výjimkou 
povodní) je mezi obyvateli v podstatě neznámá. Mezi základní úko-
ly odborné veřejnosti by tedy mělo patřit šíření znalosti principů 
udržitelnosti vodních zdrojů zavedením cílevědomé osvěty již od 
základní školy, informovat zastupitele měst, státní a veřejné správy 
a obcí prostřednictvím seminářů a šíření informací o problematice 
městských vod v médiích.

Závěr
Evropská směrnice o vodní politice ve svém prvním odstavci 

říká, že: „voda není komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale 
spíše dědictvím, které musí být chráněno, střeženo, a nakládáno 
s ním jako takovým“.

Vize, které jsou v článku uvedeny, s touto definicí vody konve-
nují. To však nelze říci o stávajícím způsobu odvádění odpadních 
vod, který umožňuje vnik škodlivých látek do stokové sítě, a při 
stávajícím čištění není možné zabránit vniku některých specific-
kých látek do vodních toků a částečně i do podzemních vod. Na 
druhé straně se s cennými živinami, které je pak nutno nahrazovat 
z fosilních zdrojů, nakládá jako s odpady. 

Otevřenou otázkou zůstává také ekonomická udržitelnost součas-
ného konvenčního způsobu odvodnění a čištění odpadních vod. 

Výhody Nevýhody Rizika

• Zlepšení 
ekonomické efektivnosti 
investic pro nakládání s OV 
a pro zavlažování
• Péče o zachování 
zdrojů pitné vody
• Doplnění zvodně 
infiltrací vody

OV je produkována 
nepřetržitě, za-
tímco zavlažování 
je limitováno 
obdobím pro 
pěstování 

Možné znehod-
nocení spodní 
vody těžkými 
kovy, dusičnany 
a organickými 
látkami

• Využití nutrientů 
v odp. vodě (dusík, fosfor)
⇒ snížení množství
 umělých hnojiv

Některé látky 
obsažené v odp. 
vodě mohou být 
toxické nebo vést 
k poškození ŽP

Možný dopad 
na lidské zdraví 
rozšířením 
patogenních 
organizmů

• Snížení dopadu 
na životní prostředí (např. 
eutrofizace)

Tab. 2. Výhody, nevýhody a rizika znovuužití vody

WHO odhaduje, že úplnou sanitaci (> 95 % obyvatel) si mohou 
dovolit pouze státy s hrubým národním produktem na obyvatele 
nad 10 000 USD (v cenách z roku 2002) [17], což představuje pou-
ze malou část populace. Přestože České republika patří mezi státy 
s vyšším HDP na obyvatele, i zde se diskutuje, zda neustálé zvět-
šování průměrů potrubí či nové stupně čištění odpadních vod jsou 
ekonomicky výhodnější než opatření přímo u zdroje. Všechny tyto 
skutečnosti vedou dokonce ke zpochybnění městského odvodnění 
na bázi splaškové kanalizace.

Z pohledu použitých metod je vzhledem ke komplexnosti měst-
ského odvodnění a možné variabilitě budoucího vývoje okrajových 
podmínek (vývoj urbanizace, klimatické změny) nezbytné, aby 
rozhodování probíhalo na základě co nejúplnějších informací. 
Proto je nezbytné do procesu návrhu a hodnocení prvků a systémů 
městského odvodnění implementovat analýzu rizik a nejistot.

Autoři v článku nastínili možné směry vývoje, nicméně pravá 
podstata budoucího řešení odvodnění urbanizovaných území bude 
spočívat v nalezení přijatelného kompromisu mezi řadou často 
protichůdných názorů jednotlivých aktérů městského odvodnění. 
Další podstatné materiály, ze kterých autoři čerpali inspiraci a které 
mohou být užitečné i pro čtenáře, jsou [18-21].

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru 
č. MSM 6840770002 a COST 1715/200732.
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Vision of Urban Drainage Development in Czech Republic 
(Stránský, D.; Hlavínek, P.)

Key Words
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Paper deals with tasks and changes which are anticipated in 
urban drainage. Authors of the paper discuss eight basic thesis 
based on own experiences and worldwide trends; management 
of storm water; combined sewer overflow; climate change; risk 
management; analysis of uncertainties; micropollutants, waste as 
valuable source and publicity. Some of the thesis are widely reco-
gnised, some are on the horizon and some far behind. Herewith 
authors have reserve right to be wrong with theirs forecast.

Mapa erozní ohroženosti ČR
Katedra Hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty sta-

vební ČVUT v Praze si dovoluje upozornit na webovou prezentaci 
podrobné celorepublikové mapy erozní ohroženosti pro jednotlivé 
zemědělské pozemky ČR. Pro odbornou veřejnost jsou k dispozici 
k náhledu v plném rozlišení (pixel 25m) dvě datové vrstvy – „mapa 
ohroženosti částí pozemků rýhovou erozí a soustředěným odto-
kem“ a „mapa průměrné dlouhodobé ztráty půdy na všech pozem-
cích“. Další mapy budou v dohledné době doplňovány.

Mapy jsou prezentovány prostřednictvím WMS služby.
Nejsnazší cestou jak uvedené mapy na internetu nalézt a zobrazit, 

je prostřednictvím Národního metadatového portálu http://mis.
cenia.cz. Zde lze při zadání klíčového slova „eroze“ ihned vyhledat 
obě mapy i doplňující informace k nim přímo na stránkách spo-
lečnosti HELP servis, jež ze svého portálu data poskytuje (pozor, 
je třeba vypnout hledání pouze mezi resortními daty). Případně si 
uživatel libovolného jiného veřejného mapového portálu nebo vlast-
ní aplikace podporující WMS služby může mapy stáhnout přímo do 
GIS z datové WMS adresy http://www.bnhelp.cz/ows/eroze. 

Na uvedených adresách jsou obsaženy i legendy a veškeré popis-
né informace k oběma mapám včetně odkazu na podrobnou meto-
diku výpočtu. Detaily k uvedeným podkladům je možno vyžádat 
u zpracovatele – katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 
Fakulty Stavební ČVUT v Praze – dostal@fsv.cvut.cz nebo josef.
krasa@fsv.cvut.cz.

15. limnologická konference
Společná 15. konference České limnologické společnosti a Slo-

venskej limnologickej společnosti proběhne ve dnech 22. – 26. 
června 2009 v Kulturním a kongresovém centru Roháč v Třeboni.

Nosné téma konference a její programové členění 
je zatím otevřené – HV ČLS předběžně navrhuje:

• ekologie a evoluce vodních systémů,
• ochrana a užívání vod obecně (Zahrnuje RSV),
• revitalice struktury a funkcí poškozených vodních systémů
• voda v krajině – ochrana, bilance
• vývoj jakosti (vody, ekosystémů).

Pozvánka  
na XII. MEZINÁRODNÍ  

VĚDECKOU KONFERENCI

Mezinárodní konference ke 110. výročí založení Fakulty 
stavební Vysokého učení technického v Brně a k XIII. výročí 
Stavebních veletrhů Brno se uskuteční ve dnech 20. až 
22. 4. 2009 v Brně. 

Konference bude mít následující odborné sekce:
• technická zařízení staveb a energie budov,
• pozemní stavby a architektura,
• vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýr-

ství,
• dopravní stavby,
• materiálové inženýrství,
• inženýrské konstrukce,
• management stavebnictví,
• geotechnika,
• stavební mechanika,
• přírodní a společenské vědy,
• geodézie a kartografie.

Podrobné informace ke konferenci včetně programu a mož-
nosti se přihlásit jsou k dispozici na internetových stránkách 
konference: www.fce.vutbr.cz/konferenceFAST.

Případné další náměty adresujte:
Česká limnologická společnost, Podbabská 30, 160 62 Praha 6. 
E-mail: Ladislav_Havel@vuv.cz, tel.: 220 197 339

Další info, přihlášky, možnosti prezentace podají:
Ing. Jana Šulcová, tel.: 384 706 120, GSM 724 154 829, E-mail: 
sulcova@enki.cz
Ing. Lenka Kropfelová, tel.: 384 706 120, GSM 724 154 828, E-mail: 
kropfelova@enki.cz
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Transformační období 
v oblasti městské 
vodohospodářské 
infrastruktury ve střední 
a východní Evropě
Evžen Zeman, Karel Pryl, Zdeněk Sviták

Klíčová slova
střední a východní Evropa – vodohospodářská bilance – objem 
srážek – spotřeba vody – nástroje hydroinformatiky – monitoring

Souhrn
V současné době se region střední a východní Evropy potýká 

s množstvím vodohospodářských úkolů. V tomto příspěvku je 
provedeno srovnání základních vodohospodářských ukazatelů 
zemí CEE a zbytku světa, jako např. úhrnu srážek, průměrné 
spotřeby pitné vody, míry úniků z vodovodních sítí, atd. Stručně 
je prezentován stav vodohospodářské infrastruktury v Polsku 
a Bulharsku. Závěrem je dokumentován současný stav aplikace 
nástrojů hydroinformatiky a monitoring v zemích CEE, s výjimkou 
České republiky.

u

Úvod
Nové státy EU, mezi které patří samozřejmě i Česká republika, lze 

intuitivně dělit na dvě skupiny zemí. První skupinu tvoří původní 
kandidátské země, které čekaly na vstup do EU relativně dlouhou 
dobu (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Pobaltské státy) 
a druhá skupina států, která byla přijata relativně rychle (Rumunsko 
a Bulharsko). Ve všech státech platí základní standardy legislativy 
EU s tím, že každý stát si vyjednal své přechodné období pro spl-
nění jednotlivých závazků. Legislativní rámec EU a národní zákony 
a vyhlášky vytvářejí v každé zemi individuální prostředí, které 
podmiňuje rychlost a míru rozvoje segmentů vodního hospodářství 
a životního prostředí. 

Sektor voda v evropském prostoru a porovnání 
se světem

Sektor voda a životní prostředí je v EU významně ovlivňován 
právě implementovanou směrnicí voda, která je ve většině zemí 
EU plně harmonizovaná s národní legislativou. 

Většina vodních zdrojů v Evropě je závislá na povrchových 
vodních útvarech a v evropském kontextu jde především o příhra-
niční vodní zdroje. V tomto kontextu je zřejmé, že mnoho velkých 
hydrologických povodí leží na území několika sousedních států. 
Bohužel spotřeba vody není symetricky distribuovaná a asymetrii 
lze definovat asi tak, že skandinávské země mají nízkou spotře-
bu vody a na vodu nenáročné zemědělství, naproti tomu země 
středozemského regionu trpí již od minulého století znatelným 
nedostatkem vody. 

Novým fenoménem jsou klimatické změny, které dle některých 
již předložených hypotéz dále otevřou nůžky potřeb a disponibil-
ních zásob v mnoha zemích Evropy. V minulých dvou dekádách je 
známo několik příkladů extrémních meteorologických a hydrologic-
kých jevů (např. povodně 1997, 2002). Je zřejmé, že nově definované 
cíle vodohospodářské politiky by měly vzít úvahu i předpokládané 
trendy klimatických změn. Na druhé straně je nezbytné vidět, že 
v současné době a v budoucích dekádách dojde zřejmě k velkým 
antropogenním změnám, které mohou i řádově zastínit trendy 
klimatických změn, budou-li zaznamenány. Ekonomické programy 
EU se snaží eliminovat jednotlivé partikulární vlivy v regionech 
a později, budou-li prokázány klimatické změny, bude připraven 
balík rozpočtových opatření, která prokázaným obětem klimatic-
kých změn nabídnou systémovou pomoc. 

Vodné a stočné, případně další poplatky spojené se zajištěním 
zdrojů pitné a užitkové vody, jednoznačně porostou. Především 
proto, že je stále více vody potřeba pro výrobu energie a pro prů-

myslovou výrobu. Na obr. 1 je patrná napjatost vodních zdrojů 
v USA dle USGS. 

Klimatické změny a jejich důsledky na hydrologický cyklus 
fakticky zavádějí do bilančních vztahů potenciální proměnnou 
v čase. V Evropě jsou v mnoha zemích provozovatelé vodárenských 
společností privatizováni. Infrastruktura je většinou v rukách měst 
nebo svazků měst. Ve skandinávských zemích jsou provozní spo-
lečnosti většinou ve vlastnictví komun – tedy měst. Je zajímavé, že 
Česká republika se vymezuje významnou privatizací provozních 
společností, v porovnání s Polskem, Rumunskem, Maďarskem nebo 
Bulharskem; jde o významný rozdíl v přístupu. Odborníci v EU 
se shodují, že privatizace pouze napomáhá omezení nepřímého 
financování vodních zdrojů.

EU předpokládá, že do roku 2010 bude vodné a stočné stanova-
né tak, aby nedocházelo k plýtvání vody a zároveň nedocházelo 
k nepřímým dotacím. Jinými slovy, náklady, které budou souviset 
se zásobováním vodou a čistěním odpadních vod by neměly být 
dotovány z jiných zdrojů. Necitlivě nastavená finanční politika 
vodného a stočného může vést v některých zemích ke kontrapro-
duktivním výsledkům. Příkladem je zásobování vodou v malých 
aglomeracích kolem větších rumunských měst, kde rozdíl životní 
úrovně neumožňuje používat racionální modely financování. 

Je zřejmé, že vodu využívá významně průmysl, v daleko větším 
objemu, než je její spotřeba pro pitné účely. Také lze odvodit, 
že potenciální redukce spotřeby vody musí být optimalizována 
napříč odvětvími. Plánovací proces v rámci cyklu vodohospodář-
ských plánů musí být založen na relevantním monitoringu, který 
poskytne dostatečná data pro statistické vyhodnocení změn a ově-
ření potenciálních reakcí na ně. Zásadně nová myšlenka spočívá 
v komplexní integraci plánovacího cyklu nad rámec směrnice voda 
v celém regionu.

Využívání vodních zdrojů v Evropě
V Evropě se využívá přibližně 18 % objemů vody z odběrů na 

pitné účely a potřeby domácností. Průmysl využívá cca 23 % ode-
brané vody a 18 % vody je použito pro energetiku a zbytek je využit 
v zemědělství pro závlahy. Tyto průměrné hodnoty, které platí pro 
celý region EECCA (Eastern Europe, Central Europe, Cascausus and 
Armenia), jsou však samozřejmě zavádějící a jsou ovlivněny životní 
úrovní, demografickým rozdělením a dalšími specifiky.

Z grafických příloh (obr. 2) je zřejmé, že odběry pitné a užitkové 
vody jsou skutečně rozdílné v celém prostoru Evropy a východních 
zemí. Hustota populace je jedním ze základních faktorů, který 
ovlivňuje dostupnost vodních zdrojů v lokalitě zájmu. Z přehledů 
vyplývá, že přibývá regionů, které musí být zásobovány vodou 
regionálními nebo národními systémy, které zajišťují na jedné 
straně dodávky vody do industriálních center a urbanizovaných 
zón, ale zároveň přispívají k negativnímu vývoji transferu vod 
mnohdy i mimo původní přirozená hydrologická povodí. Zvyšo-
vání komfortu bydlení zvyšuje nárok na dodávku pitné a užitkové 
vody, ale také nároky na zvýšení kapacity stokových sítí, kapacit 
čistíren odpadních vod. Je známý poměr nárůstu požadavku na 
pitnou vodu s nárůstem komfortu (33 % toalety, 30 % koupání, 
15 % mytí nádobí , 3–10 % pití a vaření). To lze sledovat především 
v zemích s dynamickým vývojem jako jsou Bulharsko, Rumunsko, 
Ukrajina. Bohužel znalost o infrastruktuře a úroveň územního plá-
nování je v těchto zemích na velmi nízké úrovni. Zároveň kvalita 
a kvantita monitoringu je nízká. Všechny tyto faktory přispívají ke 
zvýšení rizik, které ovlivňují očekávaný komfort v oblasti městské 
infrastruktury. Infrastruktura v těchto zemích EECCA potřebuje 
nezbytné investice do rozšíření a posílení elementů infrastruktury, 
ale velké investiční prostředky jsou potřeba pro rekonstrukce a zlep-
šení funkce existujících systémů. V každé zemi EECCA je trochu 
jiná situace a převažují jiné problémy, ale je zde několik společně 
pojmenovatelných problémů:
• Společným problémem městské vodohospodářské infrastruktury 

je kvalita a kvantita dat jednotlivých elementů infrastruktury. 
• Velmi limitovaný rozsah měřených dat z monitoringu.
• Neexistují integrované generely částí infrastruktury, a není tím 

pádem připravená podkladová dokumentace pro projektovou 
a investiční činnost. 

• Specifické údaje o provozu často postrádají přesnost a detaily 
nutné pro dynamické modelování. 

• Inventura majetku infrastrukturních sítí je buď globální nebo 
nedostatečná v detailu. 
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Obr. 1. Celkové objemy odběrů/objemy srážek v jednotlivých okre-
sech v roce 1995 a přehled předpokládaného nárůstu populace do 
roku 2020 – zdroj USGS 1995

Obr. 2. Vlevo: ztráty vody v systémech zásobování vodou v měst-
ských aglomeracích. Vpravo: srovnání spotřeby vody na obyvatele 
v evropských zemích.

Obr. 3. Generel odvodnění Sofie, plán měrné kampaně – příklad 
jedné z prvních komplexních aplikací monitoringu a modelování 
urbanizovaného území v balkánských zemích

Obr. 4. Propojení dat ZIS a GIS v Lubinu v prostředí modelu. 
Dostatečně detailní, ale často značně nekompletní data; projekt 
ve fázi sběru dat GIS

Obr. 5. Bilanční model vodovodního distribučního systému ve 
správě Západoslovenské vodárenské společnosti, užití pro opti-
malizaci systému z hlediska výhledových potřeb jednotlivých 
zásobených lokalit a propojení na dispečink

• Výjimečně jsou popsány objekty na sítích, chybí detailní doku-
mentace a polohopis.

Porovnání podmínek ve střední a východní Evropě
Jak vyplývá ze statistického přehledu uvedeného v předchozích 

odstavcích, nelze obecně podmínky generalizovat. Z těchto důvodů 
je možná vhodné srovnat některé parametry, které ovlivňují rozvoj 
infrastruktury a její rehabilitaci. Uvádíme zde příklady dvou zemí, 
které mohou být zajímavé pro srovnání.

Bulharsko – nový člen EU
V Bulharsku žije celkem asi 8 milionů obyvatel, z toho ve měs-

tech 5,5 milionů obyvatel. V Bulharsku je celkem 27 regionálních 
center s okresními městy nad 50 000 obyvatel. Tato města mají silně 
podinvestovanou vodohospodářskou infrastrukturu. V současné 
době jsou k dispozici finanční zdroje pro zlepšení infrastruktury, 
ale limitem je zpracování projektů proveditelnosti, které jsou 
pdokladem k žádostem o finanční zdroje z EU. V roce 2006 bylo 
vybráno 30 měst pro podporu finančních prostředků. V Bulharsku 
představuje základní problém nedostatek dat o stavu infrastruktury. 
Monitoring je většinou na začátku své epochy a začíná být postupně 
prosazován (obr. 3). Realizace Rámcové směrnice voda probíhá 
odlišně od našich zkušeností, zatím neposkytuje základní vstupy 
pro program opatření. Jedním ze základních problémů v infrastruk-
tuře je potřeba šetření zdrojů a jejich optimální užití. Zde je vhodné 
zmínit kromě potřeby výstavby nových ČOV především omezení 
ztrát vody v systémech zásobování vodou, optimalizaci spotřeby 
elektrické energie a v neposlední řadě optimalizaci čerpání. Pro-
vozovatelé vodohospodářské struktury jsou až na výjimky (např. 
Sofie) v rukou měst a obcí 

Polsko
V Polsku žije celkem celkem 38 milionů obyvatel. V Polsku je 18 

měst s více než 200 000 obyvateli, 70 měst s více než 50 000 a 317 
měst větších než 10 000 abyvatel. Je patrné, že Polsko představuje 
obrovský trh pro dodavatele v oblasti městské infrastruktury. I v Pol-
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Koncern WAVIN vyrábí hned dva druhy potrubí z granulátů 
PE 100 RC s různou úrovní ochrany. Z hlediska optimalizace 
kvality pro konkrétní použití má tedy WAVIN oproti konkurenci 
lepší pozici a není nucen klasifikovat jedno potrubí jako vhodné 
pro všechny aplikace.

WAVIN SafeTech RCn – dvouvrstvé potrubí se střední úrovní 
ochrany pro zásyp výkopkem třídy těžitelnosti I.–IV., vhodné pro 
lehčí sanační technologie, kde nedochází k tažení trubek zeminou. 
Toto potrubí svými parametry předčí drtivou většinu opláštěných 
potrubí, přičemž jeho cena je 
minimálně srovnatelná, často 
však i nižší.

Dovolím si zde upozornit 
na fakt, že většina opláště-
ných potrubí se ve výko-
pu může zasypat výkopkem 
s omezením zrnitosti max. 
63 mm, což odpovídá třídě 
těžitelnosti pouze I.–II.

Materiály PE 100 RCn v praxi
V oblasti materiálů používaných pro vodohospodářské účely se 

málokdy děje něco převratného, nicméně v posledních několika 
letech dochází v oblasti tlakových polyetylenových (PE) potrubí 
k velmi zajímavému vývoji. Používání PE potrubí s ochrannou 
vrstvou, které se nemusí zasypávat pískem, není žádnou horkou 
novinkou. Co se však v poslední době změnilo, je nové potrubí 
vyráběné z nového granulátu PE 100 RC. Tendence šířící se ze 
zemí, kde se s těmito granuláty začínalo, naznačuje, že z hlediska 
dlouhodobé ochrany a ceny potrubí si tento typ 
materiálu postupně vydobude primární postave-
ní ve skupině tlakových PE potrubí.

Většina čtenářů již bude něco o PE 100 RC 
granulátech vědět, přesto si dovolím stručné shr-
nutí. RC granuláty (Resistant to Crack = odolné 
proti trhlinám) se od standardního PE 100 liší na 
molekulární úrovni tím, že některé vodíky jsou 
ve vazbě s uhlíkem doplněny molekulami, které 
vytvoří jakési „háčky“. Makromolekuly PE pak po 
sobě nekloužou, což zamezuje vzniku trhlin ve stěnách trubek. Tak-
to vzniklá vazba mezi makromolekulami výrazně zvyšuje odolnost 
materiálu, ale zároveň nemá vliv na jeho svařitelnost. 

Ochrana potrubí PE 100 RC tedy spočívá v celé síle stěny, nikoli 
pouze ve vnější ochranné vrstvě. Tato skutečnost je důležitá zvláště 
přihlédneme-li k faktu, že bodovým zatížením vnější strany potrubí 
(tlak kamenů, kořenů…) dochází k tažnému namáhání a tedy riziku 
vzniku trhlin na vnitřní straně potrubí. 

Další výhodou RC potrubí je kompaktní stěna – navzdory vrst-
vám, z nichž se skládá. Jednotlivé vrstvy jsou totiž z PE a tyto jsou 
koextrudované, tedy zpětně neoddělitelné. Potrubí se pak svařuje 
standardním postupem (stejně jako obyčejné PE 100 potrubí), bez 
dodatečného loupání jakékoli vrstvy.

Když se spojí nejmodernější materiály a technologie…
WAVIN TS – třívrstvé potru-

bí s maximální ochranou pro 
zásyp výkopkem bez omezení 
třídy těžitelnosti nebo zrni-
tosti, vhodné pro všechny 
typy sanací. Toto potrubí je 
vyráběno z nejkvalitnějšího 
PE 100 RC granulátu, při-
čemž testujeme kvalitu každé 
výrobní šarže granulátu ještě 

před dodáv-
kou do výrob-
ního závodu. Pro výrobu pak používáme pouze 
šarže splňující nejpřísnější kritéria. Tento postup je 
naprosto unikátní a staví kvalitu Wavin TS vysoko 
nad ostatní PE materiály.

Pro výkopek použitý k obsypu a zásypu obou 
trubek je důležité, aby byl v každém případě hut-
nitelný.

V těchto souvislostech zmíním spojení nejmo-
dernějšího materiálu – PE 100 RC a nejmodernější a nejrychlejší 
způsob pokládky potrubí – pluhování.

Dne 24. 11. 2008 jsme ve spolupráci s realizační firmou Rabmer 
– sanace potrubí zajišťovali pluhování dimenzí d 110 a d 160 mm 
v celkové délce 1,3 km. Toto pluhování bylo provedeno pro gene-
rálního dodavatele, firmu Omega C+M, v obci Předslav, nedaleko 
města Klatovy (Plzeňský kraj).

Pluhováním mohou být instalovány různé typy potrubí. V tomto 
případě byla generálním dodavatelem vybrána ideální varianta. 
Potrubí SafeTech RCn nejen splnilo všechny požadavky, které klade 
technologie a charakteristika zeminy, ale také vyšlo vítězně z boje 
o nejlepší ceny. Pluhování se provádělo při teplotách těsně nad 
nulou, kde pracovníci ocenili další výhodu PE 100 RC potrubí, 
a tou je ohebnost. Jelikož se zde nejedná o ochranu tvrdým dodateč-
ným pláštěm z PP nebo PE zvětšujícím minimální poloměr ohybu 
(zvláště při nízkých teplotách), ohýbá se RC potrubí stejně dobře 
jako standardní PE 100.

Technologií pluhováním lze ve standardních podmínkách 
instalovat i 4 km potrubí za den, přičemž úspora nákladů proti 
výkopové pokládce může být i více než 50 %. Potrubí PE 100 RC 
– Wavin SafeTech RCn navíc dodá tlakovému řadu vysokou odolnost 
a dlouhou životnost. Byli jsme zde svědky toho, že kombinací těch 
nejmodernějších technologií a materiálů lze získat optimální řešení 
při výrazné úspoře.

Pokud máte zájem o více informací k této problematice, 
kontaktujte prosím příslušného regionálního manažera firmy 
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Kontakty najdete na www.wavin.cz.

Marek Krivda
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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sku platí, že mají silně podinvestovanou vodohospodářskou infra-
strukturu. V minulém období byly finanční prostředky směrovány 
především do rekonstrukcí a budování ČOV. Implementace vodní 
direktivy je celkově zpožděná, ke konci roku 2008 byla vypsaná 
obchodní soutěž na implementaci směrnice. V Polsku představuje 
také jeden z problémů nedostatek dat o stavu infrastruktury. Mnoho 
měst má hotové nebo ve fázi realizace GIS infrastruktury (obr. 4), 
zákaznické systémy a jiná data. V některých městech postoupily 
práce i na modelech, ale jde především o univerzitní zakázky 
s výukovými výsledky. Jedním ze základních problémů v infra-
struktuře je potřeba šetřit zdroje a optimálně je užít. Je pravdou, že 
zákon o veřejných zakázkách je v Polsku dost komplikovaný a vede 
velmi často ke zdržení nebo ke zrušení veřejné zakázky. V Polsku 
není výjimkou několikaměsíční zdržení exekuce kontraktů, kvůli 
průtahům v procesu zadávání veřejné obchodní soutěže. 

Aplikace moderních metod modelování 
a monitoringu v regionu CEE v sektoru voda

Aplikace matematických modelů a monitoringu se stala ve 
21. století běžnou součástí většiny koncepčních úloh v oblasti vod-
ního hospodářství. Pochopitelně s rozdílnou mírou implementace ať 
už ve srovnání jednotlivých zemí nebo i při srovnání dílčích oblastí 
v rámci každé ze zemí střední a východní Evropy. V každém případě 
lze konstatovat, že v oblasti městského odvodnění patří především 
Česká republika a Slovensko k zemím s významným rozšířením 
moderních technologií. 

Výraznými příklady uplatnění může být např. použití 1D a 2D 
modelů vodních toků v oblasti protipovodňové ochrany (přede-
vším Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina). Mnohdy 
jsou tyto projekty financovány z mezinárodních zdrojů a nejenom 
z prostředků EU. Další oblast aplikace představuje užití modelů 
vodovodních systémů pro řešení využití vodních zdrojů, snižování 
ztrát, či zlepšení kvality dodávané vody (obr. 5). Uvedené příklady 
představují aplikace pro ochranu životů, zdraví a majetku, resp. 
pro rychlou návratnost vynaložených prostředků. Ve srovnání 
s uvedenými příklady je ve většině zemí uplatnění modelování 
a monitoringu v oblasti městského odvodnění s výjimkou České 
republiky méně rozvinuté.

Základním motivačním prvkem užití modelů je odpověď na otáz-
ku „co se stane, když …“, neboli možnost zpracování variantních 
řešení s ověřením technických a ekonomických aspektů. Ekono-
mickým aspektem je pak třeba rozumět odpovídající vynaložení 
finančních prostředků na stavební činnost (tj. ani předimenzovaná, 
ani poddimenzovaná opatření), nebo úspory např. při snížení úniků 
vody na vodovodních systémech. V řadě mezinárodních projektů, 
včetně projektů financovaných ze zdrojů EU, je často posouzení 
alternativ řešení matematickým modelem jednou z podmínek 
získání finanční podpory.

Závěr
Na základě srovnání vodohospodářských podmínek především 

v zemích CEE se autoři pokusili o stručnou charakteristiku stavu 
vodohospodářské infrastruktury v této oblasti, včetně shrnutí 
poznatků získaných z aplikace moderních metod modelování 
a monitoringu.  Významný rozdíl je možné spatřit v užití různých 
modelů správy a provozování městské  infrastruktury a jejich vliv 
na způsoby využití moderních technologií především pro analýzu 
priorit budoucích investic do městské infrastruktury – do systémů 
zásobování vodou, odvodnění a stokování, ale i pro zvýšení ochrany 
před povodněmi.
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Transformation period in the urban water infrastructure in 
CEE countries (Zeman E., Pryl K., Sviták Z.)

Key Words
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There is a number of water management tasks in the region of 
CEE. Water sector in CEE countries are compared with the rest of 
Word in terms of basic key figures, such as precipitation, drinking 
water consumption, water losses, etc. A brief description of urban 
water infrastructure is presented for Bulgaria and Poland. Some 
figures are used to document a current status of hydroinformatic 
+ monitoring tools applications in CEE countries, except the 
Czech Republic.

Úvod do rizikové analýzy přehrad
Říha J. a kol.

V akademickém nakladatelství CERM vyšla v prosinci mono-
grafická publikace zabývající se hodnocením bezpečnosti a spo-
lehlivosti přehrad metodami rizikové analýzy. Autoři této práce 
uvádějí a komentují existující postupy, soubor norem a podkladů 
používaných při hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti přehrad. 
V teoretické i praktické rovině se zabývají alternativními, ve světě 
již po řadu let používanými postupy hodnocení, jejichž základem je 
riziková analýza přehrad a management rizika. Jde jak o kvalitativní 
hodnocení, tak metody semikvantitativní a kvantitativní. Nezbyt-
nou součástí je rovněž analýza podkladů týkajících se různých 
aspektů technického stavu přehrad. 

V knize jsou dále uvedeny vybrané dílčí postupy používané 
při rizikové analýze přehrad. Jde o modelové vyhodnocené území 
zasaženého zvláštní povodní, o posuzování stability metodami 
mezní rovnováhy a metodou redukce parametrů smykové pevnosti, 
o diskuzi a srovnání metod posuzování konstrukcí podle stupně 
bezpečnosti a metodou mezních stavů. Samostatná část je věnována 
metodám statistického vyhodnocení dat získaných v procesu tech-
nickobezpečnostního dohledu nad určenými vodními díly. Závěr 
publikace tvoří četné praktické příklady rizikového hodnocení 
přehrad na území České republiky.

Práce je prvním pokusem o souhrnné monografické zpracování 
problematiky rizikového hodnocení přehrad v podmínkách ČR. 

Publikace shrnuje výsledky výzkumných projektů GAČR č. 
103/03/Z03, 103/05/2391, 103/06/0595 a projektu NAZV č. QH81223 
řešených ve spolupráci Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně 
spolupracujících subjektů POYRY Environment, a.s., VD TBD, a.s., 
Povodí Odry a Moravy, s.p. a dalších partnerů. 

Další podrobnosti lze získat na www stránce http://vst.fce.vutbr.
cz/publikace.
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Voda a peněžní hodnocení 
biotopů a služeb ekosystémů
Josef Seják, Jan Pokorný

Klíčová slova
voda v krajině – metoda hodnocení biotopů – služby ekosystémů 
– peněžní hodnocení 

Souhrn
Přirozený vývoj krajiny směřuje přes dynamické interakce vody 

a vegetace ke klimaxové podobě. Voda je nositelem i prostředím 
života, a jako taková i základem zdravé krajiny a životodárných 
služeb jejích ekosystémů. Lidé krajinu mění („rozvíjejí“) a přizpů-
sobují svým potřebám a ekonomickým očekáváním. Obvykle je to 
spojeno s vytlačováním vody i vegetace z krajiny. V tomto příspěvku 
jsou analyzovány příčiny dosavadního neuspokojivého vývoje 
v antropogenním nakládání s přirozenými ekosystémy a s tím 
souvisejícího neuspokojivého hodnocení netržních služeb ekosys-
témů. Jsou popsány dvě expertní metody pro jejich kvantifikace 
v národních ekonomikách (metoda hodnocení biotopů ČR a metoda 
hodnocení služeb ekosystémů), které jsou konkretizovány na třech 
případových příkladech dosud nepodchycovaných společenských 
služeb ekosystémů říční nivy a zdravého smíšeného lesa v porov-
nání s odvodněnou pastvinou. Odhady ukazují, že 1 ha zdravého 
ekosystému produkuje ročně služby na úrovni 30–37 mil. Kč. 

Motto: 
Uznáním hodnoty služeb ekosystémů zlepšit řízení a vyloučit 
nadměrné čerpání přírodních zdrojů 

Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj 2006 [13]

Úvodem
Příroda a její ekosystémy poskytují lidské společnosti a všem dal-

ším živým druhům nenahraditelnou škálu služeb, které permanent-
ně vytvářejí základní existenční podmínky pro udržování a rozvoj 
života. Vegetace spolu s vodou, či obecněji autotrofní ekosystémy, 
udržují stabilní složení ovzduší k dýchání lidské populace a dal-
ších heterotrofních forem života. Evapotranspirací destilují vodu, 
fotosyntézou konzumují odpadní plyn z lidského dýchání – oxid 
uhličitý a do atmosféry vydávají kyslík, který vzniká fotolýzou vody, 
poskytují základní biomasu k výživě všech heterotrofních druhů 
atd. Mezi autotrofními a heterotrofními ekosystémy je po miliony 
let udržována citlivá dynamická rovnováha, která se vyznačuje 
zejména schopností autotrofních ekosystémů vyrovnávat výkyvy 
teplot, vyvolávané střídáním dnů a nocí a dlouhodobě ovlivňované 
vzájemnými polohami a pozicemi Země a Slunce. 

V období od poslední ledové doby (skončila asi před 10–12 tis. 
lety) byl lidský druh na Zemi po celá tisíciletí v počtech, které nepře-
sahovaly miliony jedinců. S rozvojem zemědělství a zejména pak 
s nástupem průmyslové revoluce začal v posledních dvou stoletích 
počet obyvatel exponenciálně růst, v současnosti se blíží 7 miliardám 
a do roku 2050 se odhaduje nárůst až přes 9 miliard lidí. Rostoucí 
počet obyvatel světa, zejména však jejich rostoucí materiální nároky 
a ryze materiální orientace lidských jedinců na vlastní prospěch ve 
vyspělých ekonomikách, přinesly v posledním století – a zejména 
v období od druhé světové války – dramatické tlaky na přeměny při-
rozeného přírodního pokryvu Země. Lidé odvodňují území, odstra-
ňují přirozenou vegetaci a tzv. „rozvíjejí území – land development“ 
za účelem vlastního prospěchu. Převážně nevědomky tak výrazně 
narušují citlivou rovnováhu biosféry Země a urychlují procesy dnes 
všeobecně nazývané globálním oteplováním. 

Hlavní tlaky na znehodnocování přírody a jejích autotrofních 
ekosystémů plynou z ekonomických činností lidí a v tržních ekono-
mikách pak z jejich společensky a eticky přijímané a podporované 
materiální orientace na vlastní prospěch. Otec moderní ekonomie 
a propagátor spásné úlohy neviditelné ruky trhu Adam Smith jej 
formuloval např. výrokem: „Sledováním svého vlastního prospěchu 
jednotlivec často podporuje prospěch společnosti efektivněji, než 
kdyby jej podporoval přímo“ [1]. 

Protože lidé dosud oceňují přírodu převážně jen jako zdroj 

vlastních ekonomických užitků, stává se stále jasnějším, že cesta 
k vytváření rovnováhy mezi rostoucími ekonomickými požadavky 
lidí (včetně jejich rostoucích požadavků na území) a stále naléha-
vější potřebou ochrany lidmi ničené a omezované přírody a jejích 
životodárných ekosystémů je v rozpracování a zavedení peněžních 
hodnot ekologických funkcí a služeb přírody.

Hodnocení ekologických funkcí přírody v ČR
Systematičtější práce na ekonomickém hodnocení ekologických 

aspektů přírody započaly v ČR až na vstupu do třetího tisíciletí. 
V letech 2001–2003 byla v tříletém projektu MŽP rozpracována 
původní tzv. hesenská metoda hodnocení biotopů do podoby 
metody hodnocení biotopů ČR [2], která uspořádává biotopy ČR 
podle jejich ekologického významu pomocí osmi ekologických 
charakteristik (zralost, přirozenost, diverzita struktur, diverzita 
druhů, vzácnost biotopu, vzácnost druhů, citlivost, ohrožení). 
Tato metoda hodnocení biotopů, již přizpůsobená potřebám 
ochrany biodiverzity a evropského systému ochrany NATURA 
2000, poskytuje seznam 192 typů biotopů ČR, který umožňuje 
zařadit každý metr čtvereční území ČR pod některý z nich (stručný 
výklad metody a seznam biotopů ČR viz http://fzp.ujep.cz/projek-
ty/bvm/BVM_CZ.pdf).

Peněžní hodnotu bodu řešitelský tým následně odvodil z prů-
měrných nákladů v ČR na přírůstek bodové hodnoty skutečných 
revitalizačních akcí. Ohodnocení jednoho bodu jsme tedy nerea-
lizovali dotazováním spotřebitelů na jejich hypotetickou ochotu 
platit za zlepšení kvality životního prostředí, neboť dotazníková 
metoda kontingentního hodnocení je sice univerzální v možnostech 
své aplikace a také nejčastěji používána, ale zároveň velmi často 
i kritizována za svou hypotetičnost. Proto bylo hodnocení bodu 
postaveno na zjištění průměrných národních nákladů na přírůstek 
jednoho bodu. Ekonomickou analýzou 136 revitalizačních projektů 
jsme dospěli k hodnotě jednoho bodu ve výši 12,36 Kč. 

Metoda hodnocení biotopů byla primárně rozpracována pro účely 
obecné ochrany biodiverzity a kvantifikace ekologické újmy na 
biotopech České republiky. Peněžní hodnoty ekologických funkcí 
biotopů, které poskytuje, se pohybují v rozmezí od nuly do cca 
1 tis. Kč za 1 m2, neboli do hodnoty cca 10 mil. Kč na 1 hektar. Tyto 
hodnotové veličiny vyjadřují v zásadě kapitálovou hodnotu biotopů, 
neboli hodnotu biotopů jako součástí přírodního kapitálu ČR.

Nový projekt MŽP nazvaný „Objasnění dlouhodobých interakcí 
mezi ekosystémy a jejich vnějším prostředím v podmínkách globál-
ních změn“, jehož zadavatelem je oddělení ekologie lidských sídel 
a člověka, odboru péče o krajinu, dává příležitost obohatit a rozšířit 
hodnocení biotopů o zásadní aspekt přínosů (služeb) z fungování 
souvisejících ekosystémů.

Ekosystémy a jejich energo-materiálové a informační toky tvoří 
základní podmínky pro existenci a rozvoj forem života na Zemi. 
Stimulem pro práci v ČR se staly i závěry globálního projektu 
Millennium Ecosystem Assessment [3], v nichž byly definovány 
tzv. podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní služby ekosystémů. 
Zatímco funkce ekosystémů jsou nejčastěji spojovány s vlastnostmi 
a procesy ekosystémů, pojem služby ekosystémů souvisí s jejich 
přímými či nepřímými užitky pro lidskou populaci.

Hodnocení jednotlivých služeb ekosystémů je ovšem dosud 
převážně poplatné tradičnímu mechanistickému, karteziánskému, 
antropocentrickému a subjektivistickému přístupu, který neu-
možňuje vyjádřit vzájemnou závislost všech složek ekosystému, 
neumožňuje vyjádřit, že živý systém je víc než pouhá suma jeho 
částí. Taková systémová hodnocení jsou možná jen pomocí eko-
systémových metod a přístupů, které nahlížejí na ekosystém jako 
na samoorganizující se celek. Ze všech těchto důvodů a zejména 
také proto, že metody zjišťování preferencí jednotlivců ve vztahu 
k životnímu prostředí a službám jeho ekosystémů neodpovídají 
společenské, veřejnoprávní podstatě rozhodování o kvalitě život-
ního prostředí, se začaly rozvíjet expertní metody, které jsou s to 
postihovat vnitřní hodnoty ekosystémů.

Jednou z legitimních expertních metod k odhadu hodnoty 
služeb ekosystémů je vyjádřit, kolik by stálo zabezpečovat služby 
ekosystémů náhradní, antropogenní cestou. V tom, že biosféra je 
pro život lidí nenahraditelná a tudíž je její ekonomická hodnota 
nekonečně vysoká, se shoduje většina odborníků [4], [5]. Je ale 
známo, že v ekonomické praxi se často nekonečné veličiny služeb 
ekosystémů mění na nulové hodnoty, protože prostě nejsou hod-
noceny v penězích.
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Odhad hodnoty služeb biosféry
V projektu jsme se proto také pokusili odhadnout orientační řád 

ekonomické hodnoty biosféry na základě známého experimentu 
Biosféra 2 [6]. Experiment amerických vědců v Arizoně spočíval 
v pokusu 8 dobrovolníků přežít po dobu dvou let ve skleníko-
vém prostředí uměle vytvořeného ekosystému. Projekt, který si 
vyžádal investici ve výši 200 mil. USD, prokázal, že s poznatky 
z počátku 90. let nebyli vědci schopni vytvořit dlouhodoběji 
zdravě fungující ekosystém. Již po pěti měsících bylo nutno začít 
s externími dodávkami kyslíku, aby byla udržena žádoucí struk-
tura atmosféry. Tuto službu přitom vykonává ekosystém Země 
každodenně a zdarma pro 6,6 mld. lidí. Jestliže investice do lidmi 
vytvořeného ekosystému činila v Biosféře 2 celkem 25 mil. USD 
na hlavu, potom hodnotu přírodního kapitálu biosféry Země lze 
z hlediska jejích ročních služeb pro lidstvo odhadnout nejméně ve 
výši 165 tis. bilionů USD (neboli 165·1015). Jestliže roční světový 
HDP činil v první polovině 90. let asi 16 bilionů USD (16·1012), 
byl asi desetitisíckrát nižší.

Když jsme provedli podobně jako Costanza a kol. ([4], s. 258) 
přepočet z dimenze zásoby přírodního kapitálu na dimenzi roční-
ho toku služeb světových ekosystémů a použili k tomu diskont 5 
%, pak hodnota těchto ročních služeb sítě ekosystémů světa činí 
8 tisíc bilionů USD (8·1015), což pětsetkrát převyšuje hodnotu 
ročního světového HDP. Již z tohoto jednoho experimentálního 
příkladu je zřejmé, že roční služby ekosystémů biosféry (Costanza 
a kol. jich identifikovali celkem 17 pro 16 světových biomů a ohod-
notili jejich roční služby shrnutím standardních metod zjišťování 
hypotetické ochoty jednotlivců platit na cca 1,8násobek ročního 
světového HDP) mají mimořádně vysokou hodnotu a ukazují 
veličiny, které značně přesahují hodnotové dimenze celé světové 
ekonomiky [7], [8].

Odhad hodnoty služeb říční nivy, vodou dobře zásobeného 
lesa a odvodněné pastviny

Podobným metodickým postupem, na základě metody nákladů 
náhradního antropogenního řešení, jsme v roce 2008 provedli řádo-
vý odhad základního souboru ročních služeb ekosystému říční nivy 
(1 hektar, povodí Stropnice), které dosud nejsou oceňovány [9]:

1. protipovodňová služba nivy stojí na investičních vkladech 
náhradního řešení 0,5 mil. Kč na 1 ha nivy, což v přepočtu na roční 
protipovodňovou službu (při 5% diskontu) představuje částku cca 
25 000 Kč ročně

2. produkce nadzemní biomasy: 5 tun ročně x 4 MWh (= 4 tis. 
KWh) x 2 Kč/kWh x 0,5 (efektivnost) = 20 000 Kč ročně 

3. retence živin: zadržení 1 tuny alkálií oproti meliorovaným 
orným půdám = 1 000 kg x 30–40 Kč = 35 000 Kč ročně

4. biodiverzita: aluviální psárkové louky T 1.4 jsou hodnoceny 
46 body/m2 [2], což na 1 ha představuje 460 000 bodů x 12,36 
Kč/bod = 5,685 mil. Kč, při 5% diskontu představuje roční službu 
v biodiverzitě ve výši cca 284 000 Kč ročně

5. produkce kyslíku: 3,5 mil. litrů O2 x min. 0,25–0,73 Kč/litr 
(0,50) = 1 750 000 Kč ročně

6. klimatizační služba: 500 litrů odpařené vody ročně z 1 m2 
v přepočtu na 1 ha znamená 500 x 1,4 kWh (0,7 kWh chlazení, 
0,7 kWh oteplování) x 10 000 x 2 Kč/kWh = 14 000 000 Kč ročně 

7. podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních srážek ve 
výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den znamená roční službu 
z 1 ha nivy: (500 litrů/m2) x cca 2,85 Kč (cena destil. vody) x 10 000 
= 14 250 000 Kč ročně 

Celkem služeb z 1 ha nivy 30 364 000 Kč ročně

Odhad hodnoty ročních ekosystémových služeb 1 ha lesa 
(zdravý smíšený les s dostatkem vody): 

1. Odhad kyslíkové služby lesního porostu
Jeden hektar listnatého opadavého lesa v podmínkách mírného 

pásma vyprodukuje za rok průměrně 10 tun čisté produkce kyslíku. 
Pro přepočet mezi kilogramy a litry 02 platí vztah 1,429 kg/m3 neboli 
1 kg 02 představuje 700 litrů 02. 

10 000 kg/ha x 700 litrů x 0,50 Kč/litr = 3,5 mil. Kč ročně
2. Odhad klimatizační služby lesního porostu
Vycházíme z úvahy, že strom s průměrem koruny cca 5 m (tj. 

plochou cca 20 m2), který je dostatečně zásoben vodou, odpaří za 
slunných dnů více než 100 litrů vody denně (cca 70 kWh) a zužitkuje 
tak podstatnou část slunečního záření (cca 80 %) na ochlazení 
prostřednictvím výparu. Naopak v noci vodní pára kondenzuje na 
chladnějších místech, čímž dochází k jejich oteplení a návratu vody 

do krajiny. Strom tedy působí jako přirozené klimatizační zařízení 
s dvojitou funkcí ochlazování za slunečního svitu a oteplování při 
poklesu teplot. S ohledem na počet slunných dnů v roce a střídavou 
disponibilitu vody můžeme předpokládat, že v průměru z 1 m2 za-
pojeného lesa za rok evapotranspiruje 600 l vody
300 stromů/ha x 140 kWh/den a strom x 150 dnů x 2 Kč/kWh = 
6,8 mil. Kč ročně
(600 l/m2 a rok x 1,4 kWh x 10 000 x 2 Kč/kWh = 16,8 mil. Kč 
ročně)

3. podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních srážek ve 
výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den znamená roční službu 
z 1 ha lesa: (600 litrů/m2) x cca 2,85 Kč (cena litru destil. vody) x 
10 000 = 17,1 mil. Kč ročně 

Celkem služeb z 1 ha lesa 37,4 mil. Kč ročně.

Odhad hodnoty ročních ekosystémových služeb 1 ha 
odvodněné podhorské pastviny:

1. produkce nadzemní biomasy: 5 tun ročně x 4 MWh (= 4 tis. 
KWh) x 2 Kč x 0,5 = 20 000 Kč ročně 

2. biodiverzita: intenzivní nebo degradované mezofilní louky 
X T.3 jsou hodnoceny 13 bodů/m2 (Seják, Dejmal a kol. 2003), což 
na 1 ha představuje 130 000 bodů x 12,36 Kč/bod = 1,6 mil. Kč, 
při 5% diskontu představuje roční službu v biodiverzitě ve výši 
celkem 80 000 Kč ročně

3. produkce kyslíku: 3,5 mil. litrů O2 x min. 0,25-0,73 Kč/litr 
(0,50) = 1 750 000 Kč ročně 

4. klimatizační služba: 300 litrů odpařené vody ročně z 1 m2 
v přepočtu na 1 ha znamená 300 x 1,4 kWh (0,7 kWh chlazení, 
0,7 kWh oteplování) x 10 000 x 2 Kč/kWh = 8 400 000 Kč ročně 

5. podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních srážek ve 
výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den znamená roční službu 
z 1 ha nivy: (300 litrů/m2) x cca 2,85 Kč (cena destil. vody) x 10 000 
= 8 550 000 Kč ročně

Celkem služeb z 1 ha odvodněné pastviny 18 800 000 Kč ročně.

Uvedené odhady pro jednotlivé typy ekosystémů, vycházející 
z výsledků podrobného monitoringu toků energie a vody, potvrzují, 
že zdravý les s dostatkem vody je v klimatických podmínkách ČR 
klimaxovou podobou ekosystému, který zajišťuje optimum udržení 
vody a živin v krajině. Případová studie s odvodněnou pastvinou 
ukazuje, že umělé odvedení vody z krajiny výrazně snižuje poten-
ciál účinnosti lokálního ekosystému. 

Je žádoucí, aby si lidé v co nejkratší době uvědomili, že služby 
ekosystémů představují v peněžním vyjádření hodnoty, které jsou 
až o několik řádů vyšší než ekonomický prospěch fyzických či práv-
nických osob plynoucí z „rozvoje území“, tj. z přeměny přirozených 
ekosystémů na antropogenizovanou podobu území s omezenou či 
neexistující vegetací a s vodou odvedenou co nejrychleji z krajiny. 
Přitom tyto peněžně velmi vysoké služby přírodních ekosystémů 
jsou jen velmi omezeně nahraditelné technickými způsoby (hráze, 
přehrady, klimatizace atd.) a jejich náhrada, jak dokládá výše uve-
dený propočet, je velmi drahá. 

Upřesňování takových experimentálních kvantifikací bude nespor-
ně přínosné i v mezinárodním kontextu, protože hodnocení služeb 
ekosystémů se stalo předním tématem světové vědecké komunity (viz 
např. projekt IUCN k platbám za služby lesních ekosystémů). 

Jak dál?
Při dalších pracích je třeba zejména respektovat systémový 

charakter ekosystémů a jejich samoorganizovaný vývoj. Podle 
systémového pohledu jsou zásadními vlastnostmi organizmu nebo 
živého systému vlastnosti celku, které nemá žádná jeho část. V sys-
témovém, resp. ekosystémovém pohledu mohou být vlastnosti částí 
pochopeny jen z organizace celku. Každý organizmus je sám o sobě 
složitým ekosystémem, složeným z množství menších organizmů, 
nicméně samoorganizací harmonicky integrovaným do fungování 
celku [10], [11].

Základní podobu této samoorganizace ekosystémů představuje 
přirozená tendence vývoje vegetace směrem ke klimaxové podobě, 
která je charakteristická maximální schopností udržení vody a živin 
v krajině pomocí kombinace klimaxové vegetace (v ČR především 
vegetace opadavého listnatého lesa) s krátkými vodními cykly [12]. 
V tomto smyslu bude rovněž třeba začít přehodnocovat i úlohu 
zemědělství v krajině tak, aby byly optimálně sladěny produkční 
služby zemědělství s udržením živin a vody v krajině [14]. 
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Poznámky k výpočtům
1. protipovodňová služba nivy stojí na investičních vkladech 

náhradního řešení 0,5 mil. Kč na 1 ha nivy, což v přepočtu na roční 
protipovodňovou službu (při 5% diskontu) představuje částku cca 
25 000 Kč ročně

Zatím počítáme náklady 100 Kč na 1m3 retenčního prostoru pře-
hradní nádrže stavěné hlavně za účelem prevence povodní. 

2. produkce nadzemní biomasy: 5 tun ročně x 4 MWh (= 
= 4 tis. kWh) x 2 Kč/kWh . 0,5 (předpokládaná účinnost využití) 
= 20 000 Kč ročně

Mokřady, tedy i říční nivy, patří k nejproduktivnějším ekosysté-
mům. Počítáme s produkcí 0,5 kg sušiny nadzemní biomasy, která 
bude sklízena a využita pro energetické účely (pelety, bioplyn). 
Energetický obsah biomasy je 4–5 kWh/kg sušiny, 5 000 kg biomasy 
tedy obsahuje 20 000 kWh energie. 

3. retence živin: zadržení 1 tuny alkálií oproti meliorovaným 
orným půdám = 1 000 kg x 30–40 Kč = 35 000 Kč ročně

Retenční služba znamená zadržení množství čistých alkálií a živin, 
které jsou jinak (např. při umělém melioračním odvedení vod z povr-
chové vrstvy půdy) následkem mineralizace půdy vyplavovány a půda 
se acidifikuje. Vycházíme z údajů skandinávských a Ripl (2003).

5. produkce kyslíku: 3,5 mil. litrů O2 x min. 0,25–0,73 Kč/litr 
(0,50) = 1 750 000 Kč ročně

Vycházíme ze stechiometrické rovnice fotosyntézy:
6CO2 + 6H2O -------- C6H12O6 + 6O2

Molekulové váhy:
C6H12O6 : (72 + 12 + 96 = 180)
6O2 : (6 x 32 = 192)
Syntéza 180 gramů cukru (sušiny) je provázena uvolněním 192 

gramů kyslíku.
Podle Avogadrova zákona: 1 grammolekula plynu za normálního 

tlaku a teploty 20 oC zaujímá objem 22,4 litru, takže: 32 gramů 
kyslíku má objem 22,4 litru.

Z toho plyne, že 1 kg kyslíku má objem 700 litrů.
Produkci 5 000 kg sušiny odpovídá produkce přibližně 5 000 kg 

kyslíku (přesně podle stechiometrie 5 000 x 192/180 = 5 333). 
5 000 kg kyslíku má objem 5 000 x 700 = 3,5 milionů litrů
6. klimatizační služba: 300 litrů odpařené vody ročně z 1 m2 

v přepočtu na 1 ha znamená 500 x 1,4 kWh (0,7 kWh chlazení, 
0,7 kWh oteplování) x 10 000 x 2 Kč/kWh = 14 000 000 Kč ročně.

Skupenské teplo vody je 0,7 kWh/litr (2,5 MJ/litr). Pro převedení 
1 litru vody z kapalného stavu na vodní páru je potřeba dodat přibližně 
0,7 kWh energie (při normálním tlaku a počáteční teplotě vody 20 oC). 
Při odpařování se skupenské teplo spotřebovává, při kondenzaci vodní 
páry zpět na kapalinu se skupenské teplo uvolňuje. Evapotranspi-
race (výpar vody přes rostliny a půdu) je spojena s ochlazováním 
při výparu a oteplováním chladných míst, kde se vodní pára sráží. 
Evapotranspirace má tedy dvojnásobný klimatizační efekt provázený 
destilací vody, transportem vodní páry a jejím srážením na chladných 
místech. Vyrovnávají se tak teploty v prostoru a čase. 

Do kalkulace nákladů za klimatizaci zahrnujeme pouze ekviva-
lent za energii potřebnou na chlazení a na ohřev. Nepočítáme cenu 
technologicky nenapodobitelného zařízení – rostliny s 50–100 regu-
lačními ventily na mm2(průduchy) pokrývající plochu 500 ha. 

7. Podpora krátkého vodního cyklu a tvorba místních srážek ve 
výši odpařených 50 m3 na 1 ha a slunný den znamená roční službu 
z 1 ha nivy: (500 litrů/m2) x cca 2,85 Kč (cena destil. vody) x 10 000 
(ha) = 14 250 000 Kč ročně

Počítáme 5 litrů odpařené vody z m2 za slunný den. Do sezónní 
bilance zahrnujeme i krátký cyklus vody ve formě malých srážek 
a rosy. Odpařovaná voda z nivy (podobně jako z jiné vegetace) má 
kvalitu destilované vody. Počítáme s evapotranspirací 500 litrů vody 
na metr čtverečný za rok. Cena 2,85 Kč /litr odpovídá ceně desti-
lované vody dodávané ve velkém. Nezahrnujeme cenu transportu 
vodní páry do mraků a na vrcholy kopců a rovnoměrnou distribuci 
po krajině na závlahy. Odsud potom stéká, pohání hydroelektrárny 
a je k dispozici, aniž se za dopravu z údolí platí. 
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Natural development of landscape tends, with its interactions of 
water and vegetation, towards climax forms. Water is the bearer of 
and the environment for life and as such it constitutes the basis of 
a healthy landscape and life-supporting services of its ecosystems. 
Humans change (“develop”) the landscape and accommodate it 
to their wants and economic expectations. This usually includes 
displacing water and vegetation from the landscape. In this paper, 
the reasons for the current unsatisfactory development in anthro-
pogenic treatment of natural ecosystems and the related unsatis-
factory valuation of non-market ecosystem services are analyzed. 
Two expert valuation methods are described (biotope valuation 
method, expert method of ecosystem services valuation in the CR) 
and demonstrated in three case studies on societal services of river 
floodplain and healthy mixed forest in comparison with a drained 
pasture. None of these ecosystems have been valued up to this day. 
Estimations show that 1 hectare of healthy ecosystem produces 
societal services at the levels of € 1.2-1.5 million annually. 
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Schneider Electric a voda
Společnost Schneider Electric si uvědomuje strategickou důle-

žitost vody a s ní souvisejícího oboru vodohospodářství. Zamě-
řuje se něj a nabízí celou řadu řešení pro čistírny odpadních 
vod, úpravny pitné vody, vzdálené stanice, distribuované řízení 
a monitoring.

Komplexní řešení umožňují integraci prvků na všech úrovních 
automatizačního procesu. Splňují podmínku výroby komponentů 
v zemích EU a jsou tak vhodná pro nasazení na investičních akcích 
podporovaných z fondů EU. Vyzkoušená řešení navíc zaručují úspo-
ru času a financí, zejména ve fázi návrhu a uvádění do provozu. 

Zaměřeno na výhody
Vzhledem k omezenému prostoru jsou níže popsány pouze 

novinky poslední doby.
První je ucelený systém monitorování a řízení energií (tedy nejen 

elektrické) PMC (Power Monitoring and Control). Ve spolupráci 
se zákazníkem provedeme audit. Získané údaje vyhodnotíme 
a navrhneme optimální řešení daného 
požadavku z hlediska minimalizace 
nákladů a rychlé návratnosti vložených 
investic. Klademe důraz na eliminaci 
takových složek elektřiny (jalový výkon, 
harmonické), které ovlivňují její kvalitu 
a mnohdy způsobují odběrateli penaliza-
ce za nekvalitní odběr a elektroinstalaci. 
Neopomíjíme ani zálohování důležitých 
elektrických obvodů a dat, které zajišťují zdroje nepřerušeného 
napájení UPS.

Čím dál většího významu nabývá i ochrana  vodohospodářských 
objektů. I zde máme připravena řešení. Kamerové systémy, elek-
tronické požární systémy EPS a vstupní kartové systémy spojené 
s řízením vytápění a vzduchotechnik v jeden celek od jednoho 
dodavatele zaručují maximálně vhodné a spolehlivé řešení.

K nejčastěji používaným technologiím ve vodním hospodářství 
patří čerpání. Spolu se spolehlivostí je zde kladen důraz zejména 
na snížení spotřeby elektřiny a prodloužení životnosti mechanic-
kých součástí soustavy. Tam, kde se uživatel rozhoduje zda nasadit 
nebo nenasadit frekvenční měniče, pomáháme s výpočtem návrat-
nosti investic na danou konkrétní aplikaci. Můžeme nabídnout 
také zápůjčku vybraného frekvenčního měniče, který svůj přínos 
následně demonstruje v praxi. Optimalizaci chodu čerpadel jak 
jednotlivých, tak v kaskádě přinášejí dvě nové aplikační karty 
do frekvenčních měničů Altivar 61 a Altivar 71. Jejich elektrická 
konstrukce a špičkové parametry zaručují minimální vyzařování 
harmonických složek. Do prostředí se zvýšeným obsahem agresiv-
ních plynů (například ČOV) je dodáváme v provedení se zvýšenou 
ochranou měděných částí a elektronických obvodů.

V oblasti řídicích systémů je novinkou systém s bezbateriovým 
zálohováním dat – Modicon M340. Boom pak zaznamenává použití 
systému Hot Standby, zejména ve spojení s řídicími systémy Modi-
con Premium. Přínosem je další zvýšení spolehlivosti a komfortu. 
Poslední rok proběhl ve znamení inovací operátorských panelů 
Magelis, nyní s až neuvěřitelnou šíří záběru – od jednoduchých 
dvoubarevných řádkových až po průmyslová iPC. Na vrcholu 
pomyslné pyramidy stojí tzv. SCADA systémy pro vizualizaci, 

ovládání, sběr dat a jejich vyhodnocování. Z dispečinku tak může 
být optimálně řízena celá technologie. Používaný software Vijeo 
Citect patří mezi špičkové světové výrobky a splňuje nejvyšší nároky 
uživatelů – nejen ve vodním hospodářství. Uvědomujeme si, jak 
důležitý je pro široký okruh vodohospodářských odborníků snad-
ný přístup k provozním datům. Pochopitelně požadují, aby práci 
s nimi – archivaci, třídění nebo vyhodnocování – mohli provádět 
bez speciálních znalostí z oblasti IT. Vyspělý a uživatelsky přátelský 
SCADA systém to již řadě z nich umožňuje. Denně jeho pomocí 
optimalizují chod čistíren a úpraven – tzn. cíleně snižují provoz-
ní náklady. Nástavbou SCADA systému je expertní systém MES 
(Manufacturing Expert System), který umí data předat do systémů 
podnikové informatiky (například SAP nebo ORACLE). 

Vše spolu musí komunikovat, neboť „bez spojení není velení“. 
Schneider Electric dlouhodobě prosazuje řešení na základě Etherne-
tu – nejrozšířenější světové sběrnice. Doplněna o protokoly Modbus 
a CANopen přináší uživateli možnosti otevřené, široce přístupné 
a podporované komunikace, ať po optickém nebo metalickém vede-
ní či rádiem nebo GSM. 

Lidé, na kterých to stojí
Veškerá „technika“ je málo platná, 

když za ní nestojí schopní lidé. Právě 
proto je připravena skupina aplikač-
ních specialistů, kteří navrhnou řešení 
na míru, vyzkouší ho, odladí a zaškolí 
uživatele. Vycházejí přitom z takzva-
ných vzorových a typických aplikačních 

řešení, která jsou sestavena technickými odborníky Schneider 
Electric a prakticky odzkoušena po celém světě (Českou republiku 
nevyjímaje).

Významnou roli hrají také pracovníci sekce Služeb zákazníkům. 
Zákaznické centrum poskytuje technické, cenové a logistické informa-
ce každý pracovní den od 7 do 17 hod. – na jednom čísle 382 766 333. 
Oddělení Servisu provádí záruční i pozáruční služby na všechny 
dodané systémy i řešení jako celek, a to na základě dlouhodobých 
servisních smluv nebo na konkrétní objednávku. Samozřejmostí se 
již stala 24hodinová dostupnost prostřednictvím čísla 382 219 417. 
Školicí středisko pak 
přináší ucelený systém 
technických školení 
o výrobcích a aplikacích 
vhodných pro vodní 
hospodářství. 

Díky souhře výše 
uvedených odborníků 
a pod vedením zkuše-
ných manažerů pro klí-
čové zákazníky může 
Schneider Electric být 
tím, čím je – spolehli-
vým partnerem. 

Silné partnerství
Osvědčená  řeše -

ní, kvalitní výrobky 
a profesionální služby 
Schneider Electric oslovují nejvýznamnější hráče na trhu. Jedním 
z nich je bezesporu společnost Veolia, se kterou máme uzavřenu 
mezinárodní dohodu o spolupráci.

Toto partnerství přineslo hmatatelné výsledky také v České 
republice. Jako příklad lze uvést úpravny vody Hradiště, Černovír 
a Souš, čistírny odpadních vod  Jirkov, Chomutov, Žatec, Klášterec, 
Říčany, Olomouc nebo řízení a komunikace pro desítky menších 
vodárenských objektů v severních Čechách. 

Bohaté praktické zkušenosti
Řada úspěšných projektů existuje samozřejmě i mimo „skupi-

nu Veolia“. K nejvýznamnějším českým patří čistírny odpadních 
vod (ČOV) Jihlava, Písek, Holýšov, Solnice, Police nad Metují, 
Heřmanův Městec, Uničov nebo úpravny vody Monaco (VaK 
Chrudim) a Štítary.

Ze zahraničních referencí je nepřehlédnutelnou úpravna vody 
Mery sur l´Oise v pařížské aglomeraci. Využívá jedinečnou techno-
logii nanofiltrace a může tak dodávat každý den 170 000 m3 vody Řídicí systém Modicon M340 je novinkou, která zaujala

Analyzátor sítí ION 7650 měří parametry 
a kvalitu elektřiny
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pro 800 000 obyvatel. Celý proces je řízen systémem Modicon Pre-
mium s funkcí Hot Standby. K dalším úspěchům patří kanalizační 
systém a ČOV v městě Santander ve Španělsku nebo ČOV s řídicím 
systémem Modicon Quantum Hot Standby v holandském Haagu. 

ČOV Zábřeh na Moravě úspěšně řídí systémy řady Modicon

Jako partnera si Schneider Electric vybrala i významná belgická 
společnost Aquafin, provozující 176 ČOV pro více než  3 000 000 
ekvivalentních obyvatel. Další spokojené zákazníky nalezneme 
v Kuvajtu, Číně, Indii, Rusku atd.

Výše uvedené reference a samozřejmě i ty neuvedené jsou hma-
tatelným výsledkem úspěšné, aktivní a dlouhodobé spolupráce 
s našimi partnery – koncovými uživateli, systémovými integrátory 
(například se společnostmi MARVES, ELPREMO nebo Conel), 
výrobci rozváděčů a projektanty. Diskuse o jejich potřebách a zku-
šenostech přinášejí cennou zpětnou vazbu. Ta je pak impulsem pro 
neustálé rozšiřování nabídky a zlepšování služeb.

Schneider Electric je spolehlivým partnerem ve vodním hospo-
dářství. 

Více informací je připraveno na www.schneider-electric.cz.

Ing. Vladimír Maier 
Schneider Electric CZ

Stručné představení
Nadnárodní koncern Schneider Electric je jedním ze světových 

lídrů eletrotechnického průmyslu. Společnost poskytuje řešení a služ-
by v oblastech rozvodu elektrické energie, automatizace a řízení, 
slaboproudých systémů a přenosu dat. Orientuje se zejména na čtyři 
segmenty trhu: průmysl, technologii budov, domovní elektroinstala-
ce a energetiku a infrastrukturu. Ve 106 zemích světa zaměstnává 
112 000 pracovníků – ve 205 výrobních závodech a 16 logistických 
centrech. V České republice pracuje pro společnost 1 000 lidí: 
800 v moderním výrobním závodě Schneider Electric, a.s. v Písku 
a 200 v obchodněinženýrské organizaci Schneider Electric CZ, 
s. r. o. V roce 2007 činil obrat Schneider Electric v České republice 
5 642 mld. Kč. 

In Memoriam
Ing. Oldřich Vitha, DrSc.

Dne 30. 12. 2008 zemřel ve věku 84 roků význačný pracov-
ník vodního hospodářství druhé poloviny minulého století 
Ing. Oldřich Vitha, DrSc. Zapsal se do historie 
velkých vodních staveb a organizace odvětví 
vodního hospodářství v poválečném období 
svou aktivní a mnohostrannou činností, ve které 
uplatňoval svůj talent a houževnatost, vynikající 
odbornost skloubenou s neutuchajícím elánem.

Po dokončení studia vodohospodářského směru 
na ČVUT pracoval jako aspirant na katedře vod-
ních staveb vedené tehdy akademikem Ježdíkem, 
který se mu stal vzorem v posuzování vodních děl. 
Jako externí pedagog působil na stavební fakultě 
i později v šedesátých létech. Své technické vzdě-
lání rozšířil o ekonomický pohled, což promítnul 
i do své doktorské disertační práce, kterou na 
téma „Efektivnost vodohospodářské výstavby“ 
obhájil v roce 1965. Praktické zkušenosti získával 
a uplatňoval na stavbě vodního díla Orlík jako 
zástupce investora – Vodohospodářského rozvoje 
a výstavby. Byl také vyslán do Číny jako poradce 
pro přípravu vodních děl. Značnou měrou se podílel na formování 
vodního hospodářství jako samostatného odvětví. Od roku 1961 
jako generální ředitel Oborového ředitelství vodních toků všestran-
ně napomáhal podnikům Povodí, jejich organizačnímu upevnění 
a konkrétnímu zaměření v oblasti vodohospodářských činností. 
Spolupracoval na zpřesňování Státního vodohospodářského plánu 
a jeho promítnutí do rozvoje vodního hospodářství podle potřeb 
vzrůstajících nároků na množství a jakost vody. 

Ekonomika vodního hospodářství byla stále nedílnou součástí 
jeho odborných snah a to jak v praxi, tak i teoreticky. Byl propa-
gátorem ekonomického posuzování vody a z toho vyplývajících 
důsledků pro cenovou politiku vedoucí k úsporám vody. Se 

svými názory narážel na tuhý odpor tehdy platných předpisů 
a vžitých předsudků. Dostával se i do politických sporů, když se 
otevřeně hlásil k tehdejšímu „obrodnému“ procesu ve společnos-
ti. Jeho myšlení korespondovalo s názory akademika Radovana 
Richty, který je vyjádřil ve své knize „Civilizace na rozcestí“. 
Když v roce 1968 padly všechny snahy o jakékoliv rozumné 
změny ve společnosti a začalo vypořádávání se s nositeli pokro-
kových myšlenek, pocítil to tvrdě i Oldřich Vitha. Od roku 1969 

– v rámci daných mu možností – formuloval své 
myšlenky a návrhy v řadě studií jako pracov-
ník Výzkumného ústavu vodohospodářského 
v Praze – Podbabě. Lze říci, že teprve po roce 
1989 nastalo období, kdy mnohé z jeho snah se 
mohly svobodně začít uplatňovat.

Pro své vrstevníky a spolupracovníky zůstane 
Ing. Oldřich Vita, DrSc. vzorem neúnavného 
šiřitele pokrokových myšlenek, význačného 
vzdělance a odvážného propagátora vědeckých 
poznatků na úseku rozvoje vodního hospo-
dářství.

Ing. Milan Doležal, CSc., Ing. Zdeněk Švec, 
Ing. Václav Bečvář, CSc.

A ještě jedna vzpomínka Bedřicha Moldana: 
Poznal jsem Oldřicha až několik let po tom, kdy 

odešel do penze. To sice bránilo tomu, aby mohl zastávat nějakou 
oficiální posici na Ministerstvu životního prostředí, které jsem 
na začátku devadesátých let vedl (ani po ní netoužil), ale spíše 
podněcovalo jeho tvůrčí myšlení. Nezávislost na nějaké instituci 
přispívala k tomu, že svobodně využíval svých bohatých zkuše-
ností – tomu penze rozhodně nebránila – při práci na důležitých 
dokumentech. Vzpomínám na dlouhé diskuse o vodní politice, 
způsobu hospodaření s vodními zdroji a o jejich ochraně. Ně-
které jeho studie jsou dodnes velmi cenné. 

Osobnost Oldřicha Vithy, jednoho z našich nejvýraznějších 
odborníků na ekonomické a organizační otázky hospodaření 
s vodou, nám bude velmi chybět.
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Využití on-line parametrů k efektivnímu 
odstraňování nutrientů z odpadních vod

Dana Stará, Martin Srb, Miloš Kočárník, Jiří Wanner,  
Martin Pečenka, Miroslav Kollár, Jan Lón, Lumír Proske
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vod – dusík – náklady na čištění odpadních vod – řízení procesů

Souhrn
Diplomová práce se zabývá možnostmi řízení čistíren 

odpadních vod na základě on-line měření některých para-
metrů. V práci je nejdříve obecně přiblížen proces biologic-
kého čištění odpadních vod, v němž jsme se soustředili na 
vysvětlení parametrů, které jsou dnes používány k řízení 
procesů na čistírnách. Poté jsou popsány různé způsoby 
řízení čistíren odpadních vod pomocí těchto parametrů, se 
zaměřením na problematiku řízení odstraňování dusíku. 
Cílem takového řízení je dosažení požadované kvality odtoku 
optimalizací procesu s minimalizací provozních nákladů. 
Výše nákladů je přibližně z poloviny dána elektrickou energií 
potřebnou k zajištění podmínek pro biologické čištění, tedy 
úrovní aerace v aktivační nádrži. K minimalizaci nákladů je 
třeba zefektivnění provozu s ohledem na úroveň odstraňo-
vání nutrientů právě na základě měřených parametrů jako 
rozpuštěný kyslík, dusičnanové a amonné ionty, oxidačně-
-redukční potenciál a pH. Experimentální část je zaměřena 
na on-line monitoring čistírny Česká Ves – Jeseník a aplikaci 
vybrané řídicí strategie a v rámci možností zkoumá její vliv 
na odtokové koncentrace dusíkatého znečištění.



Úvod
Čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů 

nabývá v posledních letech na významu. Zásadním důvodem 
odstraňování nutrientů z odpadních vod z hlediska ochrany 
životního prostředí je omezení eutrofizace vod. Přijetím nových 
právních norem Evropské unie se Česká republika zařadila mezi 
tzv. citlivé oblasti. Důsledkem tohoto rozhodnutí je nutnost 
splnění přísnějších emisních standardů na výstupu z čistíren 
odpadních vod (Wanner 2006). 

V současné době je většina čistíren odpadních vod v České 
republice vybavena alespoň základním kontinuálním měřením 

některých parametrů (minimálně koncentrace rozpuštěného 
kyslíku a průtoku odpadní vody), sběrem dat a řídicím systémem. 
Dostupnou – i když zatím méně využívanou – možností je měřit 
on-line také koncentrace forem nutrientů. Cílem je efektivní 
využití takto získávaných dat pro řízení provozu ČOV. 

V práci se proto zabýváme využitím analytických dat k řízení 
provozu na ČOV Česká Ves – Jeseník, která prošla v roce 2006 
rekonstrukcí. V rámci úspory energie, lepšího monitoringu čistír-
ny a též završení rekonstrukce jsme byli požádáni o optimalizaci 
procesu přerušované aerace. 

Na základě získaných výsledků byly stanoveny řídící strategie, 
kdy doba trvání fáze aerace není nastavena pevně, ale ukončuje 
se podle optimalizovaných limitních parametrů. Takto by mělo 
dojít ke stabilizaci procesu a k dosažení vyšších rychlostí mikro-
biálního metabolismu. Dále byly navrženy některé technologické 
zásahy, například změna stáří kalu, sušiny, odebírání vratného 
kalu, čerpání fugátu, atd. 

K optimalizaci probíhajících dějů jsou na ČOV Česká Ves 
– Jeseník instalovány on-line analyzátory firmy Hach-Lange. 

Popis ČOV Česká Ves – Jeseník
ČOV Česká Ves – Jeseník (obrázek 1) je mechanicko-biolo-

gická s projektovou kapacitou 42 000 ekvivalentních obyvatel. 
Biologická část je technologicky řešena jako tři aktivační obě-
hové nádrže, ze kterých je aktivační směs vedena rovnoměrně 
do tří nádrží dosazovacích. Čistírna je situována 4 km od okraje 
města Jeseník, na opačném okraji obce Česká Ves. Recipientem 
je řeka Bělá.

Aerační systém je dimenzován na plné zabezpečení spotřeby 
kyslíku oxidací organických látek, endogenní respirací a nitrifika-
cí. Systém je dimenzován pro nejnepříznivější uvedenou teplotu, 
tj. 20 °C, což odpovídá standardním podmínkám aeračních sys-
tému a i ČSN 75 6401. Dimenzování je provedeno s ohledem na 
maximální hodnoty na přítoku do ČOV Česká Ves – Jeseník.

Teoretická východiska

Provoz s přerušovanou aerací
Jedná se o kontinuálně protékaný provoz, který je tvořen akti-

vační a dosazovací nádrží. Aktivační nádrž však není rozdělena 
na sekci denitrifikace a nitrifikace, ale oba procesy probíhají 
v jediné nádrži a jsou odděleny časově. Vzhledem k tomu, že tyto 
děje si žádají zcela opačné podmínky v parametru koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, je potřeba zajistit, aby tyto podmínky 
byly udržovány vždy pouze po nutnou dobu. To se prakticky 
řeší tak, že po dobu potřebnou pro nitrifikaci je aerace zapnuta 
a udržuje nastavenou hodnotu koncentrace rozpuštěného kys-
líku a po dobu potřebnou pro denitrifikaci je aerace vypnuta 
(Srb et al. 2008). 

Systémy řízení přerušované aerace
Dle parametrů použitých k určení délky procesů nitrifikace 

a denitrifikace, je možné provozovat ČOV s přerušovanou aerací 
dvěma způsoby, a to pomocí těchto režimů:
1. časový režim řízení

Čas pro nitrifikaci a denitrifikaci je pevně nastaven techno-
logem procesů na základě jeho vlastního výpočtu a zkušenosti. 
Tyto časy jsou v čase konstantní, případně se mění dle dlouho-
dobých výsledků čištění nebo na základě očekávaných změn, 
např. upřednostněním nitrifikace v zimním období. Není však 
možno reagovat na aktuální změny zatížení BČOV.
2. dynamický režim řízení

Do této skupiny patří systém řízení přerušované aerace 
založený na systému pravidel, tzv. RBC systém (RBC – rule 
based control). Pravidla vymezují pracovní oblast procesu, tedy 
dobu trvání fází nitrifikace a denitrifikace, a jsou nastavena na 

Obrázek 1. Schéma ČOV Jeseník (UN – usazovací nádrž, DN 
– dosazovací nádrž)
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základě výpočtu a zkušenosti. Systém pravidel může obsahovat 
jeden a více parametrů různé povahy. Na základě monitorovaných 
parametrů je proces řízen tak, aby byl držen v rámci stanovených 
pravidel (Corominas et al. 2007, Puig et al. 2006). Stanovení času 
udržení podmínek pro jednotlivé procesy se v praxi provádí různý-
mi způsoby. Například dle koncentrací jednotlivých forem dusíku, 
a to tak, že v aktivační nádrži probíhá on-line měření kocentrace 
amoniakálního a dusičnanového dusíku. Rozhodnutí o ukončení 
fáze nitrifikace nebo denitrifikace, tedy pokyn pro změnu kul-
tivačních podmínek v aktivační nádrži, je pak provedeno ASŘ 
(automatický systém řízení) na základě výpočtu provedeného 
z těchto koncentrací. Může se jednat o prosté dosažení učité 
hodnoty koncentrace nebo o komplikovanější funkce.

Monitoring ČOV Jeseník
Abychom mohli implementovat na ČOV Česká Ves – Jeseník 

řídící systém přerušované aerace, bylo třeba zjistit co nejvíce 
informací o tom, jaká je kvalita probíhajících procesů, jaké znečiš-
tění na čistírnu přitéká, jaké je na odtoku (Tuček et al. 1977). Při 
monitoringu ČOV Jeseník byly použity čtyři zdroje informací:
1. pravidelné rozbory provozovatele,
2. záznamy provozovatele o technologických změnách,
3. data naměřená on-line měřícími zařízeními,
4. výsledky vlastních analýz a testů.

U veškerých naměřených hodnot jsme předpokládali jejich 
kvalitu.

Pro měření v reálném čase byly na ČOV osazeny sondy pro 
měření koncentrace rozpuštěného kyslíku (LDO, princip: optický 
princip měření rozpuštěného kyslíku), koncentrace dusičnanů 
(NITRATAX SC, princip: přímá absorpční fotometrie v UV oblasti) 
a amoniakálního iontu (AMMONeco SC, princip: iontově selektivní 
elektroda s korekcí na draslík), výrobce Hach-Lange. Všechny 
měřící sondy byly umístěny v prostřední aktivační nádrži a byly 
instalovány na lávku přes nádrž v neaerované oblasti oběhové 
aktivační nádrže. Sondy byly napojeny na kontrolér SC1000, 
který umožňoval vizualizaci dat a zároveň nastavení některých 
limitů.

Na místě jsme prováděli vlastní měření pomocí kyvetových 
analytických setů pro stanovení CHSKCr, Namon, N-NO3

-, Ncelk 
(výrobce Hach-Lange). Tyto sety byly využity pro stanovení při 
24hodinových odběrech a provozních testech. V laboratoři byly 
provedeny testy frakcionace organického znečištění, kinetické 
testy a mikroskopický rozbor aktivovaného kalu (AK). Analýzy 
vzorků z laboratorních testů byly provedeny upravenými spekt-
rofotometrickými metodami dle (Horáková et al. 2003). 

Stav ČOV na počátku projektu
Jedním z hlavních cílů diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu 

instalovaného řídicího systému. Abychom mohli vliv posoudit, 
byla na počátku výzkumu provedena analýza dat a úvodní 
měřící kampaň s cílem získat data o počátečním stavu ČOV 
a též z blízké historie. Při kampani byly pojmenovány základní 
problémy na ČOV.

Bylo zjištěno, že ČOV je oproti projektovým hodnotám zatížena 
ve všech parametrech až polovičně (tabulka 1), a to následkem 
objemu přitékajících balastních vod a hlavně proto, že oblast 
Jesenicka je prostá jakéhokoliv průmyslu produkujícího kon-
centrované znečištění. V oblasti se vyskytují především prádelny, 
které naopak OV velmi naředí. Proto je ČOV provozována s vyřa-
zením jedné usazovací a jedné aktivační nádrže. 

Parametr Jednotka CHSK BSK Ncelk Pcelk

návrh ČOV kg.d-1 5000 2500 495,2 100,8
návrh ČOV mg.d-1 397 198 39,3 8,0
skutečnost kg.d-1 2164 1097 203,0 17,1
skutečnost mg.d-1 220 112 20,9 1,8

Tabulka 1. Srovnání návrhových parametrů a průměrných 
hodnot za první čtvrtletí roku 2008

Přes poměrně nízké zatížení byl zjištěn nedostatečný výkon 
ČOV v oblasti odstraňování dusíku. Všechny hodnoty odtoku 
značně kolísají, zejména koncentrace amoniakálního a dusič-
nanového dusíku i jejich vzájemný poměr.

Zároveň bylo poukázáno na nevhodné nárazové vypouštění 
fugátu na ČOV, který vzniká při odstřeďování anaerobně zpra-
covaného kalu a obsahuje 800–1 000 mg.l-1 amoniakálního 
dusíku, což je až 230 % amoniakálního znečištění, které během 
vypouštění fugátu (9 hodin) přiteče v odpadní vodě na ČOV. Fugát 
byl shromažďován v jímce, která byla automaticky vyčerpána 
do přítoku ČOV dvakrát za dobu odstřeďování. Porovnáním 
záznamu z průtokoměru čerpadla fugátu a záznamu ze sondy 

koncentrace amoniakálního iontu v aktivaci bylo zjištěno, že píky 
si vzájemně odpovídají v časovém posunu doby zdržení v prvním 
stupni ČOV (obrázek 2).

Tyto výsledky svědčí o tom, že jednak není zajištěn dostateč-
ný výkon nitrifikačního procesu a zároveň je aktivace nárazově 
zatěžována amoniakálním dusíkem. Nedostačený výkon nitrifi-
kace byl způsoben nedostatečnou koncentrací a nízkým stářím 
AK. Stáří kalu se pohybovalo kolem hodnoty 3 dny, koncentrace 
sušiny pak 1,5 g.l-1 (obrázek 3). Tyto podmínky samozřejmě 
nemohou zajistit funkční nitrifikaci, zejména v prostředí s nízkou 
teplotou odpadní vody (měření začala v březnu 2008).

Problémem byl také nízký podíl snadno rozložitelného roz-
puštěného substrátu v přitékající odpadní vodě, který prokázaly 
testy frakcionace odpadní vody (obrázek 4). Z obrázku lze též 
vidět, že vlastnosti OV nejsou v čase konstantní, což negativně 
působí na čisticí proces.

Provedené změny 
Zásahy provedené na ČOV můžeme rozdělit na dva typy a záro-

veň do dvou časových fází. Jednalo se o běžné technologické 
zásahy (změna odebírání přebytečného kalu, čerpání fugátu), 
jejichž cílem bylo připravit provoz pro bezproblémové zavedení 
řídicího systému, a dále pak samotná implementace různých 
variant RBC systému.

Technologické zásahy
Technologické zásahy byly zaměřeny na řešení problémů uvede-

ných výše. Postupně bylo snižováno množství odebíraného AK až na 
20 % původní hodnoty. To mělo vliv na stáří AK, které za tři měsíce 
vzrostlo na více než 25 dnů, a také na vzrůstající koncentraci suši-
ny AK, která se nyní pohybuje v rozmezí 2,0–2,3 g.l-1 (obrázek 3). 
Tyto změny byly samozřejmě provázeny obavami o sedimentační 

Obrázek 2. Vývoj hodnot koncentrací dusičnanového (sonda 
Nitratax SC) a amoniakálního dusíku (sonda Ammon eco SC) 
a rozpuštěného kyslíku (sonda LDO) v čase. V hodnotách 
amoniakálního dusíku lze rozeznat dvě denní maxima, která 
jsou reakcí na nárazové vypouštění fugátu na ČOV

Obrázek 3. Vývoj hodnot kalového indexu (KI) a sušiny AK 
od počátku roku 2008 do konce měření v dubnu, ukazuje 
reakci na naše technologická doporučení a změnu teploty 
po 21. 2. 2008

Obrázek 4. Znázornění jednotlivých fází substrátu OV přité-
kající na ČOV dne 6. 3. 2008 a 10. 4. 2008
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vlastnosti AK, ale i přes potvrzení výskytu vláknitých organismů 
(dominantní Microthrix parvicella, sekundárně GALO) se kalový 
index spíše snižoval (obrázek 3). Naopak jsme pozorovali výrazné 
zvýšení nitrifikační aktivity, což může být spojeno také s růstem 
teploty aktivační směsi.

Jako další výrazný problém bylo rozpoznáno nárazové čerpání 
fugátu. Zde bylo řešení poměrně komplikované, protože jímka 
byla pro produkované množství fugátu příliš malá. Proto jsme 
vypracovali strategii nerovnoměrného čerpání. V této strategii 
se při provozu odstředivky nechá jímka naplnit na maximální 
hladinu a pak se čerpáním udržuje na této hladině. Po ukončení 
odstřeďování přejde čerpadlo do jiného režimu. Tak je dosaženo 
rovnoměrného načerpávání fugátu až do další ranní směny 
s odstřeďováním. Tato úprava by problém s nárazovým zatížením 
mohla alespoň částečně vyřešit. Do budoucna je ovšem potřeba 
uvažovat o jiném využití fugátu, např. pro regeneraci s bioaug-
mentací nitrifikace in-situ.

Volba a zavedení RBC řídicího systému
Nejprve je potřeba zmínit, že systém řízení přerušované aerace 

byl až do doby měření projektu diplomové práce řízen na základě 
dat oxy-sondy LDO, tedy rozpuštěného kyslíku. S tím, že v zim-
ním období se přecházelo na kontinuální aerace.

Po fázi monitoringu a stabilizaci provozu ČOV uvedenými 
opatřeními bylo možno přistoupit k výběru řídicího systému 
přerušované aerace. Vzhledem k našim zkušenostem s RBC 
systémy jsme vypracovali následující varianty řídicí strategie 
a pokusili se o jejich odzkoušení:
1. řízení na základě pevně nastavených limitů koncentrace 

dusičnanového dusíku,
2. řízení vymezením pracovní oblasti kriteriálními funkcemi 

koncentrace dusičnanů a amoniakálního iontu.
ad. 1 řízení na základě pevně nastavených limitů koncentrace 
dusičnanů 

Jako základní variantu jsme se rozhodli vyzkoušet variantu 
RBC řízení, která byla úspěšně implementována na ČOV Žatec, 
která je technologií srovnatelná s ČOV Česká Ves – Jeseník. Řídicí 
systém založený na přímém měření dusičnanů v aktivační směsi 
vychází z předpokladu, že dusičnany jsou výhodným měřítkem 
biologických dějů, protože jsou minimálně zastoupeny v přítoku 
a jejich koncentrace v aktivační směsi je tedy výsledkem bioche-
mických reakcí. Do řídicího systému jsou nastaveny dva limity 
koncentrace dusičnanů v aktivační směsi. Je-li aktivační nádrž 
provzdušňována, dochází k nitrifikaci a koncentrace dusičnanů 
vzrůstá. Po dosažení horního limitu se aerace vypne, dochází 
k denitrifikaci a koncentrace dusičnanů klesá k dolnímu limitu. 
Poté dojde opět k zapnutí aerace. Do systému jsme definovali také 
maximální a minimální doby trvání obou fází, které jsou využity 
především v době velmi nízkého zatížení ČOV, nebo jako zajištění 
systému při výpadku měřící sondy (Srb et al. 2007). Celé řízení 
bylo naprogramováno v kontroléru SC1000. To umožnilo provést 
aplikaci systému bez zásahu do automatického řídicího systému 
ČOV, což šetří náklady na experiment a umožňuje měnit samo-
statně nastavení bez asistence softwarového inženýra. Klíčové je 
pro tento řídicí systém správné nastavení hodnot limitních kon-
centrací dusičnanů a případně maximálních dob trvání fází. Toto 
nastavení vychází především z cílové hodnoty celkového dusíku 
na odtoku, dokonalého zmapování průběhu oxické a anoxické 
fáze a také z provozních zkušeností. Při nastavení na ČOV Jese-
ník bylo možno vycházet ze zkušenosti z ČOV Žatec (Kočárník 
2007), přesto bylo nastavení několikrát změněno, aby odpovídalo 
specifickým podmínkám ČOV (obrázek 5).

Obrázek 5. Vývoj hodnot koncentrací dusičnanového (sonda 
Nitratax SC) a amoniakálního dusíku (sonda Ammon eco SC) 
a rozpuštěného kyslíku (sonda LDO) před a po implementaci 
řídicího systému založeném na řízení dle pevně nastavených 
limitů koncentrace dusičnanového dusíku

ad. 2 řízení vymezením pracovní oblasti kriteriálními funkcemi 
koncentrace dusičnanů a amoniakálního iontu

Jedná se o rozvinutější a obecnější variantu řídicího systému 
popsaného ad. 1. Zde ovšem není pro řízení aerace využita jen 
hodnota koncentrace dusičnanů, ale také amoniakálního dusíku. 
Navíc limitní hodnoty pro zapnutí a vypnutí aerace zde nejsou 
stanoveny jako konstanty, ale jako funkce (Isaacs & Thornberg 
1998). Tím se systém stává výrazně komplexnějším a je schopen 
samostatně reagovat na širší spektrum provozních situací. 

Systém je založen na vymezení pracovní oblasti aktivačního 
procesu pomocí dvou lineárních funkcí (fN, fDN), které jsou defi-
novány takto:

kde kN a kDN jsou konstanty (obrázek 6). 
Pro úspěšné provozování tohoto systému je zásadní správné 

nastavení konstant kN a kDN a také pojistných časů. Je třeba 
upozornit na to, že oproti systému ad. 1 je tento systém výrazně 
bezpečnější, protože integruje do řízení také koncentraci N-NH4

+. 
To systému umožňuje pružně reagovat například na extrém-
ní zatížení amoniakálním dusíkem v ranní špičce (zde navíc 
spojeno s čerpáním fugátu, viz výše), kdy dojde k prodloužení 
doby zapnutí aerace. Naopak v nočních hodinách, kdy aktivace 
je zatížena minimálně, 
dochází k denitrifikaci 
dusičnanů naakumulova-
ných v době špičky. V této 
době naopak převládá 
fáze bez aerace. Z těchto 
důvodů je potřeba pojist-
né časy nastavit delší než 
u systému ad. 1, aby se 
vytvořil dostatečný pro-
stor pro dosažení hranic 
určených kriteriálními 
funkcemi. Na druhou 
stranu musíme pojist-
né časy zachovat i kvůli 
nebezpečí poškození AK 
zahníváním apod.

Závěr
Aby mohl být projekt diplomové práce „Využití on-line para-

metrů k efektivnímu odstraňování nutrientů z odpadních vod“ 
uskutečněn, bylo třeba na ČOV Česká Ves – Jeseník provést 
několik zásadních technologických změn. Bylo docíleno těchto 
zlepšení kvality aktivovaného kalu:
•	 zvýšení stáří kalu z 5,6 na 23 dní,
•	 zvýšení koncentrace sušiny aktivovaného kalu v aktivační 

nádrži z 1,5 na 3,2 g.l−1,
•	 snížení sedimentačního objemu V30 ze 750 na 400 ml.l−1,
•	 snížení KI z 500 na 250 ml.g−1.

Byl navržen způsob čerpání fugátu, kterým by amoniakál-
ní znečištění v proudu fugátu (až 230 % denního přiteklého 
amoniakálního znečištění) nezpůsobovalo během dne výkyvy 
koncentrace Namon na přítoku až 25 mg.l−1, v aktivační nádrži až 
12 mg.l−1 a na odtoku až 5 mg.l−1.

Díky postupnému zlepšení vlastností aktivovaného kalu mohly 
být odzkoušeny varianty RBC řídicí strategie:
1. řízení na základě pevně nastavených limitů koncentrace dusič-

nanového dusíku,
2. řízení vymezením pracovní oblasti kriteriálními funkcemi 

koncentrace dusičnanů a amoniakálního iontu.
Měřítkem úspěšnosti aplikace RBC strategie je změna koncen-

trace různých forem dusíku v odtoku z ČOV. Je poměrně složité 
vyhodnotit, jak se tyto koncentrace vlivem změn proměnily, 
protože jen těžko nalezneme srovnávací období, které by mohlo 
být přijato bez výhrad. Proto je v tabulce 2 provedeno srovnání 
konečného stavu se stavem před zahájením projektu (únor 2008) 
a také se stavem před jedním rokem. Samozřejmě nejvíce nás 
zajímá celkový dusík, jako základní limitovaná složka odtoku. Zde 
je potřeba upozornit na meziroční pokles průměrné koncentrace 
z 12,3 mg.l-1 na 9,1mg.l-1, což může mít značný vliv na ekonomiku 
provozu po přijetí plánovaných legislativních změn. Ještě větších 
změn bylo dosaženo v parametru amoniakální dusík, který je na 
ČOV významný nejen z hlediska vodoprávního rozhodnutí, ale 
také z hlediska ochrany recipientu, který je využíván jako zdroj 
pro úpravnu vody v Polsku. Zde se podařilo snížit průměrnou 
koncentraci v odtoku o 80 %, přestože i po aplikaci RBC systému 

Obrázek 6. Kriteriální funkce
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došlo na ČOV k několika nestandardním 
situacím, které se v koncentracích proje-
vily. Posledních měření na ČOV naznačují, 
že koncentrace amoniakálního dusíku 
bude pravděpodobně dále klesat. Bohužel 
výzkum na ČOV je časově omezen a není 
možno naměřit delší časovou řadu.

Návrhy pro další výzkum:
•	 Proměřit spotřebu elektrické energie 

dmychadel (přenosným měřičem spotřeby 
energie) v rámci výběru vhodné varianty řídicího systému. 

•	 Vyhodnocení ekonomiky procesu v porovnání s dřívějším 
režimem.

Poděkování: Autoři děkují za podporu firmám Hach-Lange s.r.o., 
Vak - vodovody a kanalizace Jesenicka, Jesenická vodohospo-
dářská společnost, spol. s r.o., Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy (MSM6046137308), Fondu rozvoje vysokých škol 
(doktorský grantový projekt) a Vysoké škole chemicko-technolo-
gické v Praze (vnitřní grant).
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časové období ρ(Namon) ρ(N-NO3
-) ρ(Nanorg) ρ(Ncelk)

průměr 05–07/2007 [mg.l-1] 3,9 4,4 9,0 12,3
únor 2008 [mg.l-1] 7,4 8,8 16,3 19,5
průměr 05–07/2008 [mg.l-1] 1,5 5,0 6,6 9,1
zlepšení 2007–2008 [%] 60,2 -11,7 27,2 26,4
zlepšení únor - průměr 05–07/2008 [%] 79,2 43,8 59,8 53,5

Tabulka 2. Výsledky aplikované RBC strategie

Key words
waste water treatment plant – process optimization – on-line 
measurements – aeration – nutrient removal – WWTP monitoring 
– nitrogen – waste water treatment costs – operation

This diploma thesis deals with possibilities of waste water 
treatment plant operation using on-line measurements of 
some process parameters. At first, it will be explained ac-
tivated sludge process, where we will focus on parameters 
of activated sludge process, which are nowadays used for 
operation. Then will be described different ways of waste 
water treatment plant operation with a respect to biological 
nitrogen removal. The aim of operation is to achieve good 
emission in an effluent and minimization of process costs. 
Approximately a half of total costs are due to electric power 
for supplying biologic processes with oxygen. The process 
optimization is based on usual measurements of dissolved 
oxygen, nitrate and ammonia ions, oxidation-reduction po-
tential and pH. The experimental part focuses on monitor-
ing of waste water treatment plant Česká Ves – Jeseník and 
the application of chosen operation strategy and within the 
scope of possibilities examine the effect of this strategy to 
emission of nitrogen pollution.

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba 
vodohospodářské infrastruktury  

v povodí řeky Dyje

Jiří Laštovička, Pavel Konečný, Roman Tříska, Petr Baják

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – kanalizace – úpravna vody – Fond 
soudržnosti EU

Souhrn
Tento projekt, sestávající z 9 podprojektů na odvádění 

a čištění odpadních vod a 1 podprojektu na pitnou vodu, je 
realizován v bývalém okrese Břeclav, v povodí řeky Dyje. 
Projekt je zaměřen především na výstavbu a rekonstrukci 
kanalizací a čistíren odpadních vod. Projekt je spolufinan-
cován z Fondu soudržnosti EU a ze Státního fondu životního 
prostředí. Příspěvek podává základní informace o rozsahu, 
financování a postupu realizace projektu.

Úvod
Jak již sám název projektu (zkráceně „Břeclavsko“) vypovídá, 

jedná se o rozsáhlou rekonstrukci a v některých lokalitách 
i výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV), kanalizačních sítí 
a vodovodních rozvodů zajišťujících zásobování pitnou vodou 
pro místní obyvatelstvo. 

Kladné rozhodnutí Komise Evropských společenství o udělení 
pomoci z Fondu soudržnosti pro tento projekt bylo podepsáno 
v prosinci 2004. Byly zahájeny práce na přípravě dokumentace 
pro územní a stavební řízení. Potřebná stavební povolení byla 
vydána do června 2006, kdy bylo zahájeno zadávací řízení této 
nadlimitní veřejné zakázky. Z důvodu řešení různých námi-
tek byly smlouvy se zhotoviteli postupně uzavírány až do září 
2007.

V oblasti životního prostředí se jedná o jeden z 10 projektů, 
které byly v roce 2004 podpořeny ze zdrojů Fondu soudržnosti 
z důvodu nutnosti zlepšení kvality sběru a čištění odpadních vod. 
Co se týče objemu investic, jde dokonce o jeden z největších pro-
jektů v oblasti životního prostředí jak v ČR, tak i zemích EU. 

Projekt je především zaměřen na výstavbu a rekonstrukci 
kanalizací a čistíren odpadních vod v Břeclavi, Podivíně, Miku-
lově, Valticích, Lednici, Hustopečích, Velkých Pavlovicích, Kobylí 
a Pohořelicích. Prvořadým cílem projektu je zajištění odvádění 
a čištění odpadních vod tak, aby byly splněny požadavky pří-
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Zahájení stavby  02/2007
Předpokládané 
dokončení stavby  10/2009

Celková struktura financování
Přehled o celkové ceně projektu a zajištění jeho financování 

v Kč a EUR je v tab. 2.

Rozdělení projektu
Projekt „Břeclavsko“ je rozdělen na menší celky – části A, B, 

C a D. 

Popis technického řešení v jednotlivých částech

Projekt Břeclavsko – část A – OHL ŽS Brno – náklad bez DPH 
15 914 468 EUR

1 Břeclav – ČOV a kanalizace
V Břeclavi je v současné době vybudována jednotná stoková 

síť, která odvádí odpadní vody z převážné části města do městské 
ČOV. Z důvodu špatného technického stavu je nutno rekonstru-
ovat část kanalizace, včetně shybky pod Dyjí. V části města bude 
vybudována nová gravitační kanalizace s čerpacími stanicemi. 

Město Břeclav má již částečně rekonstruovanou ČOV pro 
50 543 ekvivalentních obyvatel (EO), na její rekonstrukci při-
spěla Evropská unie z fondu PHARE. Dokončení rekonstrukce 
zahrnuje vybudování nové jímky na dovážené odpadní vody, 
lapáku štěrku, lapáku písku, nádrže na biologické odstraňová-
ní fosforu, dešťové zdrže, zahušťovací a homogenizační nádrže 
kalu, budovy na úpravu kalu, hygienizace kalu vápnem a skladu 
hygienizovaného kalu.

Bude provedena rekonstrukce vstupní čerpací stanice, budovy 
vstupní čerpací stanice a mechanického předčištění, usazovací 
nádrže, čerpací stanice kalu a dešťové čerpací stanice.
6 Podivín – ČOV a kanalizace

V Podivíně je vybudována téměř kompletní jednotná kanali-
zační síť. Vzhledem ke špatnému technickému stavu je nutno 
rekonstruovat část kanalizace a odlehčovací komory. Část kana-
lizace bude rekonstruována bezvýkopovou technologií – vtažením 
polyuretanové výstelky do stávající železobetonové stoky. 

Stávající koncepce mechanicko-biologického čištění odpad-
ních vod se skrápěnými biologickými filtry není perspektivní 
a nesplňuje příslušné předpisy týkající se kvality vypouštěné 
vody. Z tohoto důvodu je nutno ČOV kompletně modernizovat. 
Pro další snížení vypouštěného znečištění bude vybudován třetí 
stupeň čištění (filtrace). Odvodněný kal bude v případě potřeby 
hygienicky zabezpečen smícháním s práškovým vápnem. 

Projekt Břeclavsko – část B – OHL ŽS Brno – náklad bez DPH 
13 532 481 EUR

2 Mikulov – ČOV a kanalizace
V Mikulově je již realizována téměř úplná jednotná kanalizační 

síť. Tento podprojekt řeší rekonstrukci hydraulicky a stavebně 
nejvíce nevyhovujících úseků kanalizační sítě, včetně tří odleh-
čovacích komor. 

Stávající ČOV je vybavena zastaralou technologií, která 
neumožňuje odstraňování dusíkatého znečištění. Vzhledem 
k vypouštění vyčištěných vod do málo vodného toku je nutná její 

zásadní modernizace a rekonstrukce. Bude 
postavena nová budova mechanického 
předčištění, dvě oběhové aktivační nádrže, 
dvě dosazovací nádrže s armaturní komo-
rou a mikrosítem, chemické hospodářství, 
dvě uskladňovací nádrže kalu a hygieniza-
ce kalu kyslíkem. Rekonstruována bude 
dešťová čerpací stanice, stávající technolo-
gická linka, budova kalového hospodářství 
a provozní budova.
5 Valtice – ČOV a kanalizace

Stoková síť jednotné kanalizace pokrývá 
město Valtice z 90 %. Systém odkanali-
zování města je funkční, vyžaduje však 
rekonstrukci starých nevyhovujících 
stok a doplnění stokové sítě pro možnost 
napojení dalších obyvatel města – bude 
dobudována nová část kanalizace včetně 
dvou čerpacích stanic.

Zdejší mechanicko-biologická ČOV typu 
Sigma-Prefa již nevyhovuje legislativním 
požadavkům na kvalitu čištění odpadních 
vod. Proto bude provedena rekonstrukce 

Tab. 1. Základní členění projektu

Číslo a název podprojektu Číslo a název stavby

1 Břeclav – ČOV a kanalizace 1A Břeclav – ČOV
1B Břeclav – kanalizace

2 Mikulov – ČOV a kanalizace 2A Mikulov – ČOV
2B Mikulov – kanalizace

3 Hustopeče – ČOV a kanalizace 3A Hustopeče – ČOV
3B Hustopeče – kanalizace

4 Velké Pavlovice – ČOV a kanalizace 4A Velké Pavlovice – ČOV
4B Velké Pavlovice – kanalizace

5 Valtice – ČOV a kanalizace 5A Valtice – ČOV
5B Valtice – kanalizace

6 Podivín – ČOV a kanalizace 6A Podivín – ČOV
6B Podivín – kanalizace

7 Kobylí – ČOV a kanalizace 7A Kobylí – ČOV
7B Kobylí – kanalizace

8 Lednice – ČOV a kanalizace 8A Lednice – ČOV
8B Lednice – kanalizace

9 Pohořelice – ČOV a kanalizace 9A Pohořelice – ČOV
9B Pohořelice – kanalizace

10 Břeclavsko – zásobování pitnou 
vodou

10A ÚV Lednice - rekonstrukce
10B Propojení SV Lednice a SV Dolní Dunajovice

slušných předpisů České republiky a Evropské unie. Na ČOV 
bude také  řešena hygienizace čistírenských kalů tak, aby se 
daly využívat na rekultivace a nebo v zemědělství. U  projektu 
„Břeclavsko“ byla poprvé přiznána i dotace z Fondu soudržnosti 
na část týkající se zásobování pitnou vodou. Cílem této části 
projektu je zvýšení kapacity úpravny vody Lednice a propojení 
vodovodů tak, aby bylo možno dodávat kvalitní vodu z této 
úpravny vody do dalších obcí.

Hlavní cíle projektu
Strategické enviromentální cíle projektu „Břeclavsko“ v regio-

nu Břeclavska v rámci působnosti provozní společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s., jsou tyto:
• zvýšit efektivitu ČOV tak, aby splňovaly požadavky Směrnice 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, a zvýšit 
množství odpadní vody čištěné prostřednictvím ČOV; 

• zlepšit kvalitu kalů, aby splňovaly požadavky Směrnice 
86/278/EHS a tak umožnit jejich použití v zemědělství 
a předejít škodlivým dopadům na půdu, rostlinstvo, zvířata 
a člověka; 

• zlepšit celkový stav existující kanalizační sítě a díky novým sbě-
račům umožnit připojení dosud nepřipojeným domácnostem; 

• zvýšit kvalitu dodávky pitné vody, aby byly splněny limity 
stanovené Směrnicí 98/83/ES o kvalitě vody určené k lidské 
spotřebě. 

Základní členění projektu
Členění projektu „Břeclavsko“ na podprojekty a dále na stavby 

je uvedené v tabulce 1.

Základní údaje
Na přípravě a realizaci projektu se podílejí následující 

společnosti:
Řídící orgán  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizační orgán  Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce podpory – investor
a provozovatel  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zastoupení investora – 
správce stavby  Sdružení Mott MacDonald s. r.o.
    Praha
    AP Investing s. r.o. Brno
    GEOtest Brno a.s.
Generální projektant 
a zpracovatel
realizační dokumentace AQUA Procon s.r.o. Brno, 
    DUIS s.r.o. Brno 
Propagace projektu Avedon s. r.o. Mikulov
Zhotovitel projektu 
Břeclavsko – část A OHL ŽS Brno, a.s.
Zhotovitel projektu 
Břeclavsko – část B OHL ŽS Brno, a.s.
Zhotovitel projektu 
Břeclavsko – část C Sdružení Skanska CZ 
    region Brno s.r.o. 
    Skanska CZ a.s. Praha
    Dopravní stavby Brno s.r.o.
Zhotovitel projektu 
Břeclavsko – část D IMOS Brno, a.s.
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dešťového oddělovače a zvýšena tak kapa-
cita stoky před ČOV, bude vybudováno 
nové mechanické předčištění, nová čerpací 
stanice, oběhové aktivační nádrže a dosa-
zovací nádrž. Stávající technologická linka 
bude přestavěna na dešťovou zdrž. Stabili-
zace kalu bude aerobní, odvodňování kalu 
bude pomocí odstředivky, hygienizace kalu 
bude prováděna v případě potřeby práško-
vým vápnem.
8 Lednice – ČOV a kanalizace

Jednotná kanalizace v Lednici pokrývá 
v současné době přibližně 75 % uliční sítě. 
Část kanalizace v nevyhovujícím technic-
kém stavu a dvě čerpací stanice budou 
rekonstruovány. Bude dobudována nová 
kanalizace, včetně dvou čerpacích stanic. 
Část této nové kanalizace bude pouze 
splašková. 

ČOV v obci Lednice nevyhovuje součas-
ným předpisům a požadavkům na kvalitu 
vyčištěných odpadních vod, zejména na 
odstraňování dusíkatého znečištění. Proto 
bude provedena rekonstrukce mechanické 
části ČOV, čímž dojde ke zlepšení jeho 
účinnosti a současně budou zlepšeny 
hygienické a pracovní podmínky obsluhy 
ČOV. Dojde k zásadnímu rozšíření biolo-
gického stupně. Aktivace bude směšovací 
s přerušovanou nitrifikací a denitrifikací. 
Bude provedena rekonstrukce uskladňo-
vací nádrže kalu a doplněna hygienizace 
odvodněného kalu vápnem.

Projekt Břeclavsko – část C – Sdružení 
Skanska CZ region Brno - Skanska CZ 
Praha – Dopravní stavby Brno – náklad 
bez DPH 12 608 616 EUR

3 Hustopeče – ČOV a kanalizace
Město Hustopeče má jednotnou kanali-

zační síť téměř kompletně vybudovanou, 
ale značná část stokové sítě se nachází 
ve špatném technickém stavu a vyžaduje 
rekonstrukci. Je navržená rekonstrukce 
stavebně nevyhovujících úseků kanalizač-
ní sítě a rekonstrukce vnitřního vystrojení 
odlehčovacích komor. 

Stávající koncepce mechanicko-biolo-
gického čištění odpadních vod na ČOV 
Hustopeče, která byla vybudována počát-
kem 90. let 20. století, zůstane zachována. 
ČOV již v současnosti nesplňuje požadavky 
na odstraňování dusíku a fosforu, proto je 
navržena její modernizace a rekonstrukce. 
Součástí modernizace kalového hospodář-
ství je také hygienizace čistírenského kalu 
vápnem. 
4 Velké Pavlovice – ČOV a kanalizace

Stávající jednotná kanalizace ve Velkých 
Pavlovicích tvoří komplexní síť, která 
je místy ve špatném technickém stavu. 
Rekonstrukce kanalizace bude částečně 
prováděna bezvýkopovou technologií a čás-
tečně klasickým postupem. 

Nedávno byla za podpory SFŽP ve městě 
vybudována ČOV, která splňuje současné 
legislativní požadavky na čištění odpadních vod. V rámci projektu 
bude pouze instalováno zařízení pro hygienizaci kalu vápnem. 
7 Kobylí – ČOV a kanalizace

V obci Kobylí jsou v současnosti vybudovány pouze stoky 
dešťové kanalizace, zaústěné do otevřených příkopů nebo přímo 
do Trkmanky. V rámci projektu bude vybudován základ jednotné 
kanalizační sítě, která využije část stávající dešťové kanalizace 
ve vyhovujícím technickém stavu. Dílčí lokality, ze kterých je 
možno samostatně odvést srážkové vody, budou odkanalizovány 
oddílnou splaškovou kanalizací. Část navržené kanalizační sítě 
je řešena jako rekonstrukce stávající kanalizace. 

Obec Kobylí nemá doposud vyřešeno čištění odpadních vod. 
Pro čištění odpadních vod je uvažováno s novou mechanicko-bio-
logickou ČOV. ČOV Kobylí se bude skládat z následujících hlavních 

objektů: vstupní čerpací stanice, dešťová zdrž, provozní budova, 
technologická linka, chemické hospodářství a kalová koncovka, 
včetně stabilizace kalu vápnem. 
9 Pohořelice – ČOV a kanalizace

Kanalizační síť města Pohořelice je řešena převážně jako 
oddílná. Odkanalizovaná oblast se nachází v rovinatém terénu, 
který pro odvedení splaškových odpadních vod na ČOV vyžaduje 
kombinaci gravitačních stok s přečerpáváním. Část kanalizace 
a některé čerpací stanice ve špatném technickém stavu budou 
rekonstruovány. Současně bude v doposud neodkanalizovaných 
lokalitách postavena nová kanalizace, včetně čerpacích stanic. 

Město Pohořelice má v současné době funkční čistírnu odpad-
ních vod. V rámci projektu bude kalové hospodářství této ČOV 
doplněno zařízením pro hygienizaci kalu vápnem.

Cena projektu „Břeclavsko“ mil. Kč mil. EUR
Náklady projektu celkem 1 521,4 53,4

Rezerva investičních nákladů 106,0 3,7
Celkové investiční náklady projektu 1 627,4 57,1

Financování projektu mil. Kč mil. EUR
Dotace Fondu soudržnosti 1 064,5 37,4

Dotace SFŽP 58,0 2,0
Vlastní zdroje VaK Břeclav, a.s. 154,4 5,4

Čerpání dlouhodobého úvěru VaK Břeclav, a.s. 250,0 8,8
Vlastní zdroje – příspěvky měst a obcí 100,5 3,5

Financování projektu celkem 1 627,4 57,1
Údaje ze žádosti 1 553,6 47,3

Použitý kurz 1 EUR = 28,50 Kč

Tab. 2. Celková struktura financování

Město,
obec

Prováděné práce Kapacita
Ekviv. obyvatel

( EO )

Znečištění
BSK 5

( kg/den )

Průměrný denní 
průtok

( m3/den )

Břeclav Intenzifikace ČOV 50 543 3 033 10 103
Mikulov Intenzifikace ČOV 25 000 1 491 4 286

Hustopeče Intenzifikace ČOV 9 900 594 2 037
Velké Pavlovice Doplnění hygienizace kalu 5 400 324 609

Valtice Intenzifikace ČOV 9 700 582 1 874
Podivín Intenzifikace ČOV 5 250 315 860
Kobylí Nová ČOV 2 420 145 399

Lednice Intenzifikace ČOV 12 000 720 1 971
Pohořelice Doplnění hygienizace kalu 6 000 360 1 080

Celkem 126 213 7 564 23 219
Lednice Rekonstrukce úpravny vody Kapacita – 140 l/s

Tab. 3. Celkový rozsah rekonstrukcí ČOV a ÚV

Město,
obec

Počet
čerpacích 
stanic ks

Počet
OK
ks

Nové 
gravitační 
stoky m

Nové  
tlakové 
stoky m

Rekonstrukce 
stok
m

Celková  
délka stok  

m
Břeclav 8 1 3 097 296 3 086 6 479
Mikulov 0 3 0 0 2 411 2 411

Hustopeče 0 9 0 0 7 502 7 502
Velké Pavlovice 0 0 0 0 2 103 2 103

Valtice 2 0 1 475 336 1 767 3 578
Podivín 0 4 0 0 1 350 1 350
Kobylí 7 7 5 288 1 370 2 498 9 156

Lednice 4 1 3 969 3 013 664 7 646
Pohořelice 11 0 4 699 316 303 5 319

Celkem 32 25 18 564 5 370 21 824 45 682

Tab. 4. Celkový rozsah výstavby a rekonstrukcí kanalizační sítě (odlehčovací 
komora – OK)

Stavba vodovodu
Nové vodovodní 

řady
m

Nové čerpací 
stanice

ks

Nové vodojemy
ks/objem

10B Propojení SV Lednice a SV 
Dolní Dunajovice 13 346 2 1/2 x 300 m3

Tab. 5. Celkový rozsah stavby – Propojení skupinového vodovodu Lednice a Dolní 
Dunajovice
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Projekt Břeclavsko – část D – IMOS Brno – náklad bez DPH 
5 481 141 EUR

10 Břeclavsko – zásobování pitnou vodou
Rekonstrukce úpravny vody (ÚV) Lednice spočívala v komplex-

ní modernizaci chemicko-technologické úpravy, v rekonstrukci 
současných stavebních objektů a ve výstavbě nových objektů. 
Cílem rekonstrukce bylo zvýšit kapacitu ÚV na 140 l/s, přičemž 
upravená voda musí splňovat limity stanovené pro pitnou vodu. 
Nově byl vybudován vodojem (2 x 750 m3), kiosková trafostanice 
a rozšířena kalová pole. Provozní budova byla rozšířena o pří-
stavbu skladu chemikálií a aerace. Byla provedena rekonstrukce 
spojovacího objektu, provozní budovy úpravny vody, klarifloku-
látoru a kalových polí. 

Vzhledem ke kvalitě zdrojů pitné vody v oblasti západně od 
Mikulova, budou obce Březí, Dobré Pole a skupinový vodovod 
Novosedly zásobovány pitnou vodou z ÚV Lednice. Byl vybudován 
výtlačný řad z nové ČS Mušlov do nového vodojemu Březí (2 x 
300 m3), nový zásobovací řad z vodojemu Březí do vodovodní sítě 
této obce a další propojovací potrubí (celková délka vodovodních 
řadů je 13 346 m), byla postavena nová ČS Novosedly pro dopravu 
vody z vodojemu Březí do vodojemu Novosedly. 

Celkový rozsah výstavby
Přehled o celkovém rozsahu projektu – výhledový stav po 

dokončení je uveden v tab. 3 až 5.

Závěr
Tento rozsáhlý vodohospodářský projekt výrazným způsobem 

přispěje ke zlepšení životního prostředí jak v regionu, tak mimo 
hranice našeho státu. Část projektu týkající se zásobování pitnou 
vodou již byla úspěšně dokončena a dosavadní průběh realizace na 
ostatních částech napovídá, že stanovené cíle budou splněny.
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[1] Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury 
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Břeclavsko – reconstruction and construction of water 
management infrastructure in the Dyje river basin (Lašto-
vička, J.; Konečný, P.; Tříska, R.; Baják, P.)
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This project consists of nine partial project which are 
concerned with reconstruction of the sewerage system and 
waste water treatment plants. One partial project is con-
cerned with potable water. The whole project is realized in 

former district Břeclav, in the Dyje riverbasin. This project 
is cofinanced by the Cohesion Fund of European Union and 
State Environmental Fund of the Czech Republic. This article 
brings basic information about dimension, financing and 
implementation of this project.

Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU 
projektu Amedeus

Daniel Vilím, Petr Hluštík, Petr Hlavínek, Jiří Kubík

Klíčová slova
MBR – Amedeus – membrány

Souhrn
Tento článek představuje technické informace, jež byly 

použity k detailnímu návrhu a provozu kontejnerových MBR 
čistíren odpadních vod firmy Envi-pur, s.r.o., v EU projektu 
Amedeus. Článek je rozdělen do následujících sekcí: přehled 
existujících balených MBR čistíren, předčištění odpadních vod, 
vyrovnávací nádrže, bioreaktor, fyzikální a chemické čištění, 
strojní vybavení, provozní místnost a řízení MBR procesu.



Úvod
Tento článek se zabývá současností membránových čistíren 

odpadních vod v České republice a ve světě. V první části pří-
spěvku je podána rešerše používaných a provozovaných MBR ve 
světě, jsou v něm popsány technické a technologické parametry, 
používané pro navrhování kontejnerových membránových čis-
tíren odpadních vod dodávaných na klíč. Druhá část příspěvku 
se zabývá vývojem nových výrobních řad ČOV s MBR technologií 
firmou ENVI-PUR, s.r.o., projektu EU AMEDEUS - 6. rámcového 
programu. Výrobní řady kontejnerových čistíren odpadních vod 
byly zvoleny od 50–500 EO s řešením vždy pro standardizované 
ISO kontejnery a kontejnerové čistírny firmy Envi-pur.

Kontejnerové ČOV s MBR ve světě
Kontejnerové membránové čistírny odpadních vod mohou 

být vyrobeny včetně technologického vybavení přímo ve výrobní 
hale, anebo mohou být jednotlivé komponenty dodány, sesta-
veny a smontovány přímo na místě do betonových, ocelových 
nebo plastových kontejnerů. Kontejnerové čistírny, které jsou 
již strojně a technologicky vybaveny, minimalizují počet pra-
covníků při montáži v provozních podmínkách a zjednodušují 
jejich přemístitelnost. 

Následující přehled 8 kontejnerových čistíren odpadních vod 
byl použit pro detailní návrh membránových čistíren odpadních 
vod pro novou výrobní řadu fy Envi-pur. Byly vybrány již pro-
vozované kontejnerové čistírny s návrhovými parametry: typ 
odpadních vod pro použití čistírny, návrhové průtoky, roz-
měry kontejnerů, kapacitní požadavky, zvolený membránový 
systém, typ membrány, membránový modul, počet membrán 
v biologické části, plocha membrán, pórovitost atd. Z mnoha 
čerpaných podkladů a z osvědčených technologických a pro-
vozních parametrů daných firmou Envi-pur jsme vycházeli při 
určování objemů nádrží pro nové výrobní řady.

A3-Water Solutions – Xanten (obr. 1)
Projekt: Rozšíření stávající čistírny o konvenční způsoby čištění 
– MBR

Základní parametry: kontejner: 4 x 40’ (double deck), kapaci-
ta: 2 000 EO (max. 40 m3.h-1), membránový systém: podtlaková 
mikrofiltrace, typ membrány: desková membrána, membránový 
modul: M70-002, počet membránových modulů: 32, plocha 
membrán: 2 240 m2, pórovitost: 0,2 μm.

A3-Water Solutions – Kunduz (MaxBox) (obr. 2)
Projekt: Čištění odpadních vod pro německý polní tábor v Kunduzu 
– Afghanistán

Základní parametry: kontejner: 20’ (double deck), kapacita: 
450 EO, typ membrány: desková membrána, membránový 
modul: M70-002, počet membránových modulů: 5, plocha mem-
brán: 350 m2, pórovitost: 0,1 μm.

A3-Water Solutions – Military MBR
Projekt: Mobilní čistírna pro německý vojenský areál

Základní parametry: kontejner: 20’, kapacita: 300 EO, extrém-
ní podmínky: -32 až +50 °C, typ membrány: desková membrána, 
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membránový modul: M70-002, počet membránových modulů: 2, 
plocha membrán: 140 m2, pórovitost: 0,1 μm.

A3-Water Solutions – Dr. Weßling Beratende Ingenieure GmbH
Projekt: Mobilní čistírna pro textilní průmysl

Základní parametry: kontejner: 40’, kapacitní průtok: 50 m3/den, 
membránový modul: M70-002, počet membránových modulů: 4, 
plocha membrán: 160 m2, pórovitost: 0,1 μm, čištění membrán: 
1–4 x ročně.

PURON™ MBR Pilot Systém (obr. 3.)
Projekt: Mobilní pilotní čistírna odpadních vod s MBR pro testo-
vání

Základní parametry: kontejner: 20’, membránový modul: 
Puron, počet membránových modulů: 2, typ membrány: duté 
vlákno, plocha membrán: 30 m2, pórovitost: 0,1 μm.

siClaro – Berlin-Margarethenhöhe
Projekt: Pilotní čistírna odpadních vod s MBR v Berlíně

Základní parametry: mechanický stupeň: 3 mm síto pro splaš-
kové vody, kapacita: 250 EO, membránový modul: siClaro, počet 
membránových modulů: 2+1, průměrný průtok: 12 m3.d-1, maxi-
mální průtok: 0,2 l.s-1, plocha membrán: 150+75 m2, pórovitost: 
0,1 μm.

Smith & Loveless – TitanMBR® (obr. 4)
Základní parametry: mechanický stupeň: 3 mm síto pro 

nenaředěné vody, maximální průtok: 19–110 m3.d-1, BSK5 na 
výstupu: pod 3 mg.l-1, TKN: 2 mg.l-1, NH3: pod 1 mg.l-1, pórovi-
tost: 0,08 μm.

Eflo MBR
Základní parametry: použití městské, průmyslové odpadní 

vody, mechanický stupeň: 3 mm síto pro nenaředěné vody, maxi-
mální průtok: 120–1200 m3.d-1, výrobní řada: MBR 05 – MBR 50, 
pórovitost: 0,2 μm.

Kontejnerové ČOV firmy Envi-pur, s.r.o.
Projekt Evropské unie – fy ENVI-PUR Amedeus s podtitulem 

„Accelerate membrane development for urban sewage purificati-
on“ byl zahájen v roce 2005. Na projektu spolupracují pracovnící 
ÚVHO fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 
Pilotní MBR bude provozována pracovníky VUT Brno v rámci 
projektu MBR-train, který běží do 03/2010. 

Pro nové kontejnerové domovní čistírny odpadních vod byly 
zvoleny čtyři výrobní řady: 50, 100, 200 a 500 EO, s předpo-
kladem oddílné splaškové kanalizace se specifickou spotřebou  
150 l/os/den.

Výrobní řada membránových ČOV se předpokládá ve dvou 
variantách: 
a) varianta standardizované  ISO kontejnery,
b) varianta kontejnery Envi-pur.
Vyrovnávací nádrž

Vyrovnávací nádrž je vybavena dle velikosti MBR hrubobub-
linným elementem (do velikosti 200 EO) nebo pomaloběžným 
míchadlem (nad 200 EO) a čerpadlem pro čerpání do biologic-
kého stupně. Byla prověřena i možnost použití míchání hrubou 
bublinou i u velikostní řady 500 EO. Předpokládáme osazení 
bezpečnostního obtoku z vyrovnávací nádrže do odtoku z ČOV. Pro 
čistírny 50 a 100 EO byla vyrovnávací nádrž součástí kontejnerové 
čistírny, pro výrobní řady 200 a 500 EO byla vyrovnávací nádrž 
umístěna do nové samostatné nádrže. Důvod je jednoduchý: velké 
objemy pro vyrovnání snižují objemy pro biologickou část.
Čerpadla

Základním požadavkem pro návrh čerpadla bylo zvolení čerpa-
dla s macerátorem, který zaručí rozmělnění komunální odpadní 
vody při samotném čerpání do biologické části. Bude tím zaručen 
pravidelný substrát v biologii a nedojde k deficitu uhlíkatého 
znečištění v aktivaci.
Vybavení nádrže

Ve vyrovnávací nádrži nesmí dojít k sedimentaci kalové vody 
včetně tuhých látek z důvodu jejího následného zahnívání a vzni-
ku anaerobních procesů, z tohoto důvodu byly posuzovány dvě 
varianty:
a) využití hrubobublinné aerace – pro typové řady 50, 100, 200 EO

S použitím hrubobublinné aerace má firma Envi-pur velmi 
dobré zkušenosti z praxe při provozování domovních i kontejne-
rových čistíren, proto bude uplatněna i pro vyrovnávací nádrže 
v plastových a kontejnerových nádržích.
b) využití míchadel – typová řada 500 EO

Využití míchadel bude zvoleno pro větší domovní čistírny, 

Obr. 1. 
A3-Water Soluti-
ons – Xanten

Obr. 2. A3-Water Solutions – Kunduz (MaxBox)

Obr. 3. PURON™ MBR Pilot Systém

Obr. 4. Smith & Loveless – TitanMBR®

Obr. 5. Eflo MBR

z důvodu většího objemu nádrže, znečištění, průtoků a dosažení 
většího míchacího efektu.
Mechanické předčištění

Při návrhu řešení umístění mechanického stupně do ISO 
kontejnerů a membránových ČOV firmy Envi-pur byly zvažovány 
a vybírány produkty některých vybraných firem, působících na 
trhu v České republice v oblasti čištění odpadních vod.

Základním hodnotícím parametrem a kritériem výběru zařízení 
byla cena produktu, funkce zařízení (integrované zařízení), varian-
ty provedení a možnosti použití. Existují dvě varianty přítoku na 
mechanické předčištění: gravitační nátok nebo čerpání. Pokud 
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je vyrovnávací nádrž umístěna před mechanickým zařízením, je 
nátok na mechanický stupeň čerpán, je-li tomu naopak, může 
být nátok na mechanický stupeň i gravitační podle místních 
morfologických podmínek.

Výsledné možnosti způsobu řešení mechanického předčištění 
jsou: integrovaná zařízení, spádová válcová síta, rotační válcová 
síta a varianta bez mechanického zařízení. U varianty kontejnery 
ENVI-PUR – u MBR do velikosti 200 EO předpokládáme variantu 
bez předčištění. Cena mechanického zařízení by výrazně ovlivni-
la cenu čistírny odpadních vod. Čerpání nebo gravitační nátok 
komunálních vod do vyrovnávací nádrže respektive do aktivační 
nádrže bude zajištěn mělnícím čerpadlem (s macerátorem), aby 
došlo k rozmělnění tuhých hrubých nečistot.

Varianta standardizované kontejnery ISO – u standardizova-
ných ISO kontejnerů se předpokládá většinou čerpání z vyrov-
návací nádrže  na mechanický stupeň (čerpadlo s macerátorem). 
Mechanický stupeň bude u všech typových řad.
Biologický stupeň

Biologický stupeň sestává z denitrifikace, nitrifikace a separace 
kalu ponořeným membránovým modulem.

Parametry aktivace: látkové zatížení kalu Bx = 0,06 kg/kg/den, 
koncentraci kalu X = 10 kg/m3, míchací efekt ≥ 0,5.
Denitrifikace

Denitrifikační část aktivační nádrže musí být dokonale míchá-
na z důvodu zajištění optimálních podmínek pro denitrifikaci. 
Byly opět zvoleny stejné varianty jako u vyrovnávací nádrže:
a) využití hrubobublinné aerace – pro typové řady 50, 100, 200 EO,
b) využití míchadel – typová řada 500 EO.
Nitrifikace

Nitrifikace je vybavena jemnobublinnou aerací, jedná se o trub-
kové elementy s membránami z vysoce pevnostního silikonového 
elastomeru vhodné k nepřetržitému i k přerušovanému provo-
zu. V nitrifikační nádrži budou umístěny membránové moduly 
výrobce A3. Výrobní řada obsahuje 2 moduly: 20 m2 a 70 m2. 
Provzdušňování elementů bude řešeno individuálně pod mem-
bránou a v nitrifikaci samotné – viz dmychadla.
Dmychadla, míchadla

Návrh dmychadel je řešen porovnáním dvou variant. První vari-
antou je návrh společného dmychadla pro membrány a aktivaci 
– nitrifikaci. Druhou variantou pak návrh dvou dmychadel, jedno 
dmychadlo pro membrány a druhé dmychadlo pro nitrifikaci 
(jemnobublinný aerační systém), vyrovnávací nádrž a denitrifi-
kační nádrž (pro typové řady 50, 100, 200 EO). Pro typové řady 
500 EO se předpokládá použití míchadel ve vyrovnávací nádrži 
i v denitrifikaci.
Membránový modul

Na světovém trhu existuje celá řada výrobců membránových 
modulů, pro upřesnění uvádíme ty nejznámější: A3, Asahi Kasei, 
Busse, Huber, Inge, Koch, Kubota, Martin System, Microdyn 
Nadir, Mitsubishi Rayon, Novasep, Polymem, Puron, SFC 
Umwelttechnik, Siemens, Weise Water System. Z řady mem-
bránových modulů využíváme výrobce A3, s dalších výrobců 
v současnosti Martin System a Puron.
Rozměry deskového modulu A3

20 m2 – rozměr 1,065 x 0,551 x 0,39, objem 0,228 m3

70 m2 – rozměr 1,2 x 0,839 x 0,76, objem 0,765 m3

Čerpadlo permeátu bude jištěno plovákem minimální hladiny, 
plovákem pracovní hladiny a plovákem maximální hladiny. Mož-
ností je vybavení čerpadla frekvenčním měničem, který umožní 
chod čerpadla na konstantní průtok.  Na potrubí permeátu bude 
za čerpadlem permeátu osazeno čidlo TMP (trans-membrane 
pressure), které bude sloužit pro signalizaci nutnosti CIP (clea-
ning in place) – čištění membrán. 
Řízení provozu

Nitrifikační nádrže nad 500 EO budou vybaveny kyslíkovou 
sondou a kalibrační zobrazovací jednotkou, u menších velikostí 
dle přání zákazníka. Čistírny do 500 EO předpokládáme bez 

trvalé obsluhy, s občasnou kontrolou cca 1x týdně. U čistíren 
nad 500 EO předpokládáme obsluhu v pracovních dnech cca 
2 hod. denně (pracovník na 1/4 úvazku). 

Čištění membrán je nutno provádět cca 2x do roka. Jednou 
z možností bude membránový tank (výhodou je, že se nemusí 
manipulovat modulem, nevýhodou nutnost použití vždy nových 
chemikálií, nebo nádoby na jejich skladování). Druhou možností 
je čištění ve speciálních tancích (výhodou možnost mít připravené 
roztoky – chlornan, kyselina citrónová a louh pro korekci pH, 
nevýhodou nutnost manipulovat s membránou). 

Vzhledem k výhodám možnosti čištění ve speciálních tancích 
a zkušeností A3 bude zřejmě sledována více varianta CIP ve 
speciálních tancích. 

U MBR do 500 EO nebude řešeno, předpokládá se odčerpání 
kalu fekálním vozem 2x až 4x do roka v závislosti na koncentraci 
kalu v aktivační nádrži. Odtah by měl být řízen tak, aby koncen-
trace kalu neklesla pod 8 kg/m3 a nepřesáhla 18 kg/m3.

U MBR velikosti 500 EO předpokládáme využití některého 
z komerčně dodávaných zařízení (odvodňovací pytlovací zařízení, 
odvodňovací kontejnery apod.)

Závěr
Kontejnerové čistírny na českém trhu patří mezi inovační 

technologie čištění odpadních vod. Firma Envipur, s.r.o., vyvíjí 
v rámci projektu EU – Amedeus novou technologickou řadu 
čistíren, která poskytne uživatelům značný komfort, zjednoduší 
stavební, provozní a pořizovací náklady na čištění komunálních 
vod.  Výhodou nové technologie fungující na principu mikrofil-
trace je vysoká účinnost čištění pohybující se kolem 99 % dle 
CHSK, možnost znovu využití vyčištěných vod pro další potřeby 
(splachování, WC, zalévání zahrad) a hlavně naplnit směrnici 
229/2007 Sb., o vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
v místních oblastech, kde je nutno dodržet striktně imisní hod-
noty znečištění ve vodním toku.

Poděkování: V článku byly použity podklady získané v rámci pro-
jektu FT-TA3-012 „Minimalizace množství nutrientů a odpadních 
vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních“ a projektu 
FT-TA3/123 „Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu 
membránovým modulem“, realizovaných z prostředků státního 
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, řeše-
ných na ÚVHO, VUT FAST v Brně.
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EO Vyrovnání 
[m3]

Aktivace 
[m3]

Počet mebr. modulů 
[ks]

Net flux 
[LMH]

50 6 5 2 x2 0 12
100 11 10 1 x 70 + 1 x 20 11
200 20 20 2 x 20 + 2 x 70 11
500 25 50 6 x 70 11,5

Tab. 1. Vybrané parametry navrhovaných MBR čistíren



X

Ing. Daniel Vilím
Envi-pur, s.r.o.
Wilsonova 420

392 01 Soběslav
tel.: 381 203 226

e-mail: vilim@envipur.cz

Ing. Petr Houštím
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Ústav vodního hospodářství obcí

Žižkova 17, 602 00 Brno
tel.: 541 14 7 735

e-mail: hlustik.p@fce.vutbr.cz

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Ústav vodního hospodářství obcí

Žižkova 17, 602 00 Brno
tel.: 541 14 7 733

e-mail: hlavinek.p@fce.vutbr.cz

Ing. Jiří Kubík
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Ústav vodního hospodářství obcí

Žižkova 17, 602 00 Brno
tel.: 541 14 7 729 

e-mail: kubik.j@fce.vutbr.cz

Development of containerised MBR plant in the frame of 
EU project Amadeus (Vilím, D.; Hluštík, P.; Hlavínek, P.; 
Kubík, J.)

Key words
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This paper presents technical information used for detailed 
design and operation of containerised turn-key MBR plant 
of Envi-pur  ltd. company granted by  EU project Amedeus. 
The paper is divided into the following parts: overview of 
existing containerised MBR’s, containers, wastewater pre-
treatment, buffer tank, bioreactor, physical and chemical 
cleaning, equipment, machine room and operation of the 
MBR process. 

Zhodnotenie 5. bienálnej konferencie  
AČE SR Odpadové vody 2008

Asociácia čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou 
vodárenských spoločností, Global Water Partnership, Oddelením 
environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FChPT STU Bratislava, Vý-
skumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava a Katedrou 
zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava 
usporiadala 15.–17. októbra 2008 na Štrbskom Plese 5. bienálnu 
konferenciu s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2008. Prog-
ram konferencie bol rozdelený do nasledovných sekcií:
•	 plenárna sekcia 
•	 komunálne ČOV I.  a II. 
•	 legislatíva pre odpadové vody a kvalita vôd 
•	 kalové hospodárstvo ČOV a nové procesy separácie kalov I. a II.
•	 priemyselné odpadové vody I. a II. 
•	 stokové siete, odľahčovacie komory, vplyv vypúšťania odpado-

vých vôd na recipient I. a II. 
•	 riadenie a regulácia procesov na ČOV 
•	 špecifiká prevádzky a kontroly malých a domových ČOV 
•	 Fórum 33 – Prevádzka a kontrola ČOV 
•	 Fórum 33 – Nové technológie ČOV I. 

Dôležitou súčasťou programu boli aj dvojdňové posterové 
sekcie. Špecifické postavenie mala prednáška prof. J. Wannera 
o histórii odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktorá odznela 
ako otvorenie spoločenského večera a diskusnej noci. 

Fórum 33
Už tradičnou súčasťou konferencie boli samostatné prednáško-

vé a posterové sekcie mladých výskumníkov a prevádzkovateľov 

s názvom Fórum 33, ktorých sa zúčastnilo až 46 prvých autorov 
vo veku do 33 rokov. Príspevky v týchto sekciách boli hodnotené, 
pričom hodnotiace komisie mali ťažkú úlohu – kvalita príspevkov 
bola príliš vysoká, aby sa dalo jednoducho označiť lepšie a horšie. 
Ocenenými prvými autormi sa stali:
•	 Fórum 33: Nové technológie ČOV

1. Jakubčová Z. (ÚVHO FAST VUT Brno) a kol.: Membránová 
separácia aktivovaného kalu – čo môžeme očakávať a čo 
nesmieme opomenúť 

2. Dvořák L. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Kvalita permeátu 
z membránové separace aktivovaného kalu 

•	 Fórum 33: Prevádzka a kontrola ČOV 
1. Srb M. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Aplikace RBC řídící 

strategie na ČOV Česká Ves – Jeseník 
2. Rybár M. (Čovspol Bratislava): Odstraňovanie nutrientov 

počas prvého roku prevádzky ČOV Piešťany
•	 Fórum 33: Postery 

1. Galbová K. (OEI FCHPT STU Bratislava) a kol.:Porovnanie 
anoxickej granulácie v USB reaktore s rôznymi druhmi 
inokula

2. Špalková V. (OEI FCHPT STU Bratislava) a kol.: Možnosti 
použitia ko-substrátov pri anaeróbnom spracovaní kuku-
ričnej siláže

3. Dvořáková M. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Zanášení MBR 
jednotek v poloprovozním modelu

4. Kučera J. (VÚV TGM Praha) a kol.: Zkoušky účinnosti čištění 
domovních ČOV podle normy ČSN EN 12566-3 – náměty 
k revizi normy

(Vybrané ocenené príspevky by mali byť prezentované aj na 
stránkach tohoto časopisu). 

Zhodnotenie sekcí
K jednotlivým sekciám si dovolíme uviesť krátke zhodnotenie 

príspevkov:
1. Plenárna sekcia: V úvodnej konferenčnej prednáške pre-

zentoval zástupca partnera konferencie Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti T. Benikovský najbližšie aktivity spojené s rekon-
štrukciou ČOV L. Mikuláš (je to výnimočná ČOV s výrazným 
podielom problémových priemyselných odpadových vôd a za-
bezpečiť legislatívne požadované odstraňovanie nutrientov bude 
mimoriadne náročné – uvidíme na budúcej konferencii o 2 roky, 
ako sa to podarilo). V ďaľšej prednáške P. Chudoba z Veolie 
Voda prezentoval niekoľkoročný benchmarking rozhodujúcich 
prevádzkových parametrov na veľkých ČOV v ČR a EÚ. Polemi-
ka o tom, či sledované ukazovatele sú tie najsprávnejšie, je síce 
možná a žiadúca, v každom prípade ale takéto porovnávanie je 
dôležité a robí sa aj v iných vodohospodársky vyspelých kraji-
nách (aj keď tam sa väčšinou realizuje ako oficiálne dotované 
projekty – viď benchmarking projekt ŐWAV v Rakúsku s heslom 

Vítězové soutěže přednášek a posterů „Fórum 33“ na konfe-
renci AČE SR Odpadové vody 2008. V popředí zleva doprava: 
Ing. Jiří Kučera (VÚV – absolvent VŠCHT Praha), Ing. Markéta 
Dvořáková (VŠCHT Praha), Ing. Viera Špalková (VUT Brati-
slava), Ing. Katarína Galbová (VUT Bratislava), Ing. Martin 
Srb (VŠCHT Praha), Ing. Lukáš Dvořák (VŠCHT Praha), Ing. 
Zuzana Matulová (VUT Brno).
V pozadí organizátoři konference Ing. Miloš Dian  a Doc. Ing. 
Miloslav Drtil. Foto: prof. Jiří Wanner.
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„Lernen von den Besten“, bližšie na www. oewav. at; u nás sa 
jedná prevažne o aktivity jednotlivcov s entuziazmom). Pozrieť 
si uvedené čísla a konfrontovať ich s vlastnými prevádzkovými 
parametrami odporúčame všetkým prevádzkovateľom ČOV. 
P. Ďuroška z PVS Poprad upozornil na problém, ktorý dlhodobo 
avizujú všetky vodárenské spoločnosti v SR – súčasná cena 
stočného neumožňuje kumulovať financie na obnovu majetku 
vodárenských spoločností. Je to vážny problém, všetcia zainte-
resovaní o ňom vedia, resp. by mali chcieť vedieť, ale každoročne 
sa odsúva. Jedného dňa sa stane situácia nezvládnuteľnou... 
Len škoda, že práve pri týchto prednáškach neboli zástupcovia 
MŽP SR – momentálne v SR nie je akcia s tak vysokým počtom 
zainteresovaných účastníkov a absencia zástupcov MŽP SR je 
zarážajúca. Čo už ...?

2. Komunálne ČOV: Zo 7 prednášok boli 2 koncepčné (M. Dian 
a M. Dohányos: Špecifiká návrhu technológie odstraňovania N 
a Alternativní způsoby čistění odpadních vod). Autori informovali, 
čo všetko je nutné evidovať pri technologickom návrhu ČOV a aké 
nové procesy sú k dispozícii. 

Zvyšných 5 prednášok prezentovalo skúsenosti z prevádzky 
ČOV po rekonštrukcii. Je zrejmé, že podobných prednášok bude 
s počtom dokončených ČOV pribúdať a záujem účastníkov kon-
ferencií o tieto témy sa bude zvyšovať. Prax je najlepšia škola. 
Prehľad ČOV (R. Šorm – M. Boleslav, I. Bodík – Martin Vrútky, 
M. Lesanský – Paralimni Cyprus, K. Hartig – Kronstadt Rusko, 
J. Bednář – Uherské Hradiště) potvrdzuje, že slovenskí a českí 
projektanti a dodávatelia sa úspešne uplatňujú nielen na domá-
com, ale aj na zahraničnom trhu. 

3. Legislatíva pre odpadové vody a kvalita vôd: Absenciu 
zástupcov MŽP SR nahradila už tradične fundovaným spôso-
bom J. Šumná s kolegyňami z VÚVH a informovala, čo nové sa 
pripravuje v oblasti legislatívy odpadových vôd a nakladania 
s kalmi. D. Fabryová a kol. zo SHMÚ podala sumárnu správu 
o hodnotení odpadových vôd a zmenách v kvalite povrchových 
vôd v SR. Ako by mala vyzerať komunikácia ministerstva s od-
bornou verejnosťou už tradične ukázala V. Jáglová z MŽP ČR 
– navštevuje pravidelne všetky významné odborné akcie v ČR 
a jej entuziazmus a snaha informovať o pripravovanej legislatíve 
a, najmä, načúvať požiadavkám a skúsenostiam z praxe je vý-
nimočná (ďakujeme ).  Na konferencii informovala o stave vôd 
v ČR a práci na Vodnom zákone v ČR. 

4. Kalové hospodárstvo ČOV a nové procesy separácie 
kalov: Už tradične silné sekcie s vážnym záujmom účastníkov 
prezentovali tento rok 3 nosné témy. 

Rezervy vo využívaní energie z bioplynu predstavil I. Bodík 
a kol. v originálnej štúdii porovnávajúcej kapacity anaeróbnej 
stabilizácie na komunálnych ČOV v SR (rezervy sú obrovské, 
len treba legislatívne rozviazať ruky racionálnym prevádzkova-
teľom). 

Vybrané problémy prevádzky kalového hospodárstva už tradič-
ne v údernom štýle „čo – prečo – ako na to“ predniesol „nestor“ 
československého kalového hospodárstva K. Sýkora. 

Procesy separácie a využitia kalov predstavili F. Červenka (nový 
spôsob chemickej predúpravy kalu pred odvodnením spojený 
s výrazným zvýšením sušiny odvodňovaného kalu); J. Boráň 
(originálna procesná a ekonomická štúdia o vplyve flokulantov na 
odvodnenie na mestskej ČOV Tetčice); K. Kratochvíl (uplatnenie 
filtrácie namiesto usadzovania na ČOV – tzv. SFT filtre na primárny 
a prebytočný kal – vyzerajú ako reálne uplatniteľné na viacerých 
ČOV); K. Plotěný (odporúčania pre návrh a výberové konania na 
ČOV s membránovou filtračnou MBR technológiou); P. Németh 
(opis poloprevádzkovej MBR jednotky na priemyselnej ČOV; táto 
práca je názornou ukážkou ako má vyzerať prieskum čistiteľnosti 
problémových odpadových vôd; autorský kolektív z Dusla Šaľa 
a VÚCHT sa týmto spôsobom už roky zaoberá intenzifikáciou 
procesov na ČOV Duslo a je len škoda, že takýchto teamov „vý-
skumník – prevádzkovateľ“ nie je viac). 

5. Priemyselné odpadové vody: táto sekcia bola obsahovo 
pestrá. M. Buday z VÚCHT predstavil výsledky laboratórneho 
prieskumu čistenia špecifických odpadových vôd z Duslo Šala 
(komentár rovnaký ako v predošlom odstavci). Ďalšie príklady 
správneho prístupu k návrhu technológie na priemyselné od-
padové vody (laboratórny výskum – poloprevádzkový výskum 
– projekt) predstavil ďalší z radu skúsených kolegov V. Hlavačka. 
I. Rusník zhrnul niekoľkoročné výsledky rekonštrukcie a opti-
malizácie ČOV, ktorá bola pôvodne určená pre odpadové vody 
z kožiarskych závodov (výsledky spojené s popisom technológie, 
kvality vody a spotreby energie). L. Novák predstavil technológiu 
aktivácie s kombinovanou biomasou (technológiu, ktorú už dlhé 
roky prezentuje odborná literatúra u nás ako perspektívnu, ale 
až posledné mesiace boli dané do prevádzky dve ČOV s nosičmi 

biomasy v aktivácii. Ako ukazujú výsledky, je to technológia vhod-
ná pre rôzne varianty ČOV a ich cenovo rozumnú intenzifikáciu). 
M. Hutňan zhrnul výsledky laboratórneho prieskumu anaerób-
neho spracovania G-fázy v UASB reaktore (výsledky potvrdili, že 
tento substrát môže byť obrovským zdrojom energie z bioplynu; 
ale: pozornosť treba venovať chemicko-technologickému návrhu 
reaktora a jeho inokulácii). P. L. Radavelli predstavil možnosti 
využitia kyslíka ma ČOV (je to výnimočný prístup, ale uplatniteľný 
napr. na ČOV so sezónnou prevádzkou). 

6. Stokové siete, odľahčovacie komory, vplyv vypúšťania 
odpadových vôd na recipient: Sekcie s 8 prednáškami spre-
vádzal zvýšený záujem účastníkov. Nosnou témou boli generely 
kanalizácie a koncepcie nakladania s vodami z povrchového 
odtoku (T. Gibala – Trenčín; P. Hlavínek – Boskovice, Slavkov; 
M. Sokáč – vybrané rozvojové územia Bratislavy). Problematike 
objektov na dažďové vody a obnove stokových sietí sa v dvoch 
prednáškach venoval jeden z dlhodobo najaktívnejších kolegov 
v odbore odvádzania odpadových vôd D. Rusnák (jednak predsta-
vil nové objekty na dažďové vody pre projektantov, jednak kom-
plexne informoval o nových, pripravovaných a novelizovaných 
STN v danej oblasti). Vplyv odtoku vyčistených odpadových vôd 
na recipienty a podzemné vody predstavili v dvoch prednáškach 
kolegovia z VÚV TGM Praha P. Eckhardt a M. Váňa (pozn.: na 
konferenciu prišla z tejto inštitúcie veľmi silná zostava mladých 
kolegov; 7 príspevkov z VÚV TGM s prakticky využiteľnými in-
formáciami – to nebývalo). 

7. Riadenie a regulácia procesov na ČOV: Na prvý pohľad 
malá sekcia, ale plná praktických informácií a ukážok, ako ria-
diť a regulovať komplikované procesy na ČOV s odstraňovaním 
nutrientov. K. Kucman z VÚVH Bratislava v exaktnom príspevku 
predstavil možnosti a dôsledky optimálnej recirkulácie vratného 
kalu (využiteľné najmä tam, kde je možnosť plynule regulovať 
tok vratného kalu. Dúfajme, že takých ČOV bude čo najviac; je 
to dôležitý regulačný prvok). V. Hayden z PVPS Poprad a kole-
govia z Hach Lange predstavili pozitívne aj negatívne skúsenosti 
z regulácie na veľkých komunálnych ČOV Poprad a na ČOV 
v Anglicku (u kolegov z Hach Lange, najmä u M. Kollára je vidno 
systematickú snahu informovať nielen o produktoch svojej firmy, 
ale všeobecne a kriticky definovať výhody a nevýhody nových 
regulačných systémov. Pre vodohospodársku verejnosť dôležité, 
lebo regulácia na ČOV nás neminie).

8. Špecifiká prevádzky a kontroly malých a domových ČOV: 
Vznikla veľmi zujímavá sekcia. Konfrontovali sa skúsený dlhoročný 
prevádzkovateľ malých ČOV (J. Foller – VAS Brno: doporučenia 
pre návrh ČOV, koncepcia domových ČOV, ekonomika malých 
ČOV, špecifické problémy ako je melnenie splaškov, 1 mm hrab-
lice, skutočná kvalita vyčistenej vody atď.); zástupcovia inšpekcie 
prezentujúci ich problémy pri kontrole malých ČOV (K. Ďurišová 
z SIŽP; kiež by viac kolegov z SIŽP chodilo na tieto akcie) a zástup-
ca výskumu (J. Kučera z VÚV TGM: detailný a prakticky využiteľný 
rozbor domových ČOV v reáliách SR a ČR). 

9. Fórum 33 – sekcie Prevádzka a kontrola ČOV + Nové 
technológie ČOV: Tieto sekcie potvrdili, že nastupuje silná ge-
nerácia mladých výskumníkov a prevádzkovateľov, ktorí majú 
čo povedať a vedia to povedať (čo nie vždy je bežné). 

Až 5 príspevkov sa týkalo membránovej filtrácie kalu (A. Blšťáková 
z FCHPT STU Bratislava o vplyve aerácie na upchávanie polopre-
vádzkovej filtračnej jednotky; T. Pikorová z VUT Brno o ca ročnom 
veľmi podrobnom monitoringu reálnej domovej ČOV s filtráciou; 
L. Dvořák z VŠCHT Praha o dlhodobom monitoringu chemickej 
a mikrobiologickej kvality odtoku z ČOV s filtráciou; J. Vondrysová 
z VŠCHT Praha o anaeróbnom rozklade kalov z aktivácie s MBR 
a produkcii bioplynu; Z. Jakubčová z VUT Brno o membránovej 
filtrácii komplexne). Odozvu v tejto časti vyvolala najmä prednáška 
Z. Jakubčovej – okrem hlavných výsledkov z 2ročného laboratórne-
ho a poloprevádzkového výskumu MBR prezentovala benchmarking 
ČOV s membránovou filtráciou. Uvedený bol sumár rozhodujúcich 
projekčných a prevádzkových parametrov (prevažne vztiahnutých 
na EO, resp. kg BSK5) z dostupných podkladov o týchto ČOV u nás 
aj vo svete. Vznikol tak materiál (v našej literatúre jednoznačne 
originálny), ktorý ukazuje nielen na výhody tejto technológie (vy-
nikajúca kvalita odtoku, úspora objemov), ale aj na jej skutočné 
nevýhody (stále vysoké investičné náklady, vyššie prevádzkové 
náklady, pretrvávajúce problémy s upchávaním membrán). V zá-
vere konfrontuje získané čísla s realitou na konvenčných ČOV. Pre 
každého potenciálneho projektanta a prevádzkovateľa membránovej 
filtrácie sú čísla v tomto príspevku užitočné. 

Ďalšie príspevky sa týkali využitia nových metód na analýzu mik-
robiologického zloženia kalov a ich praktického využitia (D. Vej-
mělková VŠCHT Praha) a zvýšenia účinnosti odstraňovania dusíka 
pomocou imobilizovaných kultúr (A. Boušková, Lentikats ČR). 
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Zaujímavú technológiu prezentovala P. Pagáčová (FChPT STU 
Bratislava) – využitie upflow reaktorov s anoxickou granulova-
nou biomasou. Jedná sa o špecifický druh biomasy, ktorá tvorí 
niekoľkomilimetrové granule, má výnimočné sedimentačné vlast-
nosti, v denitrifikačnom reaktore je možné udržať výrazne vyššie 
koncentrácie kalu v porovnaní s reaktormi s vločkovitou alebo 
nárastovou biomasou, a tým pádom sú uplatniteľné zaťaženia 
týchto reaktorov vyššie v porovnaní s konvenčnými technológiami 
(výsledkom sú značné úspory objemov). Hlavnou výhodou ale 
je, že granulácia je proces spontánny a ako inokulum sa môže 
použiť akýkoľvek kal – len treba vedieť, ako v procese granulácie 
postupovať (nájdete v článku). 

Podrobné prevádzkové výsledky a najmä skúsenosti z ČOV 
prezentovali M. Rozkošný (VÚV TGM Brno – koreňové ČOV) 
a E. Mlejnská (VÚV TGM Praha – koreňové ČOV), O. Vodička 
(Veolia Voda Pardubice – bilancia dusíka a spontánna de-
nitrifikácia v objektoch chemického stupňa na priemyselnej 
ČOV), M. Rybár (Čovspol Bratislava – biologické odstraňovanie 
nutrientov na ČOV Piešťany, bilancie procesov denitrifikácie 
a zvýšenej asimilácie fosforu v závislosti od zloženia odpadovej 
vody, skúsenosti s reguláciou, anoxická prevádzka regenerácie, 
bilancia zrážania P atď. atď. sú preštudovania hodné najmä pre 
technológov a navrhovateľov technológií ČOV; pozor: treba čítať 
s kalkulačkou v ruke). 

RBC riadenie ČOV Česká Lípa predstavil M. Srb z VŠCHT 
Praha – táto práca ukazuje, akým dôležitým nástrojom v rukách 
odborníka sú údaje z ČOV merané v reálnom čase a ako je mož-
né zvýšiť účinnosť odstraňovania dusíka. Uvedené poznatky sú 
uplatniteľné najmä na ČOV s prerušovanou aeráciou (a tých je 
v SR a ČR čoraz viac). 

P. Švehla z ČZU Praha prezentoval výsledky laboratórneho 
výskumu vplyvu teplôt na nitrifikáciu vôd s vysokým obsahom 
NH4-N (výsledky sú využiteľné najmä pri kontrole nitrifikácie 
v kalových vodách; a tie ovplyvňujú kvalitu vôd na prítoku do 
ČOV, resp. biologického stupňa, na každej ČOV). 

Počítačové modelovanie procesov na ČOV pomocou programov 
ASM1 na ČOV N. Zámky prezentovala L. Černochová z FChPT 
STU Bratislava. Po čase opäť praktické využitie matematického 
modelovania a dynamických simulačných výpočtov na slovenskej 
ČOV; navyše práca sa zaoberá aj špecifickými prípadmi ako je 
napr. vplyv dovážaných vôd zo septikov, vplyv kalovej vody. 

F. Wanner z VÚV TGM Praha sa zameral na zriedkavý problém 
– vypovedaciu hodnotu rôznych druhov zlievaných vzoriek. Súbor 
11 ČOV je dostatočný pre získanie reprezentačných výsledkov. 

10. Posterová sekcia: Prevažná časť príspevkov do poste-
rovej sekcie bola od autorov do 33 rokov z vysokých škôl (už 
štandardne najmä z VŠCHT Praha a FChPT STU Bratislava, 
ale vyšší počet príspevkov sme zaregistrovali aj z VUT Brno). 
Kvalita a rozsah tém svedčia o tom, že výskum v oblasti čis-
tenia odpadových vôd a spracovania kalov sa za posledné 2 
roky zintenzívnil, čo svedčí okrem iného najmä v SR aj o aspoň 
čiastočnom navýšení grantových prostriedkov na tento výskum. 
Takisto konštatujeme zvýšený počet doktorandov na zaintere-
sovaných vysokých školách. To že sa títo kolegovia prezentujú 
práve na konferencii Odpadové vody je pre organizátorov akcie 
významným pozitívom („...kde inde ak nie na Odpadových 
vodách v Tatrách...“ – to je jedno z konštatovaní, čo odznelo 
v kuloároch hotela Patria ). 

Hlavné výskumné témy prezentované v rámci posterovej sekcie 
boli:
-  ozonizácia, fentonova reakcia a využitie heterogénnych foto-

katalyzátorov pri čistení odpadových vôd, využitie
-  granulácia denitrifikačného kalu
-  membránová filtrácia vyčistených odpadových vôd
-  decentralizované čistenie odpadových vôd
-  vplyv odpadových vôd na recipienty

-  aktivácia s kombinovanou biomasou a jej výskum v laboratór-
nom modeli a na mestskej ČOV

-  meranie rýchlosti a inhibície nitrifikácie a ďalších biochemic-
kých procesov

-  biodegradabilita a analytické stanovenie vybraných organic-
kých zlúčenín

-  imobilizovaná biomasa
-  stripovanie amoniaku
-  pyrolýza kalov
-  produkcia bioplynu z agropotravinárskych komodít
-  testovanie domových ČOV
-  dezintegrácia vláknitého kalu 
-  mikrobiologická analýza kalov
-  národný program pre vykonávanie EÚ smerníc v oblasti ochra-

ny vôd. 
Záver

Konferencie sa zúčastnilo 315 účastníkov a celkový počet prí-
spevkov bol 95 (z toho už tradične viac ako polovica z ČR; táto 
akcia vždy bola slovenskou a českou naraz, tak ako slovenské 
a české AČE). Tieto čísla potvrdzujú, že odpadové vody sú nielen 
aktuálnym problémom, ale že sa neustále zvyšuje aj množstvo 
nových poznatkov a najmä vlastných skúseností. A takisto to 
svedčí o tom, že Odpadové vody vo Vysokých Tatrách sa stali 
akciou, ktorá láka a priťahuje a ktorá je zárukou kvality a snáď 
aj spokojnosti účastníkov. 

Záverom si dovoľujeme poďakovať predovšetkým autorom, 
ktorí si našli čas pripraviť svoje príspevky a podeliť sa o svoje 
poznanie. Takisto ďakujeme tým, ktorí konferenciu pomohli za-
bezpečiť organizačne – podľa odozvy účastníkov všetko prebehlo 
bez vážnejších problémov. V neposlednom rade si dovoľujeme 
oceniť aj organizačnú a sponzorskú úlohu partnerov a sponzorov 
konferencie, ktorými boli Asociácia vodárenských společnosti, 
Čovspol Veolia Water Solutions Technologies a. s. , Kemifloc 
Slovakia s. r. o. , Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. , Siemens 
s. r. o. Water Technology a Veolia Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť a. s. . Dúfame, že aj oni boli s priebehom 
konferencie spokojní a že sa im bude naďalej dariť pri realizácii 
svojich profesných plánov a projektov. 

PS: Podrobný program konferencie nájdete na www. acesr. sk. 
Ak by čitateľ tohto krátkeho zhodnotenia, ktorý sa nezúčastnil 
konferencie, mal záujem o niektorý z príspevkov, je možné na 
adresu organizačného výboru konferencie (viď adresu autorov) 
poslať žiadosť o dodatočné zakúpenie zborníka. 

Miloslav Drtil
Miroslav Hutňan

Igor Bodík
Oddelenie environmentálneho inžinierstva 

FChPT STU Bratislava 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Čistírenské listy – pravidelná součást časopisu 
Vodní hospodářství – jsou určeny pro výměnu informací 
v oblasti stokování, výzkumu, vývoje a aplikace čistírenských 
technologií, legislativy a hodnocení provozu stokových sítí 
a čistíren odpadních vod.
Redakční rada: Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda, 
Ing. Karel Hartig, CSc., doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.,  
Ing. Petr Prax, PhD, Ing. Milan Přibyl, PhD, Dr.-Ing. Radovan 
Šorm, Ing. Václav Hammer, Ing. Karel Pryl.
Čistírenské listy vydává Asociace čistírenských expertů 
České republiky AČE ČR.

Kontaktní adresa:
AČE ČR - sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: ace@ace-cr.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

26. a 27. 2. Řešení extrémních požadavků 
na čištění odpadních vod, 3. konference, Blan-
sko. Info: Ing. Jan Foller, tel.: 545 532 370, 
GSM: 737 508 640, e-mail: foller@vasgr.cz

Druhý cirkulář ke stažení je k dispozici na 
adrese: http://www.vodarenska.cz/file/Cir-
kular2_konfBlansko09.pdf
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Anaerobní procesy BIOTHANE pro čištění odpadních vod
V roce 2008 se společnost BIOTHANE stala součástí skupiny VE-

OLIA. Jde o jednu z nejvýznamnějších akvizic společnosti VEOLIA 
v posledních letech. Na českém trhu zastupuje technologie vyvinuté 
a aplikované společností BIOTHANE firma VWS MEMSEP jako dce-
řinná společnost skupiny Veolia Water Solutions & Technologies.

Základ portfolia technologií firmy BIOTHANE tvoří zejména 
anaerobní procesy. Jde tedy o vysoko zátěžové anaerobní reaktory 
pracující s granulovanou biomasou, typu UASB a EGSB. Dále do 
portfolia patří kontaktní reaktory BIOBULK a reaktor na biologické 
odsiřování bioplynu BIOPURIC. BIOTHANE je jednou ze společ-
ností, která stála u zrodu této technologie a aktivně se podílela na 
jejím vývoji. V roce 1973 byl instalován první poloprovozní UASB 
reaktor na odpadních vodách z cukrovarnického průmyslu, který 
pak v roce 1976 následovala první instalace UASB reaktoru. Bio-
bed® EGSB reaktor by vyvinut začátkem devadesátých let, kdy též 
proběhly první úspěšné instalace. Dnes převládají dodávky Biobed® 
EGSB reaktorů. Zajímavým 
produktem zejména pro men-
ší průmyslové podniky je 
modulární systém Biobed® 
MP, který může tvořit až pět 
modulů EGSB, každý s maxi-
mální kapacitou 1 t CHSK/den. 
V současnosti reprezentuje 
technologie BIOTHANE více 
než 450 úspěšných instalací 
po celém světě. 

Princip
Jádrem anaerobních procesů je aktivita methanogenních bakterií, 

které přeměňují organický substrát (nižší mastné kyseliny) na me-
tan. Činností dalších skupin bakterií, které štěpí složitější organické 
sloučeniny na nižší mastné kyseliny, vzniká také oxid uhličitý. 
Směs metanu (60–80 %) a oxidu uhličitého tvoří bioplyn, který 
je energeticky využitelný podobně jako zemní plyn. Celý proces 
je mezofilní, největší účinnosti tedy dosahuje při teplotě 35 °C. 
Největší výhodou při aplikaci této technologie ve srovnání s kla-
sickým aerobním rozkladem je jednoznačně úspora na provozních 
nákladech. Na klasické aerobní ČOV probíhá oxidace organických 
znečišťujících látek pomocí aerobních bakterií, které spotřebovávají 
vzdušný kyslík. Tato biomasa také poměrně rychle narůstá, což 
způsobuje relativně vysokou produkci přebytečného kalu (cca 30 % 
rozložené CHSK). Spotřeba elektrické energie na provzdušňování 
nádrží a finální likvidace přebytečného kalu jsou dvě nejdůležitější 
položky tvořící provozní náklady ČOV. Anaerobní technologie jsou 
právě v těchto bodech velmi účinné, jednak proto, že proces probíhá 
bez přítomnosti vzdušného kyslíku a šetří se tím tedy náklady na 
elektrickou energii, dále produkce kalu je velmi nízká (cca 1–3 % 
rozložené CHSK) a tím je i nízká spotřeba nutrientů, pokud daný typ 
odpadních vod dávkování nutrientů vyžaduje. Nespornou výhodou 
je pak produkce bioplynu. Při nižších teplotách čištěné odpadní 
vody se bioplyn částečně spotřebuje na ohřev odpadní vody na 
optimální teplotu 35 °C. Velká část produkovaného bioplynu je pak 
využitelná pro výrobu tepla, případně ‚zelené‘ elektrické energie 
v kogeneračních jednotkách. Neposlední výhodou je kompakt-
nost celého systému díky vyššímu aplikovatelnému objemovému 
zatížení. Obecně reaktory UASB a EGSB jsou cca 10–20x objemově 
méně náročné než systém klasický.

UASB A EGSB reaktory 
UASB reaktor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) je konstrukčně 

starší typ reaktoru, který funguje na bázi kalového lože granulované 
biomasy, které je protékané zespoda nahoru. Hlavní část konverze 
znečištění na metan probíhá právě v tomto loži. Separace biomasy, 
bioplynu a vody je zajištěna pro tyto účely speciálně zkonstruova-

ným separátorem umístěným v horní části reaktoru. Reaktory jsou 
nejčastěji betonové s polypropylenovými vnitřními vestavbami. 
Uvnitř reaktoru se pak nenachází žádná pohyblivá strojní část, což 
maximálně zjednodušuje jeho údržbu. 

Biobed® EGSB reaktor (Expanded Granular Sludge Bed) je novější 
typ reaktoru, který pracuje s granulovanou anaerobní biomasou 
v expandovaném loži. Díky tomu je ve srovnání s UASB reaktorem 
zajištěno intenzivnější míchání, a tak i homogenní distribuce substrá-
tu. Toto uspořádání tedy ve svém důsledku umožňuje aplikovat vyšší 
objemové zatížení a Biobed® EGSB reaktor je ve srovnání s UASB ješ-
tě kompaktnější. Princip průtoku odpadní vody granulovaným ložem 
a separace na třífázových separátorech jsou podobné jako u Biobed® 
EGSB reaktoru. Konstantní intenzivní míchání a homogenní nátok, 
který je esenciální pro stabilní provoz reaktoru, je zajištěn externí 
recirkulací pomocí čerpadel a není závislý na produkci bioplynu. 
Biobed® EGSB reaktor je 
možné dodat jak v pro-
vedení nerezovém, tak 
i ocelový s epoxidovým 
vnitřním nástřikem nebo 
i v betonovém provedení. 

V současné době je zhru-
ba 80 % dodávaných reak-
torů typu EGSB, nicméně 
zejména u některých typů 
odpadních vod je vhod-
nější aplikace UASB reak-
toru. V UASB reaktoru je 
díky nižšímu objemovému 
zatížení obecně delší doba 
zdržení, což je výhodnější 
zejména u odpadních vod, 
které obsahují složitější 
organické sloučeniny nebo 
nerozpustné látky organic-
kého charakteru.

Modulární systém 
Biobed® MP 

Velmi zajímavým produktem aplikovatelným na českém trhu jsou 
velmi kompaktní Biobed® EGSB modulární jednotky. Ve srovnání 
s jediným reaktorem specifického návrhu nabízí modulární systém 
mnoho výhod jako je rychlá instalace, snížení projekčních prací 
apod. Všechny součásti systému jsou smontovány ve výrobním 
závodě, řádně testovány a podrobí se inspekcím kvality a teprve 
potom jsou transportovány na místo instalace jako prefabrikované 
moduly připravené k zapojení do komplexního systému ČOV. 
Systém modulárních jednotek je navržen takovým způsobem, 
aby vyžadoval minimální zásahy obsluhy, takže jeho výkonnost 
nezávisí tak silně na dovednostech obsluhy. Samozřejmě obsluha 
je dostatečně proškolena během nabíhání tak, aby získala maxi-
mální jistotu při provozování systému. Modulární systém Biobed® 
EGSB je možné dále jednoduše rozšiřovat a zvyšovat tak celkovou 
kapacitu. Na jednu základní jednotku CT je možné připojit až 5 
modulů EGSB. Může tedy dojít k navýšení až na 250 % původního 
látkového zatížení. Celý systém je navržen s dostatečným počtem 
připojovacích bodů tak, aby toto rozšíření mohlo kdykoliv hladce 
proběhnout. Prefabrikovaný charakter systému umožňuje snadnou 
instalaci během 2–3 týdnů. Celková doba dodávky je v každém pří-
padě výrazně kratší než u reaktoru přizpůsobeného a navrhovaného 
pro konkrétní zatížení.

Schéma Biobed® EGSB reaktoru

Biobed® MP jednotky, Polsko
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Aplikace 
Obecně je výhodné technologii vysokozátěžových anaerobních 

reaktorů aplikovat na teplejší odpadní vody obsahující vyšší 
koncentrace biologicky snadno rozložitelného CHSK. Za určitých 
podmínek, zejména díky externí recirkulaci, je možné tento pro-
ces aplikovat i na odpadní vody obsahující vysoké koncentrace 
organických látek, které jsou při těchto koncentracích toxické vůči 
organismům. Většina těchto látek je pak v nižších koncentracích, 
které jsou dosažitelné vhodným dimenzováním externí recirkulace, 
naopak vhodným substrátem pro anaerobní bakterie. Stejně tak 
je možné principiálně využít tento proces i pro čištění zředěných 
nebo chladnějších odpadních vod, v těchto případech je ovšem 
nutné prověřit návratnost takové investice vzhledem k zvýšeným 
provozním nákladům a snížené účinnosti.

Perspektivy pro Českou republiku
Jak je patrné z výše uvedených faktů, anaerobní technologie mají 

širokou možnost aplikace i na českém trhu. Perspektivní se jeví 
zejména aplikace modulárního systému, kde tímto způsobem lze 
docílit úspory investičních nákladů.

Firma VWS MEMSEP, která reprezentuje technologie společnosti 
BIOTHANE na českém trhu, je pak připravena reagovat na poptávku 
po těchto procesech. 

Biobed® EGSB reaktor, Lapin Kulta, Finsko

Ing. Petr Horecký
petr.horecky@veoliawater.com
VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5
www.biothane.com
www.veoliawaterst.com
www.memsep.cz
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Konference  
Vodní toky 2008
Jan Plechatý

Klíčová slova
financování opatření na vodních tocích – plánování v oblasti vod 
– operační program Životní prostředí – Program prevence před 
povodněmi – novela vodního zákona – protipovodňová opatření 
technického charakteru – revitalizace vodních toků

Souhrn
Článek shrnuje výsledky konference s mezinárodní účastí Vodní 

toky 2008, která proběhla v listopadu v Hradci Králové. Hlavní 
témata byla orientována na problematiku legislativy, plánování 
v oblasti vod se zaměřením na vodní toky, financování staveb na 
ochranu před povodněmi a zlepšení vodního režimu v krajině, 
i na prezentaci konkrétních příkladů projektů.

u

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí 
Labe, státní podnik a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
v dohodě s ostatními státními podniky Povodí, Zemědělskou vodo-
hospodářskou správou a státním podnikem Lesy ČR, připravily na 
dny 25. a 26. listopadu 2008 již tradičně v Hradci Králové odbornou 
konferenci s mezinárodní účastí „Vodní toky 2008“. 

Na konferenci se přihlásilo rekordních více než 420 účastní-
ků z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových 
a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samo-
správ a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí.

Stejně jako v loňském roce se konference konala v hotelu Čer-
nigov, jehož příjemné prostředí, přes více než naplněnou kapacitu 
hotelu a konferenčního sálu, splnilo i tentokrát očekávání organi-
zátorů i účastníků konference. 

Již tradičními hlavními partnery letošní konference byly význam-
né stavební firmy působící ve vodním hospodářství – Metrostav 
a.s., SMP Construction CZ a.s. a VCES a.s., které se prezentovaly 
v průběhu konference samostatným vystoupením. 

Odborné zaměření konference bylo orientováno do dvou hlav-
ních okruhů:
•	 Obor vodních toků, kde byly příspěvky týkající se legislativy, 

financování a plánování, a 
•	 Technická opatření na vodních tocích, a to hodnocení efektiv-

nosti projektů a zkušenosti z přípravy a realizace projektů.
V čestném předsednictvu konference přivítal zástupce orga-

nizátorů Ing. Jiří Valdhans, ředitel VRV a.s., primátora města 
Hradec Králové Ing. Otakara Divíška, zástupce odborného garanta 
konference – Ministerstva zemědělství – Ing. Radku Bučilovou, 
ředitelku odboru integrovaného financování ve vodním hospodář-
ství a Ing. Miroslava Krále, CSc., ředitele odboru vodohospodářské 
politiky, Ing. Petra Víta, vedoucího odborné skupiny České vědec-
kotechnické vodohospodářské společnosti, Ing. Tomáše Vaňka, 
generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik, a dále zástupce 
hlavních partnerů konference Ing. Karla Vojáčka z Metrostavu 
a.s., Ing. Jana Freudla ze SMP Construction CZ a.s. a Ing. Miloše 
Emmera z VCES a.s.

Konferenci slavnostně zahájil primátor města Hradec Králové 
Ing. Otakar Divíšek, který mj. vyjádřil, že pro město Hradec Králové 
je ctí každoročně přivítat odbornou vodohospodářskou veřejnost na 
této významné konferenci, na které sleduje každoročně vzrůstající 
zájem o projednávaná témata.

Obor vodních toků 
Odborné přednášky 1. bloku zahájil svým vystoupením 

Ing. Miroslav Král, CSc., ve kterém seznámil účastníky s aktuál-
ními informacemi k legislativním změnám na úseku vodních toků. 
Připomněl, že od 1. 7. 2008 vstoupila v platnost malá povodňová 
novela vodního zákona, která mj. zavedla vyvlastňovací titul pro 
stavby na ochranu před povodněmi ve veřejném zájmu. V současné 
době se připravuje nařízení vlády k § 68, odst. 2 malé novely vod-
ního zákona, o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škod 
v územích určených k řízení rozlivů povodní.

Dále Ing. Král informoval o současném stavu přípravy velké 
novely vodního zákona, která má být předložena vládě do 31. 3. 
2009. Tato novela zahrne zkušenosti ze sedmileté aplikace vodního 
zákona a dokončí transpozici nové legislativy EU. Ohledně oboru 
vodních toků zmínil některé změny, které se budou týkat podmínek 
pro povolování vodních děl, definice koryta vodního toku, úpravy 
institutu správy vodních toků, změny v povinnostech vlastníků 
staveb v korytech vodních toků, vlastníků vodních děl apod. V této 
novele vodního zákona se promítnou i některé úpravy týkající se 
plánování v oblasti vod, a to na základě upozornění Evropské komi-
se na nesprávnou transpozici Rámcové směrnice na úseku definic 
pojmů a vyžadovaných postupů.

Na přednášku Ing. Krále navázala vystoupení Ing. Radky Buči-
lové, která podala aktuální informaci k implementaci programu 
MZe – Podpora prevence před povodněmi II. Dosud bylo podáno 
celkem 125 návrhů na dotace staveb na ochranu před povodněmi, 
s celkovými investičními náklady 6,5 mld. Kč. Popsala systém 
administrace Programu, zejména funkci finančního manažera, 
strategického experta, environmentálních expertů a meziresortní 
pracovní skupiny. Dosud byly čerpány finanční prostředky ve výši 
téměř 1,5 mld. Kč. Závěrem informovala o připravovaných úpra-
vách Dokumentace programu a Závazných pravidel pro rok 2009. 
Předpokládá se, že bude zrušen institut „navrhovatele“ a budou 
přijímány žádosti minimálně na úrovni zpracované dokumentace 
pro územní řízení. Alokační období Programu bude prodlouženo 
až do roku 2013.

Ing. Michal Slezák, vedoucí oddělení ze Státního fondu životního 
prostředí, vystoupil s informací o podmínkách financování opat-
ření k optimalizaci vodního režimu v krajině a omezování rizika 
povodní v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 
Přiblížil účastníkům konference podmínky financování, s odkazem 
na Implementační dokument jak pro opatření 1.3.2. – Eliminace 
povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňo-
vých opatření, tak i opatření 6.4. – Optimalizace vodního režimu 
krajiny. V rámci 2. výzvy OPŽP bylo podpořeno v rámci opatření 
6.4. již 211 žádostí v celkové výši téměř 1 mld Kč. V 6. výzvě OPŽP 
bylo podáno dalších 448 žádostí na tato opatření, z toho však jen 
20 projektů na revitalizace vodních toků. V 6. výzvě bylo dále 
podáno 9 žádostí na opatření 1.3.2. Další výzva se předpokládá ve 
2. polovině roku 2009.

Dalším přednášejícím byl zahraniční host Ing. Ján Munkáči ze 
Slovenského vodohospodářského podniku, s.p., který vystoupil na 
téma „Úpravy vodních toků ve smyslu principů rámcové směrnice 
o vodách uplatňovaných na spolufinancování ze zdrojů kohezní-
ho fondu“. Nejprve seznámil účastníky konference se systémem 
administrace operačního programu Základní infrastruktura, v rámci 
kterého bylo zařazeno v uplynulém období 2004 až 2006 opatření 
č. 2.1. – Zlepšení a rozvoj infrastruktury na ochranu a racionální 
využívání vod. Celková alokace z Evropského fondu regionálního 
rozvoje a státního rozpočtu Slovenské republiky pro toto opatření 
představovala více než 61 mil. Euro. V působnosti Slovenského 
vodohospodářského podniku s.p. bylo realizováno 22 projektů 
v celkové hodnotě 9,2 mil. Euro z celkového počtu 65 schválených 
projektů v rámci tohoto opatření. Ing. Munkáči dále prezentoval 
některé z těchto projektů realizovaných SVP s.p.

Dalším přednášejícím byl RNDr. Petr Kubala z Povodí Vltavy, 
státního podniku, který jménem všech státních podniků Povodí 
informoval o aktuálním stavu přípravy plánů oblastí povodí. Při-
pomněl, že v současné době je 1. návrh oblastí povodí vystaven na 
webových stránkách pořizovatelů plánů oblastí povodí, tj. státních 
podniků Povodí a příslušných krajů, za účelem připomínkování 
veřejnosti a to do konce roku 2008. Konečný návrh plánů oblastí 
povodí musí být schválen do 22. 12. 2009. Do tohoto termínu musí 
proběhnout vypořádání připomínek veřejnosti (do 28. 2. 2009), 
předložení konečných návrhů ústředním vodoprávním úřadům 
ke stanovisku (do 31. 3. 2009), předložení konečných návrhů pří-
slušným krajským úřadům ke schválení (do 1. 4. 2009), předložení 
konečných návrhů příslušných krajů ke schválení (do 1. 8. 2009). 
Závěrem uvedl některé diskutované otázky a podněty na základě 
zkušeností z dosavadních prací, k využití přípravy 2. plánovacího 
cyklu plánování v oblasti vod. 

Technická opatření na vodních tocích 
Druhý blok přednášek zahájila prezentace SMP CZ, a.s.,ve které 

Ing. Jan Freudl nejprve představil společnost, její historický vývoj 
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až do současnosti, kdy se stala členem koncesní skupiny VINCI, od 
počátku zaměřená na integrovaný model „stavba – provozování“. 
Divize 5 – Vodohospodářské stavby naplňuje 17 % celkové kapacity 
společnosti SMP CZ, a.s., realizací staveb v oblasti vodovodů a kana-
lizací i staveb hydrotechnických. Dále prezentoval některé stavby 
protipovodňové ochrany, např. v Praze a Středočeském kraji. 

Ing. Jan Cihlář, ředitel projektové divize VRV a.s., zaměřil společ-
nou prezentaci s Ing. Libuší Kudrnovou z Hydroprojektu CZ, a.s., na 
přípravu programů opatření v plánech oblastí povodí. Oba předná-
šející se zaměřili zejména na opatření ke zlepšení stavu a ochrany 
vodních útvarů, a dále ochranu před povodněmi a zlepšení vodního 
režimu krajiny. Popsali systém procesu přípravy a projednávání 
plánů oblastí povodí a podrobně vysvětlili obsah kapitoly týkající 
se programů opatření. 

Informaci k problematice ochrany před povodněmi v povodí 
horní Opavy přednesl Ing. Petr Březina, technický ředitel Povodí 
Odry, státního podniku. Představil vývoj koncepce protipovodňové 
ochrany od r. 1997 až do současnosti, který byl dovršen usnesením 
vlády ČR č. 444 z 21. 4. 2008 – schválením realizace opatření ke 
snížení povodňových rizik prostřednictvím varianty menší nádrže 
Nové Heřmínovy v kombinaci s dalšími opatřeními. Prezentoval 
návrh projektu nádrže Nové Heřmínovy a vedle toho i další opatření 
na horní Opavě, spočívající v protipovodňových opatřeních na řece 
Opavě až po Krnov, a dále po město Opava, včetně opatření revitali-
začních. Vedle toho informoval o přípravě dalších opatření v krajině 
včetně výstavby poldrů a realizace pozemkových úprav. V současné 
době se zpracovává investiční záměr, bylo zahájeno majetkoprávní 
vypořádání v oblasti vodní nádrže, probíhá informační osvěta pro 
obyvatele a byla zahájena příprava procesu posuzování vlivu stavby 
na životní prostředí. 

Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., z fakulty stavební VUT Brno, před-
nesl referát na téma „Spolehlivost ochranných hrází, jejich hodno-
cení a možnosti zvyšování jejich spolehlivosti“. Zmínil potenciální 
poruchy ochranných hrází, faktory ovlivňující spolehlivost, a dále 
též předpisy týkající se ochranných hrází. 

Konkrétní příklady projektů protipovodňové ochrany na dolním 
toku Labe a jejich specifika představil Ing. Marián Šebesta z Povo-
dí Labe, státního podniku. Především zmínil některé zajímavosti 
z přípravy a realizace projektů protipovodňové ochrany Ústí nad 
Labem – Střekov, Ústí nad Labem – levý a pravý břeh, Křešice, 
Lovosicko a Děčín.

Následující prezentace byla orientována na zkušenosti Povodí 
Odry, státního podniku, s přípravou a realizací technických opat-
ření na Ostravici, Morávce a Bělé. Problematiku prezentovali za 
Povodí Odry, státní podnik, Ing. Radek Pekař, Ing. Lumír Peterek 
a RNDr. Filipová, a dále Mgr. Petr Birklen z Agentury ochrany 
přírody a krajiny.

Vodohospodářskou stavbu roku 2007 – Protipovodňová ochrana 
Mnich u Kardašovy Řečice v Jižních Čechách – prezentoval Ing. Jan 
Schmidtmayer ze Zemědělské vodohospodářské správy České 
Budějovice. 

Krátkou informaci o zkušenostech strategického experta projek-
tů protipovodňové ochrany v rámci Programu prevence II podal 
Ing. Karel Bureš z Hydroprojektu CZ, a.s.

Se zajímavou přednáškou dále vystoupil Ing. Karel Hartig, CSc., 
z Hydroprojektu CZ, a.s., který ve spolupráci s Ing. Vladimírem 
Zbirovským z Marubeni Corporation – Prague Office prezentoval 
NAC systém, který aplikací ozonu zamezuje rozvoji sinic ve vod-
ních nádržích a tím dlouhodobě přispívá ke snížení eutrofizace 
povrchových vod. Připravuje se provozní pokus ve spolupráci se 
státními podniky Povodí a na základě technicko-ekonomického 
vyhodnocení se vybere výběr vhodných lokalit na ověřovací pokus 
v České republice. 

Závěrečnou přednáškou prvního dne byla výzva ČVUT, jmeno-
vitě Ing. Petra Sklenáře a doc. Ing. Ladislava Satrapy, subjektům ve 
vodním hospodářství ke spolupráci v oblasti aplikovaného výzku-
mu v rámci výzkumného centra CIDEAS-VS. Cílem je podporovat 
výzkumné projekty aplikovaného a inovačního charakteru s přímým 
finančním vstupem ze strany uživatele výsledků výzkumu. 

Druhý den přednášek zahájila prezentace VCES, a.s., ve které 
Ing. Vladimír Ujec představil některé vodohospodářské projekty 
realizované společností. Především se orientoval na zkušenosti 
z realizace projektu „Mladoboleslavsko“.

Třetí blok přednášek, orientovaný na opatření na vodních tocích 
zaměřená na zlepšení vodního režimu v krajině, zahájila prezentace 

RNDr. Davida Pitharta, CSc., z Ústavu systémové biologie a ekologie 
Akademie věd ČR. Prezentace byla orientována na současné vnímá-
ní a hodnocení přírodě blízkých opatření na vodních tocích a jejich 
přínos z hlediska vybraných ekosystémových služeb.

Na tuto přednášku vhodně navázalo vystoupení Ing. Miloslava 
Šindlara z firmy ŠINDLAR s.r.o., který představil účastníkům kon-
ference Katalog přírodě blízkých protipovodňových opatření, který 
byl zpracován pro Ministerstvo životního prostředí. Svoji přednášku 
doprovodil řadou příkladů z praxe a zejména se orientoval na zku-
šenosti z realizace poldru Žichlínek.

Tradiční účastník konference, Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany 
přírody a krajiny, se zaměřil na vodohospodářská opatření zlepšující 
morfologický stav vodních toků a současně podporující ochranu 
před povodněmi. Vedle přístupů ke zlepšování ekologického stavu 
vodních toků v kombinaci s efekty protipovodňové ochrany v České 
republice informoval o přístupech k ekologizaci správy vodních 
toků v Bavorsku (úprava řeky Isary ve městě Mnichov a revitalizace 
řeky Mindel v Dilewangu), a dále v Rakousku – v zemi Korutany 
(revitalizace úseku Dellach-Spittal).

Souvislost s přípravou projektů ke zlepšení morfologie vodních 
toků s návrhy programů opatření v rámci plánů oblastí povodí 
představil Ing. Vlastimil Zahrádka z Povodí Ohře, státního podniku. 
V rámci svého vystoupení se orientoval na použití metodických 
postupů a hodnocení revitalizačních opatření připravovaných 
v působnosti nejen státního podniku Povodí Ohře, ale též Povodí 
Labe a Povodí Vltavy.

Zajímavou prezentaci kartáčového rybího přechodu s konkrétní-
mi ukázkami realizovaných projektů představil Ing. Zdeněk Vančura 
z Envisytému s.r.o. Vyhodnotil též zahraniční zkušenosti s tímto 
typem rybího přechodu a zdůraznil některé prvky související s pro-
jektovým řešením. Na tuto prezentaci navázal Mgr. Jiří Vait z Povodí 
Vltavy, státního podniku, s příkladem realizace kartáčového rybího 
přechodu na jezu Budín na Sázavě.

Poslední přednáškou konference byla přednáška Ing. Tomáše 
Sajdla z Lesů ČR, státního podniku, o zkušenostech z přípravy 
a realizace projektu hrazení bystřin na příkladu Hluckého potoka. 
Vzpomněl na katastrofální povodeň na tomto potoce před 10 lety 
v roce 1998, zejména v obci Kounov. Přiblížil zkušenosti z přípravy 
a realizace akcí ke zvýšení ochrany před povodněmi obcí v povodí 
Hluckého potoka.

Oživením druhého dne konference byla široká diskuse s předná-
šejícími, kterou řídil přesedající tohoto bloku, Ing. Václav Jirásek 
z Povodí Labe, státního podniku.

Závěrečné hodnocení konference Vodní toky 2008 provedl 
Ing. Jirásek. Pozitivně hodnotil výběr aktuálních témat i probíha-
jící diskusi a konstatoval, že každoroční setkání pracovníků oboru 
vodních toků, spolu se samosprávou a státní správou je nadále 
potřebné a žádoucí. Poděkoval všem přednášejícím i organizáto-
rům konference a oznámil, že příští konference se uskuteční opět 
v Hradci Králové, a to ve dnech 24. a 25. listopadu 2009.

Sborník konference mohou zájemci získat u autora příspěvku.

 Ing. Jan Plechatý, VRV a. s.
Nábřežní 4

150 56 Praha 5 - Smíchov
e-mail: plechaty@vrv. cz

Conference Water Courses 2008 (Plechatý, J.)

Key words
financial measures regarding water courses – planning in the area 
of water – functional Environmental Protection program – Flood 
Prevention program – new Water Law – flood prevention technical 
practices – revitalization of water courses

The article summarizes the outcome of a conference with inter-
national participation, Water Courses 2008, which took place in 
November in Hradec Kralove. The main subjects were the problem 
of legislature, planning in the area of water, especially in water 
courses, financing of construction for flood prevention, enhance-
ment of water regime in the landscape, and also the presentation 
of specific project examples. 
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Management rizik 
zásobování a odvádění 
odpadních vod
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katastrofy – válečné konflikty

Souhrn
Ve dnech 22.–25. listopadu 2008 se v Ohridu (Makedonie) 

v konferenčním centru University St. Cyril & Methodius pod 
sponzorstvím NATO Security Through Science Programme a pod 
záštitou: AQUA PROCON s.r.o. (Brno, ČR), Universita St. Cyril & 
Methodius (Ohrid, Makedonie), Slovenská technická universita 
(Bratislava, Slovensko), National Water Research Institute (Onta-
rio, Kanada) a National Academy of Sciences of Belarus (Minsk, 
Bělorusko) konal NATO Advanced Research Workshop (dále 
NATO ARW) „Risk management of water supply and sanitation 
systems impaired by operational failures, natural disasters and 
war conflicts“.

Semináře NATO ARW mají za cíl zvýšit povědomí o manage-
mentu rizik v sektoru zásobování vodou a odvádění odpadních 
vod. Cílem programu je sdružit odborníky ze zemí NATO a z Part-
nerských zemí NATO (dále jen „Partnerské země“) a zaměřit 
komunikaci na problémy v sektoru zásobování vodou a odvádění 
a čištění odpadních vod. Seminář byl zaměřen na problémy 
týkající se přístupu k pitné vodě a odvádění odpadních vod za 
mimořádných okolností následujících po provozních haváriích, 
přírodních katastrofách a válečných konfliktech. Zaměřil se také 
na následné přístupy k rekonstrukci sítí a zmírnění následků 
havárií.

u

Úvod
Každý rok je více než 200 milionů lidí ovlivněno povodněmi, 

tropickými bouřemi, suchem, zemětřeseními, ale také provozní-
mi selháními, válkami, terorizmem, vandalizmem a nehodami 
zahrnujícími nebezpečný materiál. Tyto jsou součástí široké škály 
událostí, které způsobují smrt, zranění a významné ekonomické 
ztráty v zasažených zemích. Jak demonstrovaly nedávné události, 
přirozené a člověkem způsobené katastrofy mohou ovlivnit kohokoli 
a kdekoli. Od tsunami v Indickém oceánu po zemětřesení v jižní 
Asii, od pustošení způsobeného hurikány a cyklóny ve Spojených 
státech, Karibiku a Pacifiku po intenzivní deště v Evropě a Asii, 
stovky tisíc lidí přišlo o své životy a milióny ztratily své příbytky 
díky neštěstím způsobeným přirozenými a člověkem způsobenými 
katastrofami. 

V prostředí, kde přírodní katastrofy jsou přítomny, jsou místní 
opatření rozhodující ve všech stupních managementu rizik: v pre-
ventivních opatřeních a snížení následků, v rehabilitaci a rekon-
strukci, a nade vše v odpovídající reakci na stav nouze a zajištění 
základních potřeb zasaženého obyvatelstva. Závazek systematické-
ho snižování zranitelnosti je rozhodující pro odolnost společnosti 
a populace na vliv přírodních a člověkem způsobených katastrof. 

Současné výzvy pro sektor vody a odvádění odpadních vod 
vyžadují zvýšení trvale udržitelného přístupu k vodě a odvádění 
odpadních vod v rezidenčních oblastech, kde živelná nebezpečí 
způsobují největší rizika. V usedlostech lokalizovaných na nesta-
bilních a rizikových územích je degradace životního prostředí 
spojena často s extrémní chudobou, která zvyšuje zranitelnost. 
Rozvoj místních kapacit managementu rizik hraje životně důleži-
tou roli v zajištění trvale udržitelného systému zásobování vodou 
a odvádění odpadních vod ve společnosti. 

Naneštěstí voda může také reprezentovat potenciální cíl teroristic-
kých aktivit nebo válečných konfliktů, úmyslné kontaminace vody 
a potenciální ohrožení zdraví obyvatel. Přístup, který bere v úvahu 
potřeby společnosti a institucí, je obzvláště důležitý v oblastech 
zasažených ozbrojeným konfliktem. Management rizik pro velké 
projekty obnovy se musí zabývat hlavními změnami způsobenými 

konflikty: poškozenou nebo zničenou infrastrukturou, zvýšením 
hustoty obyvatel v oblasti, zkorumpovanými nebo nefunkčními 
vodárenskými společnostmi a bídou.

Zásobování vodou a zajištění bezpečného odvádění odpadních 
vod patří mezi první úkoly po katastrofě. Rizika kontaminací přená-
šené vodou zahrnují přenos fekálních organizmů díky neadekvátní 
likvidaci splaškových odpadních vod, hygieně a ochraně vodních 
zdrojů. Vodou přenositelné infekce zahrnují průjem, choleru, 
úplavici a infekční hepatitidu. Avšak některé katastrofy, včetně 
těch, které zahrnují chemické a nukleární průmyslové instalace 
nebo vulkanickou aktivitu, mohou vytvořit akutní problémy také 
z chemického nebo radiologického hlediska. Bezpečné odvádění 
odpadních vod zahrnuje bezpečnou likvidaci splaškových vod, 
drenážních a dešťových vod, likvidaci pevného odpadu a kontrolu 
epidemií. 

Přírodní a člověkem způsobené katastrofy a trvalá udržitelnost 
vodních zdrojů jsou důležité otázky managementu vodních zdrojů. 
Navíc bezpečnost je jedna z nejdůležitějších aspektů managemen-
tu vody. Management vodních zdrojů také usiluje o rovnováhu 
environmentálních, ekonomických a kulturních hodnot. Přírodní 
a člověkem způsobené katastrofy mají dalekosáhlé fyzikální, 
biologické, environmentální a socio-ekonomické vlivy a obvykle 
mají největší vliv na chudé, ženy a děti. Zatímco lidé nemohou 
zabránit těmto jevům, dobré plánování a náležitá příprava může 
omezit devastující vliv těchto katastrof na jejich životy. Zásadním 
výstupem tohoto NATO-ARW je management rizik, zajištění trvale 
udržitelného plánu obnovy na úrovni komunity a posílení institucí 
zodpovědných za udržitelnost a replikaci tohoto úsilí. 

Řešená problematika
Semináře NATO – Advanced Research Workshops (ARW) jsou 

setkáními na vysoké úrovni, které se zaměřují na nejpalčivější 
témata současné doby. NATO ARW o Managementu rizik systémů 
zásobování a odvádění odpadních vod způsobených provozními 
haváriemi, přírodními katastrofami a válečnými konflikty se konal 
v Makedonii, městě Ohridu, asi 170 km od hlavního města Skopje. 
Semináři předsedal za NATO země „NATO country co-director“ 
doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., z firmy AQUAPROCON s.r.o. v Brně 
a za Partnerské země „NATO partner-country co-director“ prof. 
Cvetanka Popovska z University St. Cyril & Methodius v Ohridu, 
Makedonie. Členy organizačního výboru byli Dr. Jiri Marsalek 
z Environment Canada, National Water Research Institute, Ing. 
Ivana Mahríková z Katedry zdravotního inženýrství, fakulty sta-
vební Slovenské technické university v Bratislavě a Dr. Tamara 
Kucharchych z National Academy of Sciences of Belarus. Semináře 
se zúčastnilo 25 delegátů z jedenácti NATO zemí a 16 delegátů 
ze čtyř Partnerských zemí.

Hlavním cílem semináře bylo: (a) poskytnout příležitost ke zvýše-
ní povědomí a poskytnout celkový pohled na problematiku sektoru 
zásobování vodou a odvádění odpadních vod v managementu rizik 
praktikovaném v rozdílných podmínkách účastnických zemí a (b) 
podpořit těsnou spolupráci mezi odborníky z účastnických zemí. 
Významným cílem bylo také přivést dohromady odborníky z NATO 
a Partnerských zemí a zaměřit jejich komunikaci na problémy 
v zásobování vodou a odvádění odpadních vod ovlivněné provozní-
mi haváriemi, přírodními katastrofami a válečnými konflikty. Semi-
nář byl zaměřen na problémy obklopující přístup k vodě v případě 
nouze, odvádění a čištění odpadních vod po provozních závadách, 
přírodních katastrofách a následcích válečných konfliktů. Toho bylo 
dosaženo technickým programem obsahujícím plenární a posterové 
prezentace a intenzivní diskuzí mezi účastníky semináře. Z prak-
tických důvodů byl program NATO ARW s 30 příspěvky rozdělen 
do čtyř hlavních sekcí: (a) Zranitelnost systémů odvádění a čištění 
odpadních vod, (b) Zranitelnost systémů zásobování vodou, (c) 
Havarijní plány, a (d) Případové studie z regionů ovlivněných 
poruchami systémů zásobování vodou a odvádění odpadních vod. 
Prezentované příspěvky byly zaměřeny na širokou škálu problémů 
souvisejících s těmito sekcemi od rešerší, přes případové studie 
k vědeckým článkům.

První dvě sekce se zabývaly zranitelností systémů odvádění 
odpadních vod, dešťových vod a systémů zásobování vodou. 
V úvodním příspěvku byl prezentován přehled rizik, zranitelnosti 
a postupů k zmírnění následků pro systémy zásobování vodou 
i odvádění odpadních vod a tento přípěvek sloužil jako startovací 
bod pro zbytek semináře. Odvádění odpadních vod bylo zastoupe-
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no čtyřmi příspěvky. Příspěvek z Bělehradu objasnil riziko záplav 
v oblasti chráněné hrázemi zpětným přítokem ze stokového sys-
tému. Toto riziko lze eliminovat efektivním systémem zpětných 
klapek. Přípěvek z Bulharska navrhl proceduru pro ohodnocení 
rizik nejistot v systému městských sítí použitím Fuzzy přístupu 
v kombinaci se standardním odtokovým modelem. Třetí příspěvek 
analyzoval problémy odvodnění letiště v Prištině, včetně použití 
pochybné technologie a nedostatečných vstupních dat. Poslední pří-
spěvek byl zaměřen na rizika selhání systému odvádění odpadních 
vod díky neplánovanému rozvoji v Srbském povodí a navrhovaná 
nápravná opatření. 

Největší blok přípěvků se věnoval problémům rizik v infra-
struktuře zásobování vodou a byl zahájen přípěvkem hodnotícím 
bezpečnost systémů zásobování vodou a rozvoj strategií pro zvýšení 
bezpečnosti těchto systémů v USA a Kanadě, zahrnující zhodnocení 
zranitelnosti a rozvoj havarijních plánů. Druhý příspěvek prezen-
toval celkový pohled na problematiku zásobování vodou ve městě 
Istanbul. Byla identifikována řada problémů zahrnujících nedo-
statky v prosazování ochrany vodních zdrojů. Dezinfekce chlorem 
generuje v síti města různé vedlejší produkty zejména v oblastech, 
kde zdrojová voda obsahuje vysoké koncentrace organické hmoty. 
Další příspěvek představil případovou studii opět z Turecka, kde 
on-line monitorování kvality vody v systémech zásobování vodou 
stále více nabývá na významu. V současnosti je monitoring zaměřen 
na náhradní parametry, jejichž překročení vede k odběru vzorků 
pro podrobnou analýzu. Modelování proudění podzemních vod 
bylo prezentováno v dalším příspěvku a použito k ohodnocení rizik 
kontaminace zdroje pitných vod. Příspěvek prezentující problémy 
ve výrobě pitné vody v Chernivtsi (Ukrajina) byl zaměřen na pře-
kračování kapacity zdroje, nedostatečnou kvalitu vody, ztráty vody 
v systému a následné sesuvy půdy. Případová studie z Belgie se 
zabývala obnovou vodního zdroje. Poslední příspěvek byl zaměřen 
na přípravu havarijních plánů zahrnujících zhodnocení systému, 
provozní monitoring a řádnou údržbu.

Systémy odvádění a čištění odpadních vod byly tématem šesti 
příspěvků. První příspěvek analyzoval problémy postavené před 
slovenské odborníky pro zajištění úplného čištění odpadních vod 
z měst a obcí do roku 2015. Další příspěvek ze Slovenska se zabýval 
problematikou znovuužití vyčištěných odpadních vod. Tento alter-
nativní zdroj užitkové vody získává stále více na významu, jednak 
s ohledem na vhodné vodní zdroje a jednak s ohledem na snižo-
vání vypouštěného znečištění do recipientů. Příspěvek z Ukrajiny 
se zabýval odtokem vod z průmyslové zóny ze zpracování uranu 
a vlivem na recipient. Celková situace v zacházení s radioaktivním 
odpadem na Ukrajině je neuspokojivá. Čtvrtý příspěvek se zabý-
val modelováním odtoku v poddolovaných oblastech a přístupy 
k řešení této problematiky. V příspěvku z oblasti ekonomiky bylo 
prezentováno zhodnocení výhod čištění odpadních vod s využitím 
takzvaného stínového oceňování. Poslední přípěvek prezentoval 
rizika kontaminace vod v pobřežních oblastech a zkoumal efekty 
proudů transportujících vody v různých směrech. 

Významné riziko v oblasti zásobování vodou a odvádění odpad-
ních vod, které je způsobováno stárnoucí infrastrukturou a potře-
bami rekonstrukcí, bylo prezentováno ve čtyřech příspěvcích. První 
příspěvek se zabýval riziky a zranitelností systému zásobování 
vodou v Bergenu (Norsko) a tím, jak systém má prospěch z nad-
bytku zdrojů surové vody. Druhý příspěvek prezentoval analýzu 
selhání pomocí evoluční polynomiální regrese, která je kvalitnější 
než jiné používané metody. Třetí příspěvek se zabýval plánováním 
rekonstrukcí sítí pomocí komerčního software pro zpracování plá-
nů rekonstrukcí sítě. Poslední příspěvek se zabýval analýzou ceny 
ztrát pitné vody a specifikoval systémy, které jsou díky ztrátám 
neekonomické.

V rámci semináře bylo prezentováno také šest posterových sdě-
lení týkajících se zásobování vodou v Bělorusku, nedostatku pitné 
vody v oblasti Kumanovo (Makedone) během válečného konfliktu 
v roce 2000 a různých aspektů pokrokového čištění odpadních vod 
v České republice a na Slovensku.

Závěry
Hlavním cílem semináře bylo kriticky zhodnotit existující znalos-

ti o managementu rizik systémů zásobování a odvádění odpadních 
vod způsobených provozními haváriemi, přírodními katastrofami 
a válečnými konflikty v širším kontextu systémů zásobování vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod, které se vyskytují v různých 
podmínkách zúčastněných zemí, a podporovat úzkou spolupráci 
mezi odborníky ze zúčastněných zemí. Seminář byl účastníky vel-
mi pozitivně hodnocen a organizátoři věří, že přispěje ke zlepšení 
managementu rizik systémů zásobování vodou a odvádění a čištění 
odpadních vod v zúčastněných zemích a také lepší bezpečnosti 
a kvalitě života. 
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22. - 25. November 2008 in Ohrid (Macedonia) in Conference 
center of University St. Cyril & Methodius was held NATO Advan-
ced Research Workshop „Risk management of water supply and 
sanitation systems impaired by operational failures, natural 
disasters and war conflicts“. Sponsored by NATO Security Th-
rough Science Programme and supported by AQUA PROCON ltd., 
Brno, Czech Republic, University St. Cyril & Methodius, Ohrid, 
Macedonia, Slovak technical university, Bratislava, Slovakia, 
National Water Research Institute, Ontario, Canada and National 
Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus. 

The Advanced Research Workshop aimed to provide an oppor-
tunity for increasing the awareness and provide an overview of 
the water and sanitation sector in risk management. The overall 
goal of the workshop was to bring together scientists from NATO 
and partner countries and focus the communication on challenges 
in water supply and sanitation systems impaired by operational 
failures, natural disasters and war conflicts. The topics focused on 
the issues surrounding emergency access to drinking water system, 
wastewater and sanitation system following operational failures, 
natural disasters and the impact of conflict. It also focused on 
subsequent approaches to rehabilitation and mitigation. 
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ASIO – šest let zkušeností  
s membránovou technologií

Tlak na minimalizaci zatížení životního prostředí a pokroky ve 
vědecké i technologické oblasti předpokládají rozdělení budou-
cí koncepce čištění odpadních vod do dvou základních větví. 
V oblastech, kde doposud není dostatečně rozvinuta infrastruktura 
či v nově budovaných lokalitách, se bude více prosazovat směr 
decentralizace a dělení odpadních vod dle původu. V ostatních 
oblastech pravděpodobně povede zefektivnění účinnosti čistí-
renského procesu přes membránovou separaci. Tato technologie 
zažívá prudký rozvoj nejen v zemích, jako je například Německo, 
Itálie, Anglie a USA, ale také na Blízkém východě. Po technologické 
stránce představuje membránová technologie (MBR) kombinaci 
konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné 
a kapalné frakce. Mechanicky předčištěná odpadní voda je biolo-
gicky čištěna a posléze pomocí membrán zbavena nerozpuštěných 
látek, které mají větší velikost než je velikost pórů v membránách. 
V případě mikrofiltrace hovoříme o řádech mikrometrů až desetin 
mikrometrů. Do filtrátu (permeátu) tak neproniknou bakterie ani 
většina virů. U takto vyčištěné vody je výhodou, že odtok je hygi-
enicky zabezpečen a voda se dá recyklovat či zasakovat. Faktem 
je, že tato technologie je po stránce investiční i provozní o něco 
dražší než konvenční způsoby, ale při výstavbě nové ČOV nebo 
její intenzifikaci se vynaložené náklady vrátí v menších stavebních 
objemech. Protože v závislosti na návrhu může úspora znamenat 
zmenšení objemů nádrží až o 50 %.

Společnost ASIO v uply-
nulých letech ověřila vhod-
nost použití a účinnost 
čištění odpadních vod 
pomocí MBR na mnoha 
ČOV. Realizace se usku-
tečnily na desítkách loka-
lit ve vztahu k charakteru 
odpadních vod, čímž lze 
považovat sledování limi-
tů zbytkového znečištění 
za reprezentativní. V Čes-
ké republice jsme realizo-
vali ČOV s membránovou 
filtrací od 5 EO do 400 EO. 
Předpokládáme, že tak jak ve světě, i u nás se v brzké době realizují 
poměrně větší akce.

Jako reprezentativní příklad uvádíme instalaci membránové 
technologie čistírny odpadních vod ČOV AS-VARIOcomp N 
ULTRA pro 200 EO, jež byla provedena na podzim roku 2006. 
Jedná se o ČOV pro sportovní středisko, které je využíváno celo-
ročně – restaurace, bobová dráha, rekreace, lyžařský vlek. Jakko-
liv je doporučováno použít u MBR vysoce účinné mechanické 
předčištění, zejména z důvodu ochrany a zanášení membrán, tak 
zde se osvědčila prostá primární sedimentace. Dalším stupněm 
je aktivační část ČOV, která je rozdělena na nitrifikační a mem-
bránovou zónu. V nitrifikační zóně jsou osazeny jemnobublinné 
provzdušňovací elementy a v membránové zóně jsou osazeny dva 
kusy membránových modulů SiClaro FM 642 Martin Systems AG, 
z nichž každý má plochu 52 m2. Kapacita průtoku vyčištěné vody 
jedním modulem je 20 m3 za den. Kolísání přítoku odpadních vod 
je ošetřeno provozem membránového systému mezi provozními 
hladinami. Tím je v době sníženého nátoku vytvářen potřebný 
akumulační prostor. Účinnost tohoto systému je podložena měře-
ním odtokových parametrů během 2007–2008.

Min hodnoty Max hodnoty
CHSK 28 mg/l 39 mg/l
BSK5 < 3 mg/l
NL 0 mg/l 4 mg/l

Regenerace membránových modulů proběhla zatím jen jedenkrát, 
a to po více jak jednoletém provozu. Jeden membránový modul již 
vykazoval minimální průtok, zatímco druhý byl ještě nad hranicí 
minimální průtočnosti, nicméně regenerace byla provedena u obou 
modulů souběžně. Koncentrace kalu v aktivaci se po dobu provozu 
pohybovala pouze mezi 1,5–5 g/l. I přesto, že koncentrace kalu 
není zdaleka optimální (doporučuje se 8–12 g/l), jsou výsledky na 
odtoku z ČOV v souladu s projektovanými požadavky. V praxi zde 
bylo ověřeno, že mikrobiologické ukazatele vody na odtoku z ČOV 
s membránovou filtrací dosahují takové kvality, že umožňují její 
zpětné využití např. jako užitkovou vodu. Z bakteriologického 
rozboru vyplývá:

Jednotka rozbor 1 rozbor 2
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0
Koliformní baktérie KTJ v 1 ml 0 5
Intestinální enetrokoky KTJ v 1 ml 0 0
Stanovení klostridií KTJ v 50 ml 0 0
Kultivovatelné baktérie při 22 °C KTJ v 1 ml 530 370
Kultivovatelné baktérie při 37 °C KTJ v 1 ml 295 530

V praxi se nám potvrdilo, že MBR jsou vhodné nejen pro prů-
myslové odpadní vody, kde našly standardní uplatnění již dříve, 
ale že své opodstatnění nacházejí i u čistíren komunálních, a to 
zejména tam, kde jsou požadovány přísnější limity, nebo tam, 
kde je vyžadována intenzifikace ČOV. K četnějšímu použití budou 
přispívat nejen zvyšující se nároky na účinnost čištění odpadních 
vod, ale také fakt, že při zvyšující se produkci náklady na pořízení 
a aplikaci membrán klesají a klesat budou. V důsledku výše zmíně-
ného si vám společnost ASIO dovoluje nabídnout vlastní dlouholeté 
zkušenosti s membránovou separací jak v oblasti návrhu, tak i při 
jeho realizaci.

Ing. Milan Uher,  
Ing. Marcel Polesňák

ASIO spol. s r.o.
www.asio.cz

Firma ASIO začala podporovat tento celosvětový trend již před 
šesti lety, kdy začala zkoušet různé typy membrán. Výsledky nás při-
vedly k závěru, že nejvýhodnější a nejširší uplatnění nacházejí tzv. 
deskové membrány, na kterých jsme založili naše typové řady.

AS-VARIOcomp ULTRA:
•	 AS-VARIOcomp K ULTRA – membránové domovní čistírny 

odpadních vod do 25 EO,
•	 AS-VARIOcomp N ULTRA – membránové čistírny odpadních vod 

do 300 EO,
•	 AS-VARIOcomp D ULTRA – membránové čistírny odpadních vod 

do 5 000 EO.
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Program: 

11. února 2009
Sekce I: Voda v krajině – zmírňování rizika záplav, povodní 
a sucha
Předsedající: RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ochrana vod a krajiny v evropském kontextu (RNDr. Ladislav 
Miko, Evropská komise, Brusel, DG Environment, Directorate B: 
Protecting the Natural Environment)

Omezování eutrofizace vodárenských nádrží (prof. Vladimír 
Novotný, ředitel Centra pro Městská environmentální studia, 
Northeastern University, Boston, USA)

Projektové záměry na ochranu vod v pozemkových úpravách 
(Ing. Jaroslav Vítek, MBA, vrchní ředitel Ústředního pozemko-
vého úřadu Praha)

Sekce II: Management vodárenské nádrže Želivka – Švihov 
a plány rozvoje vodovodů a kanalizací v jejím povodí
Předsedající: prof. Vladimír Novotný

Želivka – klíčový vodárenský zdroj pro Prahu a Středočeský 
region (RNDr. Miloš Gregar, Magistrát hlavního města Prahy, 
člen zastupitelstva)

Návrh opatření Plánu oblasti Povodí Dolní Vltavy se zaměře-
ním na Želivku (RNDr. Petr Kubala, ředitel pro správu povodí, 
Povodí Vltavy, státní podnik)

Bodové zdroje znečištění a plány rozvoje vodovodů a kanaliza-
cí v povodí vodárenské nádrže Švihov (prof. Jiří Wanner, DrSc., 
VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí)

Omezování plošných (difúzních) zdrojů znečištění v povodí 
vodárenské nádrže Švihov (Ing. Jiří Holas, CSc., Agricultural 
Research Council, spol. s r.o.)

Opatření ke zlepšení kvality vody dodávané z Úpravny vody 
Želivka (Ing. Radka Hušková, technická ředitelka, Pražské vodo-
vody a kanalizace, a.s.)

14:00  
Sekce III: Omezování difúzních odtoků ze zemědělské  
činnosti a zmírňování povodní
Předsedající: Ing. Vladimír Chour, CSc.

Přírodě blízké způsoby kontroly difúzních zdrojů znečištění. 
Autorský komentář k úspěšné video-prezentaci Mezinárodní 
asociace pro vodu IWA (Brian J. D’Arcy, Senior Diffuse Pollu-
tion Specialist, SEPA, Skotsko)

Retence sedimentů, fosforu a dusíku v umělých mokřadech. 
Norské výzkumy a praxe (Bent C. Braskerud, The Norwegian 
Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norsko)

Generel činností vyplývajících z rámcové směrnice pro vodní 
politiku 2000/60/ES (WFD) v Irsku a jeho uplatnění v plánech 
řízení říčních povodí (Ray Earle, Dublin City Council, Eastern 
River Basin District Project, Irsko)

Řešení problémů souvisejících s vodou v zemědělství. Nové 
směry ve společné zemědělské a vodohospodářské politice EU 
(Dr. Ingo Heinz, Dortmund University, Německo)

11. a 12. února 2009
Mezinárodní seminář a workshop

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Voda v krajině – Management kvality  
a trvale udržitelného využívání

Sekce IV: Ochrana prostředí a zemědělská politika EU
Předsedající: Ing. Jiří Holas

Podíl zemědělství na znečištění tří hlavních evropských řek 
živinami (Dr. Horst Behrend, Institute of Freshwater Ecology 
and Inland Fisheries, (IGB), Berlin, Německo)

Program rozvoje venkova, Opatření II. 1.2.2. – Platby z titulu 
Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) 
(RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního 
hospodářství MZe ČR

Umělé mokřady v krajině z hlediska biologické rozmanitosti 
a programu NATURA 2000 (prof. Bedřich Moldan, CSc., 
generální tajemník Mezinárodního výboru pro životní prostředí 
SCOPE)

12. února 2009
Sekce V: Společná zemědělská politika –  
„Voda a zemědělství“
Model zemědělství pro ochranná pásma vodních zdrojů 
(doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací)

Požadavky rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES 
(WFD) při rozvoji zemědělství v členských státech EU (Dr. Lies-
bet Vranken, VITO – Integrale milieustudies, Mol, Belgie)

Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) ve 
vazbách na zemědělství v členských státech EU (Dr. Thomas 
Dworak, Ecologic – Institute for International and European 
Environmental Policy, Berlin, Německo)

Workshop „Trvalá udržitelnost vodních zdrojů v ČR a EU“
Předsedající: prof. Jiří Wanner, DrCs.

1. Panelová diskuse k předneseným prezentacím

2. Plnění požadavků Rámcové směrnice pro vodu (2000/60/
ES)

3. Přijetí stanoviska k prezentaci na Světovém dnu vody v Istan-
bulu

14:00–17:00 
Exkurze na Úpravnu vody Želivka v Hulicích

13. února 2009
9:00–12:00 
Exkurze na Vodárnu Podolí v Praze

JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT: 
faxem: +420 222 780 147
e-mailem: info@bids.cz
on-line: www.bids.cz
poštou: B.I.D. services s. r. o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3
telefonem: +420 222 781 017.

Další informace na straně 28.

Vodní hospodářství je mediálním partnerem konference.
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Voda v krajině a trvalá udržitelnost jejího využívání je téma mezinárodní odborné konference s názvem Water in the Landscape - Quality 
Management and Sustainable Water Use. Konferenci organizuje Česká asociace pro vodu /CzWA/ a Centrum environmentálních studií o.s. Na 
konferenci vystoupí přes dvacet význačných tuzemských i zahraničních odborníků z oblasti ochrany vod, krajiny, přírody a vodohospodářského 
managementu a seznámí účastníky s aktuálním stavem řešení ochrany prostředí v jednotlivých zemích EU, s využíváním přírodě blízkých 
způsobů nakládání s vodami, s požadavky na sladění společné zemědělské politiky (CAP) a vodohospodářské politiky (WFD) s využitím 
legislativních, ekonomických aj. nástrojů zkoumaných, připravovaných nebo již platných v EU.

V rámci závěrečného workshopu bude přijato společné stanovisko k trvalé udržitelnosti využívání vodních zdrojů, které bude presentováno na 
Světovém dnu vody v tureckém Istanbulu. Letošní ročník se kromě obecných témat zaměří na nejvýznačnější český vodní zdroj, vodní nádrž 
Želivka - Švihov. Technická část odborného programu nabízí společnou návštěvu úpravny vody Želivka v Hulicích, jako doprovodný program 
pak návštěvu vodárny v Praze - Podolí.
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Ještě k otázce provozních smluv 
z pohledu OPŽP

V časopise Vodní hospodářství 12/2008 byl uveřejněn článek 
autorů Davida Krofty, Matěje Váchy a Jana Krabce s názvem „Otázky 
provozních smluv z pohledu OPŽP“. Autoři působí dlouhodobě na 
straně Státního fondu životního prostředí ČR jako poradci a jsou 
mimo jiné zpracovateli tzv. Metodiky pro žadatele rozvádějící pod-
mínky přílohy č. 7 – Podmínky přijatelnosti vodohospodářských 
projektů OPŽP 2007–2013 (dále jen „Metodika“). Daný materiál 
lze vnímat jako jeden z nemnoha těch, které se snaží uchopit či 
šířeji definovat pojem „nejlepší mezinárodní praxe v oboru VAK“. 
Bohužel je nutné konstatovat, že autoři nepřinášejí žádné nové 
relevantní informace či pohledy na danou problematiku a z obsa-
hu tohoto příspěvku nelze ani vyčíst, jaký byl záměr autorů mimo 
jakýsi pokus „popularizace“ jimi vytvořeného materiálu, který, a to 
je třeba přiznat, je pohříchu jedním z mála nástrojů, kterými orgány 
OPŽP vykládají Dohodu mezi EK a ČR (MŽP) ohledně podmínek 
přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OPŽP 2007–2013 
(dále jen „Dohoda“). 

Pokud bychom se chtěli této výchozí Doho-
dy zastávat, skutečně jediné pozitivum lze 
shledat v prosté skutečnosti, že tento mnoho-
krát popisovaný „ústupek“ Evropské komise 
znamenal uvolnění zablokovaných rozho-
vorů mezi EK (DG REGIO) a českými úřady 
(zejména MŽP, MZE a MMR), avšak za cenu zcela mimořádných 
požadavků a bezprecedentních podmínek, jejichž vykládání a roz-
pracovávání je sice výnosným a jistým zdrojem příjmů pro poradce 
všeho druhu, nicméně tolikrát oslavovaná možnost čerpání dotací je 
značně omezena a to na základě z právního hlediska značně složitě 
obhajitelných východisek. „Odblokování“ a odstartování OPŽP 2007 
až 2013 je tedy vykoupeno nabídkou vrchnostenského chomoutu, 
do kterého musejí v případě nutnosti žadatelé chtě nechtě strčit 
svoji hlavu. Jako poněkud nemístná zaznívají prohlášení zejména 
Odboru fondů EU MŽP v tom směru, že přece nikdo není k podání 
žádosti o dotace nucen. Ano, nejde o nucení státních úřadů. Jde 
ale o tlak závazků, které jsou vlastníci infrastruktury povinni plnit 
z hlediska požadavků Směrnice 271/91/EHS a dalších norem, ke 
kterým se ČR bez konzultací s odpovědnými subjekty přihlásila 
v rámci vstupu do EU. Mnohdy totiž nemají vlastníci vodohos-
podářské infrastruktury jinou volbu, než přistoupit na podmínky 
OPŽP, neboť prostředky, které mají být alokovány prostřednictvím 
dotací, nelze mnohdy nahradit, resp. jejich využití je v celkovém 
spektru financí nezastupitelné.

Oddílný model
K mnohokrát diskutované podobě smluvních vztahů upra-

vujících tzv. oddílný model provozování infrastruktury byla již 
zpracována od roku 2004 celá řada materiálů. Připomeňme jen tzv. 
Návrh modelového smluvního řešení v rámci PPP nebo Vstupní 
katalog výkonových parametrů pro oblast pitné a odpadní vody. Je 
přirozeně neoddiskutovatelné, že tzv. oddílný model provozování, 
který dominuje současnému českému vodohospodářskému trhu, je 
uživatelsky náročný a představuje výzvu z hlediska nastavení práv 
a zájmů veřejného a soukromého sektoru. Nicméně východiska, 
se kterými se autoři Metodiky (a výše zmiňovaného článku) bez 
dalšího ztotožnili, tedy skutečnosti, které jeden model provozování 
vodárenské infrastruktury vystavují zásadně odlišným podmínkám 
a hodnocením než ostatní, nelze jednoduše akceptovat. Skutečný 
odborník se vždy zamýšlí nad samotnou podstatou jakéhokoli své-
ho konání, navíc za situace, kdy se tento podklad má stát jakýmsi 
regulativem – v tomto případě se jedná o složitý teoreticko-právní 
problém charakteru vlastní Dohody i Metodiky. Jde totiž o proble-
matiku přezkoumatelnosti těchto materiálů, které z hlediska správ-
ního práva lze nejspíše podřadit pouze pod skupinu tzv. opatření 
obecné povahy (§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu). V tomto případě bohužel zadání orgánů OPŽP převážilo nad 
potřebnou mírou seberegulace a usměrnění představ a požadavků 
těchto subjektů zpracovatelem konkrétního materiálu. 

V prvé řadě lze v této souvislosti upozornit na alarmující samo-
zřejmost, s jakou byl přijat koncept rozdílné míry požadavků – pod-
mínek vztahujících se na společnosti s majetkovou účastí soukro-
mých subjektů a s majetkovou účastí veřejného sektoru (pozn. a to 

konec konců zcela opomíjím fakt, že na jiné než oddílné modely 
provozování infrastruktury se Metodika neaplikuje ani částečně). 
K této pro žadatele na první pohled možná nepodstatné spíše teo-
retické otázce lze pouze na okraj poznamenat, že toto rozdělení je 
ve zřejmém rozporu se základními zásadami Smlouvy o Evropském 
společenství, konkrétně zásadou rovného zacházení a zákazu dis-
kriminace, která se v právu EU projevuje povinností nepostupovat 
různým způsobem v analogických situacích, s výjimkou případů, 
kdy je různé zacházení odůvodněno objektivními důvody. Je třeba 
se tedy ptát, zda toto odlišné vnímání společností ovládaných 
veřejným a soukromým sektorem je skutečně ospravedlnitelné 
z důvodů vztahujících se k povaze a struktuře systému, jehož jsou 
tato opatření součástí. Domnívám se, že tomu tak není. Vlastníci 
infrastruktury by měli mít jako soutěžitelé vždy rovné postavení 
a to se týká i jejich postavení jako žadatelů o dotace.

Koncepce přijatelnosti, hodnocení Metodiky
Lze se zcela shodnout se zpracovateli Metodiky, kteří konstatují, 

že stávající provozní smlouvy byly uzavřeny za jiných podmínek 
v minulosti bez přímého vlivu evropského práva. A právě u tohoto 

bodu se zásadně rozcházejí představy o míře 
nutného a právně nezpochybnitelného 
„respektu“ k uzavřeným smlouvám. Zatímco 
orgány OPŽP a jejich poradci bez dalšího 
připouštějí možnost ingerence moci veřej-
né do soukromoprávních vztahů formou 
jakýchsi doporučení, které představují pro 

stávající smlouvy odlišné podmínky pro získání dotace, osobně 
jsem přesvědčen, že podmínky se mohou z hlediska rozsahu týkat 
pouze vlastníkem přímo ovlivnitelných parametrů, úzce vztaženo 
pouze na projektové bázi. Příkladem může být např. posuzování 
přijatelnosti projektů, kdy místo evaluace finanční a ekonomické 
analýzy projektu (tedy jakési bodování přínosu a připravenosti 
projektu), hraje prim sekundární „přijatelnost“ vymyšlená experty 
EK a MŽP v příloze č. 7 OPŽP. 

Nelze s autory souhlasit, že se jedná o akceptovatelný kompromis. 
Česká republika měla a mohla postupovat např. jako Slovensko, kte-
ré diskusi na téma posuzování přijatelnosti především ve vztahu ke 
způsobu provozování majetku koncepčně zcela odmítlo a zachovává 
přísně rovné postavení všech vlastníků-žadatelů. Je zcela utopic-
ké a alibistické předpokládat, že přistoupení na podmínky, které 
diktuje Státní fond životního prostředí ústy svých poradců, bude 
pro rozumně uvažující smluvní strany akceptovatelné. Jsou si toho 
nakonec vědomi i autoři článku z AK Pelikán Krofta Kohoutek, když 
úpravy smluv označují nejdříve za dílčí, druhým dechem ale níže 
přiznávají, že Podmínky přijatelnosti si pravděpodobně vyžádají 
podstatné zásahy do smluvních vztahů. O obsahu a využitelnosti 
doporučení autorů, jak dále postupovat v případě, že tato dohoda 
nebude dosažitelná, bude ještě pojednáno níže.

Zcela konkrétní hodnocení Metodiky pro žadatele lze začít lapi-
dárně. Označení tohoto dokumentu jako přehledného, praktického 
a srozumitelného instrumentu je buď poněkud odvážnou reklamou 
AK Pelikán Krofta Kohoutek na svou vlastní činnost, nebo se jedná 
o snahu retušovat „rychlokvasnou“ a účelovou kompilaci, kterou 
přetavovali autoři, jak sami uvádějí, doposud používané pouze 
obecné termíny Evropské komise do souvislejšího textu.

Metodika je, zejména ve vztahu k obsahu provozovatelských 
smluv, sbírkou porůznu posbíraných jednotlivostí, zcela zřetelně 
však v jejím pozadí chybí skutečná diskuse o tom, jak vodohospo-
dářské smlouvy doopravdy fungují a jaká je teorie i praxe v různých 
evropských zemích. Projevuje se to například tím, že dokument 
na jednu stranu považuje za jediný možný typ oddílného modelu 
nájemní vztah, na druhou stranu nerozlišuje mezi obsahově roz-
dílnými typy smluv koncesních (concession) a smluv provozních 
neboli nájemních (affermage) a dále bez dalšího implementuje do 
stávajících právních vztahů prvky PPP, které jsou s nájemní smlou-
vou v daných situacích obtížně slučitelné.

Metodika z výkladového hlediska nerozlišuje mezi podmínkami 
„postačujícími“ a podmínkami „nutnými“. Takříkajíc nevázané 
kupení určitých doporučení představuje z hlediska transparentnosti 
a určitosti podmínek a jejich plnění pouze vytvoření neomezeného 
prostoru pro diskreční pravomoc (svévoli) posuzujících subjektů. 
Příkladem je výklad nájemného („nájem má zachycovat náklady 
spojené s výstavbou, financováním a obnovou“, ale „majitel infra-
struktury musí stanovit nájemné tak, aby byl schopen infrastrukturu 
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na konci ekonomické životnosti obnovit“) nebo část o výběru výko-
nových kritérií („je možné stanovit i jiná vhodná kritéria“, ale „je 
tedy třeba vybrat výkonová kritéria ze všech šesti kategorií“).

Samostatným tématem, jehož popis a komentář k němu přesahuje 
rozsah tohoto zamyšlení, je implementace Standardního Finanč-
ního modelu jako analytického nástroje sloužícího k ekonomické 
regulaci smluv mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské 
infrastruktury. Je smutným výsledkem činnosti ministerstva životní-
ho prostředí, že žadatelé jsou nuceni podrobit se této technokraticky 
socializující řízené direktivě, která dělá z vlastníků infrastruktury 
nesvéprávné loutky, jejichž jediným oprávněním bude svěření své 
činnosti do rukou poradců obsluhujících Finanční model. Bezrad-
nost, s jakou přistoupili autoři Metodiky k této otázce, osvědčuje 
fakt, že tak rozsáhlé problematice, jakou je právě výklad požadavků 
na stanovení tarifů podporujících kvalitu služeb a dlouhodobou 
udržitelnost infrastruktury, věnovali přibližně tři strany textu 
z celé Metodiky; aplikaci Finančního modelu pak dokonce necelou 
půlstranu textu. Zcela například chybí popis praktického propojení 
Finančního modelu se smlouvami.

Oddělitelnost infrastruktury
Další neméně podstatnou kapitolou je oddělitelnost infrastruktu-

ry jako rozlišující kritérium nutnosti realizovat nové výběrové řízení 
nebo povinnosti upravovat stávající provozní smlouvu. Domnívám 
se, že nelze akceptovat výklad, který neumožňuje považovat za tech-
nologicky i ekonomicky oddělitelné rozšíření či rekonstrukci ČOV, 
kdy se stávající vlastník ČOV a navazující kanalizace dohodne se 
stávajícím provozovatelem o oddělení ČOV s tím, že vlastník vypíše 
na provoz ČOV výběrové řízení na provozovatele, resp. koncesioná-
ře, případně se rozhodne ČOV provozovat sám či vlastnickým mode-
lem. Jedná se vlastně o určité nepřímé omezení soutěžního principu 
a volnosti, které popírá zásady, které jsou v souvislosti s oblastí pro-
vozovatelských smluv opakovaně zdůrazňovány přímo Evropskou 
komisí. Jakoby se zdálo, že cílem výkladu konceptu oddělitelnosti, 
který zvolili autoři, není dosáhnutí pro vlastníka nejadekvátnějšího 
řešení, ale co možná nejméně reálné varianty. Tam, kde by přes 
složitost jednání dosáhl vlastník byť dílčí dohody a vyjmul část 
majetku ze stávající infrastruktury, je tato varianta omezena dalším 
neurčitým a právně neuchopitelným konceptem „zbytečné a nee-
fektivní fragmentace“. Přes snahu zakrýt tento nedostatek odkazem 
na právní úpravu veřejných zakázek a koncesí, která je v tomto 
směru zcela chybně použita, není obhajitelné vyžadování plnění 
20% hranice zvýšení rozsahu služeb nebo příjmu provozovatele, 
neboť je výsostným právem zadavatele – vlastníka majetku vybrat 
si na jakoukoli část svého majetku provozovatele (koncesionáře), 
a to zcela volně. Tím se dostáváme k dalšímu porušení základní-
ho principu práva EU, ke kterému aplikací Metodiky může dojít, 
a tím je princip proporcionality. Dle doporučení Rady Evropy je při 
aplikaci veřejné moci třeba dbát na vyváženost mezi účelem, který 
je opatřením sledován a nepříznivým zásahem do práv a zájmů 
jednotlivých dotčených osob. Tímto krátkým exkurzem do oblasti 
spíše teoretické lze uzavřít hodnocení konceptu oddělitelnosti 
jako chybně koncepčně postaveného, přičemž jsou navíc obsahově 
sporné požadavky na naplnění základního kritéria pro posouzení 
oddělitelnosti a zároveň ještě některého tzv. doplňkového kritéria. 
Již z jazykového výkladu je přitom jasné, že „doplňkové“ kritérium 
by mělo být využito až v případě, že nelze aplikovat (nebo aplikovat 
se zásadními obtížemi) některé „základní“ kritérium a nikoli tedy 
tyto požadavky kumulovat.

Závěr
Jaké jsou tady reálné výstupy a „vzkaz“, který směřují autoři Meto-

diky a dalších programových dokumentů OPŽP směrem k provozním 
smlouvám a jejich uživatelům – zvláště vlastníkům vodohospodářské-
ho majetku? Na to konec konců odpovídají sami autoři v závěru svého 
pojednání, kde na otázku co se stane, pokud nebudou provozovatelé 
souhlasit s ukončením nebo změnou smlouvy, nabízejí pod hrozbou 
soudního sporu recept donutit všemožně provozovatele k dohodě, 
potažmo smlouvu vypovědět. Je třeba se ptát, zda jsou skutečně 
taková doporučení ještě míněna v dobré víře, či zda je za nimi skry-
ta snaha změnit současnou podobu vodohospodářského trhu v ČR 
jeho otevřením nové konkurenci či eskalaci napětí mezi vlastníky 
a provozovateli, se sekundárním efektem kumulace soudních sporů 
či rozhodčích řízení. Uplatňování Podmínek přijatelnosti povede ve 
svém důsledku k diskriminaci části potenciálních žadatelů o dotace. 

Sebelépe míněná snaha vytvořit jednoduchý a uživatelsky přístupný 
návod pro postup žadatelů je ve světle nekoncepčního a úzce pojaté-
ho vnímání právních vztahů a regulace oboru vodovodů a kanalizací 
cestou spíše kontraproduktivní. Kritika provozních vztahů v ČR ze 
strany EK, která se stala jakýmsi zaklínadlem a prvním i posledním 
bodem při formulování dotačních pravidel, vytváří pokřivený obraz 
o stavu oboru vodovodů a kanalizací v ČR. Je potřeba, aby sami 
dotčení žadatelé spolu se zájmovými organizacemi a svazy na tento 
stav příslušné orgány a jimi řízené osoby upozornili a pokusili se 
iniciovat úpravu stávajícího znění OPŽP, alternativně provést zásadní 
korekce pravidel, která prezentuje na jednom z prvních míst výše 
diskutovaná Metodika pro žadatele. 

Mgr. Jan Toman
advokát, člen právní komise SOVAK ČR

Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6
tel.: 224 232 611

e-mail: jan.toman@akdpp.cz

Světový veletrh odpadového hospodářství 
IFAT – do budoucna každé dva roky

Největší světový veletrh na ochranu životního prostředí IFAT 
se bude konat každé 2 roky, a tak na ten příští se můžeme těšit již 
v roce 2010 na Novém výstavišti v Mnichově.

16. ročník veletrhu IFAT – voda, odpadní voda, odpady a recyk-
lace – se bude konat v mimořádném podzimním termínu od 13. 
do 17. 9. 2010.

V roce 2012 se bude opět konat v tradičním jarním termínu, 7. až 
11. 5. 2012. Následně pak každé 2 roky. Touto změnou konání vele-
trhu reaguje Messe München na stále se rozrůstající obor životního 
prostředí a na úsilí zaujímat vůdčí mezinárodní pozici v oboru.

IFAT není ale pouze významným místem setkání podnikatelů 
zaměřujících se na export v oblasti technologií a služeb životního 
prostředí v rámci Německa. IFAT registruje již několik let stále větší 
počet zájemců ze zahraničí a při konání v roce 2008 zaznamenal 
rekordní počet vystavovatelů ze 44 zemí a stále narůstající počet 
návštěvníků ze 163 zemí.

Nutnost informací a investic se světově zrychluje, jak ukazuje 
i rozrůstající se trh v oblasti životního prostředí. A proto se i interval 
konání tohoto veletrhu zkrátil. A jak říká Eugen Egetenmeier, IFAT 
se tak stává v této oblasti nejsilnějším mezinárodním veletrhem.

O VELETRHU IFAT
Rekordní čísla veletrhu IFAT v roce 2008: 2 560 vystavovatelů 

ze 44 zemí, 120 000 odborných návštěvníků ze 163 zemí. IFAT je 
jedním z nejdůležitějších odborných světových veletrhů i co se 
týče novinek a inovací. A tak se v rámci veletrhu – oblast vody, 
odpadních vod a odpadního hospodářství konají i různé odborné 
programy se spoustou ukázek, novinek, technických řešení… 

Sledujte aktuální informace na www.ifat.de

Další výzva pro vodohospodářské projekty
Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí otevírá pro 

obce a města možnost získat finanční prostředky na splnění závazku 
ČR z přístupové dohody  zajistit čištění odpadních vod v souladu 
se Směrnicí 91/271/EHS do konce roku 2010. Státní fond životního 
prostředí ČR začal od pondělí 15. 12. 2008 přijímat žádosti do Prio-
ritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude 
možné podávat do 23. února 2009. Výzva je vyhlášena pro podoblast 
podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlep-
šení jakosti pitné vody. Z prostředků Evropské unie budou dotovány 
projekty na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren 
odpadních vod, dostavbu kanalizačních systémů v aglomeracích nad 
2 000 ekvivalentních obyvatel a projekty na  související výstavbu 
vodovodů. Do této výzvy se mohou přihlásit znovu i ti žadatelé z 
předchozí výzvy, u nichž změna metodiky FEA znamená nutné změny 
v předkládaném projektu, a nebo žadatelé, jejichž projekt nebyl schvá-
len. Nabízíme naprosto plnou podporu a asistenci všem žadatelům, 
pomůžeme jim se změnami v projektech.

Žádosti o dotace z 1. Prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská 
pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. 

Další info na www.sfzp.cz.
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Statistické zpracování 
vodohospodářských dat
9. Kdy v analýze vody užijeme 
kanonickou korelaci?
Milan Meloun, Miluše Galuszková

Klíčová slova
kanonická korelace – korelační koeficient – kanonické skóre – kano
nická zátěž – kanonická váha – redundance – koeficienty kanonické 
struktury – analýza vody

Souhrn 
Kanonická korelační analýza je vícerozměrná metoda ke zkou-

mání závislosti mezi dvěmi skupinami proměnných. První ze 
dvou skupin se považuje za sadu levých znaků (proměnných) – y 
a druhá za sadu pravých znaků (proměnných) – x. Toto rozdělení 
je ale čistě účelové z důvodu výkladu a nemá žádný vliv na řešení 
problému. Jde o rozšíření metody vícenásobné lineární regrese 
a korelační analýzy. Zatímco ve vícenásobné lineární regresi 
hledáme nejlepší kombinaci m nezávisle proměnných x1, x2, ..., 
xp k výpočtu jediné závisle proměnné y, v kanonické korelační 
analýze hledáme lineární vztah U1 = a1 y1 + a2 y2 + ... + ap yp mezi 
skupinou p proměnných y1, y2, ..., yp, a dále linearní vztah V1 = 
b1 x1 + b2 x2 + ... + bp xp mezi skupinou m nezávisle proměnných 
x1, x2, ..., xp. Podstata metody spočívá v tom, že se v každé sadě 
znaků vyhledávají koeficienty a a b tak, aby pro všech n objektů 
vyčíslené kanonické proměnné U1i a V1i, i = 1, ..., n, vykazovaly 
maximální párový korelační koeficient. Po jejich nalezení se pak 
hledají další kanonické proměnné U2 a V2, které mají druhý největ-
ší korelační koeficient za podmínky, že U2 a V2 jsou nekorelované 
s prvními kanonickými proměnnými U1 a V1. Na 48 vzorcích vod 
lokalit okresu Karviná byl stanoven obsah sedmi znaků, které 
byly rozděleny do dvou sad: levá sada obsahovala chloridy, sírany 
a hydrouhličitany. pravá sada pak výsledky mineralizace, Ca, Mg, 
Na. Mezi oběma sadami znaků existuje lineární vztah s vysokým 
korelačním koeficientem 0,938.

u

1 Úvod
Kanonická korelační analýza CCA byla navržena v roce 1935 

Hotellingem v souvislosti s hledáním lineární kombinace jedné 
skupiny znaků x = (x�, ..., xq), která nejlépe koreluje s lineární kom-
binací druhé skupiny znaků y = (y�, ..., yp). Vychází z předpokladu 
společného rozdělení obou skupin znaků. Podobně jako u PCA a FA 
se hledají lineární kombinace znaků obou skupin, tj. hypotetických 
kanonických proměnných, které vedou k maximálním vzájemným 
korelacím. Tyto kanonické proměnné tvoří nový souřadnicový sys-
tém vzájemně ortogonálních složek. Jde o krokový proces, kdy se 
v prvním kroku hledá lineární kombinace x a lineární kombinace y, 
jejichž korelace je maximální. Tyto lineární kombinace tvoří první 
složky souřadnicových systémů kanonických proměnných pro x 
a y. V dalších krocích se hledají další lineární kombinace x a y, 
tj. kanonické proměnné takové, které mají maximální vzájemnou 
korelaci a přitom jsou nekorelované s kanonickými proměnnými 
(složkami obou nových souřadnicových systémů) nalezenými 
v předchozích krocích. Přímé využití této metody je při snižování 
dimenze, kdy jsou skupiny původních znaků veliké a účelem je 
nalézt malý počet kanonických proměnných (lineární kombinace 
původních znaků), které postihují v maximální míře korelace mezi 
původními skupinami znaků.

Kanonická korelační analýza CCA úzce souvisí s chováním 
vícenásobného korelačního koeficientu R mezi jednou náhodnou 
veličinou a lineární kombinací jiných proměnných. Tento koeficient 
nabývá maxima pro případ, kdy jsou koeficienty lineární kombinace 
přímo koeficienty regresními. 

Kanonická korelační analýza CCA se často využije v situacích, 
ve kterých se tvoří regresní modely a kde existuje více než jedna 
závisle proměnná. Zvláště je užitečná v situacích, kdy závisle pro-
měnné jsou vnitřně korelovány, takže nemá cenu je vyhodnocovat 

odděleně, protože by se zanedbala jejich vzájemná vnitřní korelace. 
Užitečnou vlastností kanonické korelace je možnost ověření nezá-
vislosti mezi oběma skupinami znaků x a y.

2 Podstata metody CCA
V kanonické korelační analýze jsou kanonické koeficienty a a b 

ve vztazích U1 = a� y1 + a2 y2 + ... + ap yp a V1 = b1 x1 + b2 x2 + 
... + bp xp hledány tak, aby maximalizovaly korelaci mezi dvěma 
kanonickými proměnnými U� a V�. Po nalezení nejlepších odhadů 
a a b se U� nazývá první kanonická proměnná proměnných levé 
sady y a V� první kanonická proměnná proměnných pravé sady x. 
Obě kanonické proměnné mají průměr roven nule. Korelace mezi 
U� a V� se nazývá první kanonická korelace a čtverec této korelace 
je vlastní číslo zdrojové matice dat (viz obr. 1). 

Obr. 1. Model kanonické korelační analýzy kanonických pro-
měnných: U značí kanonickou proměnnou levé sady znaků a (V) 
kanonickou proměnnou pravé sady znaků

První kanonická korelace je tudíž největší možná korelace mezi 
lineárními kombinacemi proměnných levé sady y a lineárními 
kombinacemi proměnných pravé sady x. Představuje analogii 
vícenásobnému korelačnímu koeficientu ve vícenásobné lineární 
regresi mezi jedinou závisle proměnnou y a souborem nezávisle 
proměnných x. Rozdíl proti vícenásobné lineární regresi je pouze 
v tom, že u kanonické korelace je několik proměnných y, a dále je 
nutno navíc hledat lineární kombinaci mezi nimi. Druhá kanonic-
ká proměnná V2 je lineární kombinací x a jí odpovídající druhá 
kanonická proměnná U2 je lineární kombinací y. Koeficienty těchto 
lineárních kombinací jsou vybrány tak, že současně platí, že V2 je 
nekorelované s V� a U� a že U2 je nekorelované s V� a U�. Kanonické 
proměnné V2 a U2 mají maximální možnou korelaci R (podmíněnou 
splněním obou podmínek), která se nazývá druhá kanonická kore-
lace a která je nutně menší nebo rovna první kanonické korelaci. 
V dalších krocích se pak určují další kanonické proměnné U3 a V3, 
U4 a V4 atd. Maximální počet kanonických korelací a odpovídajících 
dvojic kanonických proměnných je roven menšímu ze dvou čísel p 
a q, když p je počet znaků x a q je počet znaků y. Důležitost každé 
kanonické proměnné se vyhodnocuje ze dvou hledisek:
a) Určuje se intenzita vztahu mezi kanonickou proměnnou U a původ-

ním znakem y nebo kanonickou proměnnou V a znaky x. 
b) Vyjadřuje se také intenzita vztahu mezi oběma kanonickými 

proměnnými V a U.
Jelikož kanonická korelační analýza předpokládá pouze lineární 

závislost mezi proměnnými, je třeba vyšetřit grafy každého páru pro-
měnných a prověřit linearitu a odlehlé body. V průběhu kanonické 
korelace by mělo být vzato v úvahu několik následujících bodů:
1. Určení počtu párů kanonických proměnných: počet možných 

párů je roven menšímu číslu z počtu proměnných v každém 
souboru.

2. Kanonické proměnné je nutno také interpretovat: stejně jako 
ve faktorové analýze pracujeme i zde s matematicky umělými 
proměnnými, které je však často obtížné fyzikálně vysvětlit 
a pojmenovat. 

3. Důležitost každé proměnné musí být vyhodnocena ze dvou hledi-
sek: musí se určit intenzita vztahu mezi kanonickou proměnnou 
U a původními proměnnými y nebo proměnnými V a x, ze které 
byla kanonická proměnná vytvořena. Musí se rovněž vyjádřit 
intenzita vztahu mezi oběma kanonickými proměnnými V a U.

4. Pozornost je třeba věnovat velikosti výběru: v sociálních vědách 
je třeba obvykle 10 experimentálních hodnot na jeden neznámý 
parametr, v přírodních vědách však trochu méně.
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Normalita a odlehlé body: kanonická korelace nemá silné požadav-
ky na normalitu. Odlehlé hodnoty však mohou zničit průběh výpočtu 
či přinést velké komplikace fyzikálně, biologicky či jinak.

Linearita: kanonická korelační analýza předpokládá pouze 
lineární závislost mezi proměnnými. Pečlivě je třeba vyšetřit grafy 
každého páru proměnných a prověřit linearitu a odlehlé body. 
Kanonická korelace je založena na korelaci mezi dvěma soubory 
proměnných. Korelační matici všech proměnných lze pak rozdělit 
na čtyři submatice:
1. Rxx. Jde o korelaci mezi proměnnými x.
2. Ryy. Jde o korelaci mezi proměnnými y.
3. Rxy. Jde o korelaci mezi proměnnými x a y.
4. Ryx. Jde o korelaci mezi proměnnými y a x.

Kanonická korelace může být vyjádřena s využitím metody SVD 
(Singular Value Decomposition) matice C, kde . Při 
SVD rozkladu matice C vztahem  je diagonální matice λ 
vlastních čísel vytvořena z vlastních čísel matice C. Pak j-té vlastní 
číslo λj matice C je rovno čtverci j-té kanonické korelace, která se 
nazývá r2

j. Odtud jtá kanonická korelace je druhou odmocninou 
z j-tého vlastního čísla matice C. 

Dva soubory kanonických koeficientů (podobně jako regresních 
koeficientů) se užívají pro každou kanonickou korelaci: jeden pro 
proměnné x a druhý pro proměnné y. Tyto kanonické koeficienty 
jsou definovány vztahy

, 

kde  je normovaná matice vlastních vektorů pro y. Kanonické skóre 
pro V a U vzniklo vynásobením standardizovaných dat (od všech 
prvků se odečte průměr a výsledek se podělí směrodatnou odchylkou) 
maticí kanonických koeficientů  a , kde Zx a Zy 
představují standardizovaná data X a Y. Abychom pomohli inter-
pretaci kanonických proměnných, vyčíslíme také matice zátěží 
dle vztahů:

 a .

Jsou to vlastně korelace mezi původními proměnnými a kano-
nickými proměnnými. Pro normované znaky jsou Lx a Ly přímo 
korelačními koeficienty mezi znaky x a kanonickými proměnnými 
V, respektive mezi y a U. Pro centrované proměnné se získávají 
korelační matice vynásobením , respektive , kde D jsou 
diagonální matice obsahující na diagonále směrodatné odchylky 
jednotlivých znaků. 

2.1 Test významnosti kanonických korelací
Většinou se určují koeficienty pro všechny kanonické proměnné, 

dále hodnoty kanonických korelací a hodnoty kanonických proměn-
ných pro všechny prvky výběru, které nazýváme kanonická skóre. 
Standardní je test nulové hypotézy H0: „k nejmenších kanonických 
korelací souboru je rovno nule“. Dva testy jsou vhodné: Bartlettův 
χ2-test a aproximativní F-test. Oba testy byly odvozeny za předpo-
kladu, že x a y pocházejí z vícerozměrného normálního rozdělení. 
Velká hodnota χ2 a velká hodnota F jsou indikátorem, že ne všechny 
korelace mezi proměnnými v souboru jsou nulové. V datech s více 
znaky mohou být tyto testy užitečným průvodcem k výběru počtu 
statisticky významných kanonických korelací. Výsledky testu 
vyšetřujeme proto, abychom určili, ve kterém kroku lze zbývající 
kanonické korelace považovat za nulové.

2.2 Vysvětlení kanonických proměnných 
Důležitým výstupem CCA analýzy jsou korelace mezi kanonic-

kými proměnnými a původními znaky, ze kterých byly kanonické 
proměnné odvozeny. Tyto korelace vysvětlují kanonické proměn-
né, když některé ze znaků ať už ze skupiny x, nebo ze skupiny y 
jsou navzájem silně vnitřně korelované. Tyto korelace se nazývají 
zátěže kanonických proměnných nebo také koeficienty kanonické 
struktury. Protože kanonické zátěže mohou být vysvětlovány jako 
korelace mezi každým původním znakem a kanonickou proměn-
nou, jsou užitečné v pochopení vztahu mezi znaky a kanonickými 
proměnnými. Je-li skupina znaků v jedné kanonické proměnné 
nekorelovaná, kanonické zátěže jsou rovny standardizovaným 
koeficientům kanonické proměnné. Jsou-li některé ze znaků silně 
vnitřně korelovány, pak zátěže a koeficienty jsou zcela rozličné. To 
je právě případ vysvětlení kanonických zátěží, který je poněkud 
snažší než koeficientů kanonické proměnné. 

2.3 Analýza redundance
Průměrná hodnota čtverců kanonických zátěží pro první kano-

nickou proměnnou V� poskytuje podíl rozptylu znaků, který je 

vysvětlen první kanonickou proměnnou. Obdobně to platí i pro 
U� a znaky y. Někdy je podíl rozptylu takto objasněného však 
malý, i když jde o vysokou kanonickou korelaci. To se může stát 
v důsledku jednoho či dvou znaků, které mají hlavní vliv na kano-
nickou proměnnou. Těmto výpočtům se říká analýza redundance 
(nadbytečnosti). Redundanční index je mírou průměrného podílu 
rozptylu ve skupině znaků y, který nebyl zahrnut do souboru V. Je 
analogický čtverci vícenásobné korelace ve vícenásobné lineární 
regresi. Obdobně je také možné získat podíl rozptylu ve skupině 
znaků x, který je objasněn všemi proměnnými U.

2.4 Grafické pomůcky 
Mezi užitečné grafické diagnostiky patří rozptylový graf závislosti 

skóre kanonických proměnných Ui na Vi. Stupeň rozptýlení bodů 
po ploše je pak důležitým ukazatelem. Graf je užitečný v odkrývá-
ní neobvyklých případů ve výběrech jako jsou odlehlé body. Graf 
závislosti U� na V� může vést ve zdánlivě nelineární rozptylový 
diagram nebo eliptický tvar, který bývá totiž typický pro dvojroz-
měrné normální rozdělení. 

3 Postup diagnostikování CCA
Je-li počet znaků q ve skupině y roven 1, pak se kanonická 

korelační analýza CCA redukuje na vícenásobnou lineární regresi. 
Kanonická korelační analýza CCA obecně kvantifikuje sílu vztahu 
mezi dvěma skupinami znaků. Kanonické proměnné mohou být 
vysvětlovány podobným způsobem, jako byly vysvětlovány hlavní 
komponenty nebo faktory. 

3.1 Cíle kanonické korelační analýzy 
Data jsou tvořena dvěmi skupinami znaků, pravou a levou sadou. 

Každá skupina může mít jiný teoretický význam, přinejmenším 
jedna skupina může být definovaná jako znaky pravé sady a znaky 
druhé levé sady. Když bylo provedeno toto rozlišení znaků, kano-
nická korelační analýza může umožnit řešení některých z těchto 
úloh, popř. všech:

a) Rozhodnout, zda skupiny znaků, představujících obvykle 
rozličná měření na témže předmětu, jsou nezávislé jedna na dru-
hé, nebo naopak určit velikost vztahu, který existuje mezi oběma 
skupinami.

b) Nalezení skupiny znaků tak, aby lineární kombinace každé 
skupiny byly maximálně korelovány. 

c) Objasnění povahy kteréhokoliv ze vztahů, jež existují mezi 
skupinami znaků x a y, stanovením relativního příspěvku každého 
znaku do kanonické funkce.

3.2 Formulace úlohy kanonické korelační analýzy
Jako jedna z metod vícerozměrné analýzy sdílí kanonická kore-

lační analýza všechny problémy společné všem vícerozměrným 
technikám. Často je kritickou právě velikost výběru a dostatečný 
počet pozorování na jeden znak. Uživatele láká zahrnovat do 
obou skupin hodně znaků. Neuvažují přitom důsledky související 
s velikostí výběru, kdy velmi malé výběry objektů zdrojové matice 
nebudou dobře popisovat korelaci, protože budou zakrývat smyslu-
plný vztah. Malé výběry budou mít tendenci indikovat statistickou 
významnost ve všech případech, protože bude nalezena dokonalá 
lineární kombinace díky malému počtu stupňů volnosti. Uživatel by 
se měl proto snažit získat alespoň 10 pozorování na 1 znak a předejít 
tak problémům vyplývajícím z příliš malého výběru.

Klasifikace znaků na proměnné pravé a levé sady je čistě for-
mální a není vůbec důležitá při odhadování kanonických funkcí. 
Kanonická korelační analýza váží obě kanonické proměnné tak, aby 
maximalizovala korelaci a nedává žádný zvláštní důraz na někte-
rou z kanonických proměnných. Složení kanonické proměnné je 
důležité. Je nezbytné, aby existoval smysluplný základ původních 
znaků, ze kterých budou vytvářeny kanonické proměnné, které by 
se měly také pojmenovat a vysvětlit.

3.3 Předpoklady kanonické korelační analýzy 
Korelační koeficient má smysl, pokud mezi libovolnými dvěma 

znaky existuje lineární vztah. Při nelineárním vztahu je třeba jeden 
nebo oba znaky vhodně transformovat. Druhým požadavkem je, 
aby kanonická korelace vyžadovala lineární vztah mezi kanonic-
kými proměnnými. Jestliže jsou kanonické proměnné nelineární 
funkcí, nebude tento vztah dobře zachycen kanonickou korelací. 
Kanonická korelační analýza má tedy základní omezení v tom, že 
vyžaduje pouze lineární vztahy. Kanonická korelační analýza může 
být použita pro metrické znaky bez splnění předpokladu normality. 
Normalita je požadována pouze k provedení testů. Kanonická kore-
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lační analýza může být použita i pro nenormálně rozdělené znaky, 
jestliže forma rozdělení (například silně zešikmená) nezkresluje 
korelaci s ostatními proměnnými. To dovoluje užít i nemetrická 
a transformovaná data. Heteroskedasticita může snížit korelaci mezi 
znaky a měla by být také potlačena.

3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení
Síla vztahu mezi páry kanonických proměnných je vyjádře-

na v kanonickém korelačním koeficientu. Čtverec kanonických 
korelací představuje velikost sdíleného rozptylu mezi dvěma 
kanonickými proměnnými. Tyto čtverce kanonických korelací 
se nazývají kanonické kořeny. Statistickou rutinou je analyzovat 
kanonické proměnné, jejichž kanonické korelační koeficienty jsou 
statisticky významné. Jsou-li ostatní nezávislé kanonické proměnné 
nevýznamné, nejsou odpovídající vztahy mezi znaky vysvětleny. 
Vysvětlení kanonických proměnných je založeno na předpokladu, 
že znaky, jenž silně přispívají ke sdílení rozptylu jsou navzájem 
korelovány. Užití jednoduchého kritéria, jako je hladina význam-
nosti testu nulové hypotézy H0: ρi = 0, je příliš povrchní. Je proto 
doporučováno, aby byla použita tři kritéria při rozhodování, která 
kanonická proměnná by měla být vysvětlena: a) hladina význam-
nosti, b) velikost kanonické korelace a c) míra redundance.

Hladina významnosti. Vypočtená hladina významnosti P je 
uvažována za ještě přijatelnou, pokud je rovna nebo menší než 
zvolená hodnota α = 0,05, p  α, pak je testovaný korelační koefi-
cient statisticky významný. Vedle testů každé kanonické proměnné 
může být použit k ověření jejich statistické významnosti také 
vícerozměrný test všech kanonických kořenů. Existuje mnoho 
měr k vyhodnocení statistické významnosti diskriminační funk-
ce, jako Wilkovo λ, Hotellingova stopa, Pillaiova stopa a Rayovo 
gcr, [71].

Velikost kanonických korelací. Velikost kanonických korelací by 
měla být rovněž vzata v úvahu, i když neexistuje obecně přijatelný 
návod o vhodné velikosti kanonických korelací. 

Míra redundance sdíleného rozptylu. Ačkoliv mírou redundance 
je sdílený rozptyl, může vést tento ukazatel k několika chybným 
vysvětlením, protože čtverec kanonických korelací představuje 
rozptyl sdílený lineárními kombinacemi skupin znaků a ne rozptyl 
určený ze skupin znaků. Relativně silná kanonická korelace mezi 
dvěma kanonickými proměnnými může být zjištěna a přitom nemu-
sí zahrnovat významný podíl rozptylu z původních skupin znaků. 
Velikost rozptylu v jedné skupině znaků, který může být objasněn 
rozptylem ve druhé skupině znaků, vyčísluje StewartůvLoveův 
index redundance. Vlastní index redundance je součinem dvou 
složek. První je vlastně mírou sdíleného rozptylu mezi původním 
znakem a kanonickou proměnnou a určuje se jako aritmetický prů-
měr čtverců zátěží Li

2. Druhou složkou je podíl rozptylu v kanonické 
závisle proměnné, jenž může být objasněn kanonickou nezávislou 
proměnnou. Je jí čtverec korelace mezi kanonickou nezávislou 
proměnnou a kanonickou závislou proměnnou, který je znám jako 
čtverec kanonického korelačního koeficientu R2 . 

3.5 Interpretace výsledků
Je-li kanonický vztah statisticky významný a kanonické koře-

ny, respektive index redundance, jsou přijatelné, zbývá vysvětlit 
dosažené výsledky. Vysvětlení se týká vyšetření kanonických pro-
měnných, včetně jejich pojmenování a určení relativní důležitosti 
každého z původních znaků v kanonických proměnných. Byly 
navrženy tři metody:
a) Kanonické váhy. Tradiční přístup k vysvětlení kanonických pro-

měnných se týká vyšetření znaménka a velikosti kanonické váhy 
charakterizované pro každý znak v kanonické proměnné paramet-
ry a, b. Původní znaky s relativně velikými váhami přispívají více 
do kanonických proměnných a naopak. Podobně znaky, jejichž 
váhy mají opačné znaménko, vykazují inverzní vztah s každým 
znakem a znaky s váhami stejného znaménka vykazují přímý 
vztah. Malá váha může znamenat, že 
odpovídající znak v určování kanonické 
proměnné je nevýznamný.

b) Kanonické zátěže. Jsou užity jako základ 
k vysvětlení nedostatků v kanonických 
váhách. Kanonické zátěže, také zvané 
korelace kanonické struktury, měří lineární 
korelaci mezi původním znakem a kano-
nickými proměnnými. Kanonické zátěže 
vyjadřují rozptyl, který sdílejí původní 
znaky s kanonickými proměnnými. Ten 

může být vysvětlen jako faktorová zátěž vyčíslená jako relativní 
příspěvek každé původní proměnné do každé kanonické funkce. 
Uvažuje se každá kanonická proměnná odděleně a vyčísluje se 
korelace skupin znaků vůči kanonické proměnné. 

3.6 Ověření výsledků
Stejně jako u ostatních vícerozměrných technik, měla by být 

kanonická korelační analýza zaměřována na ověření, že výsledky 
nejsou pouze specifické pro daný výběr dat, ale že se dají zobecnit. 
Vhodným postupem je vytvořit dva dílčí výběry dat a provést ana-
lýzu s každým výběrem odděleně. Pak jsou porovnány kanonické 
funkce, zátěže kanonických proměnných atd. Když je nalezen 
vysoký rozdíl, je třeba uvažovat o jiném způsobu vyšetřování dat. 
Kanonická korelace pouze maximalizuje korelace, takže se kano-
nické váhy a zátěže podstatně změní, je-li jeden znak odebrán 
z kterékoliv kanonické proměnné. 

3.7 Diagnostikování problémů kanonické korelační analýzy:
Kanonická korelační analýza má tato kritická úskalí: 

a) Výběr dat by měl být reprezentativní a náhodný.
b) Špatná spolehlivost měření může vést k nižším odhadům korelací 

mezi znaky.
c) Mělo by být provedeno vyhledání odlehlých hodnot, například 

pomocí rozptylových diagramů znaků.
d) Když znaky přispívají pouze málo a není jich zapotřebí do teore-

tického modelu, jsou obvykle kandidáty na odstranění. Proto je 
nutné aplikovat algoritmus vícekrát, až se dospěje k vhodnému 
výběru znaků.

e) Je třeba ověřit kanonickou korelaci vyšetřením koeficientů, zda 
kanonická korelace je dost vysoká. Je totiž důležité, aby korelace 
nebyla důsledkem přítomnosti jednoho znaku skupiny x a y.

f) Liší-li se podstatně kanonické koeficienty od kanonických zátěží, 
tj. mají-li třeba rozdílné znaménko, pak je nutné je objasnit. 
Problémy s vysvětlením jsou často obtížnější u druhé a třetí 
kanonické proměnné než u první. Podmínka, aby následné 
lineární kombinace proměnných byly nezávislé na předchozích 
kanonických proměnných, způsobuje omezení.

g) Jelikož kanonická korelace užívá obou skupin znaků y a souboru 
x, je celkový počet znaků, použitých v analýze, poměrně velký. 
To může způsobit problém u mnoha úloh, kde existují chybějící 
data. 

4 Úloha: Kanonická korelační analýza dvou skupin 
znaků složení vody

Ve 48 vzorcích vod odebraných v různých lokalitách okresu Kar-
viná byly stanoveny znaky obsah síranů, chloridů, hydrouhličitanů, 
vápníku, sodíku, hořčíku a nakonec i výsledky mineralizace. Data 
jsou tvořena dvěma skupinami znaků. Pomocí kanonické korelační 
analýzy je třeba určit, zda obě skupiny znaků či proměnných jsou 
u všech 48 vzorků vody zdrojové matice dat na sobě závislé a záro-
veň určit i velikost vztahu, který existuje mezi oběma skupinami 
znaků.
● Data: I když u znaků sírany a Na byly diagnostikovány odlehlé 
vzorky, nebudou z důvodu možné ztráty informace vyřazeny ze 
zdrojové matice VODY.
● Řešení: 

a) Exploratorní analýza dat: Abychom jednak vyšetřili rozdělení 
znaků a nalezli vybočující objekty čili vzorky vody, je vhodné sestro-
jit alespoň tři vybrané grafy exploratorní analýzy dat pro všechny 
znaky, a to krabicový graf, hvězdičkový graf vícerozměrné statistické 
analýzy a konečně maticový diagram korelace. Na začátku však je 
třeba si uvědomit, že je-li hodnota aritmetického průměru v tabul-
ce 1 popisných statistik blízká hodnotě mediánu, jde o symetrické 
rozdělení a aritmetický průměr představuje správný odhad střední 
hodnoty. Když se však obě hodnoty značně odlišují, jde o asymet-
rické, sešikmené rozdělení a aritmetický průměr pak nelze použít. 

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Směrod. odch.
Mineralizace 48 434,6 405,0 260,0 690,0 125,3
Chloridy 48 26,4 24,0 10,5 54,2 11,8
Sírany 48 68,4 60,5 38,5 129,0 25,2
Hydrouhličitany 48 213,5 201,0 61,0 390,0 78,0
Ca 48 67,0 61,0 10,2 124,0 26,5
Mg 48 11,0 10,0 3,5 20,0 3,9
Na 48 26,2 22,6 7,1 71,8 16,3

Tabulka 1. Popisné statistiky zdrojové matice VODA
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Krabicové grafy na obr. 2 zobrazují proměnlivost znaků zdrojové 
matice, která se jeví pro kanonickou korelační analýzu dostatečná. 
Největší proměnlivost vykazují znaky mineralizace, hydrouhličita-
ny, Ca a Na. V symbolových grafech na obr. 3 jsou znaky kódované 
s ohledem na konkrétní hodnoty do určitých geometrických tvarů 
a nebo symbolů. Pomocí hvězdičkového grafu byly zjištěny podobné 
případy analyzovaných vzorků vod např. shluky vzorků 34 - 37, 
7-11-12-13-14-15-17-18, které jsou pak zcela nepodobné ostatním. 
Zatímco znaky chloridy a sírany, nebo sírany a Ca, sírany a Mg 
a další spolu velmi slabě korelují, dobře korelují mezi sebou znaky 
hydrouhličitany a mineralizace nebo mineralizace a Ca. Hydrouhli-
čitany nekorelují s chloridy, sírany a s Na. Mrak bodů mezi sírany 
a Ca znázorňuje, že mezi znaky není korelace. Maticový diagram 
korelace na obr. 4 indikuje korelační vazby mezi dvojicemi znaků 
a odlehlé objekty, které dovedou silně ovlivnit korelační koeficient, 
a tím také celou kanonickou korelační analýzu. Většina znaků 
vykazuje dostatečnou párovou korelační závislost, takže data lze 
považovat za vhodná pro kanonickou korelační analýzu.

V tabulce 2 je korelační matice 7 znaků zdrojové matice dat 
VODY pro 48 vzorků vyšetřovaných vod. Platí testační pravidlo, 
že je-li spočtená hladina významnosti p menší než 0,05, je korelace 
statisticky významná a statisticky významné korelační koeficienty 
jsou označeny tučně. Nejvyšší korelace je mezi znaky mineralizace 
a hydrouhličitany, r = 0,845, zatímco nejnižší 
korelace je mezi znaky Na a Ca, r = 0,049 
nebo Na a chloridy, r = 0,069.

b) Kanonická korelační analýza: Volba 
znaků a jejich zařazení do pravé či levé sady, 
a tím do obou kanonických proměnných 
U a V, je v kanonické korelační analýze 
čistě formální. Obě kanonické proměnné 
U a V jsou totiž symetrické a stejné, z jejich 
povahy a obsahu nelze rozlišit, která kano-
nická proměnná je závisle a která nezávisle 
proměnná. U obou kanonických proměn-
ných vyčíslíme zátěže atd. Znaky do obou 
proměnných U a V lze libovolně zaměnit, 
obě proměnné jsou rovnocenné. V tabulce 3 
jsou uvedeny znaky levé strany a pravé stra-
ny proměnných, a dále zvolené kanonické 
proměnné, u kterých budou vypočteny 
zátěže. Pro výběr počtu kanonických pro-
měnných je vhodné využít Cattelův indexo-
vý diagram úpatí vlastních čísel. 

Rozptyl extrahovaný (získaný rozptyl) 
značí průměrné množství rozptylu vyčís-
leného ze znaků v obou souborech všemi 
kanonickými proměnnými. Všechny kano-
nické proměnné vyčíslí 100 % rozptylu na 
pravé straně ze 3 znaků chloridy, sírany, 
hydrouhličitany a 86,36 % rozptylu na levé 
straně ze 4 znaků mineralizace, Ca, Mg, Na. 
Všimněme si, že jedna z těchto hodnot bude 
vždy 100 %, protože algoritmus dává tolik 
kanonických kořenů, kolik je minimální počet znaků v jednom 
z obou souborů znaků. Proto bude jeden soubor proměnných tvořen 
souborem kanonických, jehož velikost odpovídá počtu znaků.

Celková redundance ukazuje na velikost celkové korelace mezi 
znaky na pravé straně rovnice 52,17 % a na levé straně 51,98 %. 
Vyčíslená hodnota rozptylu 52,17 % se týká aniontů stanovených 
ve 48 vzorcích vod. Hodnota 52,17 % se týká skupiny znaků zahr-
nující kationty a znak mineralizace. Tyto hodnoty se odlišují od 
kanonického r2, které vyjadřuje jenom podíl rozptylu zahrnutého do 
kanonických proměnných. Výsledky potvrzují značně silný vztah 
mezi znaky obou souborů.

V testu významnosti kanonických kořenů v tabulce 4 vyšetřuje-
me, zda všechny tři kanonické kořeny jsou statisticky významné. 
Maximální počet kanonických kořenů, který může být z dat vybrán 
a je zobrazen na obr. 6, je roven nejmenšímu počtu znaků užitých 
v jednotlivých souborech na levé a pravé straně rovnice. Máme 
3 znaky vlevo a 7 znaků vpravo, proto budou užity 3 kanonické 
proměnné. Je třeba si uvědomit, že kanonický korelační koeficient 
r představuje v datech pouze první kořen U� a V�, čili nejsilnější 
a nejvýznamnější kanonickou korelaci. Kanonickou korelací se míní 
hodnota kanonického korelačního koeficientu r. Může být vysvětlen 

Obr. 2. Krabicové grafy vyšetřují, zda je proměnlivost znaků 
zdrojové matice dostatečná pro kanonickou korelační analýzu. 
Největší proměnlivost zde vykazují znaky mineralizace, hyd-
rouhličitany, Ca a Na

Obr. 3 Ze symbolových grafů nejlépe vypovídá hvězdičkový graf, ve kterém byly odha-
leny podobné objekty 34 - 37, 11-12-13-14-15, zatímco zcela nepodobné ostatním jsou 
například objekty 9-16-40

Obr. 4. Maticový diagram korelace znaků  zdrojové matice VODY. 
Hydrouhličitany nekorelují s chloridy, sírany a s Na. Mrak bodů 
mezi sírany a Ca znázorňuje, že mezi znaky není korelace
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jako jednoduchá korelace mezi váženou sumou znaků, odpovídající 
první a nejvýznamnější kanonické proměnné U� a V�. 

V tabulce 4 budeme diskutovat o třech řádcích testování kano-
nických kořenů. V prvním řádku jsou uvedeny testační statistiky 
pro situaci, kdy nebyl žádný kanonický kořen z modelu odstraněn. 
Testační statistiky ukazují, že všechny kořeny jsou statisticky vyso-
ce významné, protože spočtená hladina významnosti p je vesměs 
menší než 0,05. V druhém řádku je vidět, že po odstranění prvního 
nejvýznamnějšího kořene U� a V� jsou testy ještě stále statisticky 
významné. Také po odstranění prvního U� a V� a druhého U2 a V2 
kanonického kořene ve třetím řádku jsou testy statisticky významné 
(p < 0,05). Pro první kanonický kořen U� a V� je korelační koeficient 
r = 0,938 a zahrnuje r2 = 88,0 % překrývajícího rozptylu. Pro druhý 
kanonický kořen U2 a V2 je korelační koeficient r = 0,624 a zahrnuje 
38,9 % překrývajícího rozptylu. U třetího kanonického kořene U3 
a V3 je r = 0,374 a zahrnuje 14,0 % překrývajícího rozptylu. Pro 
všechny kanonické proměnné je  rovno 118,88 a p < 0,0001 a po 
odstranění první kanonické proměnné je  = 27,67 a p = 0,0001. 
Pro další test je  = 6,48 a p = 0,0391 (p < 0,05), čili i třetí kano-
nický kořen U3 a V3 je statisticky významný. 

c) Kanonické skóre: Jak vysvětlíme kanonický kořen U� a V� 
a jak i ostatní U2 a V2, U3 a V3? Vyčíslíme si proto korelace mezi 
znaky v každé sadě s kanonickým kořenem. Tyto korelace se také 
nazývají strukturní koeficienty. Nesmíme přitom zapomenout, že 
kanonická proměnná je v každé sadě vytvořena jako vážená suma 
znaků. Názorně dokumentuje kanonické skóre grafické zobrazení 
obou kanonických proměnných,

U1 = a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 + a4 y4  (P)
V1 = b1 x1 + b2 x2 + b3 x3  (L)
Váhy a�, a2, a3 a b�, b2, b3 zobrazené v tabulce 5 odpovídají Z-

transformací standardizovaným znakům v obou sadách. Tyto váhy 
užijeme k výpočtu skóre pro kanonické proměnné. Zobrazíme 
kanonické skóre znaků na pravé straně, tedy U na skóre znaků na 
levé straně čili V. V grafu kanonických skóre na obr. 5 leží objekty 
(čili jednotlivé vzorky vody) na přímce a nedochází tím k poruše-
ní předpokladů kanonické analýzy. První 
kanonická proměnná spolehlivě interpretuje 
přímkovou závislost. Provedením kanonické 
korelační analýzy jsme zjistili, že existuje 
lineární vztah mezi anionty sírany, chloridy, 
hydrouhličitany na jedné straně a kationty 
Ca, Mg, Na spolu se znakem mineralizace 
na druhé straně. Nejlépe interpretuje tuto 
přímkovou závislost první kanonická pro-
měnná a dotyčný lineární vztah je statistic-
ky významný.

První pár kanonických korelačních pro-
měnných L� a P� dostatečně popisuje závis-
lost čtyř znaků mineralizace, Ca, Mg, Na na 
třech znacích chloridy, sírany, hydrouhliči-
tany dle schématu na obr. 6.
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ComputerAssisted Statistical Data Analysis. 9. When the 
canonical correlation can be used in the water analysis? 
(Meloun, M., Galuszková M.)

Key words
canonical correlation – correlation coefficient – canonical score 
– canonical loadings – redundance – coefficients of canonical 
structure – water analysis

Canonical correlation analysis is a multivariate statistical 
method for an examination of dependence between two groups of 
variables. The first group is the group of left side variables while the 
second one of the right side variables. However, this classification 
is quite formal. While in multivariate regression analysis the best 
combination of independent variables is searched to enumerate one 
dependent variable y in canonical correlation analysis the linear 
relation U1 = a1 y1 + a2 y2 + ... + ap yp among the group of p variables 
and the linear relation among m variables V1 = b1 x1 + b2 x2 + ... + 
bp xp is searched to estimate parameters a and b so that n objects 
exhibit the maximal correlation coefficient bewteen latent variates 
U1i a V1i, i = 1, ..., n. After the first variates, the second and other 
are also searched. Data matrix contains objects in 48 rows and 7 
columns. Before data treatment the data are scaled. Both statistical 
techniques are demonstrated on the analysis and classification of 
various sources of a water. Two data sets contains three and four 
variables. The linear dependence between both data sets with the 
use of the correlation coefficient. Graphs of canonical scores exhib-
ite significant linear dependent between both data sets.
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Pod garancí Ministerstva zemědělství  
a Ministerstva životního prostředí

Svaz vodního hospodářství ČR
ve spolupráci se

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
vyhlašuje

soutěž  
VOdOHOSpOdářSká  
STAVBA rOku 2008

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod 
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměr-

ňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky 
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledova-
ným zákonem o vodách.

 V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích 
dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to 
v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby 
nebo jejich ucelené části realizované na území České repub-
liky, u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené 
stavby, nebo u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to 
v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Oznámení záměru 
o užívání dokončené stavby podle §120 stavebního zákona 
je nutné doložit vyjádřením příslušného úřadu, že užívání 
stavby nezakázal.

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posou-
zení přínosů staveb z hlediska jejich 

• koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
• vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
• účinků pro ochranu životního prostředí, 
• funkčnosti a spolehlivosti provozu,
• využití nových technologií a postupů zejména v oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
• estetických a sociálních účinků.
D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-

hospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických 
prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou 
přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodo-
hospodářská stavba roku 2008“ na adresu: Svaz vodního 
hospodářství, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, současně 
s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet 
u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, 
a to: 

• 30 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 
nad 50 mil. Kč)

• 10 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 
pod 50 mil. Kč).

F. Požadované doklady:
1. Popis stavby, který se orientuje na její priority z hledisek 

uvedených v odstavci C.
2. Doklad že je stavba užívána v souladu s právními předpisy 

(kolaudační souhlas nebo vyjádření příslušného vodopráv-
ního úřadu ve smyslu odstavce B).

3. Fotografie stavby, případně výkresy charakterizující stavbu.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů 

apod.
 Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele 

doplňující informace, případně doklady.
G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.
H. Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány 

při příležitosti Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodo-
vody – Kanalizace 2009 v Brně dne 21. května 2009.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do 
31. 3. 2009

Vyhlášení soutěže a formulář závazné přihlášky včetně 
seznamu požadovaných dokladů a další podrobné instrukce 
pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových 
stránkách SVH ČR a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.
cz. Další bližší informace a podrobnosti o vyhlášení soutěže 
poskytne sekretariát SVH, tel. 257 325 494 nebo na adrese 
info@svh.cz.








