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Rozhněvaní

Někdy před třiceti lety vtrhli do západoevropských parla-
mentů rozhněvaní mladí muži a ženy v tričkách a džínech, 
kteří se na tehdejší establishment zlobili: nemohli se dívat, co 
se děje s kvalitou života, jak si trh neumí poradit s čoudícími 
komíny a rourami vypouštějící různá svinstva do řek. Vznikli 
Zelení. Dnes zestárli, chodí v kravatách (Joska Fischer, Daniel 
Cohn-Bendit…) a světu přiznávají drobné pihy na kráse. Oni 
už revoluci dělat nebudou. Přece nepůjdou do volebního boje 
s nepříjemnými pravdami!

Každoročně se všechny vyspělé (?) státy stále více zadlužují. 
Roste procento výdajů ze státního rozpočtu, které se používá na 
umořování dluhů. S jeho splácením se nespěchá. Za posledních 
deset let se podíl státního dluhu na HDP zvýšil skoro dva a půl 
krát a dosahuje asi 25% výše HDP. Každému, kdo ovládá aspoň 
trojčlenku, snad musí snad být jasné, že když to takhle dál pů-
jde, tak za několik let se státní rozpočet bude používat jen na 
umořování dluhů, které jsme udělali. Nebude na mandatorní 
výdaje typu důchody, platy státních zaměstnanců. Zdravotní 
péči, vzdělání, životní prostředí bude mít každý takové, na jaké 
bude mít peníze. Politici budou jen loutkami těch, kteří vědí, jak 
dlouhodobě dobrý byznys dělají, když dnes státu půjčují. Přijdou 
fenďáci a začnou oblepovat státní a veřejný majetek od škol, přes 
dálnice či přehrady až po ČOV exekučními cedulkami.

To je důsledek zadlužování, vydávaný za sociální spravedl-
nost. Ta by však neměla být jen bohatých s chudými či mladých 
se staršími, ale především s těmi dnešními nejmladšími a s těmi, 
co jsou ještě na houbách. Jinak se nebudeme moci divit, že, 
až oni budou velkými a my důchodci, nám řeknou: Důchody 
nechtějte, když jste všechno prošustrovali.

Vyhlížím tedy nové mladé rozhněvané muže a ženy, tentokrát 
asi v kravatách, kteří řeknou suchými čísly, že kvantita života 
je neudržitelná. Dovíme se, že éra konzumentarismu, blahoby-
tu skončila. Musíme být konkurenceschopní. Je sebevražedné 
vyvážet do Číny sběrový papír a zhodnocený zpět dovážet. Je alar-
mující, že i ty obrubníky na chodníky jsou z Číny levnější a kva-
litnější! V závěru nám ti rozhněvaní mladí sdělí, že se nemůžeme 
spoléhat na to, že potopa bude až po nás, že hrozí většině z nás 
žijících, pokud všichni nezačneme pumpovat, nepřežírat se a stát 
považovat za dojnou krávu. Snad nečekám na Godota. 

Ing. Václav Stránský
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Provozní optimalizace 
a vývojové trendy 
vodárenské filtrace
Petr Dolejš

Klíčová slova
úprava vody – filtrace – separace – optimalizace – vývojové trendy

Souhrn
Příspěvek se věnuje možnostem zkvalitnění provozu současných 

vodárenských filtrů, nastavení a řízení jejich provozu a měření 
separační účinnosti. Je stručně uveden vývoj filtrace a některé 
nově formulované poznatky. Zejména se to týká praní filtrů. 

u

Vodárenská filtrace jako separační proces
Filtrace vrstvou zrnitého materiálu se jako technologický proces 

používá v moderní historii zřejmě od roku 1804 ve Skotsku. Roku 
1829 byla uvedena do provozu první pomalá filtrace podle návrhu 
Jamese Simpsona pro zásobování Londýna a ta je běžně v literatuře 
uváděna jako první aplikace pomalé filtrace [1]. To, co bychom moh-
li nazývat „rychlá filtrace“, bylo zaváděno jako postupné vodárenské 
inovace zhruba od roku 1880. Zásadním pokrokem bylo, když 
Fuller v roce 1897 v USA nahradil pomalý filtr (s jeho působením 
biologické vrstvy na povrchu) rychlofiltrem naplněným pískem, 
jehož působení je založené na fyzikálně-chemických procesech. 
Další vývoj pak již dopracovával tento objev např. modifikacemi 
řízení průtoku filtrem, způsoby praní filtrů, variantami drenážních 
systémů, změnami použité filtrační náplně atp. 

I když dnes již existují procesy významně konkurující rychlo-
filtraci (zejména membránové procesy), stále ještě platí co před 
několika roky prohlásil jeden z nejuznávanějších vědců v oboru 
vodárenských technologií, kterým je prof. Ken Ives z University 
College London, autor několika významných a často citovaných 
knih, z nichž jedna je přímo věnována vědeckým základům vodá-
renské filtrace [2]. Je třeba vyslovit uznání za pokoru vynikajícího 
teoretika před tím, co nazýváme praxí. V přednášce na konferenci 
a pak v navazující publikaci [3] napsal: „I když je umění vodárenské 
rychlofiltrace zhruba jedno století staré, vědecké poznání v tomto 
oboru dosahuje méně než polovinu tohoto věku. I přes to, že bylo 
v oboru vykonáno mnoho velmi sofistikovaných výzkumných 
prací, umění vodárenské filtrace stále před vědeckým poznáním 
vede a vědci jen následují praxi vysvětlováním a objasňováním již 
fungujícího.“ 

I další významní teoretici (např. D. M. Mintz, W. Stumm, C. R. 
O´Melia, J. Cleasby) se shodují v tom, že procesy, které probíhají při 
filtraci, jsou natolik složité, že bude vždy potřeba stanovovat para-
metry vodárenské filtrace experimentálně [1]. Je však třeba si také 
uvědomit, že i v tak relativně konzervativní oblasti, jakou je vodá-
renská filtrace, stále dochází k významným vývojovým posunům, 
které tento proces zkvalitňují a ekonomizují a i přes to, že základní 
koncept je dlouhá desetiletí stejný, jeho varianty ho vylepšují, při-
způsobují různým podmínkám například v kvalitě surové vody či 
koncepcím technologické linky, umožňují filtraci optimalizovat pro 
různé požadavky investorů a provozovatelů atd. 

Pokud se ohlédneme, abychom si připomenuli situaci v oboru 
vodárenské filtrace v našich zemích v minulosti, můžeme myslím 
s hrdostí prohlásit, že 70. a 80. léta byla z tohoto hlediska opravdu 
velmi plodná a tehdejší úroveň poznání a intenzita výzkumných 
a inovačních prací byla na vynikající úrovni, srovnatelné se světem. 
Dokládají to práce řady autorů a také úroveň poznání, která byla 
tehdy dostupná v naší odborné knižní literatuře [4–10]. Zdá se, jako 
by se v 90. letech tento vývoj přerušil a zřejmě k tomu negativně 
přispělo i to, že například Hydroprojekt Praha zrušil vlastní stře-
disko vývoje, které bylo u nás tehdy jakýmsi motorem získávání 
prakticky využitelných poznatků ve vodárenské filtraci, kterou 
tam představoval zejména Ing. František Hereit, CSc. a několik 
jeho dalších kolegů. 

Protože jak v ČR, tak i v SR se v dnešní době již nové úpravny 
téměř nestaví, bude docházet k tomu, že v existujících úpravnách 

budou probíhat rekonstrukce. Jejich cílem bude jednak obnova 
stavebních částí, ale s tou by měla jít ruku v ruce také aplikace 
procesních (technologických) inovací, které se objevily od doby, 
kdy byly původní úpravny koncipovány a projektovány. Pokud 
by docházelo jen k prosté obnově původních technologických 
souborů, bylo by to jednak popřením evidentního vývoje v oboru 
a jednak jakýmsi „technickým hříchem“ na vlastníkovi vodárenské 
infrastruktury, stejně tak na provozovateli a samozřejmě hlavně na 
zákaznících – odběratelích pitné vody. 

Jak již řadu let provozované, tak nově rekonstruované úpravny 
vždy potřebují také dobré nastavení a optimalizaci jejich provozu. 
Tím je možné dosáhnout jak ekonomických úspor, tak zkvalitnění 
dodávané pitné vody. Tomuto oboru se většinou bohužel nevěnuje 
patřičná pozornost a mnohdy provozovateli postačuje, že zařízení 
funguje, voda teče a „zjevně“ na něm nejsou vidět žádné problémy 
či vady. Aby bylo možné provoz filtrace optimálně vyladit, je potře-
ba dobře zmapovat, co se ve filtrech v provozu děje.

 Hlavní technologické parametry sledování 
a hodnocení funkce vodárenských filtrů

Vždy je třeba stanovit kvalitativní parametry filtrátu, do kterých 
jsou sledované fyzikální veličiny filtrace akceptovatelné. Jakmile 
kvalita filtrátu překročí jeden ze stanovených kvalitativních parame-
trů, filtrační cyklus je ukončen. První dva uvedené parametry jsou 
sice velmi dobře známé, neposkytují však pro optimalizaci filtrace 
vyčerpávající informace. Proto jsou uvedeny další dva parametry, 
které se zatím u nás prakticky nevyužívají. Proto jsou také jejich 
názvy zatím jen návrhem k diskusi.
•	 Doba trvání filtračního cyklu od jeho počátku do doby ukončení 

z důvodu zhoršení kvality filtrátu nad stanovenou mez nebo 
z důvodu vyčerpání disponibilní tlakové ztráty – ∆t. Tato klasická 
hodnota (spolu s průtokem filtrem) udává snadno technologicky 
převoditelnou informaci, např. na údaj o potřebné frekvenci praní 
filtrů při známém zatížení filtru suspenzí v přitékající vodě. 

•	 Filtrační rychlost – vf vychází z definice filtrační rychlosti jako 
objemu vody proteklé jednotkovou plochou filtru za hodinu. 

•	 Jednotková výroba filtru (suma jednotkové výroby filtru, filtrač-
ní „délka“) při jednom filtračním cyklu Lf (m

3/m2) je údaj, který 
poskytuje korektní možnost srovnání funkce filtrů při různých 
provozních podmínkách. Představuje objem vody proteklé jed-
notkovou plochou filtru od začátku filtračního cyklu, tedy výrobu 
filtru na jednotkovou plochu. Srovnávání funkce filtrů (a stejně 
tak kvalitativních parametrů upravené vody z různých filtrů 
navzájem) by mělo být prováděno vždy vzhledem k identickým 
hodnotám proteklého množství vody určité kvality na jednotko-
vou plochu filtru. 

•	 Čistá jednotková výroba filtru (net water production) za jeden 
filtrační cyklus je definována jako L = Lf – Lp, kde Lp je objem 
spotřebované prací vody na jedno praní dělené plochou filtru 
(m3/m2). Údaj o čisté jednotkové výrobě filtru by měl sloužit jako 
základní parametr pro srovnávání různých variant filtrů a filtrace. 
Je zřejmé, že vhodné bude takové uspořádání, které poskytne jeho 
nejvyšší hodnotu. 

Měření průběhu tlakových ztrát v loži filtrů během 
filtračního cyklu 

Pro sledování a hodnocení funkce provozních filtrů je možné 
využít některých měření, která poskytují základní informace o prů-
běhu filtrace a zachycování suspenze v loži filtru. Technologický 
audit filtrace je založen na podrobném vyhodnocení filtračního 
cyklu, a to jak kvality filtrátu, tak tlakových poměrů v loži filtru 
v průběhu celého filtračního cyklu. Měření tlakových poměrů v loži 
filtru spočívá v kontinuální analýze průběhu tlakových ztrát. Velice 
citlivé měřící sondy, umístěné přímo v loži filtru, zaznamenávají 
hodnoty tlaku každých 10 vteřin do přenosného počítače. Z tohoto 
měření je možné získat tyto technologicky významné informace:
o	Průběh zachycování suspenze ve vodárenském filtru a vhodnost 

suspenze pro daný typ filtru
Na základě údajů o tlakových poměrech ve filtru v různých časech 

lze vyhodnotit, jakým způsobem filtr zachycuje suspenzi, zda filtr 
efektivně využívá profil filtračního lože a zda je příprava suspenze 
vhodná pro daný typ filtru a pro režim, v jakém je filtr provozován. 
o	Nalezení optimální délky filtračního cyklu

Měření tlakových ztrát jasně ukáže časový úsek, od kdy je provoz 
filtru díky zanesení filtračního lože již neefektivní. Spolu s hod-
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notami průniku zbytkového koagulantu, absorbance, organismů 
či ChSK je pak spolehlivou informací k určení optimální délky 
filtračního cyklu.
o	Vliv nárazového zatížení filtru při regulaci průtoku 

Při regulaci průtoku filtrem v některých případech dochází peri-
odicky či náhodně v důsledku otevírání/zavírání odtoku z filtru (či 
přítoku na filtr) k výrazným nárazovým tlakovým změnám, které 
mohou negativně ovlivnit efektivitu filtrace. Měření tlakových ztrát 
dokáže tyto nedostatky odhalit a pomoci při jejich odstranění.
o	Srovnání funkce jednotlivých filtrů

Některé problémy s kvalitou vody mohou být způsobeny nikoli 
stavem celé technologické linky, ale například chybnou funkcí 
jednoho z filtrů. Srovnání průběhu tlakových ztrát a proměření 
filtračního cyklu jednotlivých filtrů problémy tohoto druhu spo-
lehlivě odhalí.

V sondě, umisťované pro měření do filtru, je celkem 7 čidel. 
Sondy se umisťují do filtru při jeho praní. Po jejich kalibraci na hyd-
rostatický tlak podle jejich polohy ve filtru se filtr spustí a vlastní 
měření tak začíná. Měření je vždy doplněno průběžným odběrem 
vzorků filtrátu. Zpočátku je frekvence vzorkování po 5–15 minu-
tách, aby bylo zjištěno, jak se filtr chová při zafiltrování, později 
bylo vzorkováno v intervalech rovnajících se 5–10 % očekávané 
délky filtračního cyklu. Tím byl získán ucelený soubor informací 
o filtračním cyklu, jehož interpretací je možné najít úzká místa jak 
ve stupni přípravy suspenze, tak v její separaci filtrací. 

Na obr. 1 vidíme sestavu přístroje pro měření průběhu tlakové 
ztráty ve filtrech. V popředí je měřící sonda se sedmi polovodičo-
vými tlakovými čidly, která se umisťuje do měřeného filtru. Signály 
z čidel jsou v průběhu filtračního cyklu vedeny do převodníku, kte-
rý je spojen s notebookem, kam se všechna měřená data ukládají. 

Obr. 2 ukazuje, jak vypadá část průběžné informace ze záznamu 
měření na monitoru notebooku. Na tomto obrázku je zachycen 
konec filtračního cyklu, který je velice zajímavý a nepříliš typický. 
Přibližně v 15.55 začalo praní filtru. Do té doby probíhala filtrace. 
V obr. 2 jsou uvedena data všech sedmi tlakových sond v loži filtru. 
Vidíme zcela zřetelné periodické změny tlakových poměrů ve filtru. 
Na konci filtračního cyklu vidíme, že celý filtr „kmitá“. Regulátory 
periodicky zvyšují a snižují průtok filtrem. To má za následek, 
že v takové situaci se separační účinnost filtrace zhoršuje. Při 
rychlejším zvyšování průtoku filtrem může docházet k utrhávání 
separovaných nečistot z lože filtru a buď k jejich přesouvání do 
nižších pater filtrační náplně a nebo později k jejich strhávání do 
upravené vody. Toto měření tedy samo o sobě ukazuje, že filtrace 
na proměřované úpravně zasluhuje rekonstrukci. 

Obr. 3 ilustruje průběh tlakové ztráty v loži filtru při celém 
filtračním cyklu formou Michauovy křivky. Významným údajem 
z hlediska provozu je především to, že v nejsvrchnější vrstvě filtrač-
ní náplně (zhruba 10–15 cm) dochází při filtraci k nejvýraznějšímu 
poklesu tlaku a tedy že v této vrstvě dochází k separaci podstatné 
části suspenze, která přichází na filtr. To také vede k tomu, že filtr 
přechází v druhé polovině filtračního cyklu částečně do podtlaku. 
Nelze však odlišit, jak se na tomto vzrůstu tlakové ztráty podílí 
suspenze neseparovaná v předřazených sedimentačních nádržích 
a jakým dílem se podílí zbytky vápna dávkovaného do odtoku ze 
sedimentačních nádrží. Nic to však nemění na tom, že při takovém-
to průběhu tlakové ztráty ve filtru je velmi 
pravděpodobné, že by například aplikace 
dvouvrstvého filtru byla v tomto případě 
možným řešením. 

Trendy a možnosti dalšího vývoje 
filtrace

Nad vývojovými možnostmi filtrace se vel-
mi zamýšlel například Ives [3]. Došel k tomu, 
že neočekává žádný zásadní vývojový zlom, 
který by byl například výsledkem základní-
ho technologického výzkumu. Spíše budou 
procesy a zařízení dále vylepšována a pokud 
bude možné zaznamenat nějaký zásadnější 
vývojový zlom, spíše než z výzkumu je 
možné ho očekávat z realizace myšlenek 
technického rozvoje různých firem. 

Podíváme-li se na významné návrhové 
parametry filtrace, jak byly uvedeny v před-
chozím textu, je mezi nimi filtrační rychlost. 

Hodnota filtrační rychlosti zaznamenala ve zhruba stoletém vývoji 
rychlofiltrace zajímavé posuny. Zatímco zhruba od roku 1900 do 
1950 byly zcela konzervativně navrhovány filtry s filtrační rych-
lostí kolem 4–5 m/h, zejména práce Baylise [11] posunula vývoj 
ve světě postupně k využívání vyšších filtračních rychlostí. Od 
začátku 70. let se v řadě vodárensky rozvinutých zemí považovala 
za standard filtrační rychlost kolem 12 m/h. Na konci 80. let byla 
překročena hranice 24 m/h a důsledkem bylo také to, že vznikl 
zájem např. o studium alternativních filtračních náplní a jejich 
kombinací či obecně celkového uspořádání filtrů. V roce 1987 byly 
uvedeny do provozu filtry Los Angeles Aqueduct Plant v Sylmaru, 
které pracují s návrhovou filtrační rychlostí 32–34 m/h. 

Z vlastních měření v rámci předprojektové přípravy na modelech 
filtrace na několika úpravnách (a stejně tak z měření na později 
realizovaných provozních filtrech) mohu uvést, že kvalita filtrátu 
byla u dobře zvolené filtrační náplně i při rychlostech 22–25 m/h 
zcela shodná s kvalitou filtrátu při filtračních rychlostech pod 
10 m/h. Tato skutečnost otevírá možnosti pro aplikaci režimu pro-
vozu filtrů se snižující se filtrační rychlostí, o které jsem již dříve 
referoval i u nás [12–15]. 

Je samozřejmé, že návrh filtrů s vyšší filtrační rychlostí vyžaduje 
kvalitní předprojektovou přípravu. Hendricks [1] uvádí zajímavou 

Obr. 1. Sestava zařízení pro měření průběhu tlakové ztráty ve 
filtru

Obr. 2. Záznam monitoru notebooku při vlastním měření – ukázka 
kmitání průtokové regulace filtrů při filtraci před začátkem praní 
filtru (záznam zcela vpravo)

Obr. 3. Michauovy křivky vynesené z hodnot klouzavých průměrů tlaků v různých 
hloubkách filtru v závislosti na čase
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skutečnost, která ukazuje právě na význam poloprovozních expe-
rimentů v současnosti. Zatímco několik desetiletí od roku 1900 
pracovali projektanti s konzervativními návrhovými parametry 
a potřebu poloprovozních pokusů nijak významně nepociťovali, 
jejich význam a požadavky na ně v posledních desetiletích stále 
stoupají, protože se ukazuje, že jednak exaktní poznání nestačí 
pro kvalitní návrh tohoto technologického stupně, jednak úspory, 
které je možné oproti konzervativním návrhům dosáhnout, jsou tak 
vysoké, že se jak vlastníci infrastruktury, tak provozovatelé úpraven 
snaží využít všech potenciálních možností pro jejich dosažení. A to 
je možné jen kvalitními poloprovozními experimenty a dokonalým 
ověřením všech procesů, které mají být aplikovány. 

Dalším prvkem, který se v teorii i praxi uplatňuje, je tzv. „coarse 
to fine theory“, která zdůvodňuje výhody vícevrstvých filtrů a nebo 
i výhody, které nabízejí obráceně protékané filtry. Obecně je možné 
říci, že v ideálním filtru by se měla filtrační náplň ve směru toku 
vody postupně zjemňovat. Z toho důvodu není opodstatněný kdysi 
formulovaný požadavek na přesné rozdělení filtračních náplní 
dvouvrstvých filtrů. Je proto dokonce pozitivní, když zejména 
podsítná písková frakce proniká do spodního patra antracitové 
filtrační náplně. 

Pro sledování kvality filtrátu se velmi osvědčil počítač částic. 
O použití tohoto přístroje a zkušenostech při sledování filtrace 
a flotace byl publikován článek [16]. 

Praní filtrů
Mnoho autorů se shoduje v tom, že zatímco fázi, ve které filtr 

separuje suspenze, bylo věnováno mnoho úsilí (protože tím je pri-
márně dána kvalita upravené vody), fázi praní filtrů bylo věnováno 
zatím dosti málo pozornosti [1–3, 8, 17–18]. Že optimalizaci praní 
filtrů je i u nás věnováno zatím stále málo pozornosti, je jistě možné 
diskutovat, avšak jsem přesvědčen, že tomu tak je. V tabulce 1 uvá-
dím například pro informaci, jak se mohou lišit expanze filtračních 
náplní měřené na jedné úpravně. Je zřejmé, že různé filtry jsou 
v tomto případě prány s různou účinností. 

Tesařík například uvádí [8], že stejně důležitou funkci jako fil-
trační náplň má zařízení na rozdělení průtoku po ploše filtru. Při 
praní filtrační vrstvy je vzestupná rychlost vody až desetinásobná 
oproti rychlosti při filtraci. Tlaková ztráta roste při turbulentním 
proudění se čtvercem rychlosti. Proto se zařízení na rozdělení 
průtoku na dně filtru (drenážní systém) navrhuje s ohledem na 
potřeby praní filtrů. 

Jak by měl ideální drenážní systém vypadat uvádí Hendrics [1]. 
K tomu co bylo uvedeno v předchozím odstavci dodává, že by tento 
systém měl být spolehlivý, protože by ho neměl provozovatel vidět 
i několik desetiletí. 

Ideální drenážní systém by měl splňovat tyto teoretické požadavky:
•	 Prací voda je distribuována co nejrovnoměrněji po celé ploše 

filtru
•	 Otvory pro vodu i vzduch jsou k sobě co nejblíže, aby mezi nimi 

nemohly vznikat nevyprané mrtvé kouty
•	 Otvory v drenážním systému nejsou náchylné k ucpávání
•	 Filtrát je odváděn co nejrovnoměrněji po celé ploše filtru
•	 Praní vzduchem a vodou může být provozováno současně
•	 Filtrační náplň může být umístěna přímo na porézní drenážní 

systém a nevyžaduje, aby nad ní byla vrstva štěrku
Z praktického hlediska je možné poznamenat, že k ideálnímu 

drenážnímu systému se různé produkty více či méně blíží. V tom-
to příspěvku není možné se věnovat dalším detailům, zajímavé 
srovnání a informace z pohledu provozovatele však nedávno 
publikoval Fedor [19]. 

V naší literatuře se pravděpodobně 
dosud neobjevila informace o režimu 
praní, který Amirtharajah nazval 
„collapse pulsing“ [17, 18]. Podrobný 
popis tohoto režimu je bohužel mimo 
rozsah tohoto příspěvku. Základem 
je zjištění, že nejefektivnější praní je 
právě v tomto režimu, který se objevuje 
v loži filtru při překročení prahové 
rychlosti (prahová rychlost nad kterou 
nastává expanze vrstvy zrnitého mate-
riálu) o 10–20 %. Při zvýšení rychlosti 
prací vody na hodnoty mezi 25–50 % 
prahové rychlosti se režim „collapse 

pulsing“ projevuje v celé hloubce filtračního lože a účinnost praní 
je nejlepší. Další zvyšování prací rychlosti vede naopak k režimu, 
který již není z hlediska praní filtru tak účinný.

Závěr
Filtrace ve vodárenství prošla dlouhým vývojem. Základní prin-

cip rychlofiltrace je již zhruba jedno století starý, avšak teoretické 
poznatky dokládají nezbytnost experimentálního přístupu k návrhu 
filtrů a optimalizaci jejich provozu. K tomu je možné používat různé 
metody, z nichž byla zmíněna zejména metoda měření průběhu 
tlakových ztrát v loži filtru a jednoznačný požadavek na kvalitní 
předprojektovou přípravu. Zatím byla v praxi opomíjena nejenom 
optimalizace procesu vlastní filtrace, ale také praní filtrů. 
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Optimisation of filtration is the main aim of this paper. Some 
methods of full scale filters assessment and trends in water treat-
ment filtration are presented.

filtr % expanze lože
F1 6,13
F3 12,32
F5 11,06
F7 12,41
F8 1,13
F9 3,06
F10 2,00
F11 1,84
F12 5,79

Tabulka 1. Expanze 
filtračních loží různých 
filtrů stejné úpravny
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Souhrn
Článek informuje o problematice halogenoctových kyselin 

(HAA) v pitných vodách a jejich screeningového monitoringu 
v České republice. Uvádí jejich zdravotní rizika, dále metodiku 
výběru odběrových míst, způsob odběru vzorku a metody sta-
novení jednotlivých ukazatelů. Z výsledků monitoringu výskytu 
HAA v pitných vodách prováděného v letech 2006 a 2007 vyplývá, 
že asi v 1/3 vzorků nebyly žádné HAA (nad mezí detekce) zjiště-
ny, v ostatních případech se zjištěné nálezy jednotlivých HAA 
pohybují v průměru do 10 µg/l, suma pěti HAA okolo 13 µg/l. 
Ve vztahu k limitu US EPA pro sumu pěti HAA (60 µg/l) nebo 
předběžného návrhu limitu pro revizi evropské směrnice Rady 
98/83/ES (80 µg/l) jde o nálezy relativně velmi příznivé. Vedle HAA 
byly ve vodě stanoveny také trihalogenmetany (THM), které sice 
ve většině vzorků dominují, ale asi u jedné čtvrtiny vzorků byl 
obsah HAA vyšší.

u

Úvod
V pitné vodě se mohou vyskytnout i jiné nebezpečné látky 

než je okruh několika desítek ukazatelů zahrnutých do příslušné 
legislativy, které podléhají pravidelnému monitorovacímu progra-
mu. Zatímco u tisíců nejrůznějších látek používaných člověkem 
a uvolňovaných do životního prostředí jde o předpoklad spíše 
hypotetický, v případě směsi látek označovaných jako vedlejší pro-
dukty dezinfekce víme, že se tyto látky v případě aplikace chemické 
dezinfekce v pitné vodě vyskytují a je jen otázka, v jakém složení 
a v jakém množství. V poslední době se např. často diskutuje otáz-
ka, zda rutinně sledovaný zástupce této směsi – trihalogenmetany 
(THM) – je schopen být účinným indikátorem pro ostatní látky, které 
se mohou v této směsi vyskytnout ve významném množství. V této 
souvislosti se hovoří zejména o halooctových kyselinách.

Halogenoctové kyseliny (dále jen HAA – z anglického haloacetic 
acids) jsou skupinou organických látek odvozených od kyseliny 
octové (CH3COOH), ve které je minimálně jeden atom vodíku, vázaný 
na uhlík, nahrazen atomem či atomy halogenu (fluor, chlor, brom, 
jód). V pitných vodách vznikají jako vedlejší produkt dezinfekce, 
především při dezinfekci chlorem a jinými silnými oxidačními 
činidly jejich reakcí s organickými látkami přirozeně přítomnými 
v surových vodách. Jsou-li v surové vodě přítomny i bromidy, mohou 
vznikat i bromované HAA. Spektrum vedlejších produktů dezinfekce 
je velmi různorodé a místně specifické. Při použití chloru vznikají 
jako vedlejší produkty dezinfekce s nejvyšší koncentrací obvykle 
trihalogenmetany (THM), koncentrace vzniklých HAA mohou být ale 
často srovnatelné, v některých případech může být poměr i opačný 
[1]. V takovém případě by THM nemusely plnit svou indikátorovou 
funkci. Z publikovaných údajů vyplývá, že koncentrace HAA v pitné 
vodě se nejčastěji pohybují v rozmezí jednotek až desítek µg/l [2, 3]. 
Údaje o obsahu těchto látek v pitné vodě distribuované veřejnými 
vodovody v České republice nebyly zatím k dispozici.

Z tohoto důvodu byl proveden screeningový monitoring výskytu 
halogenoctových kyselin v pitných vodách České republiky jako 
základ pro vyhodnocení jejich zdravotního rizika a doporučení, 
zda mají či nemají být zařazeny mezi rutinně a povinně sledované 
ukazatele.

Zdravotní rizika HAA
S ohledem na současné znalosti může mít dlouhodobá konzuma-

ce pitné vody s vyšší koncentrací HAA negativní vliv na reprodukci, 
zvýšit riziko výskytu rakoviny a vývojových vad. Podle metodiky 

IARC je kyselina dichloroctová (DCAA) zařazena do skupiny 2B 
(pravděpodobný lidský karcinogen), protože existují důkazy karci-
nogenity na laboratorní zvířata, ale zatím nejsou žádná spolehlivá 
data o karcinogenitě u lidí, a do skupiny 3 (neklasifikován jako lid-
ský karcinogen) jsou zařazeny kyselina monochloroctová (MCAA) 
a trichloroctová (TCAA). Vliv na reprodukci (snížení počtu spermií) 
u zvířat byl pozorován při expozici chlorovanými a bromovanými 
HAA. Imunotoxicita byla pozorována u myší exponovaných bro-
movaným HAA. 

Hodnota TDI1 pro TCAA byla stanovena na 32,5 µg/kg tělesné 
váhy/den, hodnota TDI pro DCAA představuje 7,6 µg/kg/den, 
hodnota TDI pro ostatní HAA není ze strany WHO pro nedostatek 
podkladů stanovena [4]. Americká US EPA stanovila referenční 
dávky (RfD – obdoba TDI) pro CAA 2 µg/kg/den [5], DCAA 4 µg/ 
/kg/den a pro TCAA 30 µg/kg/den [6]. Koncentrace DCAA ve vodě 
70 µg/l se podle EPA pojí s rizikem rakoviny ve výši 10-42 [7], což 
by ovšem znamenalo, že pokud bychom chtěli aplikovat hladinu 
rizika přísnější (10-6 – což je hodnota u nás oficiálně považovaná 
za přijatelnou), znamenalo by to limit pro DCAA 0,7 µg/l!

Podobně jako u jiných těkavých organických látek také u HAA je 
z hlediska expozice riziková nejen ingesce (požití), ale i inhalace 
a kožní absorpce během mytí, sprchování a jiného domácího užití 
vody. Kožní absorpce HAA je naštěstí mnohem nižší (cca 20x) než 
u THM [5].

Povinné sledování HAA v pitné vodě včetně limitní hodnoty bylo 
zatím zavedeno pravděpodobně jen v USA, ale několik dalších zemí 
o tomto kroku uvažuje. US EPA stanovila nejvyšší přípustnou hodnotu 
pro tzv. HAA5 (suma kyselin monochloroctové, dichloroctové, trichlo-
roctové,  monobromoctové a dibromoctové) ve výši 60 µg/l.

Metodika
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu ve vztahu 

k životnímu prostředí (Subprojekt II – Pitná voda), který je dlouho-
době realizován na základě usnesení vlády ČR č. 369 z roku 1991, 
bylo ve spolupráci se Zdravotními ústavy (ZÚ) celé ČR provedeno 
monitorování halogenoctových kyselin v pitné vodě.

Ve třinácti krajích (mimo Prahu) bylo pracovníky ZÚ v každém 
vybráno osm různých odběrových míst, pokud možno z různých 
vodovodů. Nebylo-li osm vodovodů k dispozici, odebíraly se dva 
či více vzorků z jednoho (největšího) vodovodu z různých, pokud 
možno vzájemně vzdálených míst sítě. Bylo-li k dispozici více než 
osm vodovodů, byly vybrány ty, které zásobují největší množství 
obyvatel. Dalším požadavkem bylo dodržení poměru zdrojů vod 
podzemní:povrchová 3:5. Tímto bylo dosaženo co nejširšího zastou-
pení vzorků různých vod. 

Vzorky z vybraných míst byly odebírány v roce 2006 a 2007. 
V ojedinělých případech bylo vybráno jiné odběrové místo než 
v předešlém roce, případně u stejného odběrového místa bylo uve-
deno použití jiného způsobu dezinfekce, jiného koagulantu apod. 

Odběr vzorků
Odběr vzorků vody pro stanovení HAA byl prováděn v obou 

letech stejným způsobem do 250 ml skleněných vzorkovnic se 
zábrusem, do kterých byl přidán chlorid amonný (20 mg) pro sta-
bilizaci analytů. Vzorkovnice byly obalovány do hliníkových fólií 
pro omezení přímého slunečního světla. Společně s těmito vzorky 
vody byly ze stejných odběrových míst odebírány také vzorky pro 
stanovení těkavých organických látek do dvou EPA vzorkovnic a na 
místě bylo provedeno stanovení volného chloru a teploty vody.

Vzorkaři provedli zápis do připravených formulářů, kde zazname-
návali identifikační údaje o odběrovém místě, datu a času odběru, 
naměřených hodnotách volného chloru a teploty vody a údaje 
o zdroji a typu dezinfekční úpravy odebírané vody (např. povrchová 
voda, plynný chlor). Vzorky byly přepravovány v chladicích boxech 
a do doby stanovení uchovávány v chladničce. Chlorid amonný, EPA 
vzorkovnice pro těkavé organické látky a vzorkovnice pro HAA byly 

1  Tolerable daily intake (tolerovatelný denní příjem) je denní dávka dané látky, 
kterou ještě může organismus dlouhodobě přijímat (dohromady ze všech 
zdrojů: z pitné vody, z potravy či z ovzduší) bez ohrožení zdraví (vyjadřuje se 
jako mg dané látky na kg tělesné hmotnosti za den).

2  „Riziko rakoviny“ ve výši 10-4 (neboli 1 x 10-4) znamená celoživotní vzestup 
pravděpodobnosti vzniku nádoru u jednotlivce v důsledku celoživotní expo-
zice dané dávce škodliviny vyjádřený jako jeden případ rakoviny navíc (nad 
všeobecný průměr v populaci) v populaci 10 tisíc osob. U rizika 10-6 je to jen 
jeden případ nádorového onemocnění navíc v populaci 1 milion osob, tedy 
hodnota 100 x nižší.
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dodány ze SZÚ (případně vráceny výměnou). 
Všechny analýzy HAA a THM byly prove-
deny v jedné laboratoři (Laboratoře hygieny 
vody Státního zdravotního ústavu).

Metody stanovení HAA a THM
Ze skupiny halogenoctových kyselin byly 

stanovovány kyseliny chloroctová (CAA), 
dichloroctová (DCAA), trichloroctová 
(TCAA), bromoctová (BAA) a dibromoctová 
(DBAA). V roce 2007 byla pro stanovení 
HAA použita jiná metoda než v roce 2006. 
V prvním roce vycházela metoda stanovení 
z postupu standardní metody EPA 552.1 [8], 
dále rozvedené Yuefeng Xie [9]. V druhém 
roce metoda popsaná v ČSN EN ISO 23631 
[10]. V obou případech se HAA nejprve 
vyextrahují z vody pomocí MTBE a násled-
ně převádí na metylestery, které jsou poté 
stanovovány metodou GC/MS. Jednotlivé 
metody se liší v použití derivatizačního 
činidla, v prvém případě je použit metanol 
v druhém případě diazometan.

Mez detekce (MD) metody byla v roce 
2006 pro všechny analyzované HAA 1,0 µg/l 
a rozšířená nejistota 25%. V roce 2007 se 
úpravou metody dosáhlo meze detekce 
0,2 µg/l, rozšířená nejistota zůstala 25%.

Trihalogenmetany (trichlormetan CHCl3, 
bromdichlormetan CHBrCl2, dibromchlor-
metan CHBr2Cl, tribrommetan CHBr3) byly 
stanovovány v obou letech akreditovanou 
metodou GC/ECD, GC/FID se zakoncentro-
vací technikou Purge&Trap.

Trihalogenmetany jsou ze vzorku vody 
izolovány extrakcí plynem, zachyceny na 
pevném sorbentu Carbopack B/Carboxen 
1000 & 1001 a poté tepelně desorbovány 
přímo na kapilární kolonu plynového chro-
matografu s detekcí FID + ECD. 

Mez detekce metody byla pro všechny 
analyzované THM 0,1 µg/l a rozšířená nejis-
tota 15%.

Výsledky
V každém roce (2006 i 2007) bylo odebráno 99 vzorků pitné vody; 

celkem tedy 198 vzorků, ale z technických důvodů bylo stanovení 
HAA provedeno jen u 197 vzorků a stanovení THM jen u 159 vzor-
ků. V tabulce 1 jsou shrnuty základní údaje o odběrových místech 
co do typu zdroje a použité úpravy vody; v tabulkách 2 a 3 pak 
naměřené hodnoty THM a HAA. 

Z výsledků vyplývá, že počet nálezů HAA 
nad mezí detekce (MD) je nejvyšší u CAA 
(cca 2/3 nálezů) a klesá dále v pořadí DCAA 
– TCAA – BAA – DBAA až po cca 1/5 nále-
zů u DBAA. Průměrné hodnoty z nálezů 
nad MD se pohybují v řádu jednotek µg/l, 
s výjimkou CAA byla jen v jednom přípa-
dě (u DCAA) překročena hodnota 10 µg/l. 
U CAA bylo 37 nálezů (18,7 %) vyšších než 
10 µg/l, nicméně i zde se průměrná hodnota 
pohybuje okolo 7 µg/l.

Nejvyšší hodnoty CAA byly nalezeny 
u vzorků povrchové vody, kde se používá 
k dezinfekci plynný chlor. V roce 2006 
to bylo ve vodovodu P. (25,2 µg/l), v roce 
2007 ve vodovodu S. (22,5 µg/l). Výsledky 
ostatních sledovaných ukazatelů u těchto 
vodovodů jsou uvedeny v tabulce 4.

Porovnáme-li četnost nálezů nad MD 
mezi THM a HAA, pak zjišťujeme, že THM 
se nacházejí v pitné vodě mnohem častěji 
(v 97 % oproti 68 % u HAA), ale když už 
porovnáme průměrné koncentrace sum 
THM a HAA z nálezů nad MD, panuje zde 

vzácná shoda (13,25 µg/l). To je dost překvapivé, nicméně ve vztahu 
k limitním hodnotám jde o výsledek dost příznivý.

Zajímavé je srovnání nálezů THM a HAA ve vztahu ke složení 
vody a vzájemný poměr HAA/THM. Dle očekávání jsou koncentrace 
i výskyt THM a HAA nejvyšší u zdrojů povrchové vody, následova-
né zdroji smíšenými a podzemními. Překvapivé jsou však některé 
relativně velmi vysoké nálezy u pitné vody vyrobené z vody pod-
zemní. Viz obrázek 1 a 2.

zdroj počet 
2006/07

koagulace počet 
2006/07

desinfekce počet
2006/07

volný chlor počet
2006/07

podzemní 43 45 ano 40 37 plynný chlor 63 71 < 0,05 64 59
povrchová 42 38 bez 44 52 chlornan 17 13 0,05<c< 0,10 19 17
smíšená 14 12 neuvedeno 15 10 chlordioxid 14 7 0,10<c< 0,20 10 15

další 5 5 > 0,20 6 8

THM počet vzorků 
celkem

počet měřených 
vzorků

počet nálezů 
nad MD

průměr  
z nálezů nad 

MD (µg/l)

maximální 
hodnota (µg/l)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
CHCl3 99 99 77 82 71 78 9,3 8,9 53,7 42,1
CHBrCl2 99 99 77 82 66 73 3,0 3,1 17,8 11,6
CHBr2Cl 99 99 77 82 56 58 1,6 1,4 5,35 4,2
CHBr3 99 99 77 82 34 38 0,7 1,3 3,05 4,9
suma THM 99 99 77 82 75 79 13,2 13,3 70,7 48

HAA počet vzorků 
celkem

počet měřených 
vzorků

počet nálezů 
nad MD

průměr  
z nálezů nad 

MD (µg/l)

maximální 
hodnota (µg/l)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
CAA 99 99 99 98 61 71 7,9 6,8 25,2 22,5
DCAA 99 99 99 98 56 66 3,7 2,8 17,0 8,9
TCAA 99 99 99 98 44 55 2,5 1,3 7,8 3,4
BAA 99 99 99 98 27 35 3,5 1,6 8,2 4,2
DBAA 99 99 99 98 17 23 2,4 1,2 5,6 2,5
suma HAA 99 99 99 98 63 71 14,9 11,6 41,2 30,4

Cl2 CHCl3 CHBrCl2 CHBr2Cl CHBr3 CAA DCAA TCAA BAA DBAA
Vodovod P. 2006 0,07 43,95 5,0 0,3 < 0,1 25,2 8,9 1,8 < 1,0 < 1,0
Vodovod P. 2007 0,05 20,3 2,8 < 0,1 < 0,1 14,7 5,9 1,6 < 0,2 < 0,2
Vodovod S. 2006 0 29,9 4,55 0,3 < 0,1 13,8 4,8 6,7 < 1,0 < 1,0
Vodovod S. 2007 0,05 42,1 5,0 0,4 < 0,1 22,5 2,5 2,1 < 0,2 < 0,2

Tabulka 1. Základní údaje o odběrových místech, způsobech úpravy vody a dezinfekce 
a nalezených hodnotách volného chloru.

Tabulka 2. Výsledky stanovení trihalogenmetanů v pitné vodě v letech 2006 a 2007.

Tabulka 3. Výsledky stanovení halogenoctových kyselin v pitné vodě v letech 2006 a 2007

Tabulka 4. Výsledky všech jednotlivých analyzovaných látek u vzorků s nejvyšší nalezenou 
hodnotou chloroctové kyseliny (hodnoty v µg/l, volný chlor – mg/l)

Obr. 1. Rozložení sumy THM v jednotlivých vzorcích (společná data 2006 a 2007) podle 
zdrojů surové vody.
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Procento zastoupení sumy HAA v sumě 
THM (u jednotlivých vzorků) se lišilo 
v letech 2006 a 2007. Zatímco v roce 2006 
byla u poloviny (hodnocených) vzorků 
(celkem 48) suma HAA vyšší než suma 
THM, v roce 2007 to byla jen čtvrtina. 
Obecně není možné vysledovat trend, 
že u některého typu zdrojů byla situace 
výrazně odlišná. Některé výjimečné vzorky, 
kde např. suma HAA byla 3–4x vyšší než 
suma THM, si zaslouží podrobnější zhod-
nocení použitých způsobů úpravy, popř. 
podrobnější charakteristiku surové vody, na 
kterých však musí spolupracovat odborníci 
přes vodárenskou úpravu.

Zajímavé je rovněž porovnání % zastou-
pení chloroformu v sumě THM. Zatímco 
vody vyrobené z povrchových zdrojů po-
skytují celkem homogenní obraz (okolo 
80 %), u zdrojů podzemních a smíšených 
existuje výrazná variabilita od < 10 % do 
téměř 100 %.

Závěr
V rámci Systému monitorování zdravot-

ního stavu ve vztahu k životnímu prostředí byl proveden scree-
ningový monitoring halogenoctových kyselin (HAA) v pitných 
vodách 94 vodovodů České republiky, které zásobují 3,69 mil. 
obyvatel. Asi v 1/3 vzorků nebyly žádné HAA (nad mezí detekce) 
zjištěny, v ostatních případech se zjištěné nálezy jednotlivých HAA 
v průměru pohybují do 10 µg/l, suma pěti HAA okolo 13 µg/l. Ve 
vztahu k limitu US EPA (60 µg/l) nebo předběžného návrhu pro 
revizi evropské směrnice Rady 98/83/ES (80 µg/l) [11] jde o nálezy 
relativně velmi příznivé.

Ovšem ve vztahu k THM jako používanému indikátoru skupiny 
vedlejších produktů dezinfekce je situace méně jasná. I když se 
HAA vyskytují v méně vzorcích než THM, v případě pozitivních 
nálezů u cca 25–50 % vzorků je obsah (suma) HAA vyšší než THM. 
Bude nutno analyzovat příčiny a faktory určující/ovlivňující vyšší 
tvorbu HAA a případně u těchto typů vod či technologických úprav 
doporučit sledování HAA jako nového ukazatele. 

A nadále platí obecná zásada, vyjádřená v citované evropské 
směrnici i české vyhlášce č. 252/2004 Sb., že obsah vedlejších 
produktů dezinfekce by měl být pomocí vhodných opatření mini-
malizován při zachování mikrobiologické kvality pitné vody.
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The article deals with the issue of halogenacetic acids (HAAs) in 
drinking water and its screening monitoring in the Czech Repub-
lic. It describes the health risks, the principles of selection of sam-
pling sites, and the analytical methods used. Data of monitoring 
of HAAs in drinking water supplies show, that about 1/3 samples 
does not contain any HAA above limit of detection; the average 
concentration of individual HAA in other samples was below 
10 µg/l, while the sum of 5 HAAs was on average about 13 µg/l. In 
comparison with the US EPA limit for sum of five HAAs (60 µg/l) 
or with draft concept for revision of the Drinking Water Directive 
98/83/EC (80 µg/l) the results seem to be very hopeful. Beside the 
HAAs, also trihalomethanes (THMs) were analysed. Although the 
THMs predominated in most samples, in about 25 % of the sam-
ples HAAs concentration was higher than THMs one.
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Test TOC v jedné kyvetě

HACH LANGE S.R.O.
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CZ-141 00 Praha 4
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info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE S.R.O.
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SK-831 07 Bratislava – Vajnory
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KYVETOVÝ TEST TOC
NOVINKA

www.hach-lange.cz
www.hach-lange.sk

Vytěsňování a rozklad nyní v jedné kyvetě.

Před několika lety byla společnost LANGE prvním výrobcem, 
který uvedl na trh test na celkový organický uhlík (TOC) 
v kyvetě. Za tuto dobu se osvědčil jako praktický alternativní 
test. A nyní je TOC test ještě jednodušší:

 Všechny reagencie se v kyvetě nacházejí ve správných 
 množstvích, stačí jen přidat vzorek.

 K vytěsnění i rozkladu dochází v jedné kyvetě.   
 Proplachování vodou bez obsahu organického uhlíku není 
 nutné.

 K dispozici Vám jsou tři příhodné rozsahy měření od 
 3 do 3 000 mg/l.

 Nová třepačka TOC-X5 zkracuje dobu přípravy 
 pro až osm vzorků na pouhých pět minut.

V konvenčních testech je odstraňování celkového 
anorganického uhlíku (TIC) zdlouhavé a pracné. To se nyní 
změnilo! Třepačka TOC-X5 umožňuje účinné, opakovatelné 
vytěsňování díky své speciální konstrukci. Této účinnosti je 
dosaženo kombinací účinků třepačky a ventilátoru. Oxid 
uhličitý z anorganického uhlíku je vylučován ze vzorku 
působením třepačky. Ventilátor oxid uhličitý odvádí z prostoru 
nad kyvetou.

Třepačka TOC-X5 vypudí všechen CO2 
do pěti minut.

Indikační
kyveta

Vytěsňovací 
a rozkladná 
kyveta

Membrána 
propustná pro plyn

Indikátor CO2

Vzorek
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Odstraňovanie arzénu 
a antimónu z vody 
Danka Barloková, Ján Ilavský

Kľúčové slová
pitná voda – úprava vody – filtrácia – sorpčné materiály (GEH, 
CFH12, Bayoxide E33) – odstraňovanie arzénu a antimónu z vody 
– analýza vody

Súhrn
Narastanie znečistenia vodných zdrojov má za následok 

zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd a vyvoláva 
potrebu uplatňovať rôzne spôsoby úpravy vody. Zmenou normy 
STN 75 7111 „Pitná voda“ v roku 1998 sa znížili, resp. po prvýkrát 
stanovili limitné koncentrácie niektorých ťažkých kovov (napr. 
As, Sb), čo spôsobilo, že niektoré slovenské vodné zdroje sa stali 
nevyhovujúce a pre ďalšie využívanie si vyžadujú vhodnú úpravu. 
Cieľom práce bolo na vybranom vodnom zdroji overiť sorpčné 
vlastnosti niektorých nových sorpčných materiálov (GEH, Kemira 
CFH12, Bayoxide E33) pri odstraňovaní arzénu a antimónu z vody 
a porovnať ich účinnosť.

u

1 Úvod
Jedným z najnebezpečnejších kontaminantov vodných zdrojov sú 

ťažké kovy, ktoré sa môžu pomerne ľahko dostať do podzemných vôd. 
Nebezpečenstvo ťažkých kovov spočíva hlavne v tom, že majú tenden-
ciu akumulovať sa v tkanivách rastlín a živočíchov. Niektoré kovy sú 
pomerne rovnomerne zastúpené v zemskej kôre odkiaľ sa tiež môžu 
dostať do podzemných vôd a znamenajú také isté riziká ako konta-
minanty z priemyslu alebo z poľnohospodárstva. Niektoré z nich ako 
arzén, olovo a kadmium sú kancerogénne. Mnohé anorganické látky 
sú v nízkych dávkach esenciálnou zložkou výživy ľudí, pri vysokých 
dávkach však môžu vyvolávať nepriaznivé zdravotné účinky [1]. 

2 Antimón – vlastnosti a výskyt vo vodách
Antimón je toxický ťažký kov, ktorý sa svojimi účinkami pri-

rovnáva k arzénu a k olovu. V porovnaní s arzénom majú otravy 
antimónom ľahší priebeh, pretože zlúčeniny antimónu sa pomalšie 
vstrebávajú. Antimón inhibuje niektoré enzýmy, zasahuje do me-
tabolizmu bielkovín a cukrov a taktiež porušuje tvorbu glykogénu 
v obličkách. Jeho schopnosť akumulovať sa v organizmoch je malá. 
Poznatky o zdravotných aspektoch výskytu niektorých ťažkých 
kovov v pitných vodách sú zahrnuté v publikácii [2]. 

Svetové zdravotnícke organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa sledo-
vaním karcinogenity zatiaľ neklasifikujú antimón ako karcinogén.

Obsah antimónu v pitnej vode je podľa smernice EU [3] limitova-
ný hodnotou 6 µg.l-1, na Slovensku je prípustná hodnota antimónu 
v pitnej vode stanovená na 0,005 mg.l-1 (Nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č.354/2006 Z.z.).

Antimón sa v závislosti od pH vody, oxidačno-redukčného po-
tenciálu (pomeru Sb+3/Sb+5) a obsahu kyslíka vyskytuje vo vodách 
ako Sb-3, Sb0, Sb+3 a Sb+5 (Sb+3 je desaťkrát toxickejší ako Sb+5), 
najčastejšie vo forme antimoničnanu - ako oxoanión (H2SbO4)

- resp. 
(HSbO4)

2-, alebo môže byť prítomný tiež vo forme antimonitanu 
(H3SbO3). Organická forma výskytu antimónu je zriedkavá, zvlášť 
v pitných vodách [4]. 

Koncentrácie v prírodných vodách neznečistených antropogén-
nou činnosťou sa pohybujú v desiatkách ng.l-1 a nepresahujú 1 µg.l-1. 
Prekročenie NMH (Sb = 0,005 mg.l-1) bolo zistené napr. v lokalite 
Košice – okolie (Zlatá Idka, vodárenská nádrž Bukovec), v Nízkych 
Tatrách v lokalite Dúbrava (Liptovský Mikuláš), v Spišsko-Gemer-
skom rudohorí (Čučma, Poproč), v Malých Karpatoch (Pernek). 
V súčasnosti sa len veľmi ťažko dá odlíšiť prírodné pozadie vo 
vodách od antropogénneho znečistenia.

3 Arzén – vlastnosti a výskyt vo vodách
Názov arzén sa odvodzuje od gréckeho slova „arsenicum“ čo 

znamená mocný, silný, účinný. V elementárnej forme ho pripravil 
v polovici 13. storočia Albert Magnus z arzeniku, jedného z najzná-
mejších jedov v tej dobe (okolo roku 1250). K poznaniu jedovatosti 

As už v dávnych dobách prispelo používanie jeho sulfidov – rea-
lgáru As2S2 a auripigmentu As2S3 na liečbu vredov Hippokratom 
takmer pred 2,5 tisícmi rokmi. Neskoršie tieto sírniky odporúčali 
ako účinné liečivá najčastejšie vo forme mastí Aristoteles, Plínius 
starší a Paracelsus. Posledný z menovaných opísal klinický obraz 
otravy As a jej liečenie. V súčasnosti sú akútne otravy pomerne 
vzácne, ale predmetom intenzívneho záujmu sú účinky expozície 
As, najmä jeho karcinogénne účinky [4].

Arzén sa môže vyskytovať vo vode v rozpustenej forme ako AsIII 
v anaeróbnych (anoxických) systémoch alebo ako AsV v aeróbnych 
systémoch. V pitných vodách, ktorých pH je v rozmedzí 6-9, sa na-
chádza arzén hlavne vo forme arzeničnanu (ako oxoanióny H2AsO4

- 
a HAsO4

2-), obzvlášť vo vodách s vyšším obsahom kyslíka, alebo 
môže byť prítomný tiež vo forme arzenitanu (H3AsO3). Organická 
forma výskytu arzénu je zriedkavá, zvlášť v pitných vodách [5]. 

Vzhľadom na rozdielnosti náboja arzenitanu a arzeničnanu, ne-
utrálne nabitý arzenitan (H3AsO3) sa oveľa ťažšie odstraňuje z vody 
(pri pH 6 až 9) v porovnaní s dvojmocným HAsO4

2-, resp. jednomoc-
ným arzeničnanom H2AsO4

-. Z toho dôvodu je arzenitan potrebné 
oxidovať na arzeničnan. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu stanovuje limit-
nú koncentráciu As v pitnej vode – 0,01 mg.l-1 (najvyššia medzná 
hodnota), čo je v súlade so Smernicami Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) z roku 1993, ktorá klasifikuje arzén ako ľudský 
karcinogén a stanovila pre pitnú vodu rovnakú odporúčanú hod-
notu 0,01 mg.l-1. Taktiež Smernica Rady 98/83/EÚ z 3. novembra 
1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu stanovila limitnú 
hodnotu pre obsah As na rovnakej úrovni 0,01 mg.l-1 [6]. 

Koncentrácie arzénu v prírodných vodách neznečistených an-
tropogénnou činnosťou nepresahujú 1 µg.l-1. Prekročenie NMH 
(As = 0,01 mg.l-1) bolo zistené napr. v okresoch Košice – okolie 
(Zlatá Idka), Banská Bystrica (obec Pohronský Bukovec), Brezno 
(obce Jasenie, Predajná, Nemecká, Podbrezová), Levice (obce Nová 
Dedina, Santovka), Prievidza (Dlžín), Zlaté Moravce (Zlatno), Veľký 
Krtíš (obce Modrý Kameň - Riečky, Dolné Strháre), Žiar nad Hro-
nom (obce Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Rudno nad 
Hronom, Štiavnické Bane, Kohútov – Nová Baňa).

4 Metódy odstraňovania ťažkých kovov z vody
Existuje viacero technologických postupov na odstraňovanie 

ťažkých kovov pri úprave vôd: zrážanie (čírenie), iónová výmena, 
membránové, adsorpčné, elektrochemické procesy a v poslednom 
období sa začínajú uplatňovať aj biologické metódy [7,8,9,10]. 

Súčasný výskum odstraňovania ťažkých kovov je orientovaný 
na aplikáciu prírodných materiálov, ako aj odpadov z priemyslu 
a poľnohospodárstva, ktoré môžu predstavovať cenovo prístupné 
sorbenty [11]. 

Medzi najviac testované sorbenty ťažkých kovov patria: zeolity, 
karbonáty, íly, rašelina, oxidy a oxihydroxidy železa (prírodné, resp. 
synteticky pripravené), aktivovaná alumina s alebo bez modifiko-
vaného povrchu oxidmi železa, hydroxidom železa obalený piesok, 
aktívne uhlie, média s vrstvou TiO2 a pod. 

V súčasnosti adsorpcia oxidmi železa a oxihydroxidmi železa 
predstavuje efektívnu a ekonomicky prijateľnú metódu pre odstra-
ňovanie ťažkých kovov z vôd. Veľké množstvo experimentov, ako aj 
modelových štúdií adsorpcie ťažkých kovov na uvedené materiály, 
je popísané v publikáciách [12 - 25]. Tieto štúdie popisujú sorpčné 
procesy pri rôznom pH, počiatočnej koncentrácii iónov ťažkých 
kovov v roztokoch, pomere pevná látka a kvapalina, veľkosti častíc, 
teplote a zložení upravovanej vody.

Odstraňovanie arzénu z vody ovplyvňujú napr. kremík, fosfor, 
pH , fluoridy, chloridy, vanád, celkové rozpustené látky, železo 
a mangán [26]. Tieto parametre ovplyvňujú účinnosť odstraňovania 
arzénu a môžu byť prekážkou pri adsorpcii. Obsah kremíka vyšší 
ako 20 mg.l-1 a fluoridu viac ako 2 mg.l-1 vplývajú na adsorpčný 
proces pri použití sorpčných médií založených na železom aktivo-
vanej alumine (Fe-AA), pH väčšie ako 8 a hodnoty fosforu vyššie 
ako 0,2 mg.l-1 vplývajú na adsorpciu pri použití granulovaných 
železitých médií.

4.1. Vlastnosti sorpčných materiálov – Bayoxide E33, CFH 
12, GEH 

Cieľom tejto práce bolo v laboratórnych podmienkach a na 
vybranom vodnom zdroji overiť sorpčné vlastnosti niektorých 



46 vh 2/2009

nových sorpčných materiálov – Bayoxide 
E33, materiál, ktorý sa vo svete s úspechom 
využíva hlavne pri odstraňovaní arzénu 
z vody, novovyvinutý materiál – KEMIRA 
CFH 12, adsorbent pre odstraňovanie ne-
čistôt z vody, zvlášť arzénu z pitnej vody 
a granulovaný hydroxid železitý – GEH. Ich 
základné fyzikálne a chemické vlastnosti sú 
uvedené v tab. 1.

Bayoxide E33 je granulované médium 
na báze oxidov železa. Bolo vyvinuté spo-
ločnosťou SEVERN TRENT v spolupráci so 
spoločnosťou BAYER AG za účelom odstra-
ňovania arzénu a iných kontaminantov z vo-
dy. Systém arzénovej adsorpcie bol nazvaný 
SORB 33. Medzi výhody tohto systému patrí 
schopnosť odstraňovať spolu s AsIII a AsV 
aj železo a mangán. Udáva sa schopnosť 
média upravovať vody s obsahom arzénu 
11÷5 000 µg.l-1 a s obsahom železa 50 ÷ 10 000 µg.l-1.

KEMIRA CFH 12 je rovnako granulované médium na báze oxi-
hydroxidov železa. Bolo vyvinuté spoločnosťou KEMIRA Fínsko 
ako účinný produkt na odstraňovanie arzénu a ďalších nečistôt 
z vody adsorpciou. Výhodou použitia tohto materiálu je v porovnaní 
s inými adsorbentami vysoká adsorpčná kapacita (4,9 g AsV na 1 kg 
CFH 12), vyššia účinnosť pri nižších nákladoch, za predpokladu 
využitia celej adsorpčnej kapacity (optimálne nastavenie filtrácie, 
prania a pH). 

Granulovaný hydroxid železitý (GEH) je nový materiál, ktorý bol 
len nedávno vyvinutý na Berlínskej univerzite na odbore Kontroly 
kvality vody, za účelom odstraňovania arzénu a antimónu z vody. 
Technológia úpravy pozostáva z adsorpcie 
kontaminantov na granulovaný hydroxid 
železitý (GEH–sorbent) uložený v reaktore, 
ktorým preteká upravovaná voda.

5 Experimentálna časť 

5.1. Odstraňovanie arzénu z vody 
Technologické skúšky sa uskutočnili v la-

boratóriu na Katedre zdravotného a environ-
mentálneho inžinierstva, ako zdroj vody bola 
použitá studňa HVS-9 v lokalite Santovka, 
s obsahom arzénu okolo 18 µg.l-1. Do surovej 
vody bol pridávaný arzén (použitím certifi-
kovaného referenčného štandardu) tak, aby 
výsledná koncentrácia bola okolo 50 µg.l-1. 
Modelové zariadenie

Na overenie účinnosti eliminácie arzénu 
boli použité dve adsorpčné kolóny napl-
nené sorpčným materiálom Bayoxide E33 
a CFH 12. Modelové zariadenie bolo vyro-
bené zo skla, pričom pozostávalo z dvoch 
častí, vnútorná kolóna s priemerom 2,8 cm 
bola naplnená adsorpčným materiálom. 
Adsorpčná kolóna bola z vonkajšej strany 
chladená vodou na zabezpečenie stabilnej 
teploty kolóny (vonkajšia kolóna slúži ako 
chladič). Cele modelové zariadenie bolo 
vysoké 76 cm, výška náplne 58 cm, čo predstavovalo plochu koló-
ny 6,1575 cm2 a objem kolóny 357,1 cm3. Prietok vody do kolóny 
(v smere zhora nadol) bol meraný priebežne, filtračná rýchlosť 
dosahovala cca 5,6 m.h-1. Podmienky filtrácie (priemerné hodnoty) 
sú uvedené v tab. 2. 
Chemický rozbor surovej vody 

Na základe rozborov modelovej vody uskutočnených v priebehu 
týchto skúšok (v čase od 16.4. do 3.12.2008) sa koncentrácie arzénu 
v „surovej vode“ pohybovali v rozmedzí 46,52 až 63,10 µg.l-1 (prie-
mer 52,96 µg.l-1). Vo vode sa nevyskytovali iné ťažké kovy. Rozbor 
surovej vody je uvedený v tab. 3 (ide o rozbor len niektorých vy-
braných ukazovateľov).

5.2 Odstraňovanie antimónu z vody
Technologické skúšky sa uskutočnili v zariadení Liptovskej vo-

dárenskej spoločnosti, a.s. v lokalite Dúbrava (bývala chlórovňa) 
s výdatnosťou prameňa okolo 40 l.s-1. Tieto skúšky boli zamerané na 

prvotné overenie možnosti využitia nových sorpčných materiálov 
v procese úpravy vody – odstraňovanie antimónu.
Modelové zariadenie

Na overenie účinnosti eliminácie antimónu boli použité tri 
adsorpčné kolóny naplnené sorpčným materiálom GEH, CFH12 
a Bayoxide E32. Adsorpčná kolóna bola vyrobená zo skla, priemer 
kolóny bol 5,0 cm, výška náplne 60 cm, čo predstavovalo plochu ko-
lóny 19,635 cm2 a objem kolóny 1178,1 cm3. Prietok vody kolónou 
bol orientovaný zhora nadol. Prietok vody do kolóny bol meraný 
priebežne, filtračná rýchlosť dosahovala cca 4,5 m.h-1. Podmienky 
filtrácie (priemerné hodnoty) sú uvedené v tab. 4.
Chemický rozbor surovej vody 

Na základe rozborov podzemnej vody uskutočnených v priebehu 
týchto skúšok sa koncentrácie antimónu v „surovej vode“ pohybo-
vali v rozmedzí 51,2 až 64,2 µg.l-1 (priemer 55,64 µg.l-1). Vo vode 
sa nevyskytovali iné ťažké kovy. Rozbor surovej vody je uvedený 
v tab. 5 (ide o rozbor len niektorých vybraných ukazovateľov).

Parameter Bayoxide E33 KEMIRA CFH 12 GEH
Základný materiál/
aktívna zložka

syntetický oxid 
železitý s obsahom 

Fe2O3 >70 %
90,1 % α-FeOOH

granulovaný hy-
droxid oxid železitý 

FeOOH
FeOOH obsah > 50 %

Fe(OH)3 s obsahom 
52-57 % kryšt.

β-FeOOH

Popis suchý zrnitý  
materiál

suchý zrnitý 
materiál

vlhký zrnitý 
materiál

Farba jantárová hnedá až 
hnedočervená

tmavohnedá

Sypná (objemová) hmotnosť 0,45 [g.cm-3] 1,123 [g.cm-3] 1,22-1,29 [g.cm-3]

Špecifický adsorpčný povrch 120 – 200 [m2.g-1] 120 [m2.g-1] 250 – 300 [m2.g-1]

Veľkosť zrna 0,5 – 2 [mm] 1 - 2 [mm] 0,32 – 2 [mm]

Pórovitosť zŕn 85 [%] 72-80 [%] 72 - 77 [%]

Pracovná oblasť pH 6,0 – 8,0 6,5 – 7,5 5,5 – 9,0

Regenerácia nie Nie nie

Tab. 1. Fyzikálne a chemické vlastnosti adsorpčných materiálov.

Parameter Bayoxide 
E33 CFH 12

Zrnitosť [mm] 0,5 – 2 1 – 2
Výška náplne [cm] 58 58
Objem náplne [cm3] 357,1 357,1
Hmotnosť náplne [g] 370 378
Priem. prietok kolónou [ml/min] 57,66 57,36
Priem. filtračná rýchlosť [m/hod] 5,62 5,59
Doba zdržania v kolóne [min] 6,19 6,22
Celkový čas filtrácie [hod] 3578 3578
Celkový prefiltrovaný objem [m3] 12,213 12,201
Násobok objemu prefiltrovanej vody kolónou 34200 34167

Tab. 2. Podmienky filtrácie pri odstraňovaní arzénu z vody

Ukazovateľ Jednotka HVS-9 Ukazovateľ Jednotka HVS-9
pH  7,76 NH4

+   mg/l < 0,03
vodivosť mg/l 81,9 Fe celk. mg/l < 0,03
teplota oC 8,3 Mn  mg/l < 0,03
farba mg/l Pt 3,9 Cl- mg/l 15,6
zákal ZF 0,66 NO3

- mg/l 4,98
KNK4,5 mmol/l 7,2 SO4

2- mg/l 90,2
Ca+Mg mmol/l 4,28 F- mg/l < 0,1
RL(105oC) mg/l 584 CHSKMn mg/l 0,95

Tab. 3. Výsledky rozboru vody zo studne HVS-9 v Santovke

Parameter GEH CFH12 Bayoxide E33
Zrnitosť [mm] 0,32 – 2,0 1,0 – 2,0 0,5 – 2,0
Výška filtračnej náplne [cm] 60 60 60
Objem náplne [cm3] 1178,1 1178,1 1178,1
Hmotnosť náplne [g] 1324 1416 998
Priem. prietok kolónou [ml/min] 147,3 147,8 140,0
Priem. filtračná rýchlosť [m/hod] 4,50 4,51 4,27
Doba zdržania v kolóne [min] 8,0 7,97 8,41
Celkový čas filtrácie [min] 1174 1174 1174
Celkový prefiltrovaný objem [m3] 10,11 10,08 9,74
Násobok objemu prefiltrovanej vody kolónou 8582 8557 8269

Tab. 4. Podmienky filtrácie pri odstraňovaní antimónu z vody
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6 Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov experimentálnych 

prác, ktoré boli doposiaľ uskutočnené a kto-
ré poukázali na možné využitie sorpčných 
materiálov GEH, Bayoxide E33 a CFH 12 pri 
úprave vody bol na modelovom zariadení 
použitý technologický postup úpravy vody:

surová voda → filtrácia/adsorpcia

Surová voda bez akejkoľvek predúpravy 
prechádzala filtračným zariadením, pričom 
bola sledovaná koncentrácia arzénu (experi-
ment 1) alebo antimónu (experiment 2) v surovej a upravenej vody 
na odtoku z jednotlivých filtračných kolón. Zároveň bol sledovaný 
prietok vody na odtoku z každej kolóny. 

6.1 Odstraňovanie arzénu z vody 
Výsledky experimentov najlepšie dokumentuje obr. 1. a 2., na 

ktorých sú uvedené koncentrácie arzénu v surovej vode a hodnoty 
namerané po prechode cez sledované filtračné materiály, na obrázku 
je zároveň ukázaná limitná hodnota arzénu (10 µg.l-1) v pitnej vode 
daná Nariadením vlády č.354/2006 Zb.z. 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že obi-
dva použité materiály sú vhodné na odstraňovanie arzénu z vody. 
Účinnosť odstraňovania arzénu vyjadruje tab. 6.

V prípade sorpčného materiálu CFH12 (Kemira) bola prekročená 
limitná hodnota 10 µg.l-1 As po 2505 hodinách prevádzky filtrač-
ného zariadenia. Množstvo vody, ktoré pretieklo týmto filtračným 
zariadením za toto obdobie predstavuje 8,588 m3, t.j. 24048 násobok 
objemu náplne, pričom kapacita adsorpčnej náplne nebola úplne 
vyčerpaná. 

Pri daných prevádzkových podmienkach (priemerná koncentrá-
cia arzénu v surovej vode 52,96 µg.l-1, priemerná filtračná rýchlosť 
5,59 m.h-1, prefiltrovaný objem 8,588 m3) bolo v náplni CFH12 
o hmotnosti 378 g adsorbovaných 454,9 mg arzénu. Z týchto 
výsledkov vyplýva, že adsorpčná kapacita filtračného materiálu 
CFH12 je 1203 µg.g-1.

V prípade sorpčného materiálu Bayoxide E33 bola prekročená li-
mitná hodnota 10 µg.l-1 As po 2989 hodinách prevádzky filtračného 
zariadenia. Množstvo vody, ktoré pretieklo filtračným zariadením 
za toto časové obdobie predstavuje 10,222 m3, t.j. 28623 násobok 
objemu filtračnej náplne, pričom kapacita adsorpčnej náplne nebola 
úplne vyčerpaná. 

Pri daných prevádzkových podmienkach (priemerná koncentrá-
cia arzénu v surovej vode 52,96 µg.l-1, priemerná filtračná rýchlosť 
5,62 m.h-1, prefiltrovaný objem 10,222 m3) bolo v náplni Bayoxide 
E33 o hmotnosti 370 g adsorbovaných 541,4 mg As. Z týchto výsled-
kov vyplýva, že adsorpčná kapacita filtračného materiálu CFH12 
je 1463 µg.g-1.

6.2 Odstraňovanie antimónu z vody 
Na základe nameraných hodnôt boli zo-

strojené obr. 3. a 4. Na obr. 3 je zobrazená 
závislosť koncentrácie antimónu od času 
a účinnosť sledovaných sorpčných mate-
riálov pri odstraňovaní antimónu z vody. 
Do obrázkov sú zahrnuté koncentrácie an-
timónu surovej a prefiltrovanej vody, ako aj 
medzná hodnota pre pitnú vodu podľa NV 
č. 354/2006 Zb.z. 

Na obr. 4 je zobrazená účinnosť ostraňova-
nia antimónu z vody v závislosti od pomeru 
objem upravovanej vody V k objemu kolóny 
V0 (bed volume). 

Na základe dosiahnutých výsledkov je 
možné konštatovať, že použité materiály sú 
vhodné na odstraňovanie antimónu z vody, 
napriek tomu, že v literatúre sa odporúčajú 
skôr na odstraňovanie arzénu z vody. Účin-
nosť odstraňovania antimónu vyjadruje 
tab. 7.

V prípade sorpčného materiálu GEH 
bola prekročená hodnota 5 µg.l-1 Sb po 463 
hodinách prevádzky filtračného zariadenia. 
Množstvo vody, ktoré pretieklo týmto filtrač-
ným zariadením za toto obdobie predstavuje 

4,088 m3, t.j. 3470 násobok objemu náplne. Kapacita adsorpčnej 
náplne nebola úplne vyčerpaná ani po pretečení 10,111 m3 vody 
(t.j. 8582 násobok objemu náplne).

V prípade sorpčného materiálu CFH12 (Kemira) bola prekročená 
medzná hodnota po 312 hodinách prevádzky, pričom množstvo 
vody, ktoré pretieklo daným filtračným zariadením za toto časové 
obdobie predstavuje 2,85 m3, t.j. 2421 násobok objemu filtračnej 
náplne. Kapacita adsorpčnej náplne nebola úplne vyčerpaná ani po 
pretečení 10,081 m3 vody (t.j. 8557 násobok objemu náplne) .

V prípade sorpčného materiálu Bayoxide E33 bola prekročená 
medzná hodnota po 172 hodinách prevádzky, pričom množstvo 
vody, ktoré pretieklo daným filtračným zariadením za toto časové 
obdobie predstavuje 1,50 m3, t.j. 1274 násobok objemu filtračnej 
náplne. Kapacita adsorpčnej náplne bola úplne vyčerpaná .

Na základe získaných výsledkov bolo materiálovými bilancia-
mi vypočítané množstvo antimónu na prítoku a odtoku z filtrov 
a množstvo antimónu adsorbovaného v náplni filtra pre jednotlivé 
časové intervaly odberu vzoriek vody. 

Množstvo adsorbovaného antimónu v jednotlivých sorpčných 
médiách bolo vypočítané jednak pre celú dobu trvania modelových 
skúšok, ale predovšetkým pre doby, počas ktorých koncentrácie 
antimónu na odtoku z filtrov ešte spĺňali požiadavku na kvalitu 
pitnej vody (Vyhláška č.354/2006 Z.z.). 

Pri daných prevádzkových podmienkach (priemerná koncentrá-
cia antimónu v surovej vode 55,64 µg.l-1, filtračná rýchlosť 4,5 m.
h-1, koncentrácia antimónu vo vode na odtoku z filtrov do 5 µg.l-1) 
bolo v náplni GEH o hmotnosti 1324 g adsorbovaných 222,16 mg 
antimónu, v náplni CFH12 o hmotnosti 1416 g bolo adsorbovaných 
149,71 mg antimónu a v náplni Bayoxide E33 o hmotnosti 998 g bolo 
adsorbovaných 90,77 mg antimónu. Z týchto výsledkov vyplynulo, 
že adsorpčná kapacita filtračného materiálu GEH bola 167,8 µg/g, 
v prípade CFH12 bola adsorpčná kapacita 105,7 µg/g a v prípade 
Bayoxide E33 bola 90,9 µg/g.

Obr. 1. Odstraňovanie arzénu z vody ad-
sorpciou v závislosti od času filtrácie

Obr. 2. Odstraňovanie As z vody v závislosti 
od objemu V prefiltrovanej vody k objemu 
filtračnej náplne (V0)

Obr. 3. Odstraňovanie Sb z vody v závislosti 
od času filtrácie

Obr. 4. Odstraňovanie Sb z vody v závislosti 
od objemu V prefiltrovanej vody k objemu 
filtračnej náplne (V0)

Ukazovateľ Jednotka SV Ukazovateľ Jednotka SV
pH  7,53 NH4

+   mg/l 0
vodivosť mS/m 21 Fe celk. mg/l 0,02
farba mg/l Pt 2 Mn  mg/l 0,001
zákal ZF 0 Cl- mg/l 8,23
KNK4,5 mmol/l 2,962 NO3

- mg/l 5,12
ZNK8,3 mmol/l 0 SO4

2- mg/l 21,85
Ca+Mg mmol/l 1,175 F- mg/l 0,18
RL(105oC) mg/l 100 CHSKMn mg/l 0,42

Tab. 5. Rozbor podzemnej vody v lokalite Dúbrava

Pokračování na str. 49
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7 Záver
Vykonané technologické skúšky v experimente 1 preukázali, že 

pomocou nových sorpčných materiálov CFH12 a Bayoxide E33 
je možné znížiť obsah arzénu vo vode na hodnoty, ktoré limituje 
Nariadenie vlády č.354/2006 pre pitnú vodu. Výsledky potvrdili 
vysokú účinnosť (sorpčnú kapacitu) týchto materiálov pri odstra-
ňovaní arzénu z vody. 

Výsledky poloprevádzkových skúšok s podzemnou vodou 
z prameňa v lokalite Dúbrava (experiment 2) preukázali možnosť 
použitia sorpčných materiálov GEH, CFH12 a Bayoxidu E33 aj 
pri odstraňovaní antimónu z vody. Pomocou týchto materiálov je 
možné znížiť obsah antimónu vo vode na hodnoty, ktoré limituje 
Nariadenie vlády č.354/2006 pre pitnú vodu. 

Získané výsledky z experimentu 2 potvrdili publikované poznat-
ky zahraničných autorov, podľa ktorých sú tieto sorpčné materiály 
účinnejšie pri odstraňovaní arzénu ako antimónu. Avšak dosiahnuté 
výsledky v tomto štádiu vykonaných prác poskytujú určitý podklad 
na využitie sledovaných filtračných (sorpčných) materiálov aj pri 
odstraňovaní antimónu z vody. 

Je potrebné optimalizovať filtračno-adsorpčný proces (výška 
filtračnej vrstvy, filtračná rýchlosť a pod.) a sledovať vplyv chemic-
kého zloženia surovej vody.

Úprava vody filtráciou vhodnými sorpčnými materiálmi je vhodná 
hlavne v lokalitách, kde sa na úpravu vody nepoužíva koagulácia, 
sedimentácia a filtrácia, ako aj v prípadoch riešenia havarijného 
stavu. Výhodou tejto technológie je absolútna spoľahlivosť, rýchlosť 
a nenáročnosť z hľadiska prevádzky.

Nevýhodou môže byť cena sorpčných materiálov (8 až 15 €/kg), pH 
vody, prítomnosť solí a iných ťažkých kovov v upravovanej vode, vyš-
šie koncentrácie kovov, prítomnosť organických látok a koloidných 
častíc v upravovanej vode, nutnosť zneškodňovania použitého sor-
bentu po vyčerpaní jeho sorpčnej kapacity na skládke nebezpečného 
odpadu (legislatíva umožňuje zneškodňovanie použitého sorbentu na 
bežnej skládke do koncentrácie 5 gramov As na kg sušiny), a pod. 

Poďakovanie: Technologické skúšky boli urobené v rámci riešenia 
grantovej úlohy VEGA 1/4208/07, za finančnej podpory projektu 
APVV-0379-07. Experimentálne merania a analýzy boli urobené 
v spolupráci s firmami Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Stre-
diskom chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti, ZsV a.s., 
Trnavská cesta 32, Bratislava a firmou Kemwater ProChemie s.r.o.
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Increased pollution of water resources leads to deterioration of 
surface water and groundwater quality and it initiates applica-
tion of various methods for water treatment. Passing the Slovak 
Technical Standard 75 7111 Drinking water in 1998 have resulted 
in reduction of heavy metal concentrations or for the first time in 
defining the limit concentrations for some heavy metals (As, Sb), 

respectively. Based on this fact some water resources in Slovakia 
became unsuitable for further use and they require appropriate 
treatment. The objective of the study was to verify sorption pro-
perties of some new sorption materials for removal of antimony 
(Bayoxide E33, GEH, CFH12) from selected water resource and 
compare their efficiency. 

Toxiny sinic a jejich účinky 
na vodní ekosystémy
Luděk Bláha a Blahoslav Maršálek

Klíčová slova
toxiny sinic – ekotoxicita – vodní ekosystémy

Souhrn
V současné době je ve vědecké literatuře dostatek informací 

nejen o vlivu cyanotoxinů na lidské zdraví, ale také o vlivu 
cyanotoxinů na vodní ekosystémy. Cílem tohoto článku je podat 
přehled o publikovaných informacích o vlivu toxinů sinic na 
vodní organismy, protože tyto informace v ČR dosud chybí. Na 
rozdíl od studia vlivu cyanotoxinů na lidské zdraví (kde se často 
předpokládá jen akutní nebo krátkodobá expozice – s výjimkou 
pitné vody) předpokládají studie vlivu cyanotoxinů na vodní orga-
nismy expozici dlouhodobou – a to nejen celou vegetační sezonu, 
ale v případě mnoha nádrží expozici mnohaletou. Proto je logické, 
že v případě vlivu cyanotoxinů na vodní ekosystémy jsou použí-
vány metody studia chronické a reprodukční ekotoxicity, včetně 
biochemických parametrů hodnotících schopnost detoxikace 
a kumulace cyanotoxinů. Data shrnutá v tomto článku prokazují, 
že masový rozvoj cyanobakterií má rozsáhlé negativní vlivy na 
vodní ekosystémy. Při dlouhodobém rozvoji cyanobakterií tvoří-
cích vodní květy je významně degradována biodiverzita, dochází 
k útlumu rozvoje až k vymizení vodních makrofyt, pozorovány 
jsou změny druhové a populační struktury zooplanktonu, ome-
zení reprodukční schopnosti a zhoršení zdravotního stavu ryb. 
Prokázány jsou také akumulace toxinů sinic v potravních sítích, 
včetně ryb a měkkýšů apod. Na úrovni změ-
ny funkcí a stability vodních ekosystémů 
dochází v nádržích s masovým rozvojem 
sinic k výraznému zvýšení pH vody (není 
vzácností pH nad 11), zásadně je ovlivněn 
kyslíkový režim nádrží (ve dne přesycení 
kyslíkem, v noci a za svítání kyslíkové 
deficity a dlouhodobé bezkyslíkaté pro-
středí na povrchu sedimentů), při rozkladu 
biomasy sinic jsou do vody uvolňovány 
nejen toxiny, ale veškeré organické látky 
tvořící biomasu (včetně látek, jejíž vliv na 
zdraví lidí a vodních ekosystémů dosud 
neznáme). Lze tedy konstatovat, že masový 
rozvoj cyanobakterií tvořících vodní květy 
je pro vodní ekosystém jev velmi negativní, 
vedoucí k prokazatelné degradaci ekologic-
ké struktury a funkcí vodních nádrží. 

u

Vodní květy sinic – úvod
Příčiny a důsledky masových rozvojů 

vodních květů sinic jsou jedním z největších 
celosvětových problémů kvality sladkých 
i mořských vod. Masové rozvoje vodních 
květů sinic vedou k řadě různorodých pro-
blémů, především:
1) Likvidace přirozené biodiverzity spole-

čenstev fytoplanktonu, vodních makrofyt, 
zooplanktonu, omezení přirozené repro-
dukce rybí obsádky a obojživelníků. Časté 
rozvoje „monokultur“ dominantních sinic 
souvisejí se změnou funkcí a stabilitou 
vodních ekosystémů.

2) Změny chemických a fyzikálně-chemických parametrů vody 
v důsledku rozvoje populací sinic, vliv jejich metabolismu a také 
rozkladu biomasy (průhlednost, pH a obsah kyslíku), které mají 
zásadní vliv na život organismů ve vodách.

3) Produkce různých typů toxinů, které ovlivňují život ve vodních 
ekosystémech řadou dalších a méně známých mechanismů.
Tento příspěvek se věnuje detailněji problematice toxinů sinic 

a shrnuje dostupné informace o známých účincích a dopadech 
ve vodních ekosystémech. Ostatní složky prostředí a další aspekty 
toxicity sinic nejsou zde detailněji diskutovány.

 Jen pro zajímavost uvádíme dva příklady, že problematika toxinů 
sinic daleko přesahuje jen akvatické prostředí. Byl např. prokázán 
alergizující potenciál ze sinic vyskytujících se na prachových čás-
ticích ve vzduchu (Sharma and Rai, 2006) a jsou známy případy 
toxicity pro suchozemské rostliny, které byly zalévány vodou 
z nádrží s výskytem sinic (Abe et al. 1996).

Toxiny produkované sinicemi 
Termín toxin lze chápat jako látku produkovanou živými orga-

nismy, která je toxická pro jiné živé organismy v relativně nízkých 
koncentracích. Je třeba si uvědomit, že toxiny obecně (a také toxiny 
sinic) jsou po chemické stránce velmi různorodé, což ovlivňuje 
jejich chování v prostředí (např. rychlost degradace, možnost aku-
mulace atd.) a samozřejmě i výslednou toxicitu nebo ekotoxicitu. 
Toxiny mohou být chemicky malé organické molekuly (např. alka-
loidy, glykosidy atd.), krátké peptidy (méně než 5–15 aminokyselin), 
velké bílkovinové komplexy s různými funkcemi (řada toxinů má 
např. vlastní enzymové aktivity), lipidy a jejich deriváty (fosfolipi-
dy, glykolipidy) nebo lipopolysacharidy (součást buněčných stěn 
bakterií a sinic). Cyanotoxiny (toxiny sinic) jsou tak do jisté míry 
uměle vytvořenou skupinou látek, která zahrnuje řadu vzájemně 
nepříbuzných typů sloučenin, jejichž přirozená úloha a jejich pří-
nos pro sinice jsou dosud ve většině případů nejasné.

Skupina toxinů Cílový orgán u savců Producenti (rody sinic)

Cyklické peptidy

microcystin játra
Microcystis, Anabaena Planktothrix 
(Oscillatoria), Nostoc, Hapalosiphon, 
Anabaenopsis

nodularin játra Nodularia

Alkaoidy

anatoxin-a nervové zakončení Anabaena Planktothrix (Oscillatoria), 
Aphanizomenon

anatoxin-a(S) nervové zakončení Anabaena

aplysiatoxin kůže Lyngbya, Achizothrix, Planktothrix 
(Oscillatoria),

cylindrospermopsin játra Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, 
Umezakia

lyngbyatoxin-a gastro-intestinální trakt, 
kůže Lyngbya

saxitoxin nervové axony Lyngbya, Aphanizomenon, 
Cylindrospermopsis, Anabaena

Lipopolysacharidy (LPS)
vliv na nespecifickou 
imunitní odezvu, 
dráždivost sliznic

Všechny G-bakterie (včetně
sinic)

Tabulka 1. Přehled nejvýznamnějších cyanotoxinů, jejich působení a hlavní zástupci 
producentů (podle WHO 1998)
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Po chemické stránce jsou známé sinicové toxiny oligopeptidy 
(např. hepatotoxické microcystiny a nodulariny, dermatotoxické 
aplysiatoxin a lyngbyatoxin a celá řada dalších; Welker and von 
Dohren, 2006), heterocyklické látky (neurotoxické anatoxiny a saxi-
toxiny, hepatotoxický cilindrospermopsin). Zvláštní skupinu tvoří 
lipopolysacharidy – LPS viz tabulka 1 (Sivonen and Jones 1999). 
Mnoho sinic produkuje celou řadu toxinů současně, spektrum 
a jejich obsah v biomase sinic se může výrazně měnit i v rámci 
jedné vegetační sezóny (Sivonen and Jones 1999), na druhou stranu 
jsou jiné populace zcela netoxické. Odhaduje se, že zhruba 75 % 
vodních květů sinic obsahuje některý ze známých cyanotoxinů 
(Chorus et al. 2000; WHO 1998). Nejnovější studie také odhadují, 
že toxiny sinic (především peptidové povahy), které v současnosti 
známe (byly tedy izolovány a popsány jejich struktury), tvoří jen 
velmi nepatrné zlomky procent z celkového počtu metabolitů, které 
sinice produkují (Welker and van Dohren, 2006).

S ohledem na jejich vysokou toxicitu a potenciální karcinogenitu 
pro člověka (jsou dokumentovány případy úmrtí lidí, Azevedo et al. 
2002), byla největší pozornost odborníků toxikologů i ekologů věno-
vána skupině hepatotoxických heptapeptidů – microcystinů. Podání 
detailního přehledu informací o microcystinech přesahuje rámec 
tohoto textu, existuje však celá řada review a sumárních textů v kva-
litních zahraničních odborných časopisech (Welker and van Dohren, 
2006; Babica et al. 2006; Wiegand 2005). Kromě toho má český čtenář 
k dispozici odborné texty publikované ve sbornících z konferencí 
CYANOBAKTERIE 2004, 2006 a 2008 (http://www.sinice.cz) a také 
řadu diplomových a dizertačních prací vzniklých v Centru pro Cya-
nobakterie a jejich Toxiny v Brně (http://www.sinice.cz).

Microcystiny, s ohledem na jejich rizika pro člověka, se staly 
pravidelně sledovaným parametrem kvality pitné vody (doporučený 
limit WHO 1 µg/L je součástí i české legislativy – vyhl. 252/2004 Sb.). 
S ohledem na přetrvávající problémy s vodními květy sinic a s narůs-
tajícím množstvím informací se však do popředí zájmu dostávají 
i další toxiny sinic, např. cylindrospermopsin a lipopolysacharidy 
(Bláhová et al. 2008; Bernardová et al. 2007). Např. cylindrosper-
mopsin byl až donedávna považován za metabolit tropických druhů 
sinic, ale nejnovější práce prokázaly tento karcinogenní cyanotoxin 
i v nádržích ČR (Bláhová et al. 2008, Bláhová et al. submitted) v sou-
vislosti s možnou expanzí toxických producentů.

Humánní toxicita a ekotoxicita toxinů sinic
Záměrem toho příspěvku však není diskuze „toxicity sinic pro 

člověka“ (jejíž poznání bylo hlavním a prvním impulzem pro 
výzkum cyanotoxinů), ale pozornost je věnována spíše „účinkům 
toxinů sinic v ekosystémech“. Je třeba upozornit, že této problema-
tice byla doposud věnována (ve srovnání s humánní toxicitou) jen 
relativně malá pozornost a existuje jen omezené množství informací 
o ekologické (nebo ekofyziologické) roli toxinů sinic (Wiegand 
2005). Ekotoxicita sinic se však v současnosti intenzivně studuje 
v řadě laboratoří celého světa a lze očekávat, že příštích několik let 
přinese zásadní informace o přirozených funkcích toxinů a také 
o jejich příspěvku k celkové toxicitě komplexních vodních květů. 

Při diskuzích o dopadech sinic v přírodním prostředí je nutné si 
tedy uvědomovat, že v reálných ekosystémech se nikdy toxiny sinic 
nevyskytují izolovaně. Biomasa vodního květu sinic je velmi hetero-
genní, součástí vodních květů jsou i jiné mikroorganismy než sinice 
(např. koliformní bakterie), podíl toxinů v biomase je často omezený 
(známé cyanotoxiny tvoří vždy méně než 1 % suché hmoty). Kromě 
toho je třeba znovu připomenout další související aspekty – např. 
vliv sinic na bilanci kyslíku nebo kombinace účinků cyanotoxinů 
s toxicitou amoniaku vznikajícího při rozkladu biomasy sinic atd. 
(Palíková et al. 2007a, b).

Účinky toxických sinic v prostředí jsou tedy nejčastěji důsledkem 
spolupůsobení mnoha různých faktorů, ve kterých „známé toxiny 
sinic“ mohou hrát jen dílčí roli. Mnoho z interakcí mezi složkami 
vodních květů sinic není známo, ale bylo např. prokázáno, že LPS 
významně ovlivňují toxicitu jiných metabolitů – např. microcystinů 
a další podobné interakce lze oprávněně očekávat (Best et al. 2001, 
2002, 2003). 

Účinky toxinů sinic na bakterie a bakterioplankton
Bakterie (eubakterie) včetně sinic (fototrofních eubakterií) patří 

k nejstarším a nejhojněji se vyskytujícím organismům na Zemi. 
Protože bylo ukázáno, že geny pro enzymy, které syntetizují pepti-
dové cyanotoxiny (včetně microcystinů) jsou evolučně velmi staré 

a nebyly v průběhu evoluce odstraněny, lze předpokládat, že tyto 
látky hrají významnou roli v biologii sinic. Jednou z diskutovaných 
funkcí peptidových toxinů jsou i možné interakce mezi sinicemi 
a bakteriemi ve vodním prostředí. V literatuře však existuje velmi 
málo informací (Sivonen and Jones, 1999]. 

V experimentech s modelovými bakteriemi (Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas hydrophila) 
neměl extrakt z Microcystis aeuriginosa ani čistý MC-LR významný 
biocidní efekt (Foxal et al., 1988]. Jiné práce však ukazují citlivost 
bakterií Streptoverticilium a E. coli vůči celé řadě extraktů sinic 
a také čistých microcystinů (Valdor and Aboal, 2006]. Studie s Sal-
monella typhimurium (klasický Amesův test) neprokázaly genotoxi-
citu microcystinu, ale existují důkazy vzniku chromozomových 
zlomů (Crebelli 1986; Grabov et al., 1992). Některé ekologické práce 
však naznačují možné role toxinů sinic při interakcích s bakterio-
planktonem (Markus et al. 2006; Grossart et al. 2008). Souhrnně lze 
konstatovat, že ačkoliv existují dílčí informace, nebyla interakcím 
mezi cyanotoxiny a bakteriemi doposud věnována rozsáhlá vědec-
ká pozornost. Další vědecké práce by měly směřovat k rozšíření 
současných informací, zejm. ke studiu vztahů fytoplankton – bak-
terioplankton v reálných ekosystémech. 

Vliv cyanotoxinů na fotoautotrofní organismy 
(rostliny, řasy, sinice)

Obdobně jako v případě bakterií, byly účinky sinic a jejich toxinů 
u vyšších rostlin, vodních makrofyt a fytoplanktonu studovány 
jen relativně vzácně (Pflugmacher et al., 1999; Pflugmacher et al., 
2001a; Mitrovic et al., 2004). Přehled znalostí o vztahu microcysti-
nů (jako nejprostudovanějších toxinů sinic) a fotoautotrofů jsme 
v minulých letech publikovali v review článku (Babica et al. 2006). 
Obecně je prokázáno, že v přítomnosti masivního vodního květu 
klesá početnost submerzních rostlin (Abe et al., 1996) a také druho-
vá diverzita společenstev (Casanova et al., 1999). To lze pozorovat 
i v praxi – v nádržích, kde je pravidelný rozvoj vodních květů sinic, 
většinou nejsou přítomna submerzní makrofyta.

Příčin těchto projevů může být mnoho, ale často diskutovaným 
mechanismem je produkce látek s alelopatickým účinkem. Alelopatie 
je proces, ve kterém sekundární metabolity produkované především 
rostlinami, řasami, bakteriemi a houbami způsobují změny v růstu 
a vývoji jiných biologických systémů (zahrnuje inhibiční i stimulační 
efekty, přímé a nepřímé biochemické interakce). Výzkumy sladkovod-
ního i mořského prostředí ukazují, že fytoplankton využívá při boji 
o světlo a živiny mnoha fyziologických a biochemických adaptací, 
včetně produkce alelopatických látek (Legrand et al., 2003).

O detailech alelopatie u fytoplanktonu existuje jen minimum infor-
mací. Mnoho řas a sinic produkuje odlišné typy těkavých organických 
sloučenin (VOCs), jejichž ekologická funkce je však neznámá (Gross, 
2003). Inhibiční efekt na Chlorella pyrenoidosa byl laboratorně pro-
kázán za přítomnosti těkavých geosminů nebo geranylaktonů, které 
jsou produkovány některými sinicemi (Ikawa et al., 2001). 

Mezi alelopatické sloučeniny produkované sinicemi patří řada 
látek např. cryptophycin, fisherelliny, nostocyklamid a nostocy-
klamid M, muscorid A, cyanobacterin LU-1, calothrixin A, cya-
nobacterin, z nichž mnohé vykazují inhibiční efekty u řas, rostlin 
nebo sinic (Bártová, 2006). Také u známých toxinů sinic (především 
anatoxin-a a microcystin) byly studovány účinky na fytoplankton 
a vodní rostliny (Mitrovic et al., 2004; Singh et al., 2001). Také 
u cylindrospermopsinu byly pozorovány účinky na klíčení a růst 
u Sinapis alba a klíčivost pylových zrn Nicotiana tabacum (Vasas 
et al., 2002; Metcalf et al., 2004).

Alelopatický efekt vykazují nejen látky strukturně známé, ale 
také nespecifikované látky v exudátech (extracelulární produkty 
metabolismu), či extrakty některých druhů cyanobakterií (Pietsch et 
al., 2001; Gross, 2003). Například exudát vláknité sinice Trichormus 
doliolum inhibuje ostatní cyanobakterie i některá Chlorophyta (von 
Elert et al., 1997). U laboratorně kultivované Microcystis aeruginosa 
bylo pozorováno zvýšení produkce toxinů po přidání média s exu-
dáty netoxické kultury Planktothrix agardhii CYA29 (Engelke et al., 
2003). Podobný inhibiční účinek na růst a fotosyntézu obrněnky 
Peridinium gautense byl pozorován po přidání média s exudáty 
média Microcystis sp. (Sukenik et al., 2002).

Ze všech toxinů sinic byla největší pozornost věnována tradičně 
microcystinům. Kompletní přehled informací k této problematice 
lze najít v zmíněném review (Babica et al. 2006). Zde jsou zmíně-
ny jen některé z vybraných poznatků, např. prokázané účinky na 
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klíčivost a růst autotrofů (Pflugmacher, 2002; Romanowska-Duda 
et al., 2002). Některé studie prokázaly změny v morfologii (např. 
délka kořene a stonku, plocha listu, malformace nadzemních částí 
rostliny (Romanowska-Duda et al., 2002). Často studovanou oblastí 
je vliv na fotosyntézu (množství chlorofylu a, změny poměru chlo-
rofylu a/b, množství karotenoidů atd. (Pflugmacher, 2002; Wiegand 
et al., 2002; Pflugmacher, 2004). Důležitým mechanismem toxicity, 
který je v současnosti intenzivně studován v souvislosti s vodními 
květy sinic, je oxidativní stres, který má řadu negativních dopadů 
na fyziologii buněk (peroxidace lipidních membrán, genotoxicita, 
apoptóza atd.; Ding et al., 2003). 

Souhrnně a kriticky je třeba zmínit, že ve většině prací jsou pozo-
rované účinky čistých toxinů sinic (zejm. microcystinů) pozorovány 
až při velmi vysokých koncentracích, které se v normálním prostředí 
zpravidla nevyskytují. Navíc je známo, že mnoho toxinů sinic (včetně 
microcystinů) zůstává spíše uvnitř buněk sinic a lze tedy očekávat 
spíše jiné funkce (Babica et al. 2007). Také je třeba zmínit, že některé 
práce spojují neschopnost klíčení a růstu klíčních rostlinek se zastí-
něním v příbřežních zonách, které způsobuje masivní vodní květ. 
Opakovaně se tedy projevuje problém složitosti účinků komplexních 
vodních květů, ve kterém mohou toxiny hrát jen dílčí roli. 

Účinky toxických sinic na bezobratlé
Intoxikace vodních živočichů sinicemi může proběhnout několika 

cestami – vstupem toxinů přes sliznice a žábry, přímou konzumací 
sinicových buněk (resp. toxinů), nepřímo konzumací jiných organis-
mů, které akumulovaly cyanotoxiny (Sivonen a Jones 1999). 

Důležitou otázkou je relevance testovaných koncentrací. Napří-
klad DeMott a kol. (1991) sice pozoroval zajímavé rozdíly (až o dva 
řády) mezi čtyřmi druhy zooplanktonu, ale toxicita byla pozoro-
vána pouze ve velkých koncentracích, které se v přírodě vyskytují 
jen vzácně. Rozdíly v citlivosti zooplanktonu k toxickým sinicím 
mohou vést k výběrovým tlakům ve prospěch odolnějších druhů 
nebo kmenů v nádržích, kde se často vyskytují toxické sinice. 
Naopak zooplankton může působit i na sinice tak, že se vyhýbá 
toxickým druhům a naopak dále spotřebovává netoxické druhy. To 
může vést k selektivní preferenci rozvoje toxických kmenů.

Bezobratlí jsou zřejmě k cyanotoxinům více rezistentní než 
obratlovci, někteří autoři uvádějí letální účinky. Např. v pokusu 
Reinikainena a kol. (2002) se projevil negativní vliv microcystinu-
LR, anatoxinu-a a nodularinu na přežití druhů Eurytemora affinis 
a Acartia bifilosa, líhnutí vajíček však ovlivněno nebylo. Jedním 
ze způsobů, kterými mohou cyanotoxiny působit na bezobratlé, je 
ovlivnění detoxikačních a jiných klíčových enzymů. Vliv microcy-
stinu-LR na aktivitu důležitých enzymů pozoroval v chronickém 
testu na hrotnatkách (vedle parametrů přežití, rozmnožování 
a ultrastrukturálních změn na orgánech hrotnatek) například Chen 
a kol. (2005). Výzkum ultrastrukturálních změn přinesl zjištění, že 
cílovým orgánem působení microcystinů je trávicí trubice. 

Zajímavé je i sledování vlivu teploty na citlivost hrotnatek (Daph-
nia sp.) k cyanotoxinům (Claska a Gilbert 1998). Vyšší teplota zvy-
šuje citlivost hrotnatek, a to stejně k cyanotoxinům i ke komplexní 
biomase. Stejně jako u obratlovců, tak i u příslušníků zooplanktonu 
nebo jiných bezobratlých živočichů si vědci začali při testování 
toxicity sinic všímat, že účinky komplexní biomasy nebo jejích 
extraktů nemusejí záviset na obsahu známých cyanotoxinů. 

Rak červený (Procambarus clarkii) sice není zástupcem zooplank-
tonu ani nepatří mezi často používané testovací organismy, ale stu-
die prof. Vasconcelose, který jej použil k porovnání vlivu různých 
microcystin produkujích a neprodukujících kmenů Microcystis 
aeruginosa na přežití, růst a nutriční stav, přinesla zajímavé výsled-
ky. Mladí raci Procambarus clarkii tolerovali toxické sinice lépe 
než netoxické, raci krmení toxickou sinicí měli lepší obsah tuků 
a bílkovin než skupina krmená netoxickou Microcystis (Vasconcelos 
a kol. 2001). U druhů Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus 
a Spirostomum ambiguum pozorovala Tarczynska a kol. (2001) 
výraznější negativní účinky v surovém extraktu sinic než v puri-
fikovaném a velkou roli hrály zřejmě i jiné látky než microcystiny. 

Studie Jungmanna (1992), který testoval toxicitu Microcystis 
kmene PCC7806 na Daphnia pulicaria – permeát SPE působil na 
hrotnatky toxicky, přestože neobsahoval žádné microcystiny a naopak 
frakce obsahující microcystiny nebyla toxická. Také pozdější studie 
(Jungmann a Benndorf 1994) nezjistila žádnou korelaci mezi kon-
centrací microcystinů v řadě testovaných kmenů sinic i přírodních 
vzorků a jejich toxicitou. Lürling (2003) studoval vliv různých kmenů 

M.aeruginosa, z toho jeden bez microcystinů, na příjem potravy, 
přežití a růst populace hrotnatek Daphnia. Přítomnost Microcystis 
v potravě vedla k snížení růstu hrotnatek, a to i tehdy, když neob-
sahovaly microcystin. Podobné závěry má také další studie (Lürling 
a van der Grinten 2003), kdy buňky obsahující microcystin-LR 
způsobily dramatické snížení růstu a následně smrt živočichů, ale 
přidání purifikovaného toxinu nemělo žádný vliv na růst hrotnatek. 
Autoři dospěli k závěru, že biomasa Microcystis a toxiny v sinicích 
inhibují příjem potravy nebo její trávení u hrotnatek.

Podobná pozorování uvádějí i další autoři s jinými sinicemi a toxi-
ny. Haney a kol. (1995) studoval vliv Aphanizomenon flos-aquae 
u Daphnia. Reinikainen a kol. (1995) testoval toxicitu Planktothrix 
agardhii. Nogueira a kol. (2004) studoval vliv Cylindrospermospis 
raciborskii – kmen s obsahem cylindrospermopsinu vyvolal vyšší 
mortalitu než kmen „netoxický“, ale i ten měl v porovnání s nekr-
menou variantou negativní účinky. Wiegand a kol. (2002) zkoumala 
na D. magna toxicitu lineárního peptidu microcinu SF608, který 
působí jako inhibitor serinových proteáz. Inhibice příjmu potravy 
u M. aeruginosa pozoroval Ghadouani a kol. (2004) a diskutuje, že 
důvodem inhibice příjmu nejsou toxiny, ale spíše reakce chemo-
senzorů. Lotocka (2001) studovala Microcystis aeruginosa a Aphani-
zomenon flos-aquae, které způsobily snížení plnosti střev na 58 % 
oproti kontrole – účinky byly pravděpodobně způsobené změnou 
ve funkci pohybového ústrojí.

Kurmayer a Juttner (1999) pozorovali výraznější inhibici příjmu 
potravy (zřejmě díky chuťovým vjemům). Rohrlack a kol. (1999) 
porovnával působení přírodního toxického kmene Microcystis 
s mutantem, který se lišil pouze neschopností produkovat micro-
cystin. Výzkum přinesl zjištění, že microcystiny jsou pro hrotnatky 
toxické, ale že nemají vliv na inhibici příjmu potravy. Obdobný 
pokus (Rohrlack a kol. 2001) s šesti různými klony hrotnatek uká-
zal, že hrotnatky jsou přibližně stejně citlivé a že toxický účinek 
Microcystis záleží na tom, kolik microcystinů hrotnatky přijmou. 
V dalších pracech byl izolován také nový toxický peptid sinic micro-
viridin J (Rohrlack a kol. 2003, 2004), který působí jako inhibitor 
trypsinu a způsobuje mj. neúplné trávení bílkovin a fatální naru-
šení svlékacích procesů. Inhibitory trypsinu hrotnatek se vyskytují 
v sedmdesáti procentech kmenů sinice rodu Planktothrix a možná 
jsou obdobně rozšířeny i v jiných druzích (Rohrlack a kol. 2005).

Účinky toxických sinic na ryby a obojživelníky
Ryby i obojživelníci jsou vzhledem ke svému způsobu života 

vystavovány působení sinic dlouhodobě a intenzivně. Nejnebez-
pečnější jsou situace, kdy se buňky sinic rozpadají, do vody se ve 
velkém množství uvolňují toxiny a současně dochází k poklesu 
kyslíku díky rozkladu biomasy. 

Obojživelníci obecně nejsou často používaným objektem výzku-
mu, ale řada studií ukazuje zpomalení vývoje a sníženou hmotnost 
(Oberemm 2001). Sinice bývají označovány za jednu z příčin globál-
ního úbytku obojživelníků. Také v našich studiích (Dvořáková a kol. 
2002, Burýšková a kol 2006) byly u samotného microcystinu pozo-
rovány relativně nízké letality, ale komplexní biomasa sinic (s i bez 
microcystiny) vedla k významné embryotoxicitě, morfologickým 
malformacím a zpomalení růstu.

U ryb působí cyanotoxiny (především microcystiny) podávané 
žaludeční sondou nejčastěji jaterní nekrózy končící smrtí, na-
opak expozice kontaminovanou vodou má výrazně nižší účinky 
(Tencalla 1994). Nejčastěji se jedná o histopatologické změny 
na hepatopankreatu, srdci, ledvinách, žábrách, pokožce, slezině 
a trávicím ústrojí. Popisována jsou také poškození žáber způsobená 
vysokým pH vyvolaným fotosyntetickou aktivitou sinic a zvýšený-
mi hladinami amoniaku při jejich rozkladu (Rabergh a kol. 1991, 
Rodger a kol. 1994, Maršálek a kol. 1999). Popsány byly i účinky 
na chování ryb (zejména pohybovou aktivitu; Baganz et al. 1998). 
Oberemm a kol. (1999), porovnával toxicitu několika cyanotoxi-
nů (microcystin-LR, -RR, -YR, saxitoxin a anatoxin-a) a vodného 
extraktu biomasy vodního květu na embryích ryb a obojživelníků 
v různých fázích vývoje. Cyanotoxiny prokázaly určité negativní 
efekty, ale mnohem výraznější efekty však měly vodné extrakty 
lyofilizovaných komplexních biomas, a extrakt z netoxického 
kmene (bez microcystinů) vyvolal dokonce závažnější malformace 
než extrakt s microcystiny. Pietsch a kol. (2001) a Best a kol. (2001, 
2002, 2003) testovali působení sinic u Danio rerio, Oncorhynchus 
mykiss a Salmo trutta a prokázali inihibici detoxifikačních enzymů 
v případě komplexního extraktu biomasy, zatímco čisté toxiny akti-
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vitu enzymů zvýšily. Autoři připisují účinky lipopolysacharidům, 
které inhibují detoxikační enzymy.

Výzkum toxicity sinic pro ryby je stále velmi aktivní. Např. řada 
prací (včetně výzkumů v našich laboratořích) studuje toxikokine-
tiku příjmu toxinů a ukazuje, že microcystiny se akumulují do 
různé míry v orgánech ryb (především v játrech, ale i ve svalovině, 
mozku a gonádách) (Adamovský a kol. 2007; Cazenave a kol. 2006; 
Magalhaes a kol. 2003). Toxiny i další složky sinic ovlivňují detoxi-
fikační a antioxidační enzymy a další parametry v rybách – např. 
hematologické ukazatele (koncentrace hemoglobinu (Hb), množství 
albuminu, pokles hladin glukózy, vzrůst laktózy či elektrolytů 
jako Ca, P, Fe apod.), markery poškození orgánů v těle (enzymy 
ALT, AST, LDH, bilirubin); např. Palikova et al. 2004; Kopp et al. 
2005; Malbrouck et al. 2003; Gupta & Guha 2006), imunologické 
ukazatele (snížení počtů bílých krvinek - především T-lymfocytů 
a nezralých granulocytů, pokles fagocytární aktivity; Palikova et 
al. 1998; Palikova et al. 2004). Výsledky studií jsou obdobné jako 
závěry z testů na savcích. 

Ve světě existují i případy (např. Jižní Korea), kde dle zavedeného 
monitorovacího programu vyhlašují zákazy lovu ryb v případě, že 
hustota sinic ve vodách přesáhne 106 buněk na litr. Stejné regulace 
platí také například v Číně, která má v chovu vodních živočichů 
tisíceletou tradici. Česká republika se řadí mezi státy s dlouhou 
tradicí chovu užitkových ryb, ale ve více než 80 % rekreačních 
nádrží, rybochovných a technologických nádrží je masově rozvinut 
vodní květ (Maršálek et al. 1996; Bláhová et al. 2007).

Často diskutovaným problémem je akumulace toxinů v rybách 
s tím související případné ohrožení zdraví člověka (Adamovský et 
al. 2007), ale nejnovější kvantitativní analýzy ukazují, že v podmín-
kách ČR je riziko pro člověka spíše minoritní (Kopp a kol. 2008). 
Také samotné účinky známých toxinů sinic se zdají mít (v případě 
normálních přírodních podmínek v ČR) spíše menší účinky na zdra-
ví ryb a také kvalitu jejich masa. Určitá rizika spojená s kumulací 
cyanotoxinů v rybách lze očekávat při sportovním rybolovu, kdy 
je v létě ryba vylovena z prostředí vodních květů a je přímo kon-
zumována. Za hlavní nebezpečí sinic pro ryby lze považovat další 
aspekty spojené s rozvojem sinic (tedy nejen produkci cyanotoxinů, 
ale také kyslíkové deficity, produkci amoniaku při rozkladu biomasy 
sinic, pH bilance a další).

Účinky toxických sinic na ptáky
Vliv sinic a jejich toxinů na ptáky nebyl doposud intenzivně 

prostudován. V roce 1995 byl v Japonsku zjištěn masivní úhyn 
volně žijících ptáků, včetně asi 20 kachen, v souvislosti se sinicemi 
Microcystis aeruginosa (Matsunaga et al. 1999). Při pitvě byla zjiště-
na ikterická játra a nekrózy jaterního parenchymu, což nasvědčuje 
působení hepatotoxinů. Také úhyny ptáků na jezerech v Kanadě 
a Belgii jsou dávány do souvislosti s výskytem sinic produkujících 
microcystiny (Wirsing a kol. 1998; Park a kol. 2001; Murphy a kol. 
2003) nebo anatoxin-a (Murphy et al. 2000). Také zvláštní úhyny 
plameňáků v okolí termálního jezera Bogoria v Keni jsou dalším 
případem intoxikace (Krienitz a kol. 2002), kdy ptáci vykazovali 
před smrtí neurologické příznaky a v jejich žaludku a trusu byly 
zjištěny microcystiny -LR, -RR, -LF a YR a neurotoxický anatoxin-
a. Také značné úhyny postihly plameňáky ve Španělsku nebo 

v USA v zajetí (Alonso a kol. 2002; Chittick a kol. 2002). Toxicita 
cyanotoxinů je tak pouze dokumentována nepřímo na základě pozo-
rování mortality u ptáků. Studie realizované v současnosti v ČR 
s křepelkou japonskou (Coturnix coturnix japonica) tak představují 
jedny z prvních přímých experimentů s řízenou expozicí biomase 
a toxinům sinic, které přinášejí zásadní informace o mechanismu 
působení toxinů a detoxikaci cyanotoxinů v tělech ptáků (Skočov-
ská et al. 2007; Pikula et al. 2008).

Závěr 
Cílem tohoto článku bylo podat přehled o vlivu toxinů sinic na 

vodní organismy. Data shrnutá v tomto článku prokazují, že maso-
vé rozvoje cyanobakterií mají negativní vliv na vodní ekosystémy 
a při dlouhodobém rozvoji toxických cyanobakterií je významně 
degradována biodiverzita vodních ekosystémů, dochází k útlumu 
rozvoje až k vymizení vodních makrofyt, omezení reprodukční 
schopnosti a zhoršení zdravotního stavu ryb apod. Na úrovni 
změny funkcí a stability vodních ekosystémů dochází v nádržích 
s masovým rozvojem sinic k výraznému zvýšení pH vody, zásadně 
je ovlivněn kyslíkový režim nádrží, při rozkladu biomasy sinic 
jsou do vody uvolňovány nejen toxiny, ale veškeré organické látky 
buněk cyanobakterií. Publikovaná data prokazují, že toxicita dosud 
známých toxinů není jednoznačně odpovědná za efekty, které jsou 
pozorovány při expozici celé biomase sinic a zřejmá je tedy přítom-
nost mnoha toxických látek, jejichž vliv na zdraví lidí a vodních 
ekosystémů dosud neznáme. Z přehledu literatury je zřejmé, že 
masový rozvoj cynobakterií tvořících vodní květy je pro vodní 
ekosystém a vodohospodářské využívání nádrží jev jednoznačně 
negativní, vedoucí k prokazatelné i dlouhodobé degradaci ekolo-
gické struktury a funkcí vodních nádrží. Pro dlouhodobé využívání 
vodárenských, rekreačních či rybochovných nádrží je proto důležité 
připravovat a realizovat nápravná opatření vedoucí k omezení 
masového rozvoje sinic.

Poděkování: Práce byla podpořena projektem MŠMT č. 1M0571 
(Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci) a VZ0021622412 
„INCHEMBIOL“. 
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Cyanobacterial toxins and thein effects on aquatic ecosys-
tems (Bláha, L.; Maršálek, B.)
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Considerable amount of scientific literature is available not 
only on the effects of cyanotoxins on the human health but also on 
the impacts of cyanotoxins on the aquatic ecosystems. The aim of 
this review is to summarize information concerning the effects of 
cyanobacterial toxins on the aquatic biota and water ecosystems. 
Ecotoxicological studies dealing with cyanotoxins cover not only 
acute exposures but they include also chronic and reproduction 
assays, studies of the bioaccumulation, detoxification and specific 
mechanisms of toxicity. Data presented here demonstrate that 
cyanobacterial water blooms has dominant negative effects on 
aquatic ecosystems. During the chronic exposures to cyanobac-
terial blooms, biodiversity of aquatic biota is strongly reduced in 
relation to metabolic, growth and reproduction-related toxicity. 
Cyanobacterial toxins are known to be accumulated via the 
food-web as demonstrated also in fish populations. On the level 
of stability and functioning of water ecosystems, cyanobacterial 
blooms directly affect pH (frequently above 11) and they have 
also major impacts on the levels of dissolved oxygen (both in the 
water column and on the water-sediment interface). Currently, 
only minor part of cyanotoxins has been identified as natural 
cyanobacterial biomass often elicits more pronounced toxicity 
than purified toxins. We conclude that cyanobacterial water 
blooms has strong negative effects on the aquatic biota and they 
may lead to the unpredictable degradation of ecological structure 
and function of waterbodies.

SOWAC GIS – nový mapový portál 
o půdě včetně bezplatných WMS

Do evropské infrastruktury prosto-
rových dat přibyl nový stavební prvek, 
kterým jsou webové aplikace mapového 
portálu SOWAC GIS (Geoinformation 
System for Soil and Water Conservation), 
který je vyvíjen v rámci Výzkumného ústa-
vu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

V souvislosti se vznikem a vývojem 
evropské infrastruktury prostorových 
informací vznikl v České republice nový 
mapový portál o půdě, který poskytuje 
celou řadu tematických mapových vrstev 
a informací, veřejně přístupných přes webovou stránku portálu 
SOWAC GIS (http://www.sowac-gis.cz). V současné době obsahuje 
SOWAC GIS tři veřejně přístupné webové aplikace:

Webový archiv dat Komplexního průzkumu půd ČR (WA KPP) byl 
vyvinut pro potřeby publikování dat KPP. Funguje jako interaktivní 
webová aplikace (http://wakpp.sowac-gis.cz), která zpřístupňuje 
rastrová data KPP v prostředí internetu s důrazem na jednoduchost 
přístupu. Pro funkčnost aplikace stačí mít v internetovém prohlížeči 
povolený JavaScript a nainstalovaný Macromedia Flash Player.

Mapový server (MS) SOWAC GIS obsahuje v současné době dva 
veřejně přístupné mapové projekty (http://ms.sowac-gis.cz). Prvním 

z nich je projekt „Základní charakteristiky BPEJ“, který obsahuje 
nejen tematické vrstvy základních charakteristik půd ČR odvo-
zených z kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (např. 
klimatický region, skupiny půdních typů, skeletovitost půd, atd.), 

ale také např. vrstvy tříd ochrany země-
dělské půdy či cen pozemků podle BPEJ. 
Druhým je mapový projekt „Vodní a větrná 
eroze půd ČR“, jehož součástí jsou vrstvy 
potenciálního ohrožení zemědělské (resp. 
orné) půdy vodní a větrnou erozí. Součástí 
mapových projektů jsou také doprovodné 
texty k jednotlivým mapovým vrstvám, 
které podrobně popisují metodiku jejich 
vzniku.

Součástí mapového portálu SOWAC 
GIS je také metadatový katalog MICKA 
(http://wsmbpej.sowac-gis.cz, 2008 © Help 

Service Remote Sensing), ve kterém jsou spravovány popisné infor-
mace k vrstvám mapových projektů. Metadata jsou plně v souladu 
s evropskou směrnicí INSPIRE o prostorových datech.

Během prvního měsíce tohoto roku byly nově spuštěny také dvě 
veřejně dostupné WMS uvolněné z mapového serveru SOWAC GIS. 
První z nich obsahuje vybrané mapové vrstvy základních charak-
teristik odvozených z kódu BPEJ, které jsou obsaženy v mapovém 
projektu „Základní charakteristiky BPEJ“, druhá služba poskytuje 
veřejně dostupné vrstvy vodní a větrné eroze půd z mapového pro-
jektu „Vodní a větrná eroze půd ČR“. WMS jsou dostupné pomocí 
následujících URL: 
http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp
http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp

Doplňující informace získáte: 
VÚMOP, v. v. i. – oddělení Půdní služby
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 –Zbraslav
Vedoucí odd. půdní služby: Ing. Ivan Novotný (novotny@vumop.
cz, tel. 725 775 780)
Vedoucí pracovního týmu GIS: Ing. Vladimír Papaj (papaj@vumop.
cz, tel. 257 027 239)
Pracovní tým GIS: Mgr. Jana Banýrová (banyrova@vumop.cz, 
tel: 257 027 232) a Ing. Ivana Pírková (pirkova@vumop.cz, tel: 
257 027 232)

Internetové stránky SOWAC GIS:
Titulní stránka SOWAC GIS: http://www.sowac-gis.cz
Webový archiv dat Komplexního průzkumu půd Č: http://wakpp.
sowac-gis.cz
Mapový server: http://ms.sowac-gis.cz 
Metadatový katalog: http://metadata.sowac-gis.cz
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Mezinárodní konference Přirozené organické látky – od zdroje ke 
kohoutku byla organizována pod záštitou International Water 

Association (IWA) týmem Cranfield University z UK ve dnech 2. 
až 4. září 2008. Místem konání byl hotel Hilton v anglickém městě 
Bath. Musím se přiznat, že o tomto městě jsem slyšel poprvé vlastně 
až v souvislosti s konferencí. Před konáním konference jsem si jen 
všimnul jakési ankety, kde se Bath umístil jako třetí nejkrásnější 
město Evropy. Ale jak už to na konferencích bývá, na prohlídku 
moc času nebylo a tak byla většina účastníků ráda, že se slavnostní 
večeře konala ve starobylých římských lázních, které tomuto městu 
daly vlastně jméno (obr. 1). 

Tato konference byla již třetí v řadě na uvedené 
téma. První se konala v Trondheimu roku 1999 
a byla svým způsobem poctou dlouholeté vysoké 
úrovni norského výzkumu v oblasti přirozených 
organických látek (Natural Organic Matter – NOM 
nebo chcete-li, huminových látek, což je i pro vět-
šinu vodárenských odborníků téměř synonymum). 
Druhá konference byla organizována ve Victor 
Harbor v Austrálii v roce 2004. 

Na těchto konferencích se ukázalo velmi pře-
svědčivě, že téma rozpuštěných organických látek 
ve vodách je nejenom stále vysoce aktuální, ale 
také klíčové pro řadu oblastí studia kvality surové 
a upravené vody a procesů, které ve vodách probí-
hají. Předmětem studia NOM je velmi složitá směs 
organických látek, mezi které patří nejenom dlouhá 
desetiletí studované huminové látky, dále hydrofilní 
kyseliny, proteiny, tuky, aminokyseliny atd. Matrice 
přirozených organických látek se mění místo od 
místa a též v čase. Také se ukazuje, že pomalu stou-
pá jejich koncentrace v povrchových vodách a tento 
jev je pozorován jak v Evropě, tak Severní Americe. 
Zdá se, že trend pozorovaný v posledních letech 
je zatím stabilní a musíme s ním počítat zejména 
při návrhu technologických postupů úpravy vody 
a provozu současných úpraven pitné vody. 

Přirozené organické látky jsou většinou hygienicky málo význam-
né, nicméně s nimi musíme počítat ve vztahu k procesům, které 
jsou aplikovány při úpravě pitné vody. V této souvislosti je dobře 
známou oblastí tvorba vedlejších produktů chlorace, zejména již 
dlouhou dobu dobře známých THM. Ale i jiné metody zdravotního 
zabezpečení pitné vody produkují nebo mohou produkovat vedlejší 
produkty, které jsou hygienicky velmi závažné. 

Postupem času se ukázalo, že NOM mají ještě řadu dalších vlivů, 
které je potřeba znát a mít je při úpravě vody pod kontrolou. NOM 
mají také rozhodující vliv na dávku koagulantu, vlastnosti vytváře-
ných agregátů, vyšší spotřebu oxidačních činidel, rychlejší vyčerpá-
vání kapacity sorpčních materiálů, zanášení membrán, sekundární 
růst mikroorganismů v distribuční síti atp. I proto se ve studiu NOM 
uplatňuje po celém světě stále více přístup od zdroje ke kohoutku. 

Vlastní program konference byl složen z 59 přednášek a 24 pos-
terů. Sborník přednášek má 707 stran. Obr. 2 ukazuje významné 
členy vědeckého výboru konference při slavnostní večeři. Hlavním 
organizátorem byl prof. Simon A. Parsons z Cranfield University, UK 
(uprostřed), předseda jedné z odborných skupin IWA je prof. Mel 
Suffet z University of California, USA (vlevo) a prof. Jean Philippe 

Konference IWA: 
Přirozené organické 

látky – od zdroje  
ke kohoutku

Obr. 1 Obr. 2

Croué z University of Poitiers, Francie (vpravo). 
Konference byla rozdělena do těchto sekcí: 

• transformace NOM
• charakterizace NOM 
• vedlejší produkty desinfekce
• odstraňování NOM
o	 adsorpcí a iontovou výměnou
o	 oxidací
o	 v provozním měřítku
o	 pokročilými oxidačními procesy a neobvyklými metodami.
Je téměř nemožné v tomto článku zmínit byť jen velmi stručně 

alespoň několik přednášek nebo posterů. Uvedu jen 
jednu informaci o velmi zajímavém a ambiciózním 
projektu, který společně financuje Výzkumná nada-
ce Americké vodárenské asociace (AWWARF, od 
ledna přejmenovaná na Water Research Foundation) 
a Suez Environment. Tento projekt je zaměřen na 
komplexní analytické posouzení všech vedlejších 
produktů, které mohou při úpravě pitné vody vzni-
kat a na jejich hygienický význam. Při kritickém 
pohledu na dosavadní stav našich znalostí se uka-
zuje, že dosud jsme identifikovali jen malé procento 
látek, které mohou takto vznikat, a že je tento stav 
nevyhovující. Normované ukazatele, jakými jsou 
například THM, jsou jen špičkou ledovce a jejich 
výpovědní hodnota je při konfrontaci s celou škálou 
dalších látek velmi malá. 

Na závěr je nutné ještě říci, že je zřejmé, že pro-
blematika přirozených organických látek ve vodách 
je v celém rozvinutém světě intenzivně studována. 
Techniky, které jsou aplikovány pro špičkový 
výzkum struktury a charakterizace NOM jsou 
natolik náročné, že si je může dovolit jen několik 
nejlepších pracovišť na světě. To však neznamená, 
že studium reakcí těchto látek je omezeno jen na 
tato pracoviště. Naopak, i za pomoci celé řady 
skupinových či zástupných instrumentálních 

metod (byť mnohdy také dosti náročných) je možné s těmito látkami 
pracovat a posunovat poznání jejich reakcí ve vodních systémech 
dopředu. Je škoda, že zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech 
se této problematice u nás věnovalo několik významných vědec-
kých pracovišť a osobností (například RNDr. Jiří Chalupa, DrSc.), 
v současné době je problematika NOM u nás studována velmi málo. 
Mezi všemi přednášejícími na této konferenci jsem byl jediný ze 
zemí střední a východní Evropy a dokonce i mezi účastníky nebyl 
nikdo z tohoto regionu. Ale to už by byl námět na jiný příspěvek, 
který by byl věnovaný tomu, jak si naše vodárenství váží poznatků 
a odbornosti a jak jsou alokovány prostředky na výzkum. 

Fotky z místa konání konference je možné zhlédnout na adrese 
http://ok1hbt.rajce.idnes.cz/Bath,_UK/. Další informace jsou i na 
www.wet-team.cz.

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27 Písecká 2

370 11 České Budějovice
a FCh VUT, Brno

e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz 
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Biostyr – řešení problému denitrifikace

Po vstupu České republiky do Evropské unie se zásadním způ-
sobem změnila legislativa v oblasti odvádění a čištění odpadních 
vod. Vládní nařízení č. 61/2003 Sb. stanovuje přísnější limity obsa-
hu dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV pro 
aglomerace nad 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel). 

Od 1. ledna 2011 tak mohou vypouštěné odpadní vody z mno-
ha ČOV s touto kapacitou obsahovat nižší koncentrace dusíku 
na litr vypouštěné odpadní vody než tomu bylo dosud. Stávající 
technologie mnoha ČOV neumožňují bez zásahu do procesu čiš-
tění dosahovat těchto požadovaných limitů, přestože v ostatních 
parametrech požadované limity bezpečně plní. 

Post-denitrifikace
Velmi vhodným procesem pro tyto případy je post-denitrifikace. 

Jde o biochemickou redukci dusičnanového dusíku na plynný 
dusík, tedy denitrifikaci aplikovanou na odtoku z dosazovacích 
nádrží. Výhody procesu post-denitrifikace jsou na několika úrov-
ních.

Proces post-denitrifikace obecně je totiž charakteristický tím, že 
probíhající reakce je specifická. Vzhledem k tomu, že nitrifikovaná 
voda odtékající z dosazovacích nádrží je už separovaná od většiny 
mikroorganismů, tedy i organotrofních, dávkovaný substrát je 
výhradně využit na denitrifikaci. Není tedy nutné jeho dávkování ve 
vysokém přebytku tak, jak je nezbytné při dávkování do denitrifikač-
ní zóny v klasické aktivaci, kde je spotřebován i jinými než cílovými 
mikroorganismy. To vede ke snížení provozních nákladů.

Biostyr®

Elegantním řešením je technologie společnosti Veolia Water 
Solutions & Technologies Biostyr®, kterou na českém trhu aplikuje 
firma VWS MEMSEP. Jde o kompaktní jednotku, která je tak vhodná 
i pro ČOV s omezeným prostorem pro další výstavbu.

Technologie Biostyr® je proces založený na principech kombinace 
biologického filtru a fixované biomasy v biofilmu. Díky vlastnos-
tem typickým pro filtry, není nutná instalace separačního stupně 
a fixovaná biomasa umožňuje relativně vysoké objemové zatížení. 
Biostyr může být natékán jak gravitačně, tak tlakově. Při vhodném 
uspořádání tak nevznikají dodatečné provozní náklady způsobené 
čerpáním vody. Specifickou výhodou technologie Biostyr® je schop-
nost zachytit podíl nerozpuštěných látek v případě špatné funkce 
dosazovacích nádrží.

Nespornou výhodou je také flexibilita celého procesu a jeho 
relativně rychlé nabíhání. Jednotku je možné provozovat jen 
na požadovaný výkon podle aktuální situace, resp. koncentrace 
celkového dusíku ve finálním odtoku z ČOV. Zvyšuje se tím tak 
provozní jistota v plnění požadovaných limitů pro provozovatele 
a zároveň i možnost poměrně jednoduchým způsobem flexibilně 
optimalizovat provozní náklady.

Reference
Značka a proces Biostyr® 

jsou ověřené již bezmála dvě-
ma desítkami let a více než 
stovkou úspěšných referencí. 
Ve světě je tato technologie 
instalována na ČOV nejvý-
znamnějších světových met-
ropolí jako je Hong Kong, 
New York, Ženeva, Marseille, 
Helsinki, Lisabon a dalších 
významných měst jako St. 
Tropez, Bern a Alanya, ke 
kterým se tento rok přidá jako 
první v České republice a celé 
střední a východní Evropě 
Hradec Králové.

Ing. Petr Horecký
petr.horecky@veoliawater.com

VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5

www.memsep.cz

Biostyr, Ženeva

Biostyr, Francie

Biostyr modulární systém – Shepton, Velká Británie
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MBR systém BIOSEP PACKTM

Celosvětová situace posledních let v oblasti vodního hospodářství 
zapříčiněná stále klesající zásobou pitné vody, vede ke zvyšující se 
poptávce po recyklaci odpadní vody. Recyklování odpadní vody 
v průmyslovém sektoru přináší řadu výhod jak pro veřejnost, 
tak i pro podnik samotný. Hlavním přínosem je jistě menší zátěž 
recipientů a obecný příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji, a tím 
i celkovému zefektivnění hospodaření s vodou. Pro podnik samotný 
vede zefektivnění systému vodního hospodářství ke snížení nároků 
na vstup vody do systému a také ke snížení množství vypouštěné 
odpadní vody. Oba tyto faktory vedou k nezanedbatelnému ekono-
mickému přínosu. Zvýšení celkové hodnoty podniku je pak také 
způsobeno zlepšením „image“ v oblasti životního prostředí. 

Jednou z nejslibnějších a v posledních letech také často apliko-
vanou technologií pro zpětné využívání odpadní vody je membrá-
nová separace, zejména pak MBR systémy nahrazující klasický 
gravitační separační stupeň ČOV. Na českém trhu představuje firma 
VWS MEMSEP technologii modulárních jednotek MBR reaktorů 
BIOSEP PACKTM z portfolia mateřské společnosti Veolia Water 
Solutions & Technologies.

Princip
BIOSEP PACKTM je pokroková technologie určená pro biologické 

čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, která nabízí 
vysoce účinnou kombinaci biologického čištění s využitím akti-
vovaného kalu a ponořené membránové filtrace. Jde o modulární 
systém filtračních standardizovaných filtračních jednotek. Tato 
kompaktní technologie s jednoduchou instalací poskytuje velmi 
kvalitní vyčištěnou vodu, jejíž parametry vyhovují standardům pro 
rekreační území, pro zpětné využití v závlahových systémech a pro 
průmyslové aplikace. Náhrada konvenční technologie membráno-
vou separací eliminuje potíže s usazováním kalu.

Standardní jednotka BIOSEP PACKTM sestává ze dvou základ-
ních prvků (viz obr. 1). Prvním je membránová sekce, kterou tvoří 
nádrž s ponořenými membránovými moduly, kompletně vystrojená 
potrubním systémem a armaturami s možností napojení na biolo-
gický stupeň. Druhou částí je čistící jednotka zahrnující systém pro 
čištění membrán, armatury a strojní vybavení (čerpadla, filtry, dmy-
chadla) a autonomní řídící systém (vestavěný operátorský panel).

Aplikace 
Membránová separace má obecně několik oblastí aplikace:

•	 ČOV v oblastech s vysokými požadavky na kvalitu vyčištěné 
vody – chráněné přírodní oblasti, recipienty s nízkým průtokem 
apod.

•	 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV bez možnosti zvyšování obje-
mů aktivace.

•	 Průmyslové podniky nebo i osídlené aglomerace s požadavky na 
recyklaci vody. 

Čištěná voda je po mechanickém předčištění přivedena do aktiva-
ce, kde dochází k biochemickým procesům rozkladu jak uhlíkatých, 
tak i dusíkatých forem znečištění podobně jako u klasického systé-
mu. Membránovým procesem je poté separována voda od aktivova-
ného kalu, voda je ze systému odtahována čerpadlem, přebytek kalu 
je z nádrže odtahován na kalové hospodářství. Klíčovým faktorem 
je udržování pracovních charakteristik membránového procesu, 
což je zajišťováno různými automatizovanými operacemi: zpětným 
proplachem, provzdušňováním a chemickým čištěním. Následující 
tabulka udává provozně ověřené údaje o kvalitě výstupní vody 
z jednotky BIOSEP PACKTM v několika základních parametrech 
– viz tabulka 1.

Obr. 1. Biosep Pack

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

širokou možnost aplikace i na českém trhu. Perspektivní se jeví 
zejména využití modulárního systému BIOSEP PACKTM, jehož 
aplikací lze docílit úspory investičních nákladů. Společnost Veolia 
Water Solutions & Technologies disponuje k dnešnímu dni zhruba 
padesáti referencemi aplikace MBR technologie. VWS MEMSEP pak 
plně využívá know-how a zkušeností své mateřské společnosti a je 
připravena i pro nejnáročnější aplikace tohoto produktu v ČR.

Ing. Petr Horecký
petr.horecky@veoliawater.com

VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5

www.memsep.cz

Parametr Dosahovaná hodnota

CHSK < 30 mg/l

BSK5 < 3 mg/l

NL (nerozpuštěné látky) stopy na hranici detekce

Tabulka 1. Jednotka BIOSEP PACKTM – základní parametry

Obr. 2. Biosep, Francie
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Historie a současnost Výzkumného 
ústavu vodohospodářského  
T. G. Masaryka
V roce 2009 si Výzkumný ústav vodohospodářský připomene 90. vý

ročí své existence. Rád bych v tomto příspěvku stručně zhodnotil jeho 
současnou činnost a zároveň vzpomenul i jeho bohatou historii.
Rok  2008  byl  prvním  uceleným  rokem  chodu  VÚV  T.G.M.,  v.v.i., 

v nových podmínkách po provedené a dokončené transformaci na veřej
nou výzkumnou instituci.
Od 1. 1. 2008 byli jmenováni a zahájili svou činnost noví vedoucí odborů 

na základě konkurzů uskutečněných v závěru roku 2007, včetně nově zří
zeného odboru aplikované ekologie. Od 1. 1. 2008 byl také jmenován nový 
hlavní řešitel výzkumného záměru MZP0002071101 „Výzkum a ochrana 
hydrosféry“. Osvědčilo se nově optimalizované organizační uspořádání, 
včetně důsledně zaváděného a uplatňovaného principu subsidiarity systé
mu řízení a odpovědností, a ústav z tohoto hlediska obstál.
Novým mzdovým předpisem, schváleným Radou VÚV T.G.M.,  v.v.i., 

a platným také od 1. 1. 2008, byly vytvořeny motivační podmínky pro 
všechny pracovníky tak, aby jejich činnost byla v souladu nejen s požado
vanými výstupy podle metodiky hodnocení výzkumu a vývoje RVVV, ale 
také s požadavky na vyhledávání, podávání a získávání nových projektů. 
Právě v této oblasti byl ústav v roce 2008 mimořádně úspěšný. 
Podařilo se získat celou řadu nových výzkumných projektů od různých 

grantových agentur a poskytovatelů a úspěšnost přijatých nabídek v oblasti 
hlavní, tedy výzkumné činnosti překročila 75 procent. VÚV T.G.M., v.v.i., 
uspěl ve výběrovém řízení a získal významnou zakázku „Podpora výkonu 
státní správy v oblasti ochrany vod“ na období 2008–2012. A v neposlední 
řadě se podařilo získat celou řadu komerčních zakázek, které umožňují 
praktickou aplikaci výsledků řešení výzkumných projektů.
Samostatnou  kapitolou  byla  problematika  situačního  a referenčního 

monitoringu – VÚV T.G.M., v.v.i., zabezpečil schválené programy situačního 
a referenčního monitoringu pro  rok 2008 v plném  rozsahu, a to  i přes 
přetrvávající  problémy  s jejich  financováním. 
Podařilo se až na výjimky provést veškeré analýzy 
vlastními silami a eliminovat míru subdodávek, 
především díky nově zaváděným metodám sta
novení s využitím moderní laboratorní techniky, 
především  pak  kapalinového  chromatografu 
HPLCMS/MS na principu  trojitého  kvadrupolu 
s lineární iontovou pastí a online SPE, který byl 
zakoupen v prvních měsících roku 2008. 
Zaměstnanci  VÚV  T.G.M.,  v.v.i.,  uplatnili 

výsledky  své  práce  na mnoha mezinárodních 
konferencích  a zahájili  aktivní  komunikaci 
s mezinárodní odbornou veřejností. Z celé řady 
akcí  zmíním  jen Magdeburský  seminář  (říjen 
2008, Magdeburk),  kde se ústav prezentoval 
největším počtem přednášek a posterů ze všech 
zúčastněných organizací. Bylo znovu obnoveno 
aktivní členství ve sdružení výzkumných ústavů 
v oblasti  vod  členských  zemí  EU  –  Euroaqua 
a dále se VÚV T.G.M., v.v.i., stal zástupcem ČR 
ve sdružení Global Water Partnership. 
V roce  2008  probíhaly  intenzivní  práce  na 

zavádění  systému  jakosti  ISO  9001:2000 
a v prvních měsících roku 2009 bude proveden 
certifikační audit. V tomto smyslu byly přepraco
vávány všechny interní předpisy a vytvořena celá 
řada nových, pokračovala také intenzivní práce 
na  vytvoření  nové  strategie  VÚV  T.G.M.,  v.v.i., 
na  období  2009–2012  v nových  podmínkách 
činnosti ústavu.

Z pohledu  hospodaření  byl  rok  2008  úspěšný.  Nejenže  byly  bez 
významnějších problémů zavedeny všechny zákonné povinnosti z oblasti 
účetnictví a DPH, včetně účetní uzávěrky roku 2007 ověřené auditorem, 
ale bylo také zajištěno plynulé financování veškerých činností ústavu, 
včetně investičních akcí. V roce 2008 bylo dosaženo slušného zisku a za 
nejpodstatnější považuji růst dlouhodobě podhodnocené průměrné mzdy, 
samozřejmě diferencovaný na základě výsledků práce jednotlivců. 
Co čeká VÚV T.G.M., v.v.i., v roce 2009? Plynulé pokračování řešení 

výzkumných projektů, grantů, komerčních zakázek a zabezpečení všech 
činností, které mají vliv na chod ústavu. Aktivní vystupování, prezentace 
výsledků výzkumu a vývoje v mezinárodních a národních periodikách, na 
konferencích a seminářích. Zavedení nového ekonomického softwaru, 
zpracování projektové dokumentace dostavby pobočky v Ostravě a její 
zahájení, certifikace ISO 9001:2000, zavedení videokonferencí, vytvoření 
nových internetových stránek atd. Za hlavní však lze označit dvě aktivity. 
První je problematika získávání projektů financovaných z prostředků EU, 
a to v rámci operačních programů v České republice, ale také 7. Rámco
vého programu výzkumu a vývoje EU a dalších finančních mechanismů 
podporujících výzkum a vývoj v oblasti vod a odpadů. Druhou je 90. výročí 
založení ústavu. Při této příležitosti bude uspořádána celá řada akcí, které 
budou ilustrovat vývoj Výzkumného ústavu vodohospodářského od jeho 
založení do dnešních dnů. Rád bych proto i na tomto místě zrekapituloval 
hlavní mezníky devadesáti let existence ústavu:
Ústav byl  založen  jako Státní  ústav hydrologický usnesením minis

terské rady z 19. prosince 1919. Mohl ve svém působení navázat na 
vodohospodářskou  tradici  v českých  zemích – na práci Hydrografické 
kanceláře pro Království české založené v 19. století a také na činnost 
ČVUT v Praze a ČVŠT v Brně.
Organizační práce byly zahájeny 13. 10. 1920 podle ideového návrhu 

dr.  ing.  Jana Smetany. Výzkumné práce byly  limitovány nevyhovujícím 
rozmístěním  pracovišť  ústavu.  Proto  se  již  od  roku  1921  uvažovalo 
o výstavbě nové budovy v Praze. Navrženy byly dvě varianty – na ostrově 
Štvanici a v Podbabě. Na schůzi Státní regulační komise 16. 11. 1921 
předložil  dr. ing.  Jan  Smetana  předběžný  návrh  na  umístění  ústavu 

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v ústavu v r. 1933
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v Podbabě. Autorem definitivního architektonického řešení je architekt 
František Bartoš. 
Se stavbou se začalo až v r. 1927. Nejprve byl dokončen 220 metrů 

dlouhý tárovací žlab pro cejchování hydrometrických vrtulí (1930), pak 
budova  A s hydrotechnickou  laboratoří.  V té  době měl  ústav  34  za
městnanců.
Soustavný  výzkum  podzemních  vod  si  v roce  1926  vyžádal  zřízení 

chemické laboratoře. Později byla laboratoř doplněna laboratoří bakte
riologickou, a tak vzniklo  z chemické  laboratoře samostatné oddělení 
chemie a bakteriologie vody. 
Protože se ve výzkumném programu stále častěji objevovaly i úkoly hyd

rotechnického charakteru, bylo rozhodnutím Ministerstva veřejných prací 
z 18. srpna 1925 schváleno zřízení hydrotechnického ústavu a usnese
ním ministerské rady z 8. února 1930 byly oba ústavy pojmenovány Státní 
výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka.
Protože pro  řešení požadovaných úkolů kapacita budovy nestačila, 

byla  vybudována budova B, s jejíž stavbou se  započalo  v roce 1931; 
dokončena byla roku 1933.
Po dobudování areálu ústavu se tedy mohli výzkumní pracovníci plně věno

vat svým úkolům, jež byly definovány v zakládací listině. Měli provádět:
•  vědecký výzkum vod ovzdušných, povrchových a podzemních a výzkum 
jejich vzájemné souvislosti, zaměřený na řešení otázek účelného využití 
vody a ochrany před ní,

•  výzkum  všeobecných  zákonů  pohybu  vody  v otevřených  korytech, 
potrubích a zeminách,

•  pokusy, které mají za účel, aby vodní stavby stavebně inženýrské byly 
účelně vytvořeny a uspořádány po stránce hydraulické, a tím i stavební,

•  pokusnictví v oboru podzemních vod,
•  pokusnictví  v oboru mechaniky  zemin  a zemních  staveb  ve  vztahu 
k vodě,

•  pokusy s vlekem těles ve vodě,
•  zkoušky výkonnosti vodních motorů,
•  pokusnictví v oboru hydrometrie.
Podobné výzkumné úkoly představovaly v omezené míře i náplň práce 

ústavu za okupace. Ústav měl  tehdy 79 zaměstnanců sdružených do 
šesti oddělení. 
V roce  1942  bylo  zřízeno  vodohospodářské  pracoviště  v Ostravě 

pověřené sledováním zhoršující se  jakosti vody  řeky Odry a jejích pří
toků  způsobené  zvyšujícím  se množstvím městských  a průmyslových 
odpadních vod. 

Kromě  dosavadního  zaměření  na  hydrologii  a hydrotechniku  došlo 
po r. 1945 k posílení kapacity ve prospěch úkolů zdravotně vodohos
podářských.  Zároveň  se  v té  době  rozvíjí  hydroenergetická  výstavba, 
což přináší ústavu řadu nových úkolů. K jejich zvládnutí je třeba ústav 
rozšířit a modernizovat – proto se staví třetí provozní budova s novou 
hydrotechnickou laboratoří. 
Narůstající vodohospodářské problémy na jižní a střední Moravě vedly 

v roce 1949 k vyčlenění pracovníků bývalého Zemského národního výboru 
v Brně a vytvoření samostatného pracoviště, které se po dvou letech stalo 
součástí nově ustaveného Výzkumného ústavu vodohospodářského.
Všechny tyto změny byly fixovány organizačně zákonem č. 261/49 Sb., 

ze dne 9. ledna 1951, jímž byl zřízen Výzkumný ústav vodohospodářský 
v Praze s pobočkou v Bratislavě jako resortní výzkumný ústav. Jednou 
z podstatných změn bylo odpojení hydrologické a meteorologické služby 
od výzkumu a jejich převedení nejprve do Vodohospodářských rozvojových 
středisek a od 1. ledna 1954 do nově vytvořeného Hydrometeorologic
kého ústavu. 
Další organizační změny přinesl konec šedesátých let. Bratislavská 

pobočka ústavu se díky rozšíření odborné náplně i rozsahu výzkumných 
prací  stala  v rámci  federalizace  v roce  1968  samostatným  ústavem 
(Výskumný  ústav  vodného  hospodárstva)  a detašovaná  pracoviště 
v Brně (založeno 1949) a Ostravě (založeno 1942) získala statut pobo
ček VÚV.
Koncem  roku  1975  bylo  rozhodnuto  o spojení  rozvojové  skupiny 

z podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba se Střediskem pro rozvoj 
vodního  hospodářství  a o začlenění  takto  vzniklého  útvaru  do  VÚV, 
k čemuž došlo 1. ledna 1976. 
Po roce 1989 byl ústav převeden do působnosti nově vzniklého Minis

terstva životního prostředí ČR jako jedna z prvních odborných institucí pro 
jednotlivé složky životního prostředí. Hned v následujícím roce bylo do 
názvu ústavu vráceno jméno T. G. Masaryka, které nesl od roku 1930. 
V roce 1992 bylo dokončeno soustředění všech pražských pracovišť 

do  areálu  v Podbabě  a od  roku  1993  ústav  přestal  být  rozpočtovou 
institucí a přešel na formu státní příspěvkové organizace. V roce 1999 
byla činnost ústavu rozšířena o problematiku odpadů.
V srpnu 2002 byl ústav postižen katastrofální povodní, jejíž důsledky 

byly  řešeny  téměř  tři  roky. V roce 2005 byla zahájena činnost v nové 
budově  laboratoří  pro  oblast  vody,  odpadů a dalších  složek  životního 
prostředí  v PrazePodbabě  a v následujícím  roce  se  nových  prostor 
dočkala i pobočka v Brně.
K 1. lednu 2007 se opatřením ministra životního prostředí č. 12/2006 

stal ústav veřejnou  výzkumnou  institucí. Na  tomto místě historického 
vývoje bychom se mohli vrátit k prvním řádkům tohoto textu. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům VÚV T.G.M., v.v.i., 

kolegům a partnerům za spolupráci a práci provedenou v roce 2008. 
Doufám, že ústav je stejně jako v předchozích desetiletích své existence 
z hlediska  profesionality  a odborné  erudice  svých  pracovníků  stabilní 
základnou výzkumu vod a odpadů a bude jí i nadále, a to jak pro zaměst
nance ústavu, tak pro naše partnery.

Mgr. Mark Rieder
ředitel

U příležitosti 90. výročí Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka se v tomto ročníku VTEI představí jednotlivé odbory 
ústavu a jejich činnost, a to formou odborných článků zachycujících 
široké spektrum výzkumu v daném oboru.

Areál ústavu v Podbabě v r. 1930 Současný vzhled ústavu

Pražský areál ústavu v období povodně r. 2002
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OdbOR hydRAuliky, hydROlOGie A hydROGeOlOGie
Odbor svou působností navazuje na nejstarší tradice ústavu, neboť 

se zaměřuje především na řešení úloh z oblasti hydrauliky a hydrolo
gie povrchových a podzemních vod. Zabývá se komplexním studiem 
hydrauliky vodních toků, nádrží a hydrotechnických a dopravních sta
veb na vodních tocích. Dále se věnuje sledování oběhu povrchových 
a podzemních vod, včetně hodnocení jeho dlouhodobého vývoje, vlivu 
antropogenních a klimatických změn na vodní zdroje,  rozvoji metod 
modelování hydrologické bilance a zkoumání extrémních hydrologických 

AnAlýzA ciTliVosTi 
HydroloGické bilAnce  
nA zMěny srážek A relATiVní 
VlHkosTi VzducHu při 
zVyšoVání TeploTy VzducHu

Ladislav Kašpárek

klíčová slova
klimatická změna, hydrologická bilance, výška odtoku, potenciální eva-
potranspirace, územní výpar

Souhrn
V článku je popsán postup a výsledky odhadu možných změn základ-

ních veličin hydrologické bilance, zejména průměrné dlouhodobé výšky 
odtoku, za předpokladu pokračujícího oteplování při různých variantách 
změn průměrné dlouhodobé výšky srážek a také v závislosti na různých 
variantách změn relativní vlhkosti vzduchu. Pro odhad byla použita 
metoda regresní analýzy vztahů mezi dlouhodobými průměry pozo-
rovaných odtoků a dlouhodobých průměrů meteorologických veličin 
z období 1971–1990 na 21 povodích vybraných tak, aby reprezentovala 
různé přírodní podmínky v ČR.

Z analýzy vyplývá, že pokud jde o celkové množství vody, která odte-
če z našeho území, a tedy i celkových dostupných zdrojů vody v ČR, 
jsou při oteplování podstatnější poklesy odtoku v horských oblastech. 
Z hlediska ekologie vodních toků a minimálních zůstatkových průtoků 
jsou nebezpečnější dopady oteplení v suchých oblastech.

Úvod
Odhady dopadu změn klimatu na hydrologické poměry a vodní zdroje, 

provedené  v posledních  letech,  jsou  založeny  převážně  na  scénářích 
klimatické změny, které byly získány pomocí modelů globální cirkulace. 
V posledních  letech  jsou  k dispozici  i regionální  klimatické modely 
a jim odpovídající regionální scénáře s jemnějším plošným rozlišením, 
například v gridech 50 x 50 km. Pokud jde o změny teplot, jsou trendy 
stanovené podle scénářů většinou v dobré shodě s trendy vyhodnoce
nými podle pozorování na území ČR v posledních desetiletích. Změny 
průměrných  dlouhodobých  úhrnů  atmosféric
kých srážek by podle modelů globální cirkulace 
i regionálních klimatických modelů na území ČR 
neměly být významné. Očekává se (a do určité 
míry i projevuje) zvýšení srážek v zimních měsí
cích a pokles srážek v měsících letních. Plošné 
rozložení teplot, a tím méně srážek, nemohou 
ani regionální modely prozatím vystihnout.
Vzhledem  k značné  nejistotě,  kterou  se 

vyznačují  předpoklady  o vývoji  skleníkových 
plynů, a absenci předpovědí dalších činitelů, jež 
mohou klima v budoucnosti významně ovlivnit, 
mají  projekce možných  změn  klimatu  velmi 
velký rozptyl. To se při jejich použití pro odhad 
změn hydrologických poměrů a dopadu na vodní 
zdroje pomocí hydrologických modelů promítá 
do  rovněž  značného  rozptylu  výsledků.  V této 
situaci  jsme považovali  za vhodné pokusit se 
odhadnout,  jaké  lze  očekávat  změny  základní 
hydrologické  bilanční  veličiny  –  průměrné 
dlouhodobé  výšky  odtoku  –  za  předpokladu 
pokračujícího oteplování při různých variantách 
změn průměrné dlouhodobé výšky srážek, a také 
v závislosti na různých variantách změn relativní 
vlhkosti vzduchu jako veličiny, která spolu s tep

lotou vzduchu významně ovlivňuje potenciální evapotranspiraci, a může 
tedy ovlivňovat i územní výpar.

Použitá data a metoda řešení
Pro odpověď na položenou otázku jsme využili informační zdroje nezá

vislé na scénářích klimatické změny. Využili jsme metodu regresní analýzy 
vztahů mezi dlouhodobými průměry pozorovaných odtoků (stanovených 
z řad průtoků v závěrových profilech povodí) a dlouhodobých průměrů 
meteorologických  veličin  z období 1971–1990 na 21 povodích,  která 
byla vybrána tak, aby reprezentovala různé přírodní podmínky v ČR. Po 
většinu trvání vybraného období se ještě nezvyšovala radikálně teplota 
vzduchu – reprezentuje tedy s přijatelnou mírou klimatické poměry před 
počátkem  probíhající  klimatické  změny.  Seznam  povodí,  ze kterých 
pocházejí použitá data, je uveden v tabulce 1.
Veličiny, kterými jsme se zabývali, jsou průměrná dlouhodobá roční 

výška srážek v povodí, průměrná dlouhodobá roční výška odtoku z povodí, 
průměrná  dlouhodobá  teplota  v  povodí  (vyhodnocené  podle  výsledků 
pozorování  vodoměrných,  srážkoměrných  a klimatických  stanic),  prů
měrná dlouhodobá roční výška potenciální evapotranspirace a průměrná 

Obr. 1. Vztah mezi průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu v povodí a průměrnou dlouhodobou 
výškou ročních atmosférických srážek na povodí

Tok Závěrový profil Poznámka Plocha povodí [km2]
Labe Království 531,76
Úpa Česká Skalice 460,69
Metuje Hronov 248,07
Zdobnice Slatina n. Z. 84,22
Orlice Týniště n. O. 1590,75
Loučná Dašice 626,0
Chrudimka Nemošice 851,87
Doubrava Žleby 202,54
Mrlina  Vestec 460,21
Labe Nymburk mezipovodí 1234,12
Oleška Slaná 168,92
Jizera Tuřice 2159,19
Labe  Brandýs n. L. mezipovodí 964,33
Vltava  Vyšší Brod 998,60
Lužnice Bechyně 4046,29
Otava Písek 2940,84
Želivka Soutice 1186,99
Sázava Poříčí n. S. 4000,48
Berounka Dobřichovice 8720,4
Teplá Cihelny 286,52
Ohře Louny 4982,78

Tabulka 1. Seznam povodí, ze kterých byla použita data

jevů. Odbor provádí hydrometrická měření, vodoměrná a meteorolo
gická pozorování a zpracování hydrologických podkladů. Dále hodnotí 
ochranu množství a jakosti podzemních vod, vyvíjí metodiky a nástroje 
pro  hodnocení  rizika  a ochrany  podzemních  vod  před  znečištěním, 
podrobně  je  řešena  problematika  ekologických  zátěží.  Součástí 
odboru je kalibrační stanice (akreditované pracoviště ČIA, o. p. s.), 
kde probíhá kalibrace měřidel průtoku vody o volné hladině. Odbor 
také poskytuje znaleckou a posudkovou činnost a podílí se na celé 
řadě národních i mezinárodních projektů.
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Obr. 3. Závislost poměru územní výpar/potenciální evapotranspirace na výšce potenciální eva
potranspirace

dlouhodobá roční výška územního výparu z povodí  (vypočtené pomocí 
modelu hydrologické bilance BILAN, popsaného v  [1] při simulaci prů
běhu měsíční hydrologické bilance v jednotlivých povodích). Potenciální 
evapotranspirace je v modelu BILAN stanovována metodikou založenou 
na  postupu  podle  [2],  závisí  především  na  teplotě  vzduchu,  ale  i na 
relativní vlhkosti vzduchu. Bilanční veličiny jsme používali vyjádřené jako 
průměrné výšky na povodí [mm.rok1] a teplotu ve [oC].
Jako základní metodu posouzení vztahů mezi průměrnou dlouhodobou 

teplotou v povodí a výše popsanými veličinami hydrologické bilance jsme 
použili bodové grafy; podle charakteru korelačních polí, popř. s přihlédnutím 
ke zřejmým fyzikálním omezením vztahů jsme pro jejich aproximaci použili 
lineární nebo nelineární regresní funkce. Z průběhu těchto závislostí jsme 
pak odvozovali gradienty změn bilančních veličin, odpovídající změně dlou
hodobé průměrné roční hodnoty příslušné veličiny [mm.rok1] při zvýšení 
průměrné dlouhodobé teploty vzduchu v povodí o 1 oC. Tímto způsobem 
jsme získali střední odhady gradientů; pro solidní analýzu jejich rozptylu 
není použitý počet povodí dostatečně rozsáhlý.

Vztahy mezi bilančními veličinami a teplotou vzduchu
Vztah mezi průměrnou dlouhodobou teplotou v povodí a průměrnou 

dlouhodobou roční výškou srážek na povodí je na 
obr. 1. Vysvětlení toho, že srážka se s nárůstem 
teploty  snižuje,  odpovídá obvyklému  vzestupu 
srážek a poklesu teplot při zvyšování průměrné 
nadmořské  výšky  povodí.  V dílčích  povodích 
bývá korelační vztah mezi průměrnou nadmoř
skou výškou povodí a průměrnou dlouhodobou 
srážkou  na  povodí  většinou  těsný.  Poměrně 
malý koeficient determinace uvedený na obr. 1 
i rozptyl bodů kolem regresní přímky odpovídá 
často dosti odlišným gradientům tohoto vztahu 
v povodích,  rozdílných  z hlediska  návětrného 
efektu zvyšování srážek. 
Mezi  teplotou  vzduchu  a výškou  srážek  ne

existuje příčinný vztah. Korelace mezi uvedenými 
veličinami je projevem toho, že obě jsou závislé 
na nadmořské výšce povodí. Z hlediska odhadu 
změn klimatu nemáme žádný důvod předpoklá
dat, že srážky se budou při globálním oteplování 
měnit podle závislosti uvedené na obr. 1. Údaje 
z tohoto obrázku nám pouze poskytují pro další 
analýzu informaci, jak velké byly srážky v povo
dích s určitou průměrnou teplotou vzduchu. 
Základním projevem již probíhající změny je 

zvyšování průměrné roční teploty vzduchu, které 
se podle fyzikálních zákonitostí musí projevovat 
zvýšením  potenciální  evapotranspirace  (tato 
veličina  je definována  jako výpar  z travnatého 
povrchu, který  je zavlažován tak, že má stále 
dostatek vody pro transpiraci i výpar). Pro apro
ximaci  závislosti  potenciální  evapotranspirace 
na průměrné teplotě vzduchu v povodí, kterou 
ukazuje obr. 2, lze využít lineární regresi, podle 
které se zvýšení teploty o 1 oC projeví zvětšením 
roční výšky potenciální evapotranspirace o cca 
61 mm.rok1. 
Potenciální evapotranspirace vypočtená meto

dou zahrnutou do modelu BILAN je stanovována 
podle empirických závislostí na sytostním doplňku 
vzduchu (určuje se podle teploty vzduchu a rela
tivní vlhkosti vzduchu), odvozených z pozorování 
– viz [2]. Závislosti jsou rozlišeny jednak podle 
kalendářního měsíce, jednak podle toho, v jaké 
bioklimatické zóně se povodí nachází. Povodí na 
území ČR mohou spadat od extrémních horských 
podmínek bioklimatické zóny tundra, přes zónu 
jehličnatých  lesů,  smíšených  lesů  a listnatých 
lesů až do zóny stepní. Podle poměrně velkého 
koeficientu determinace uvedeného na obr. 2 je 
vliv teploty vzduchu dominantní. Tento závěr však 
musíme  zeslabit  vzhledem k tomu,  že  velikost 
potenciální evapotranspirace je ovlivněna i tím, že průměrná relativní vlh
kost vzduchu se vzrůstající teplotou klesá (cca o 1,2 % při vzestupu o 1 oC, 
graf prokazující tuto závislost neuvádíme). Z výpočtů citlivosti potenciální 
evapotranspirace na změnu relativní vlhkosti vzduchu lze prokázat, že pokle
su relativní vlhkosti o 1,2 % odpovídá zvětšení potenciální evapotranspirace 
o cca 12 až 16 mm.rok1. Vliv relativní vlhkosti vzduchu je sice slabší než 
vliv teploty vzduchu, není však bezvýznamný. Potenciální evapotranspirace 
ukazuje, jak velký by mohl být výpar z povodí, kdyby byl na celém povrchu 
povodí dostatek vody pro evapotranspiraci rostlin i ostatní složky územního 

Obr. 4. Vztah mezi průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu v povodí a průměrnou dlouhodobou 
výškou územního výparu z povodí

výparu. Ke splnění této podmínky se blíží jen poměry v povodích, kde jsou 
srážky tak velké a časté, že v půdě udržují stálý dostatek vody, což jsou 
v podmínkách ČR jen povodí v horských oblastech. 
Poměrně  těsnou  vazbu mezi  poměrem  územní  výpar/potenciální 

evapotranspirace a výškou potenciální evapotranspirace ukazuje obr. 3. 
V horských povodích s nejmenšími hodnotami potenciální evapotranspira
ce 400 až 500 mm.rok1 je územní výpar menší jen o 5 až 10 %. Protože 
obecně se srážky v ČR s klesající nadmořskou výškou zmenšují, neposta
čují ve velmi teplých oblastech s hodnotami potenciální evapotranspirace 

Obr. 2. Vztah mezi průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu v povodí 
a průměrnou  dlouhodobou  výškou  roční  potenciální  evapotranspirace 
z povodí
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Obr. 5. Korelační závislost rozdílů dlouhodobých průměrů výšek srážek a územního výparu na prů
měrné dlouhodobé teplotě vzduchu v povodí.

nad  600 mm.rok1  poskytovat  vodu  pro  potenciální  evapotranspiraci 
a územní výpar je tam o 15 až 25 % menší.
Při zobrazení vztahu mezi průměrnou teplotou vzduchu v povodí a prů

měrnou roční výškou územního výparu z povodí na obr. 4 shledáme, že 
korelace je mnohem volnější než v případě obdobného vztahu pro poten
ciální evapotranspiraci. Podle lineární regresní rovnice proložené polem 
bodů se zvýšení  teploty o 1 oC projeví zvětšením roční výšky územního 
výparu o cca 22 mm.rok1. Podle koeficientu determinace i s přihlédnutím 
k nelineárnímu charakteru vztahu na obr. 3 je vhodnější použít pro jeho 
aproximaci nelineární regresní rovnici. Podle ní můžeme odhadnout, že 
oteplení o 1 oC se v chladných oblastech projeví nárůstem územního výparu 
až o 40 mm.rok1, v teplých oblastech i méně než 10 mm.rok1. V horských 
oblastech se tedy vliv oteplení může projevovat větším nárůstem územního 
výparu než v nížinách, kde je limitován srážkami.

Odhad změn průměrné výšky odtoku
Protože podle základní rovnice dlouhodobé hydrologické bilance uzavře

ného povodí (kdy můžeme zanedbat změny zásob vody v povodí) je odtok 
rozdílem mezi srážkami a územním výparem, můžeme při předpokladu 
nezměněných  srážek  považovat  velikost  zvětšení  územního  výparu  za 
rámcový odhad poklesu odtokové výšky. V relativním měřítku (vzhledem 
k průměrné výšce odtoku) se pak pokles 40 mm.rok1 pro povodí s výškami 
odtoku nad 400 mm.rok1 jeví menší než pokles 10 mm.rok1 pro povodí 
s výškami odtoku pod 100 mm.rok1. Z hlediska celkového množství vody, 
která odteče z našeho území, a tedy i celkových dostupných zdrojů vody 
v ČR, jsou podstatnější změny v horských oblastech. Z hlediska ekologie 
vodních  toků  a minimálních  zůstatkových  průtoků  jsou  nebezpečnější 
dopady v suchých oblastech – u povodí,  jejichž pramenná oblast neleží 
v horách.  V nejsušších  oblastech,  kde  původní  výšky  odtoku  jsou  cca 
50 mm.rok1, může oteplení o několik oC zřejmě způsobit zánik odtoku, 
i v povodích s výškami odtoku řádově 100 mm.rok1 lze očekávat dočasné 
vysychání vodotečí. Ukazuje to  i graf na obr. 5, kde kromě empirických 
hodnot rozdílů výšek srážek a územního výparu je i vztah, který vznikne 
odečtením  rovnice  pro  odhad  výparu  od  rovnice  aproximující  závislost 
srážky na teplotě vzduchu.
Výše uvedený vztah mezi územním výparem a teplotou vzduchu můžeme 

také použít pro orientační posouzení toho, jaký nárůst srážek je schopen 
kompenzovat dopad oteplení na průměrný odtok tak, aby nepoklesl. Přízni
vější jsou poměry v horských oblastech. Například zvýšení srážky o 40 mm.
rok1 potřebné při vzestupu teploty o 1 oC je při srážce 1000 mm za rok 
jen 4 %. Při srážce 500 mm.rok1 v nížinném povodí je jen pro kompenzaci 
nárůstu územního výparu průměrně o 10 mm.rok1 potřeba zvýšení srážky 
o 10 %. Vzhledem k tomu, že územní výpar je zde omezen velikostí srážky, 
nemusí ani toto zvýšení srážky zachovat velikost odtoku. Záleží na sezon
ním rozložení změn srážek: v období nízkých teplot se projeví, v letním 
období spíše jen v případě intenzivních dešťů.

Závěr
Analýza citlivosti hydrologické bilance na změny srážek a relativní vlh

kosti vzduchu, založená na výsledcích dlouhodobého pozorování v různých 
klimatických podmínkách na území ČR, poskytla střední odhady gradientů 
změn potenciální evapotranspirace, územního výparu a odtoku z povodí 
vztažené  ke zvýšení  teploty  vzduchu  v povodí.  Jde  o střední  odhady, 
v dílčích povodích by byly modifikovány zejména lokálními vztahy mezi 
nadmořskou výškou a úhrnem srážek.
Pokud jde o výšky odtoku, jsou z hlediska celkového množství vody, 

která odteče z našeho území, a tedy i celkových dostupných zdrojů vody 

v ČR podstatnější změny v horských oblastech. 
Z hlediska ekologie vodních toků a minimálních 
zůstatkových průtoků jsou nebezpečnější dopa
dy  v suchých oblastech,  tj.  v povodích,  jejichž 
pramenná oblast neleží v horách. U těchto toků 
lze při pokračujícím trendu oteplování očekávat 
výskyt období bez odtoku z povodí.
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Analysis of sensitivity of water balance components to changes 
in basin precipitation and relative air humidity in conditions of 
climate warming (Kašpárek, L.)

The paper describes methods and results of a project, whose aim 
was to derive possible changes in water balance components, particu-
larly in long-term mean runoff, consequently to alternative changes in 
long-term mean precipitation and relative air humidity in conditions of 
continuing climate warming. The derivation was based on regression 
analysis between long-term mean observed runoff and long-term mean 
values of meteorological variables derived for 21 basins from the period 
1971–1990. The basins have been selected with the aim to represent 
different natural conditions in the Czech Republic. 

Substantial knowledge stemming from the project was derived from 
relationships between basin precipitation, air temperature and runoff. 
For example, these relationships showed that in mountain areas, 4% 
increase in precipitation at a level of 1000 mm.year-1 can compensate 
an increase in the air temperature by 1 oC and in lowlands with mean 
precipitation of 500 mm.year-1, this temperature increase can be 
compensated by an increase in precipitation by 10%. 

The results of the analysis showed that in terms of changes in 
total runoff from the whole territory of the Czech Republic, the most 
important role is played by impacts of climate warming on runoff in 
mountain areas. in terms of ecology and with respect to minimum 
ecological flows, the highest risks are associated with the climate 
change impacts in dry areas. 
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Souhrn
hydrogeologická rajonizace vznikla v šedesátých letech minulého 

století s cílem vytvořit vyhovující podklad pro organizování a plánování 
regionálního průzkumu. První verze z roku 1965, v níž byly v celostát-
ním měřítku vymezeny podle stratigrafického hlediska hydrogeologické 
rajony jako celky pro hodnocení přírodních zdrojů a vodohospodářskou 
bilanci podzemních vod, představovala ve své době světový primát. 
Tato verze byla postupně zpřesňována podle přibývajících poznatků, 
zkušeností a možností větší podrobnosti zpracování. další, revidova-
ná vydání jsou z let 1973 a 1986 – obě tyto verze byly vydány jako 
soubory přehledných map. V době nabytí účinnosti vodního zákona 
č. 254/2001 Sb. byla poslední edice map prakticky nedostupná 
a navíc již nevyhovovala podrobností a technickým provedením sou-
časným nárokům informačního systému veřejné správy. Přistoupilo se 
proto k novému zpracování, a to technologií GiS, která těmto nárokům 
odpovídá. Rajonizace 2005 je dostupná jako interaktivní mapa na webu 
VÚV T.G.M., v.v.i., a zároveň v samostatné monografii. hydrogeologické 
rajony se staly podkladem pro vymezení útvarů podzemních vod podle 
Rámcové směrnice 2000/60/eS.

Úvod
Rozčlenění území do rajonů podzemních vod – hydrogeologická rajo

nizace má v podmínkách území bývalého Československa, později Čech 
a Moravy, dlouhou, čtyřicetiletou tradici. Od původního záměru vytvořit 
podklad pro orientaci hydrogeologického průzkumu se v polovině šedesá
tých let minulého století přistoupilo ke zpracování hydrogeologické mapy 
s rajony podzemních vod pro území Československa v přehledném měřít
ku 1 : 500 000. Ukončení edice základních geologických map Ústředního 
ústavu geologického (ÚÚG) umožnilo pak v polovině sedmdesátých let 
převedení rajonizace do podrobnějšího měřítka 1 : 200 000, které bylo 
standardní svou podrobností pro úkoly vodohospodářského plánování 
a navazující činnosti.
Výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu umožnily a zároveň 

vyvolaly  potřebu  aktualizovat  vymezení  rajonů.  K němu  došlo  v polo
vině  osmdesátých  let,  a to  stále  v podobě  tištěných map  v měřítku 
1 : 200 000. S nástupem nových technologií a nároků na způsob vedení 
evidenčních a bilančních souborů se ukázala tato podrobnost nepostaču
jící. Bylo proto nutno zpracovat novou verzi rajonizace, která by v souladu 
s ustanovením vodního zákona č. 254/2001 Sb. odpovídala nárokům 
přístupné součásti informačního systému veřejné správy.
Rajonizace, označená jako „rajonizace 2005“, představuje kromě pro

mítnutí nových poznatků kvalitativní posun. Definování hranic rajonů se 
opírá o dostupné geodatabáze s podrobností zákresů hranic odpovídající 
měřítku 1 : 50 000, která vyhovuje nárokům evidence a dokumentace 
systémů činností vodního hospodářství. Přechod od klasického kartogra
fického zpracování tištěných map k technologii GIS a zobrazení rajonů 
v elektronické podobě umožnily odstranit rozdělení nebo omezení pod
ložních rajonů a uzavřít proudové systémy. Byly tím vytvořeny podmínky 
pro přesnější bilance vícekolektorových hydrogeologických struktur. Nová 
technologie umožnila zároveň připojení databází k příslušným rajonům 
a možnost promítání  hranic  rajonů  v různých  vrstvách GIS. Současné 
rajony jsou vyjádřeny ve třech navzájem se překrývajících vrstvách.

Principy rajonování
Používané principy hydrogeologického rajonování území Českosloven

ské a později České republiky se postupně vyvíjely jednak podle účelu, 
kterému měly  rajony sloužit,  jednak podle stupně poznání geologické 
stavby a oběhu podzemních vod. Účelem vymezení rajonů neměla být 
hydrogeologická mapa,  ale  definování  vhodných  územních  jednotek 
pro činnosti související s vodohospodářským plánováním a organizací 
hydrogeologického průzkumu a oceňování zdrojů podzemních vod. Hyd
rogeologický průzkum organizovaný v rámci hydrologických povodí narážel 
na různorodost geologické stavby a neuzavřenost oběhu podzemní vody. 
Proto byl hydrogeologický rajon pojat jako celek horninového prostředí, 
který je relativně jednotný ve vztahu k infiltraci a akumulaci podzemní 
vody a v němž převládá určitý typ zvodnění a oběhu podzemní vody. Toto 
pojetí bylo v podstatě zachováno i v dalších verzích zpracování.
Hranice  používané  pro  vymezení  hydrogeologických  rajonů  jsou 

v zásadě čtyř typů:

1. Hydrologické rozvodnice – rozvodnice povrchových vod se pro účely 
vodohospodářského  plánování  v oblasti  podzemních  vod  používají 
obvykle  v první  fázi,  kdy  chybí  hydrogeologické  podklady.  Na  velké 
části území ČR, budované převážně starými krystalinickými horninami, 
kde nejsou spojitě zvodněné kolektory,  lze hydrologické rozvodnice 
přímo  využít  pro  vymezení  rajonů.  Avšak  i v území  spojitě  zvodně
ných křídových a kvartérních kolektorů mají hydrologické rozvodnice 
přednost pro vymezení rajonů v případech, že mají podobný průběh 
s hydrogeologickou hranicí. Usnadňují hydrologickou bilanci a navíc 
je průběh hydrogeologické hranice často pouze předpokládaný, může 
být i časově proměnný. Hydrologická hranice je naproti tomu stabilní 
a zřetelně definovaná.

2. Hydraulické hranice – na rozdíl od hydrologické rozvodnice nemusí být 
jejich průběh stabilní, může se změnit např. vlivem jímání podzemní 
vody. Hydraulické hranice byly proto použity jen v omezeném rozsahu.

3. Geologické hranice – v původní rajonizaci Československa byly tyto 
hranice prvotními hranicemi hydrogeologických rajonů. V dalších fázích 
pak byly geologické hranice podkladem pro vymezení rajonů, pokud 
šlo o strukturně tektonické prvky – zlomy a antiklinály.

4. Administrativní hranice – mezním omezením v procesu rajonování je 
státní hranice. Převažující část území České republiky probíhá v hor
ských  oblastech  tvořených  krystalinickými  a na  východě  flyšovými 
horninami s vodohospodářsky nevýznamnými přípovrchovými kolektory. 
Průběh státní hranice je velmi blízký hydrologickým rozvodnicím. 
Jiné administrativní hranice se v zásadě pro rajonování nepoužívají.

Rajonizace 1965
V první polovině šedesátých let minulého století byly provedeny rozbory 

nároků na vodní zdroje a možností jejich pokrytí. I když byly koncipovány 
v souladu s tehdejším systémem centrálního plánování, nesporným pří
nosem bylo, že v roce 1966 byl na území tehdejší Československé socia
listické republiky zahájen soustavný regionální hydrogeologický průzkum, 
který navazoval na průzkumné práce prováděné od padesátých let v rámci 
doplňování a zpřesňování Státního vodohospodářského plánu (SVP). 
V průběhu  přípravy  systematického  hydrogeologického  průzkumu 

bylo zřejmé, že pro plánování akcí širokého regionálního zaměření chybí 
potřebné podklady. Návrh označený později jako „rajonizace 1965“ vyme
zil rajony podle stratigrafického hlediska. Toto pojetí hydrogeologických 
rajonů jako základu pro vodohospodářskou bilanci množství podzemních 
vod bylo první ve světovém měřítku. Hydrogeologická mapa Českoslo
venska s rajony podzemních vod v měřítku 1 : 500 000 představovala 
původní mapové dílo  v tomto oboru  v rozsahu  celého  státního území 
a následně v roce 1967 ji vydalo tiskem Kartografické nakladatelství, 
Praha a doprovodný text Ředitelství vodních toků, Praha.
Stav tehdejší prozkoumanosti ještě nedovolil přistoupit k podrobnější

mu členění, než jsou hydrogeologické celky. Rajon byl definován jako celek 
s obdobnými hydrogeologickými poměry, vymezený tektonicky a geologic-
ky, na jehož území převládá určitý typ zvodnění a oběhu podzemní vody. 
Je  zřejmé,  že  šlo  v tomto  procesu  o první  krok,  nutně  poznamenaný 
nedostatkem zkušeností, nestejnou úrovní podkladů i nezbytnou genera
lizací danou měřítkem přehledné mapy. S vědomím těchto podmínek se 
předpokládalo, že postupně bude možné rajony zpřesňovat, a to jak co 
do podrobnosti zákresu hranic, tak uplatněním dalších hledisek při jejich 
vymezení, popřípadě změnou jejich vzájemné váhy. Pro značení rajonů 
byl  zvolen  poměrně  složitý  alfanumerický  systém,  v němž  základním 
rozlišovacím prvkem byla stratigrafická příslušnost rajonu. 

Rajonizace 1973
Počátkem sedmdesátých let minulého století bylo rozhodnuto o nove

lizaci původního Státního vodohospodářského plánu. Nové zpracování 
bylo v souladu se změněnými hledisky centrálního plánování koncipováno 
již jako Směrný vodohospodářský plán, a to v podmínkách federálního 
uspořádání státu samostatně pro Českou a Slovenskou republiku.
K původnímu  pojetí  hydrogeologické  rajonizace  přistoupila  potřeba 

vymezit  rajony  jako  základní  územní  jednotky  pro  zaváděnou  bilanci 
podzemních vod a s ní spojenou evidenci zdrojů a odběrů. Nové zpraco
vání již využilo výsledky prvního programu regionálního průzkumu. Pro 
veškeré mapové přílohy nového SVP bylo zavedeno zobrazení v podrob
nějším měřítku 1 : 200 000, jemuž bylo nutno přizpůsobit i zákresy hranic 
rajonů.
Toto zpracování bylo koncipováno tak, že obsahovalo hydrogeologickou 

mapu jako základní list, k němuž by byly řazeny přílohy s obsahem prvků 
s časově omezenou platností. Bilanční příloha obsahovala vlastní rajonizaci 
a později následovala Mapa ochrany podzemních vod. Společným prvkem 
základního listu a příloh byly zákresy kontur hydrogeologických struktur.
Pro konstrukci základního listu byly aplikovány principy standardní legen

dy doporučené pro připravovanou hydrogeologickou mapu Evropy. Výchozím 
zobrazeným prvkem byly hydrogeologické struktury vymezené geomorfolo
gicky, strukturně geologicky a hydrogeologicky. Rozlišovalo se celkem devět 
typů struktur, z toho šest typů s převážně volnou hladinou podzemní vody, 
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dva typy převážně artéské a struktury krasové. 
Použitá proužková metoda zobrazení umožnila 
vyjádřit překrývání dvou struktur. 
V bilanční příloze byl zachován princip rajoni

zace zavedený v roce 1965, včetně alfanume
rického značení, k úpravám hranic rajonů došlo 
na podkladě zákresu struktur v podrobnějším 
měřítku. Na území České republiky bylo vymeze
no celkem 143 rajonů. Na základním listu mapy 
byly  použitou  proužkovou metodou  zobrazeny 
až dva zvodněné kolektory. Při vymezení rajonů 
byla snaha využít této skutečnosti i pro vyjádření 
případů, kdy se vzájemně překrývaly struktury 
s odlišným oběhem podzemní vody. Překrývání 
rajonů bylo vyjádřeno grafickým odlišením kon
tury hranice a označení rajonu.
Na bilanční  příloze  byly  tabelárně  vyjádřeny 

údaje vztažené k době redakční uzávěrky mapy, 
tj. k roku 1972, a to v pojetí tehdy platné klasi
fikace zásob podzemních vod a metodiky vodo
hospodářské bilance. Zcela novým prvkem byly 
hodnoty odtoku podzemní vody – uvedené ve 105 
profilech toků, v nichž byly odvozeny – vyjádřené 
jednak jako základní odtok v l/s/km2, jednak jako 
procentuální  poměr  k ročnímu  dlouhodobému 
průtoku v povrchovém toku. Byl takto již zobrazen 
parametr, který je v současné době navrhován 
pro hodnocení stavu útvarů podzemních vod.
Edici Hydrogeologické mapy SVP  a Bilanční 

přílohy tvořil soubor 38 mapových listů, vydaný v l. 1974–76 v Kartografii, 
n. p., Praha. Vzhledem k tehdy platným předpisům byl jejich oběh omezen 
„pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací“. Mapy 
tedy  nebyly  veřejně  dostupné a jejich  distribuce  byla  provedena podle 
schváleného rozdělovníku.

Rajonizace 1986
Revize hranic hydrogeologických rajonů je přirozeným odrazem postup

ného prohlubování znalostí o přírodních poměrech i vývoje metod bilan
cování. V letech 1981–85 byl v podstatě ukončen program regionálního 
hydrogeologického průzkumu a vyhodnocení převážné části potenciálně 
vodohospodářsky významných území. Základní hlediska pro vymezení 
rajonů, ze kterých se vycházelo při dřívějších zpracováních, zůstala v nové 
rajonizaci zachována, změnila se však jejich váha, došlo především ke 
zvýšení důrazu na hledisko hydrologické. Byl kladen důraz na definování 
okrajových podmínek a jednotlivých fází oběhu podzemní vody, tj. infiltrace 
– proudění, akumulace – odvodnění.
Zároveň však došlo i ke změně, jejíž důsledky nebyly dobře odhadnuty 

a později se ukázaly  jako ne zcela  vyhovující. Rajonizace 1973 byla 
založena na zákresech Hydrogeologických map SVP, jejichž konstrukce 
umožňovala využitím proužkové metody a plošného vybarvení vyjádřit až 
dva nad sebou ležící zvodněné kolektory. Naproti tomu zákresy hranic 
rajonů byly liniové a zvolený způsob vyjádření vzájemného překrývání 
rajonů odlišením kontury a značení byl nepřehledný a nebylo jej možno 
při zpracování dat využít. Tato skutečnost vedla k tomu, že v novém 
zpracování se přistoupilo k vyjádření zcela obdobnému  jako u geolo
gických map zakrytých, kdy byla dána přednost zvodněným mladším 
pokryvným  útvarům,  pokud měly  hydrogeologický  význam  a nebyly 
v přímé souvislosti se zvodněním překrytého kolektoru.
Původní alfanumerické značení rajonů nevyhovovalo postupně zavádě

nému způsobu automatizovaného zpracování dat, a v nové rajonizaci bylo 
proto zavedeno čtyřmístné číselné značení s vertikálním tříděním. Celkem 
bylo na území Čech a Moravy vymezeno 105 hydrogeologických rajonů. 
Soubor 19 listů map 1 : 200 000 byl součástí SVP ČSR, zpracoval jej 
VÚV a byl vydán jako účelový náklad v ČÚGK v roce 1987. Distribuce map 
byla opět omezena „pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických 
organizací“. V rámci této verze rajonizace byly zpracovány popisy rajonů, 
které  obsahovaly  charakteristiku,  bilanční  hodnocení  a využití  rajonu 
a seznam literatury. Popisy rajonů se vztahovaly k časové úrovni roku 
1986–87 a byly vydány tiskem odděleně pro povodí Labe (Práce a studie 
VÚV, sešit 176) a pro povodí Moravy a Odry (Geotest Brno).

Stav po vydání vodního zákona z roku 2001 
Hydrogeologický rajon byl definován v § 2 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách, jako „území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem 
zvodnění a oběhem podzemní vody“.  Samotná  definice  se  neliší  od 
původního odborného pojetí rajonu, avšak tím, že byla jmenovitě zavedena 
do zákona, nabyla  i určitý  legislativní význam. V dalších ustanoveních 
vodního zákona jsou v § 21 rajony jednotkou pro zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod a vedení souvisejících evidencí a dále podle § 22 
tvoří  součást  informačního  systému  veřejné  správy.  Podrobnosti  pak 

upravují navazující prováděcí předpisy. V době nabytí účinnosti nového 
vodního zákona byly stále v platnosti hydrogeologické rajony v posled
ní  schválené  verzi  1986. Bylo  však  zřejmé,  že  tato  verze  již  nebude 
vyhovovat současným nárokům, a to především z důvodů technických, 
operativních a částečně i věcných.
Poslední edice byla zpracována a vydána v roce 1987 jako kartogra

fické mapové dílo v souboru 19 listů. V důsledku omezení oběhu map 
a jejich distribuce pouze podle rozdělovníku se opakoval stejný stav jako 
v případě předchozí edice z roku 1976. Mapy byly jednorázově rozeslány 
a byly k dispozici jen na omezeném počtu pracovišť. Vlivem reorganizací 
státní správy a změn v hospodářském sektoru se postupně tento okruh 
pracovišť dále výrazně redukoval. Textová část, vydaná k těmto mapám 
samostatně, byla rovněž rozebrána.
Předpokladem  zařazení  určitého  prvku  do  informačního  systému 

veřejné správy je, aby byl aktuální a dostupný. Tomuto požadavku stav 
edice z roku 1987 nemohl vyhovět a navíc ani potřebám a uspořádání 
vodoprávní agendy a dalších činností vyplývajících z vodního zákona. Pro 
odstranění nevyhovujícího stavu byly z technického hlediska prakticky jen 
velmi omezené možnosti. Tiskové předlohy minulé edice již nebyly k dis
pozici. Nové vydání s využitím jiných reprodukčních technik by sice bylo 
teoreticky možné, avšak dotisk nezměněného mapového díla, u kterého 
se od počátku předpokládala časově omezená platnost, je z odborného 
i autorského hlediska po uplynutí 15 let stěží přijatelný.
Mapy edice z roku 1987 nevyhovovaly dále ani současným nárokům 

dokumentace a evidence, a to zejména podrobností měřítka 1 : 200 000, 
způsobem zobrazení a uložení. Nezbytnou podmínkou bylo,  v souladu 
s ostatními vodohospodářskými dokumentacemi, podrobnější měřítko 
1 : 50 000 a současně navázání na jednotné, vesměs již digitalizované 
mapové podklady celostátní platnosti. Tyto podmínky bylo možno spl

Obr. 1. Přehledná mapa

Obr. 2. Vzájemný vztah vrstev 
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nit pouze novým, technicky zcela odlišným zpracováním zákresů hranic 
rajonů. 
Uvedené důvody vedly k rozhodnutí, že nová verze nebude zpracována 

klasickým  kartografickým  způsobem  a vydána  na  tištěných mapách. 
Dalšími důvody byla náročná manipulace s mapovým souborem, který 
by obsahoval přes 200 listů, i to, že možnost průběžné nebo dílčí aktu
alizace zákresů je u tištěných map velmi ztížená.

Rajonizace 2005
Za období uplynulých dvaceti let od posledního zpracování rajonizace 

došlo k vývoji geologických, geodetických i vodohospodářských podkladů, 
na nichž  je  vymezení  rajonů  založeno. Zatímco  v předchozí  verzi  byla 
výsledná podrobnost  dána měřítkem 1  : 200 000,  v současné době 
byly potřebné podklady již k dispozici v podrobnější formě a digitálním 
zákresu.
Hlediska  pro  vymezení  hydrogeologických  rajonů  zůstala  i v novém 

zpracování v zásadě zachována. Výrazný rozvoj v uplatnění hydrologických 
výpočtových postupů při hodnocení zdrojů podzemních vod i metody vodo
hospodářského bilancování se však nutně promítly do posunu v jejich 
váze. Jednotná úroveň hydrogeologické rajonizace byla v této poslední 
verzi  zajištěna  důsledným  uplatňováním  nadřazenosti  hydrologického 
a bilančního hlediska nad hlediskem geologické a hydrogeologické mapy. 
Hranice rajonů byly tedy přednostně adaptovány na vrstvu hydrologických 
rozvodnic.
V předešlých verzích byl základním kritériem při vymezování hydrogeo

logických rajonů kvantitativní stav jako podklad pro bilanci množství pod
zemních vod. V současné verzi přistoupilo do základních charakteristik 
i hledisko chemického stavu, vyjádřené jakostí podzemních vod. 
V aktualizované  verzi  rajonizace  nešlo  v zásadě  o změnu  v pojetí 

rajonů ani zavedeného systému  jejich členění a značení.  Identifikační 
číslo rajonu, nyní čtyřmístné, zachovává původní logický systém značení 
rajonů, zavedený ve verzi 1986. První pozice identifikačního čísla ozna
čuje základní genetickou charakteristiku:
1 –  rajony v sedimentech svrchního kenozoika – 37 rajonů, 
2 –  rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech – 17 rajo

nů,
3 –  rajony v paleogenních a křídových sedimentech Karpatské soustavy 

– 9 rajonů,
4 –  rajony v sedimentech svrchní křídy – 40 rajonů,
5 –  rajony v sedimentech permokarbonu – 13 rajonů,
6 –  rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika – 36 rajo

nů.
Celkem je na území ČR vymezeno 152 hydrogeologických rajonů.
Čtvrtá číslice, zamýšlená v minulé verzi pro označení subrajonů, byla 

nyní využita pro odlišení samostatných částí původního rajonu v odděle
ných polygonech a dále při rozdělení původních rajonů, které vyplynulo 
z členění podle oblastí povodí, podle výsledků hydrogeologických prů
zkumů a studií a z potřeb hodnocení kvantitativního a chemického stavu 
vodních útvarů ve smyslu Rámcové směrnice 2000/60/ES.
Rajonizace 1973 využila způsobu konstrukce podkladových hydrogeo

logických map pro zobrazení překrývání rajonů. Tento způsob se však 
v praktickém využití neosvědčil. V rajonizaci 1986 již proto nebyl použit 
a zákresy  hranic  byly  provedeny  jako  jednovrstevné.  Zvolený  způsob 
zobrazení  potlačil  překryté  zvodněné kolektory,  jeho důsledkem však 
bylo,  že  rajony  překrytých  kolektorů  byly  omezeny  hranicemi  rajonů 
překrývajících,  zpravidla kvartérních kolektorů, popřípadě se  rozpadly 
na dvě nebo i více navzájem oddělených částí. Došlo tedy k tomu, že 
polygony překrytých rajonů ve skutečnosti nebyly uzavřeny a oddělené 
části mohly mít stejné číselné označení. Takový stav však byl naprosto 
neslučitelný se  zásadami  identifikace a musel být odstraněn. Řešení 
tohoto problému umožnilo použití technologie GIS.
Hydrogeologické rajony jsou nyní zobrazeny vertikálně ve třech vrst

vách:
1. základní  vrstvě,  která  pokrývá  celé  území ČR,  s rajony  v terciérních 
a křídových  pánevních  sedimentech,  paleogenních  a křídových  sedi
mentech Karpatské soustavy, sedimentech svrchní křídy, sedimentech 
permokarbonu a v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika, 

2. svrchní vrstvě zahrnující oblast sedimentů svrchního kenozoika (kvar
térních a propojených kvartérních a neogenních sedimentů),

3. vrstvě bazálního křídového kolektoru.
Vymezení rajonů je zobrazeno na přehledné mapě na obr. 1 a vzájem

ný vztah  jednotlivých vrstev rajonů na obr. 2. Zvolenou technologií se 
odstranilo rozdělení nebo omezení podložních rajonů, k němuž docházelo 
při  překrývání  v jednovrstevném kartografickém  zákresu.  Trojvrstevná 
rajonizace umožňuje lépe uzavřít proudové systémy podzemní vody, a tím 
i přesněji bilancovat vícekolektorové hydrogeologické struktury. Plochy 
a hranice rajonů byly v základní vrstvě po odkrytí na základě regionálních 
i lokálních hydrogeologických prací doplněny. Tím byly opraveny neuza
vřené  polygony  a dodržen  princip  samostatného  značení  jednotlivých 
oddělených polygonů.

Podrobnost výsledné verze rajonizace 1 : 50 000 je dána měřítkem 
použitých  podkladů.  Tato  podrobnost  je  zcela  vyhovující  pro  veškeré 
navazující činnosti. Při vymezení rajonů byla důsledně uplatněna zásada, 
že hydrogeologický rajon musí v prostředí se souvislým zvodněním odpo-
vídat proudovému systému, tzn. rajon nemá obsahovat více proudových 
systémů a jeden proudový systém nemůže zasahovat do dvou rajonů.
K edicím map odborné povahy vydávaných tiskem se zpravidla připojují 

vysvětlivky nebo doprovodný text. Současná verze rajonizace je zpracová
na odlišným způsobem, kdy tištěné mapy jsou nahrazeny geografickými 
vrstvami  a zákresy  rajonů  jsou  v interaktivní mapě  (obr. 1)  propojeny 
s databází charakteristik. Tato databáze obsahuje charakteristiky jednak 
obecné, jednak přírodní. Všechny charakteristiky jsou v databázích uve
deny pod kódovým označením; tato forma tak umožňuje snadný výběr 
podle zadaných kritérií a doplňování podle aktuální potřeby.

Útvary podzemních vod
Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES zavedla u nás do 

té doby nepoužívané pojmy „vodní útvar“ a „útvar podzemní vody“. Defi
nice těchto pojmů byly začleněny do vodního zákona č. 254/2001 Sb.: 
„vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo 
podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou 
jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického 
režimu …; útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody 
v příslušném kolektoru nebo kolektorech …“ 
Vodní útvary byly do národní legislativy zavedeny jako základní jednotky 

pro  vodohospodářské  plánování.  V české  vodohospodářské  praxi  byl 
vyvinut a od šedesátých let postupně propracován systém hydrogeolo
gické rajonizace, kde jsou rajony založeny na charakteristikách přírod
ního  horninového  prostředí  a vymezují  jeho  části,  v nichž  za  určitých 
podmínek dochází ke zvodnění a oběhu podzemní vody. Rajony byly již 
od počátku koncipovány  jako základní  jednotky pro bilanci a evidenci 
podzemních vod a je na ně vázána základní dokumentace. Pokud tedy 
jde o přírodní a kvantitativní charakteristiky, jsou hydrogeologické rajony 
totožné s útvary podzemních vod, a bylo proto možné na nich  založit 
přímo charakterizaci útvarů a hodnocení jejich kvantitativního stavu ve 
smyslu Rámcové směrnice.
Při hodnocení chemického stavu je naproti tomu nutno vzít v úvahu, 

že určité části hydrogeologických rajonů mohou být výrazněji ovlivněny 
antropogenní činností. Pro jejich efektivní management je vhodné tyto 
části  oddělit.  Týká  se  to  hlavně  rajonů  v krystaliniku,  proterozoiku 
a paleozoiku a v omezené míře některých flyšových a terciérních rajonů, 
které jsou složeny z lokálních kolektorů s místními drenážními bázemi. 
Na základě vyhodnocení vlivů a dopadů antropogenní činnosti může být 
proto vhodné některé  rajony  rozdělit na více částí a každá tato dílčí 
část  je potom samostatným útvarem podzemních  vod,  s vyjádřením 
vlastního stavu a navazujícím návrhem opatření. Pokud však v rámci 
plánů oblastí povodí budou úspěšně aplikovány programy opatření na 
dosažení  jejich  dobrého  stavu,  bude moci  v budoucnu  dojít  k jejich 
opětovnému sloučení. 
Možnost dělení rajonů na dílčí celky závisí na místních podmínkách 

a využívá  se  právě  při  hodnocení  chemického  stavu  vodních  útvarů, 
protože platí zásadní podmínka, že v rámci celého útvaru má být stejný 
stav.  Obecně  však  útvar  podzemní  vody  nemůže  přesahovat  hranice 
hydrogeologického rajonu a naproti tomu v rajonech, které  jsou podle 
přírodních podmínek dělitelné, může být pro účely hodnocení chemického 
stavu jeden nebo více útvarů. 
Platnost  vymezení  vodních útvarů  je  ve smyslu Rámcové směrnice 

omezena na dobu trvání plánu oblasti povodí, tj. šest let. Lze předpo
kládat, že pro každý plán povodí se vodní útvary mohou v podrobném 
vymezení měnit.  Hydrogeologické  rajony  je  naopak  podle  zkušeností 
vhodné revidovat v delším období, přibližně 15 až 20 let. Za tuto dobu 
se plány povodí budou aktualizovat nejméně třikrát, a zdánlivá časová 
disproporce mezi dobami platnosti vymezení vodních útvarů a hydrogeo
logických rajonů je tedy i z praktických důvodů výhodná.

Závěr
Hydrogeologická rajonizace 2005 představuje souhrn výsledků čtyřice

tiletého vývoje poznání přírodních poměrů a zkušeností z minulých verzí 
rajonizace. Současné provedení, podrobnost a technologie zpracování 
odpovídají nárokům informačního systému veřejné správy i požadavkům 
vyplývajících z vodního zákona č. 254/2001 Sb. a navazujících prová
děcích předpisů.
Hydrogeologické rajony současné verze byly zavedeny do hydrologické 

a vodohospodářské  bilance  za  rok  2007  a zároveň  do  návrhů  plánů 
oblastí povodí, které jsou t. č. ve fázi projednávání a schvalování.
Hydrogeologická rajonizace 2005 je veřejně dostupná na webu VÚV 

T.G.M., v.v.i., a mimo to v monografii, která obsahuje podrobný popis 
teoretických a metodických principů,  vývoje  jednotlivých  fází  a přílohu 
CD  s interaktivní mapou  a kompletní  databází  obecných  a přírodních 
charakteristik rajonů.
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Jezero cHAbAřoVice – VýVoJ 
ekosysTéMu řízeně zATápěné 
zbyTkoVé JáMy po Těžbě uHlí

Petr Vlasák, Ladislav Havel, Kateřina Kohušová
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Souhrn
Příspěvek popisuje praktické poznatky z průběhu řízeného zatápění 

(hydrické rekultivace) první velké zbytkové jámy po těžbě uhlí v České 
republice v lokalitě Chabařovice (50o38´N, 13o57´e). budoucí jezero 
musí splňovat požadavky Rámcové směrnice eu (2000/60/eS), 
požadavky legislativy ČR v oblasti ochrany přírody a krajiny a vzhledem 
k plánovanému  rekreačnímu využití i požadavky na vodu vhodnou pro 
koupání. Rizikovými faktory při zatápění zbytkové jámy Chabařovice 
jsou nepříznivá množstevní bilance (zhoršující se s předpokládanými 
scénáři klimatické změny) a kvalita zdrojů vody, které jsou navíc 
i zdrojem inokula fytoplanktonu a nežádoucích planktonofágních 
ryb. Na potlačení důsledků vysoké trofie přítoků se kromě spontán-
ně probíhajících samočisticích procesů (posilovaných narůstajícím 
objemem vody) podílel i významný výskyt filtrujícího zooplanktonu 
(velké perloočky rodu Daphnia), umožněný relativně nízkým výskytem 
planktonofágních ryb. Vzhledem k výrazným změnám velikosti i dru-
hové skladby zooplanktonu a k nárůstu početnosti planktonofágních 
ryb se od druhého kalendářního roku zatápění (2002) zbytkové jámy 
přistoupilo k biomanipulačním zásahům do rybí populace. Narůstající 
abundance velkých perlooček rodu Daphnia (D. pulicaria, D. longispina) 
a přetrvávající vysoká průhlednost vody od roku 2004 jsou prvním pro-
jevem úspěšné manipulace vodního ekosystému řízenou rybí obsádkou. 
V důsledku tvarování výtopy jezera i břehových partií (strmé svahy, 
potlačení členitosti břehové linie) postupně zanikly souvislé litorální 
porosty emerzní vegetace. Tyto výrazné změny prostředí se negativně 
odrazily v diverzitě, početnosti a reprodukci ptačího společenstva.

Úvod
Zbytková  jáma Chabařovice („Milada“)  je v České republice prvním 

realizovaným projektem řízeného zatápění (hydrické rekultivace) prostorů 
po těžbě hnědého uhlí. Příspěvek přináší poznatky ze sledování vývoje 
ekosystému zbytkové jámy po těžbě uhlí v průběhu zatápění. V rámci osmi 
plánovaných jezer v severozápadních Čechách bude jezero Chabařovice 
nejmenší – 247 ha, max. hloubka 23 m. Toto jezero se zákonitě stává, 
do určité míry, modelovou lokalitou pro sanační a rekultivační postupy 
dalších sedmi zbytkových jam, které už jsou (Ležáky u Mostu) nebo budou 
rekultivovány podobným způsobem v průběhu zhruba dalších 50 let.
Budoucí  jezera musí,  jako umělé  vodní útvary,  splňovat požadavky 

Rámcové směrnice  (2000/60/ES), požadavky  legislativy ČR v oblasti 
ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) a vzhledem k plánova
né rekreační funkci i požadavky na vodu vhodnou pro koupání (vyhláška 
č. 135/2004 Sb.). To vše se promítá do měrných nákladů na hydrickou 

rekultivaci,  které  výrazně  převyšují  náklady  na  běžné  lesnické  nebo 
zemědělské rekultivace (obr. 1). 
Problémem zatápění většiny zbytkových jam na území SZ Čech, přede

vším však v severočeských uhelných pánvích, je nepříznivá množstevní 
bilance a kvalita povrchových i podzemních vod. Od původně plánovaného 
využití řeky Bíliny jako hlavního zdroje zatápění severočeských zbytkových 
jam bylo upuštěno právě pro nevyhovující kvalitu vody.

Specifické podmínky iniciálního stadia hydrické  
rekultivace lokality Chabařovice
Technická  rekultivace proběhla  ve  třech  fázích. Po  vytvarování dna 

a svahů zbytkové jámy byla provedena izolace dna a budoucích břehů 
jílovitými zeminami od zbytků uhelné sloje a stařinových vod a byl vybu
dován masivní kamenný  zához  v úrovni budoucí hladiny  jako ochrana 
před  abrazivním  účinkem  velkých  vln.  Projektovaný  způsob  technické 
rekultivace  výtopy  jezera  i břehových  partií  vedl  k potlačení  členitosti 
terénu a k formování relativně strmých svahů. 
Ve  vlastním  povodí  lomu Chabařovice  o celkové  výměře  629,8  ha 

(247 ha jezero) se nevyskytují dostatečné vodní zdroje, které by zajistily 
zatopení zbytkové jámy v relativně krátkém časovém úseku (kolem pěti let) 
a posléze i kompenzaci ztrát odparem. Jde o několik vodotečí víceméně 
jen sezonního charakteru, ve vegetačním období s průtokem od nula do 
několika desetin  litru.  Většina  toků  vlastního povodí  zbytkové  jámy se 
vyznačuje vysokou salinitou (až 350 mS/m), vysokým obsahem celkového 
dusíku a fosforu. Jejich dotace je však tak nízká, že kvalitu vody jezera 
významněji neovlivňují. Vliv vlastního povodí se projevuje pouze za jarního 
tání a za přívalových dešťů, kdy v krátkém časovém období mohou toky do 
jezera odvést až 100 000 m3 (2002) (Vlasák et al., 2002–2006).
Základním zdrojem vody pro zatápění  jsou  řízené přítoky z přeložky 

malých  krušnohorských  potoků,  které  protékají  dvěma  nádržemi  ryb
ničního typu v hustě obydlené oblasti. Vyznačují se však vysokou trofií, 
navíc jsou i zdrojem nežádoucích planktonofágních ryb a fytoplanktonu. 
Koncentrace těžkých kovů a specifických organických polutantů v průběhu 
sledování byla většinou pod mezí stanovitelnosti.
Maximální povolený odběr pro zatápění se v současné době pohybuje 

kolem 700 l/s. 

Obr. 1. Porovnání měrných nákladů na  různé druhy  rekultivací  (podle 
Stiebitz, 2001) 

Poděkování
Hydrogeologická  rajonizace 2005 vznikla  jako  realizační  výstup pro
jektu VaV/650/4/02, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo životního 
prostředí ČR, garantem za odbor ochrany vod MŽP RNDr. Jan Cepák 
a vedoucím řešitelem RNDr. Hana Prchalová. Poděkování náleží záro
veň kolektivu spolupracovníků z VÚV T.G.M., České geologické služby 
a firem Aquatest, Praha a Geotest, Brno, kteří se podíleli na řešení 
úkolu v letech 2002–2005.
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Hydrogeological Zoning 2005 (Olmer, M.)
The 2005 version represents the newest stage in the more than 

forty-year development in hydrogeological zoning in the former Czecho-
slovakia and later in the Czech Republic comprising three editions 
(1965, 1973, 1986). hydrogeological zones were established as 
geologically, hydrogeologically and hydrologically defined units for 
regional exploration and estimation of available groundwater resources 
and their management. The actual version has been compiled in a GiS 
technology which makes possible to depict three layers of aquifers 
at a scale 1 : 50 000 compatible with other items of the public ad-
ministration information system. The version is available on the web 
pages of the T. G. Masaryk Water Research institute, p.r.i., Prague 
(http://www.vuv.cz). The 2005 hydrogeological zones have been 
fully adopted in the process of implementation of the Water Frame-
work directive 2000/60/eC as they are identical with groundwater 
bodies for the purpose of characterization and classification of their 
quantitative status.
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Význam  izolace dna a svahů  zbytkové  jámy 
je možné demonstrovat na situaci důlních jezer 
centrálního  a východního Německa,  kde  tato 
technologie  nemohla  být  vzhledem  k odlišné 
geologické situaci použita. Dominantní písčité 
substráty v této oblasti, bohaté na pyrit a mar
kasit, jsou příčinou vysoké kyselosti vody ve vzni
kajících jezerech (Gläßer, 2005). Kyselost vody 
se v takovýchto neizolovaných jámách pohybuje 
v rozmezí kolem pH 2–4, což  je úroveň, která 
dlouhodobě neumožňuje vývoj běžných vodních 
společenstev ani rekreační využití.
U zbytkových  jam po  těžbě  uhlí  zatápěných 

eutrofní až hypertrofní vodou byla plná rekreač
ní  využitelnost  předpokládána  až  po  delším 
časovém  období  (Chour  et  al.,  1998–2001). 
Praktické poznatky ze systematického sledování 
vývoje jezera Chabařovice (Havel et al., 2005; 
Vlasák et al., 2007)  však  zatím prokazují,  že 
alespoň v tomto případě byl hypotetický scénář 
příliš  pesimistický.  Zásadní  význam  pro  vývoj 
kvality vody v období zatápění i po jeho finalizaci 
má kombinace řady faktorů: izolace dna a svahů 
zbytkové  jámy  od  uhelné  sloje,  jejího  nadloží 
i od důlních vod, jakost vody přítoků a procesy 
probíhající v jezeře (viz praktické zkušenosti ze 
zatápění  zbytkových  jam  na  území  Německa 
– Gröschke et al., 2002). 

Vývoj ekosystému jezera Chabařovice
Z dosavadních poznatků o zatápění zbytkové jámy Chabařovice vyplývá, 

že  i když zdroje vody pro zatápění  trvale vykazují  vysoké koncentrace 
živin (P

tot
 > 0,1 mg/l, N

tot
 > 3 mg/l), ve vznikajícím jezeře dochází k jejich 

významné  redukci – v posledních  třech  letech zatápění se kupříkladu 
koncentrace  fosforu pohybovala pod úrovní 0,05 mg/l  (většinou pod 
0,02 mg/l) a koncentrace chlorofylua byla vždy nižší než 10 μg/l. Průhled
nost vody kolísala v rozmezí 2–7 m (obr. 2, 3), přičemž její nižší hodnoty 
byly způsobeny zákalem v důsledku probíhajících rekultivačních prací. Do 
současné doby nebyl zaznamenán masový výskyt fytoplanktonu.
Na potlačení  důsledků  vysoké  trofie přítoků se kromě spontánně 

probíhajících samočisticích procesů (posilovaných narůstajícím obje
mem vody) podílel  i významný  výskyt  filtrujícího  zooplanktonu  (velké 
perloočky rodu Daphnia) umožněný dosud relativně nízkým výskytem 
planktonofágních ryb. Vzhledem k výraznému poklesu velikosti perlo
oček rodu Daphnia  (obr. 4) vyvolanému zřejmě nárůstem početnosti 
planktonofágních  r yb  bylo  od  druhého  kalendářního  roku  (2002) 
napouštění  jezera přistoupeno k  biomanipulačním zásahům do rybí 
populace. Tato opatření spočívala ve vysazování dravých ryb a odlovu 
ryb nežádoucích (Vlasák, et al., 2005–2006). V roce 2005 hodnota 
CPUE (catch per unit effort – množství ryb na jednotku lovného úsilí) 
odpovídala hodnotě 8,4 kg/tenato/24 h (Vlasák et al., 2007; Vlasák 
et al., 2005); v roce 2006 bylo zjištěno, že biomasa ryb nepřevýšila 
30 kg/ha  (Kubečka et al., 2006). Za hraniční hodnoty pro úspěšné 
biomanipulace  zaměřené  na  redukci  početnosti  planktivorních  ryb 
je  považováno  rozmezí  50–120 kg/ha   (Matěna  a Vyhnálek,  1996, 
1996a; Benndorf, 1990; Seďa et al., 2000). Mehner se svými spolu
pracovníky (2004) však považují za bezpečnou hranici v podmínkách 
jezer jen 50 kg/ha.
Narůstající abundance velkých perlooček rodu Daphnia (D. pulicaria, 

D. longispina) od roku 2004, stoupající hodnoty průhlednosti a klesající 
trend hodnot chlorofylu jsou prvním projevem úspěšné manipulace jezera 
Chabařovice rybí obsádkou (obr. 3, 4).
Kvalita vody jezera Chabařovice je samozřejmě i výsledkem spontánně 

probíhajících samočisticích procesů, které jsou posilovány narůstajícím obje
mem vody a snižujícím se zastoupením mělkých litorálních partií. Významnou 
roli v postupné oligotrofizaci jezera hraje i selektivní využití čerpaných důlních 

Obr. 2. Koncentrace fosforu (mg/l) v řízeném zdroji vody a v jezeře v období 2001–2008

Obr. 3.  Koncentrace  chlorofylua  a  průhlednost  vody  (Chabařovice, 
2001–2008)

Obr. 4. Celková abundance perlooček rodu Daphnia v jezeře Chabařovice 
(2001–2007); podíl velikostní frakce > 710 μm na celkové abundanci

Řád 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

J P J P J P J P J P J P J P J P

Potápky
Podicipediformes

51 12 46 5 63 11 63 33 29 3 24 23 15 16

Vrubozobí
Anseriformes

5 50 61 224 82 57 61 172 51 97 22 59 27 60 58 76

krátkokřídlí
Ralliformes

4 50 101 362 64 165 160 1417 46 58 19 68 8 490 4 276

dlouhokřídlí
Lariformes

6 232 5 15 14 22 5 53 4 50 10 1

Celkem 15 100 445 603 207 241 306 1605 213 192 120 130 69 573 77 369

Tabulka 1.  Početnost vodních ptáků vybraných řádů z období konce května a první dekády června (J) a září až října (P) v letech 2001–2008
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Tabulka 2. Fluktuace početnosti a odhad intenzity reprodukce (% hnízdících párů) vybraných druhů v obdo
bí 2002–2008; pozn.: ( ) = početnost v VI. měsíci; * = k dispozici údaje z konce V. a VIII. měsíce

druh 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008
Potápka černokrká
Podiceps nigricollis

(44)
70–80 %

(35)
(42)

70–100 %
(8) (3) (0) (0)

Potápka malá
Tachybaptus ruficollis

(3) (5)
(11)

30–50 %
(2) (1) (1) (0)

Potápka roháč
Podiceps cristatus

(4)
100 %

(6) (10)
(53)

23–25 %
(25)
72 %

(23) (15)

labuť velká
Cygnus olor

(4)
(12)
16 %

(18)
10–25 %

(5) (2) (8) (2)

kachna divoká
Anas platyrhynchos

(21)
10 %

(30)
50–60 %

(50)
30–50 %

(13)
25–30 %

(9)
(9)
17 %

(41)

Polák chocholačka
Aythya fuligula

(30)
3–5 %

(40)
(20)
10 %

(33)
25–60 %

(10) (8) (7)

lyska černá
Fulica atra

(101) 
25 %

(64)
3 %

(160)
60 %

(46)
10 %

(19) (8) (4)

Racek chechtavý
Larus ridibundus

(232)
80–90 %

(15) (23) (50) (35) (0) (0)

železitých vod (až 3000 μg/l Fe), které přispívá ke srážení fosforu ve vodním 
sloupci a jeho depozici v nerozpustné formě na dně jezera.

kvalitativní a kvantitativní charakteristika populace 
vodních ptáků a ptáků pobřežní zóny
Jako jeden z možných indikátorů kvality prostředí jezera jako nového krajin

ného prvku byla sledována synusie vodních ptáků a ptáků pobřežní zóny. 
Ze zhodnocení početnosti vybraných řádů vodních ptáků v hnízdním 

období a na podzim (tabulka 1) je patrné, že jejich abundance dosáhla 
vrcholu  v období  2002–2004.  Šlo  o období  s existencí  větší  vodní 
plochy, zpočátku s maximální diverzifikací břehové linie, výskytem ostrovů 
a daleko do vody vybíhajících kos a bohatým terestrickým i emerzním lito
rálním krytem. V posledních čtyřech letech (2005–2008) došlo ke ztrátě 
vegetačního krytu a k radikální redukci litorálních pásem. Lokalita již není 
atraktivní pro kachnovité (Anatidae), chřástalovité (Rallidae) ani rackovité 
(Laridae). Roky 2006 a 2007 lze považovat z hlediska vývoje populace 
většiny vodních ptáků jezera Chabařovice za zlomové. Například v  roce 
2006 zde hnízdilo již jen 12 párů potápky roháče (Podiceps cristatus), 
o rok později již hnízdění prokázáno nebylo, i když jejich abundance byla 
zhruba stejná (tabulka 2). 
Za příčinu negativního trendu v diverzitě, početnosti a reprodukci pta

čího společenstva lze považovat především nepříznivé tvarování výtopy 
jezera i břehových partií (strmé svahy, potlačení členitosti břehové linie) 
doprovázené likvidací původních sukcesních rostlinných společenstev.

Závěr
Jezero  Chabařovice  je  zatím  jediným  případem  velké,  potenciálně 

eutrofní nádrže v České republice, kde se kombinací technických a bio
logických opatření zatím podařilo zvrátit přirozený vývoj směřující k vege
tačnímu zákalu a udržet vysokou průhlednost odpovídající požadavkům 
na jeho budoucí využití.
Plánované  široké  rekreační  využití  důlního  jezera  si  vyžádá  obsáhlý 

management, který by měl kromě očekávaných  finančních nákladů na 
„běžnou hospodářskou údržbu“ zahrnovat systematický monitoring vývoje 
celého uměle vytvořeného ekosystému. Nelze očekávat, že vývoj všech 
plánovaných jezer v místech zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí bude 
totožný (rozdílná geologická situace, morfologie, zdroje vody aj.). Soustav
ný monitoring sukcesního vývoje ekosystému jezer je, alespoň v prvních 
letech, zárukou odhalení nečekaných, nežádoucích, někdy i ireverzibilních 
vývojových trendů, které je možné včas patřičným způsobem korigovat. 
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The Chabařovice Lake – an ecosystem development in a controlled 
flooded residual mining pit (Vlasák, P., Havel, L., Kohušová, K.)

The Chabařovice lake is the first water reclamation of a residual coal 
mining pit in the north-west part of the Czech Republic. The planned 
parameters of the future lake are: surface area 247 ha; total water volume 
34 mil. m3; max. depth 23 m (current depth in November 2008 – 18 m); 
mean depth 15 m. The main risk connected with the proposed use of 
the lake is a high trophic level of the main tributaries. Moreover, these 
tributaries are sources of fish and phytoplankton inoculum. The in-lake 
processes lead to the decrease in total phosphorus concentration to 
values lower than 0.05 mg/l (mostly lower than 0.02 mg/l). The Secchi 
depth (transparency) fluctuates between 2–7 meters (lower values are 
mostly affected by the presence of mineral particles). Chlorophyll-a 
concentrations (less than 10 mg/m3) are lower than the dillon-Rigler´s 
equation supposes. initially, the zooplankton abundance, size and species 
composition have changed from the beginning of flooding because of the 
substantial change in quantitative and qualitative parameters of the fish 
populations; this could be a serious threat for the further development 
of water quality. Therefore, a selective fish stocking and withdrawal 
(biomanipulation, based on the “top-down effect”) has been applied. The 
increasing abundance of large Daphnia species (D. pulicaria, D. longispina) 
since 2004 and the persisting high transparency could be regarded as 
the first results of a successful biomanipulation impacts on the lake 
ecosystem. unfavourable technical reclamation of the mining pit (steep 
slopes, suppression of the shoreline development) which took place during 
the years 2001–2006 resulted in changes of waterbirds populations; their 
density, diversity and reproduction have decreased distinctively.

The future water quality will be strictly dependent on the suitable 
management of the lake. The ongoing biological survey of water qual-
ity development is important and necessary, as it could give the early 
warning when further reclamation steps are necessary. The adverse 
effects rising from the recreational use (including sport fishing) could 
not be underrated. 
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HydroloGické Hodnocení 
poVodní nA Horní blAnici

Václav Matoušek

klíčová slova
regionální déšť, srážkoodtokový proces, povodeň, součinitel přímého 
odtoku, retenční vodní kapacita půdy, tlumení povodně rozlivem

Souhrn
V horním povodí blanice jsou dvě srážkoměrné a jedna průtokoměrná 

stanice. data ze tří povodní dovolila jejich hydrologické vyhodnocení, 
podle popsané metodiky založené na určování součinitele přímého 
odtoku ze změřené srážky a průtoku. Součinitel udává, jak velká část 
srážky se přeměňuje na přímý odtok a narůstá v závislosti na růstu 
srážkového úhrnu. V povodí horní blanice dosahuje maximální možné 
hodnoty při úhrnu kolem 80 mm. Při nasyceném povodí předchozí 
srážkou dosáhl této hodnoty již při úhrnu kolem 35 mm. Zjištěné hod-
noty součinitele přímého odtoku vypovídají o odtokových vlastnostech 
povodí a upozorňují na anormálnost hydrogramu povodně a na změny 
ve velikosti odtoku.

Úvod
Na Blanici se v posledních letech vyskytly tři povodně. Dvě mimořádně 

velké v srpnu 2002 a menší v září 2007. Zaměřili jsme se na vyhodnocení 
povodní na horní Blanici, kde nejsou průtoky ovlivněny nádrží, srážky se 
měří  ve dvou stanicích a průtok v limnigrafické stanici Blanický Mlýn. 
Povodí o ploše 85,51 km2  je asi z 50 % pokryto  lesem a zbytek  jsou 
převážně zatravněné plochy. Osídlení je velmi malé. 

Metodika hodnocení povodní na malých povodích
Velikost průtoku ze srážky udává vztah

        (m3/s)  (11)

kde  F
t
  – plocha odtoku odpovídající době dotoku t v km2,

  k
o
  – součinitel přímého odtoku,

  H
t
  – úhrn srážky za dobu dotoku t v mm,

  t  – doba dotoku, doba od začátku deště, který způsobil odtok, 
       po zvolený čas v min.
Ve vztahu (11) je celá složitost srážkoodtokového procesu vložena 

do jedné veličiny, a to do součinitele přímého odtoku k
o
. Pokud budeme 

znát hodnoty  této veličiny, můžeme bez obtíží předpovídat povodňové 
průtoky ze srážky a při znalosti možných srážek určovat, jak velké povodně 
mohou být. Součinitel přímého odtoku k

o
 je klíčovou veličinou a na ní se 

soustřeďuje vyhodnocení povodně. U hodnocené povodně známe průtoky 
a srážky a ze vztahu (11) můžeme vypočítat hodnoty součinitele přímého 
odtoku k

o
, hledat jeho závislosti na různých veličinách, porovnávat jeho 

hodnoty s hodnotami z jiných povodní a zjišťovat odchylky. 
Pro stanovení součinitele k

o
 ze vztahu (11) je 

potřebné znát plochu odtoku v čase t. Velikost 
této plochy závisí na rychlosti stékání vody po 
terénu a rychlosti  vody  v toku. Rychlosti  vody 
lze stanovit z Chézyho rovnice a z nich se pak 
vypočítají  délky  dráhy,  kterou  dešťová  voda 
urazí za zvolený čas t. Získané hodnoty dovolují 
vykreslit do mapy povodí izochrony, a tak vymezit 
plochy odtoku pro různé časy dotoku t. Získání 
potřebných veličin pro výpočet je často obtížné. 
Mnohem schůdnější je zjistit dobu koncentrace 
a z ní  a celkové  plochy  povodí  odvodit  plochy 
odtoku pro potřebné doby dotoku. 
Doba koncentrace je doba, za kterou doteče 

voda do měrného profilu na  toku  i z toho nej
vzdálenějšího místa v povodí. V době koncent
race se na průtoku v měrném profilu podílí celé 
povodí. Plocha odtoku F

t
 se rovná ploše povodí. 

Dobu koncentrace lze odvodit z porovnání hyd
rogramu  povodňové  vlny  s časovým  vývojem 
dešťové srážky. 
Nejjednodušší způsob hrubého odhadu veli

kosti plochy odtoku představuje určení plochy 
odpovídající jedné hodině odtoku z plochy povodí 
a doby koncentrace (F/ ). Zjištěná doba kon
centrace vyjadřuje odtokové podmínky v povodí 
a nelze ji při určování plochy odtoku opomenout. 
Rozdělení plochy povodí na stejné díly nevystihu
je průběh srážkoodtokového procesu. Rychlost 

odtoku se v průběhu deště mění. Na začátku deště je rychlost odtoku 
velmi malá a s narůstající srážkou se zvětšuje. Zvětšuje se množství 
vody na povrchu terénu i průtok vody v toku. Vztah pro určení velikosti 
plochy odtoku by měl zahrnovat i vliv srážkového úhrnu. 
Úhrn srážky reprezentuje určitou tloušťku vrstvy vody na svahu. Z hyd

raulického pohledu to je hydraulický poloměr proudu, který se vyskytuje 
v Chézyho  rovnici  pro  určování  rychlosti  vody.  Velikost  plochy  odtoku 
závisí na rychlosti stékající vody po svahu, a to vybízí uvažovat ve vztahu 
pro výpočet plochy odtoku s  .
Plochu odtoku lze zjednodušeně stanovit ze vztahu 

  (12)

kde  F
t
   – plocha odtoku odpovídající době dotoku v čase t v km2, 

 
 
– doba dotoku – doba t v h,

  H
t
  – úhrn srážky za dobu t v mm,

  a  – koeficient.
Vztah (12) připomíná Chézyho rovnici, ale chybí v něm sklon terénu. 

Ve vztahu se vyskytuje koeficient a, který postihuje odtokové vlastnosti 
povodí v dané situaci hodnocené povodně, určené dobou koncentrace 
ve vztahu k velikosti povodí a úhrnu srážky. Určuje se z plochy povodí, 
ze zjištěné doby koncentrace a úhrnu srážky za dobu koncentrace, a to 
ze vztahu 

  (13)

kde  F
k
  – plocha povodí,

  H
k
 – úhrn srážky za dobu koncentrace,

    – doba koncentrace.
Vztahy  (12)  a (13)  dovolují  stanovit  plochy  odtoku  pro  probíhající 

povodeň a ze vztahu (11) vypočítat součinitele přímého odtoku. Postup 
výpočtu dokumentují hodnocené povodně. 
Plocha odtoku stanovená ze vztahu (12) je závislá na srážkovém úhrnu 

a ovlivňuje velikost vypočteného součinitele přímého odtoku. Srážka není 
rovnoměrná a velké změny v úhrnu srážky v krátkém časovém úseku se 
projevují  i ve velikosti vypočtené plochy odtoku. V takových případech 
je nutné provést kritický rozbor časového úseku a hodnoty upravit do 
reálné podoby. Hodnocení povodně  z 12. srpna 2002 ukazuje  takový 
případ a podává jeho řešení.
Získané hodnoty součinitele přímého odtoku dovolují zjišťovat závislost 

na úhrnu srážky, popřípadě jiných veličinách a hodnotit povodeň, jak je 
uvedeno dále.

Vyhodnocení povodně ze 7.–8. srpna 2002 
Povodeň  způsobil  dlouhotrvající  déšť,  který  v povodí  dosáhl  úhrnu 

142,5 mm. Údaje o srážkách přináší tabulka 1. Hydrogram povodňové 
vlny dokumentuje obr. 1. 

Tabulka 2  uvádí  vývoj  srážky pro  různé doby koncentrace. Z hydro
gramu povodňové vlny vyplývá, že kulminační průtok se dostavil kolem 
16:00 h 7. srpna a kolem kulminační hodnoty setrval až do 24:00 h. 
Po této době nastal postupný pokles průtoku. Takový hydrogram může 

Tabulka 1. Hodinové úhrny srážek (v mm) ve vybraných stanicích (čas SELČ) a povodí horní Blanice

Datum Čas
6.–7. srpna 2002

Datum Čas
6.–7. srpna 2002

ktiš-Tis-
ovka

Zbytiny
Povodí hor. 

blanice
ktiš-Tis-

ovka
Zbytiny

Povodí hor. 
blanice

6. 8. 0 8:00 4,4 7,4 5,9
9:00 1,9 6,0 3,95
10:00 3,1 8,4 5,75
11:00 8,2 7,1 7,65
12:00 6,4 4,0 5,2
13:00 8,1 1,9 5,0
14:00 0,7 1,9 1,3

14:00 15:00 2,2 2,5 2,35
15:00 0 0 16:00 3,5 1,6 2,55
16:00 0 0,2 0,1 17:00 1,3 4,7 3,0
17:00 1,1 1,9 1,5 18:00 2,7 5,7 4,2
18:00 5,3 5,3 5,3 19:00 6,7 7,4 7,05
19:00 3,7 6,1 4,9 20:00 5,5 6,0 5,75
20:00 5,2 6,1 5,65 21:00 1,2 2,6 1,9
21:00 3,8 6,0 4,9 22:00 3,5 5,3 4,4
22:00 3,7 9,7 6,7 23:00 3,3 6,0 4,65
23:00 5,7 4,8 5,25 24:00 1,7 3,0 2,35
24:00 3,2 4,2 3,7 8. 8. 1:00 0,3 0,6 0,45

7. 8. 1:00 2,5 4,1 3,3 2:00 0 1,1 0,55
2:00 5,2 5,4 5,3 3:00 0,3 1,8 1,05
3:00 4,8 6,9 5,85 4:00 0,2 2,4 1,3
4:00 7,6 2,2 4,9 5:00 1,2 1,0 1,1
5:00 4,0 1,1 2,55 6:00 0,5 2,1 1,3
6:00 1,8 1,9 1,85 7:00 0,1 0 0,05
7:00 4,8 2,4 Σ mm/den 67,0 89,7 78,35

Σ mm/den 62,4 65,9 64,15
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datum Čas
H

k
 v mm pro dobu koncentrace

20 h 21 h 22 h 23 h 24 h
7. 8. 02 12:00 92,50

13:00 96,00 97,50
14:00 92,00 97,30 98,80
15:00 89,45 94,35 99,65 101,15
16:00 86,35 92,00 96,90 102,20 103,70
17:00 84,55 89,35 95,00 99,90 105,20
18:00 82,05 88,65 93,55 99,20 104,10
19:00 83,90 89,00 95,70 100,60 106,25
20:00 85,95 89,50 94,75 101,45 106,35
21:00 84,55 88,70 91,40 96,65 103,35
22:00 83,65 88,80 92,10 95,80 101,05
23:00 82,45 88,15 93,45 96,75 100,45
24:00 79,90 84,65 90,50 95,80 99,10
1:00 85,10 90,95 96,25
2:00 80,75 85,65 91,10
3:00 81,80 86,70
4:00 80,55 83,10
5:00 77,60 81,65

Tabulka 2. Časový vývoj srážkového úhrnu pro různé doby koncentrace

Obr. 1. Hydrogram povodňové vlny ve stanici Blanický Mlýn

vytvořit  jen  srážka,  jejíž  koncentrační  úhrn 
dosahuje maximální  hodnoty  kolem 16:00  h, 
zůstává v blízkosti této hodnoty až do 24:00 h 
a pak  následuje  její  postupný  výrazný  pokles. 
Uvedený požadavek na průběh koncentračního 
úhrnu  srážky  splňuje  podle  tabulky 2  úhrn 
s dobou koncentrace 23 h. Úhrn koncentrační 
srážky vrcholí v 16:00 h hodnotou 102,2 mm, 
na hodnotě kolem 98 mm setrvává až do 24:00 
h a pak postupně výrazně klesá. 
Máli se určit součinitel přímého odtoku,  je 

nutné  stanovit  ze  vztahu  (12)  plochy  odtoku 
odpovídající  jednotlivým  dobám dotoku. Doba 
koncentrace  činí  23  h  a plocha  povodí  je 
85,51 km2. Koeficient a stanovíme ze zjištěné 
doby koncentrace, úhrnu srážky za dobu kon
centrace a známé plochy povodí. Ze vztahu (13) 
pro situaci na povodí horní Blanice ze 7. srpna 
2002 plyne

.

Plochy odtoku se počítají ze vztahu (12). Například pro dobu dotoku 
5 h, tj. v čase 21:00 h, je úhrn srážky 22,3 mm (viz tabulku 1) a plocha 
odtoku činí

 km2.

Tabulka 3 poskytuje vypočtené součinitele přímého odtoku ze změřené 
srážky  a změřených  průtoků  popsanou metodou.  Součinitel  přímého 
odtoku je zpočátku velmi malý a s nárůstem úhrnu srážky roste. Podle 
tabulky 3  postupně narůstá až do hodnoty 0,45 a pak  jeho hodnota 
klesá a paradoxně se zvětšuje až v čase, kdy průtok výrazně klesá. Hod
noty součinitele přímého odtoku pro srážkový úhrn větší než 79,65 mm 
prozrazují, že do procesu odtoku vstoupil další jev, a tím je rozliv do 
inundačního území. Rozlivem se voda zadržuje v údolní nivě a měřený 
průtok vody ve stanici se snižuje a součinitel přímého odtoku vypočte
ný ze vztahu (11) má zákonitě nižší hodnoty. Do hodnot vstupuje vliv 
zadržování vody v inundačním území.
Hodnoty součinitele přímého odtoku před rozlivem vykazují jednoznačný 

růst v závislosti na nárůstu úhrnu srážky. Podrobný rozbor ukázal, že rozliv 
začal v době, kdy v limnigrafické stanici průtok překročil 15,6 m3/s. 
Pro  poznání  srážkoodtokového  procesu  je  důležité  zjistit  hodnoty 

součinitele přímého odtoku neovlivněné rozlivem do inundačního území. 
Takové hodnoty poskytují hydrologická vyhodnocení povodní na tocích 
bez  výrazného  inundačního  území.  Tokem  tohoto  charakteru  je  např. 
Křemžský potok nad obcí Brloh, jehož povodí sousedí s povodím Blanice. 
Vyhodnocení povodně na horním povodí Křemžského potoka ze 7. až 
8. srpna 2002 přineslo hodnoty k

o
 zachycené na obr. 2. Hodnoty souči

nitele přímého odtoku rychle narůstají v závislosti na srážkovém úhrnu, 
až dosáhnou maximální možné hodnoty, která se velmi blíží hodnotě 1. 
V případě Křemžského  potoka  byla maximální  hodnota  dosažena  při 
srážkovém úhrnu 126 mm. 
Závislost součinitele přímého odtoku na srážkovém úhrnu dokumen

tovaná  na obr. 2  nabízí  postup  k odvození  hodnot  k
o
  neovlivněných 

rozlivem. Vyhodnocení povodně ze 6.–7. září 2007 ukazuje, že v sou
časnosti dochází k rozlivu až za větších průtoků, a to > 32,6 m3/s. 
Součinitele přímého odtoku neovlivněné rozlivem pro průtok 22,02 m3/s 
a 32,22 m3/s udává tabulka 8. Hodnoty jsou vyneseny v grafu na obr. 3 
(kruhové značky) a ukazují jednoznačný trend vzestupu hodnot součini
tele přímého odtoku neovlivněných rozlivem. Když se pokračuje v tomto 
trendu, dosáhne součinitel přímého odtoku hodnotu velmi blízkou 1 při 
úhrnu srážky kolem 80 mm. Obrázek 3 zachycuje hodnoty součinitele 
přímého  odtoku  k

o
  jak  vypočtené  ze  změřené  srážky  a změřeného 

průtoku pomocí vztahu (11),  tak hodnoty odvozené z dat z povodně 
6. 9. 2007 a trendu dat z Křemžského potoka. Hodnoty neovlivněné 
rozlivem vypovídají o podílu srážky na odtoku z povodí do toku a hodnoty 
ovlivněné rozlivem vyjadřují míru tlumení průtoků rozlivem.

Vyhodnocení povodně z 11.–12. srpna 2002
Údaje o srážce uvádí tabulka 4 a o průtoku ve stanici Blanický Mlýn 

obr. 4. Hydrogram má v prvních hodinách povodně obdobný tvar  jako 
hydrogram povodně ze 7. srpna 2002. Zjevný vzestup průtoku nastal 
11. 8. v 19:00 h, tj. v době, kdy již pršelo 4 h a za tu dobu napršelo 
9,2 mm (tabulka 4). Déšť od 13. do 15. h byl velmi malý a nezpůsobil 
povrchový odtok. 
Při hodnocení povodně postupujeme stejným způsobem jako v před

chozím případě. Nejdříve stanovíme dobu koncentrace porovnáním tvaru 
povodňové vlny s časovým průběhem srážky. Povodňová vlna má tvar, 
který vnucuje domněnku, že doba koncentrace činila 17 h. Déšť, který 
vyvolal povrchový odtok, nastal po 15. h a kulminace průtoku se dosta

Obr. 2. Závislost  součinitele  přímého  odtoku  na  srážkovém  úhrnu 
v horním  povodí  Křemžského  potoka  zjištěná  vyhodnocením  povodně 
7. srpna 2002

Obr. 3. Závislost  součinitele přímého odtoku k
o
  na srážkovém úhrnu 

v horním povodí Blanice nad stanicí Blanický Mlýn za povodně 7. srpna 
2002
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vila  v 8:00 h.  Povodňová  vlna má příliš  ostrý 
tvar kolem kulminačního průtoku a neodpovídá 
průběhu srážky. Na jejím formování se musela 
podílet  vlna  způsobená prolomením překážky, 
která zadržovala větší množství vody. Za první 
povodně byla doba koncentrace 23 h a při této 
druhé byl základní průtok v tocích, a tím i rych
lost vody podstatně větší, povodí bylo vydatně 
nasyceno  předchozí  srážkou,  intenzita  srážky 
byla v době od 3:00 h do 7:00 h vydatná a doba 
koncentrace musela být zákonitě kratší.
Hydrologické hodnocení s dobou koncentrace 

17 h ukázalo, že průběh sedmnáctihodinových 
úhrnů nesouhlasí s průběhem hydrogramu. Roz
pory mezi úhrnem srážky a hydrogramem povod
ně se vyskytly již v počátku povodně, a to v čase 
od 19:00 h 11. 8. 2002 do 2:00 h 12. 8. 2002, 
kdy se vyskytovaly nereálné hodnoty součinitele 
přímého odtoku a v 1:00 h a ve 2:00 h dokonce 
překročily hodnotu 1. 
Výpočet úhrnu srážek pro různé doby koncen

trace ukázal, že nejlepší shodu mezi průběhem 
srážky a hydrogramem povodně vykazuje doba 
koncentrace 14 h. Tabulka 5 uvádí pro datum 
a čas dobu dotoku a úhrn srážky. Době koncen
trace 14 h odpovídá srážkový úhrn 70,70 mm. 
Uvedené hodnoty  dovolují  vypočítat  ze  vztahu 
(13) koeficient a = 0,7264.
V tabulce 5 jsou vypočtené plochy odtoku ze 

vztahu  (12)  a součinitele  přímého  odtoku  ze 
změřeného  průtoku  a úhrnu  srážky  ze  vztahu 
(11). Za změřený průtok Q se uvažuje změřený 
průtok ve stanici snížený o základní průtok. Ten 
v daném případě činil 3 m3/s.

Tabulka 5  dokládá,  že  součinitel  přímého 
odtoku dosahoval překvapivě vysokých hodnot 
již při malém úhrnu srážky. Velké průtoky vyvolala 
již malá srážka. Odlišnost velikosti odtoku pro
zrazuje porovnání tabulek 3 a 5. Za srážkového 
úhrnu 22,25 mm se 6. srpna zvýšil průtok ve 
stanici o 0,3 m3/s a 11. srpna o 10 m3/s.
V grafu  na  obr. 5  jsou  vyneseny  hodnoty 

součinitele  přímého  odtoku  z tabulky 5  pro 
nízké  srážkové  úhrny.  V intervalu  srážkového 
úhrnu 23 až 32 mm jsou zcela rozdílné hodnoty, 
a to od 0,47 po 0,90. To vyvolává pochybnost 
o správném určení plochy odtoku. Pokus upra
vit  plochy  odtoku  jejich  vyhlazením  nepřinesl 
žádoucí  úspěch,  jak  ukazují  čtvercové  značky 
v grafu. Problém je zřejmě v něčem jiném. Druhá 
povodeň přišla čtyři dny po první a koryto toku 
bylo na mnoha místech ucpáno padlými stromy. 
Kapacita koryta byla nižší a docházelo k rozlivu 
do inundačního území. Změřený průtok neodpo
vídal přítoku z povodí, ale byl menší. Povodňový 
průtok o velikosti kolem 30 m3/s dal překážky 
v toku do pohybu, kapacita koryta se zvětšila, 
rozliv  se  zmenšil  a součinitel  přímého odtoku 
dosáhl hodnoty 0,9.
Přes velký rozptyl hodnot lze tvrdit, že souči

nitel přímého odtoku dosáhl maximální možné 
hodnoty  při  srážkovém  úhrnu  kolem 35 mm. 
K úplnému nasycení povodí došlo při podstatně 
nižším srážkovém úhrnu než při první povodni. 
Projevil se vliv nasycenosti předchozí srážkou.
V 5:00 h 12. 8. 2002 nastal  odtok  z celého povodí. Doba dotoku 

dosáhla doby koncentrace a plocha odtoku je od této doby jednoznač
ná. Průtok vody  je  v té době velký – 51,1 m3/s a součinitel přímého 
odtoku  naopak  nízký  –  jen  0,426.  Nízká  hodnota  souvisí  s rozlivem 
do inundačního území a je účelné se této problematice v budoucnosti 
věnovat. Vlivu rozlivu na velikost a průběh povodně se dosud hydrologie 
věnovala jen okrajově.
V tabulce 5 se v čase 7:00 h a 8:00 h vyskytují hodnoty k

o
 větší než 

jedna. Hodnoty dokladují zvětšení průtoku, které ale nezpůsobila dešťová 
srážka. Zvětšení průtoku musela způsobit průtoková vlna, která vznikla 
protržením překážky zadržující  větší množství  vody. Další průzkum se 
zaměří na zjištění této okolnosti.
Podle  tabulky 5  by  se měl maximální  průtok  způsobený  deštěm 

vyskytovat v 9:00 h, kdy čtrnáctihodinový srážkový úhrn dosáhl nejvyšší 
hodnoty. Podle vztahu (11) by průtok měl činit 156,3 m3/s a spolu se 

datum
Čas

h:min

doba do-
toku
h

Úhrn
srážky
mm

Plocha 
odtoku
km2

Změřené
H

t

mm

Změřené
Q

m3/s
k

o

6. 8. 2002 21:00 5,0 22,25 8,7 22,25 0,30 0,028
22:00 6,0 28,95 11,87 28,95 0,70 0,044
23:00 7,0 34,20 15,06 34,20 1,6 0,078
24:00 8,0 37,90 18,11 37,90 3,1 0,130

7. 8. 2002 1:00 9,0 41,20 21,25 41,20 4,4 0,163
2:00 10,0 46,50 25,08 46,50 6,0 0,185
3:00 11,0 52,35 29,27 52,35 8,0 0,206
4:00 12,0 57,25 33,39 57,25 9,7 0,219
5:00 13,0 59,80 36,97 59,80 11,0 0,233
6:00 14,0 61,65 40,43 61,65 13,1 0,265
7:00 15,0 64,05 44,15 64,05 15,6 0,298
8:00 16,0 69,95 47,96 69,95 19,5 0,335
9:00 17,0 73,90 53,75 73,90 28,0 0,431
10:00 18,0 79,65 59,08 79,65 32,7 0,450
11:00 19,0 87,30 65,29 87,30 34,4 0,413
12:00 20,0 92,50 70,74 92,50 34,8 0,383
13:00 21,0 97,50 76,26 97,50 36,1 0,367
14:00 22,0 98,80 80,43 98,80 37,5 0,374
15:00 23,0 101,15 85,51 101,1 38,9 0,373
16:00 23,0 103,70 85,51 102,2 41,4 0,392
17:00 23,0 106,70 85,51 99,90 40,5 0,393
18:00 23,0 110,90 85,51 99,20 38,9 0,380
19:00 23,0 117,95 85,51 100,60 37,1 0,357
20:00 23,0 123,70 85,51 101,45 37,1 0,354
21:00 23,0 125,60 85,51 96,65 37,8 0,379
22:00 23,0 130,00 85,51 95,80 39,7 0,401
23:00 23,0 134,65 85,51 96,75 43,8 0,438
24:00 23,0 137,00 85,51 95,80 47,1 0,476

8. 8. 2002 1:00 23,0 137,45 85,51 90,95 46,6 0,496
2:00 23,0 138,00 85,51 85,65 44,9 0,508
3:00 23,0 139,05 85,51 81,80 42,3 0,500
4:00 23,0 140,35 85,51 80,55 39,3 0,472

Tabulka 3. Vypočtené  součinitele  přímého  odtoku k
o
  ze  změřených  srážek  a průtoků  v profilu 

Blanický Mlýn (Blanice) za deště 6.–8. 8. 2002, kdy   = 23 h, H
k
 = 101,1 mm, a = 0,370

datum Čas 11.–12. srpna 2002 datum Čas 12.–13. srpna 2002

ktiš-Tis-
ovka

Zbytiny Povodí
blanice

ktiš-Tis-
ovka

Zbytiny Povodí
blanice

11. 8. 8:00 0 0,1 0,05 12. 8. 8:00 4,5 1,5 3,0
9:00 0 0,3 0,15 9:00 3,6 2,4 3,0
10:00 0 0 0 10:00 0,1 2,2 1,15
11:00 0 0 0 11:00 5,2 3,1 4,15
12:00 0 0 0 12:00 4,4 2,1 3,25
13:00 0,1 0,3 0,2 13:00 1,5 2,6 2,05
14:00 0,2 0,9 0,55 14:00 2,7 2,2 2,45
15:00 0,7 1,7 1,2 15:00 3,1 2,2 2,65
16:00 1,0 8,9 4,95 16:00 3,0 1,6 2,3
17:00 5,2 1,3 3,25 17:00 2,4 2,1 2,25
18:00 0 0,8 0,4 18:00 3,2 4,2 3,7
19:00 0,5 0,7 0,6 19:00 4,7 4,3 4,5
20:00 0 6,8 3,4 20:00 3,3 1,7 2,5
21:00 0,6 8,2 4,4 21:00 1,2 2,7 1,95
22:00 6,0 7,0 6,5 22:00 3,0 5,0 4,0
23:00 9,1 4,7 6,9 23:00 6,7 4,5 5,6
24:00 1,8 0,9 1,35 24:00 5,3 3,1 4,2

12. 8. 1:00 0,4 0,2 13. 8. 1:00 3,8 2,5 3,15
2:00 2,0 3,8 2,9 2:00 4,5 3,2 3,85
3:00 5,6 13,7 9,65 3:00 5,3 2,1 3,7
4:00 12,3 17,4 14,85 4:00 3,0 3,0 3,0
5:00 7,7 15,0 11,35 5:00 2,6 4,8 3,7
6:00 7,0 19,8 13,4 6:00 3,2 2,1 2,65
7:00 8,6 13,9 11,25 7:00 3,1 0,6 1,85

Σ mm/den 68,8 126,6 97,5 Σ mm/den 83,4 66,0 74,7
Ø úhrn mm/h 4,76 Ø úhrn mm/h 3,48

Tabulka 4. Hodinové úhrny srážek (v mm) ve stanicích a v průměru na povodí (čas SELČ)

základním průtokem celkem 159,3 m3/s. Hodnota neuvažuje s tlumením 
rozlivem.

Vyhodnocení povodně ze 6.–7. září 2007
Třetí povodňová událost se na horní Blanici vyskytla 6.–7. září 2007. 

V době povodně byla mimo provoz srážkoměrná stanice v Tisovce. Proto 
jsme využili údajů ze stanic Husinec, České Budějovice a Černá v Pošu
maví. Mapa denních úhrnů  srážky  v ČR,  vydaná ČHMÚ 7. září  2007, 
potvrzovala rovnoměrnost rozdělení srážky v území vymezeném těmito 
stanicemi.  Hodinové  úhrny  srážky  v povodí  horní  Blanice,  stanovené 
z uvedených  stanic,  přináší  tabulka 6.  Srážka  byla  regionální,  trvala 
27 h a měla malou intenzitu. Podobala se srážkám předchozích dvou 
povodní, jen byla kratší.
Průtoky vody ve stanici Blanický Mlýn dokumentuje obr. 6. Zvýšení 

průtoku nastalo v 8:00 h a kulminace se dostavila ve 23:00 h.
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Obr. 4. Průtoky vody ve stanici Blanický Mlýn v době povodně 11.–12. srpna 2002

Obr. 5. Hodnoty součinitele přímého odtoku pro nízké srážkové úhrny 
z tabulky 5

Obr. 6. Průtoky  vody  ve  stanici  Blanický Mlýn  v době  povodně  6.  až  
7. září 2007

datum
Čas

h:min

doba 
dotoku

h

Úhrn
srážky
mm

Plocha 
odtoku
km2

Změřené
H

t

mm

Změřené  
Q

m3/s
k

o

11. 8. 2002 19:00 4,0 9,20 8,81 9,20 1,6 0,284
20:00 5,0 12,60 12,89 12,60 3,0 0,332
21:00 6,0 17,00 17,97 17,00 6,1 0,431
22:00 7,0 23,50 24,64 23,50 10,8 0,470
23:00 8,0 30,40 32,03 30,40 17,3 0,512
24:00 9,0 31,75 36,83 31,75 25,8 0,715

12. 8. 2002 1:00 10,0 31,95 41,05 31,95 32,9 0,903
2:00 11,0 34,85 47,16 34,85 33,6 0,810
3:00 12,0 44,50 58,13 44,50 35,7 0,596
4:00 13,0 59,35 72,73 59,35 38,5 0,417
5:00 14,0 70,70 85,51 70,70 51,1 0,426
6:00 14,0 84,10 85,51 79,15 88,6 0,660
7:00 14,0 95,35 85,51 87,15 154,2 1,043
8:00 14:0 98,35 85,51 89,75 199,2 1,308
9:00 14,0 101,35 85,51 92,15 150,0 0,959
10:00 14,0 102,50 85,51 89,90 107,0 0,702
11:00 14,0 106,65 85,51 89,65 70,5 0,464
12:00 14,0 109,90 85,51 86,40 54,8 0,374
13:00 14,0 111,95 85,51 81,55 48,4 0,350
14:00 14,0 114,40 85,51 82,65 45,2 0,322
15:00 14,0 117,05 85,51 85,10 42,9 0,297
16:00 14,0 119,35 85,51 84,50 40,3 0,281
17:00 14,0 121,60 85,51 77,10 38,5 0,294
18:00 14,0 125,30 85,51 65,95 37,6 0,336
19:00 14,0 129,80 85,51 54,80 36,4 0,392
20:00 14,0 132,30 85,51 47,95 36,4 0,447
21:00 14,0 134,25 85,51 37,05 35,7 0,568
22:00 14,0 138,25 85,51 27,75 36,0 0,765
23:00 14,0 143,85 85,51 28,75 36,8 0,754

Tabulka 5.  Vypočtené součinitele přímého odtoku k
o
  ze změřených srážek a průtoků v profilu 

Blanický Mlýn za deště 11.–12. 8. 2002, kdy   = 14 h, H
k
 = 70,7 mm, a = 0,7264

Hodnocení povodně postupuje podle popsa
né metodiky. Dobu koncentrace určuje shoda 
tvaru  povodňové  vlny  s časovým  průběhem 
srážky.  Hydrogram  povodně má  jednoduchý 
tvar  s jasnou  kulminací  a hledá  se  časová 
řada úhrnu srážek s dobou koncentrace, která 
dosahuje maximálního úhrnu ve 23:00 h, kdy 
povodeň kulminuje. Tabulka 7  přináší  časový 
vývoj srážkového úhrnu pro různé doby koncen
trace. Největšího  úhrnu  ve 23:00 h  dosahují 
úhrny hned pro tři doby koncentrace: pro 21, 
23 a 24 h. U povodně 7.–8. srpna 2002 jsme 
odvodili dobu koncentrace 23 h. Srážka 5. až 
6. září 2007 má o málo menší intenzitu, a proto 
nejdříve zvolíme dobu koncentrace 24 h.

Tabulka 8 uvádí pro datum a čas dobu dotoku 
a úhrn srážky. Době koncentrace 24 h odpovídá 
srážkový  úhrn  72,21 mm.  Uvedené  hodnoty 
dovolují  vypočítat  ze  vztahu  (13)  koeficient 
a (a =  0,4193).  V tabulce 8 jsou  vypočtené 
plochy odtoku ze vztahu (12) a ze změřeného 
průtoku a úhrnu srážky ze vztahu (11) součini
tele přímého odtoku. Za změřený průtok Q se 
uvažuje  průtok  odečtený  ve  stanici  a snížený 
o základní  průtok.  Ten  v daném  případě  činil 
0,2 m3/s.
Vypočtené  hodnoty  součinitele  přímého 

odtoku jsou vyneseny do grafu na obr. 7 a jsou 
zobrazeny kosočtvercovými značkami. Po sráž
kovém úhrnu 72,2 mm přestávají hodnoty k

o
 

růst a zůstávají na úrovni okolo hodnoty 0,51. 
V té době  již  průtok  vody  ve stanici  překročil 
hodnotu 33 m3/s a nastal rozliv do inundačního 
území. Voda se zadržovala v inundačním území 
a docházelo k tlumení průtoku. 
Mezi srážkovým úhrnem 60 a 70 mm vykazují 

hodnoty k
o
 prudký vzestup, který musel zákonitě 

pokračovat až do dosažení maximální možné 
hodnoty. V grafu na obr. 7 jsou odvozené hod
noty součinitele přímého odtoku k

o
 zobrazeny 

kruhovými  značkami. Maximální  hodnota  je 
dosažena při srážkovém úhrnu 80 mm.  
Graf je velmi podobný grafu na obr. 3, který 

je  výsledkem  hodnocení  povodně  7.  srpna 
2002. Grafy mají dvě odlišnosti. Za povodně 
7. září 2007 jsou za malých srážkových úhrnů 
vyšší  hodnoty  k

o
  a vzhledem  k větší  kapacitě 

koryta jsou hodnoty k
o
 ovlivněné rozlivem vyšší. 

Inundační území je méně využito. Vyšší hodnoty 
součinitele k

o
  za malých úhrnů srážky zřejmě 

souvisejí se stavem travního porostu. Začátkem 
září  je  travní  porost  jiný  než  začátkem srpna 
a louky jsou v září již posečené, a je z nich tedy 
větší odtok.

diskuse výsledků
Hodnocení povodní založené na určování sou

činitele přímého odtoku k
o
 přináší nové pohledy 

na srážkoodtokový proces a zdá se, že nabízí 
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Obr. 7. Závislost součinitele přímého odtoku na srážkovém úhrnu v pov
odí Blanice nad stanicí Blanický Mlýn za povodně 6. září 2007

datum Čas
H

k
 v mm pro

20 h 21 h 22 h 23 h 24 h
6. 9. 07 19:00 63,45

20:00 65,65 66,78
21:00 66,71 67,81 69,11
22:00 67,81 68,31 69,75 70,88
23:00 66,94 68,97 69,81 71,08 72,21
24:00 65,77 66,77 70,14 70,81 72,08

7. 9. 07 1:00 65,60 67,94 70,14 70,81
2:00 65,77 67,94 70,14
3:00 63,1 63,74 67,94

Tabulka 7. Časový vývoj srážkového úhrnu pro různé doby koncentrace

datum Čas

h:min

doba do-
toku
h

Úhrn
srážky
mm

Plocha 
odtoku
km2

Změřené
H

t

mm

Změřené Q
m3/s

k
o

6. 9. 2007 8:00 9,0 19,91 16,84 19,91 0,22 0,021

9:00 10,0 24,45 20,73 24,45 0,57 0,040

10:00 11,0 27,45 24,16 27,45 1,55 0,093

11:00 12,0 30,78 27,91 30,78 3,21 0,161

12:00 13,0 33,78 31,68 33,78 4,70 0,206

13:00 14,0 37,45 35,92 37,45 5,70 0,214

14:00 15,0 42,45 40,98 42,45 7,14 0,222

15:00 16,0 47,45 46,21 47,45 8,28 0,218

16:00 17,0 52,78 51,78 52,78 9,88 0,221

17:00 18,0 56,45 56,70 56,45 11,66 0,236

18:00 19,0 60,12 61,77 60,12 14,25 0,262

19:00 20,0 63,45 66,80 63,45 17,55 0,298

20:00 21,0 66,78 71,95 66,78 22,02 0,346

21:00 22,0 69,11 76,68 69,11 32,22 0,482

22:00 23,0 70,88 81,19 70,88 35,96 0,517

23:00 24,0 72,21 85,51 72,21 38,02 0,532

24:00 24,0 73,21 85,51 72,08 37,16 0,521

7. 9. 2007 1:00 24,0 85,51 70,81 35,96 0,513

2:00 24,0 85,51 70,14 34,26 0,494

3:00 24,0 85,51 67,94 32,22 0,479

Tabulka 8. Vypočtené  součinitele  přímého  odtoku k
o
 ze  změřených  srážek  a průtoků  v profilu 

Blanický Mlýn za deště 6.–7. 9. 2007, kdy   = 24 h, H
k
 = 72,21 mm, a = 0,4193

možnosti  podrobného  hodnocení  odtokových 
poměrů  v povodí. Hodnoty  součinitele k

o
  jsou 

závislé na srážkovém úhrnu, v průběhu srážky 
výrazně rostou a dosahují až maximální možné 
hodnoty. V povodí Křemžského potoka dosáhl 
součinitel k

o
 maximální hodnoty při srážkovém 

úhrnu 126 mm, ale při bezprostředně následné 
povodni už při úhrnu 55 mm. V horním povodí 
Blanice stav úplného nasycení povodí nastal při 
mnohem nižších hodnotách srážkového úhrnu. 
Za povodní 7. srpna 2002 a 6. září 2007 to bylo 
za srážkového úhrnu kolem 80 mm a za povodně 
12. srpna  2002  za  úhrnu  kolem 35 mm. Na 
vysvětlení odlišnosti se zaměří další výzkum. 
Hodnoty  součinitele  přímého  odtoku  vypoč

tené ze změřené srážky a změřeného průtoku 
pomocí vztahu (11) nedosahují hodnoty blízké 
1, ač je průkazné, že ve vztahu k odtoku z povodí 
bylo této hodnoty dosaženo. Vypočtená hodnota 
součinitele je ovlivněna snížením měřeného průtoku rozlivem. Hodnoty 
k

o
 jsou za tohoto stavu proměnlivé a často překvapivě velmi nízké. Další 

výzkum se zaměří na vyjasnění této okolnosti.
V tabulce 8, která dokumentuje povodeň ze 6. září 2007, jsou hodnoty 

k
o
 vyšší než v tabulce 3, která hodnotí téměř stejnou povodeň ze 7. srpna 

2002. Na toku zřejmě došlo ke změnám, které přinesly zmenšení objemu 
zadržované vody v rozlivu. 
Za povodně 12. srpna 2002 dosahuje součinitel přímého odtoku k

o
 

hodnoty 1,308, viz tabulku 5. Hodnota prozrazuje, že extrémní průtok 
nebyl způsoben srážkou, ale nějakou průvalovou událostí na toku. 
Vyhodnocení povodní na horní Blanici přináší poznatky, které vyžadují 

širší faktografickou dokumentaci a hlubší rozbor. Potřebná fakta a roz
bory přinese článek „Poznatky z povodní na horní Blanici“, který bude 
zveřejněn v tomto časopise.

Výzkum  se  provádí  v rámci  výzkumného  záměru MZP0002071101 
– Výzkum a ochrana hydrosféry.
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Hydrological evaluation of floods on the 
upper Blanice catchment (Matoušek, V.)

A hydrological evaluation of three flood 
events is carried out for the catchment of the 
upper reach of the blanice River. The catch-
ment is equipped with two precipitation gauge 
stations and one flow-rate station. The evalu-
ation is done using the methodology based on 
the determination of the coefficient of direct 
runoff from measured precipitation heights 
and flow rates. A value of the coefficient 
increases with the precipitation height. in 
the observed catchment of the upper blanice 
River it reaches its maximum value (i.e. the 
value near one) at the precipitation height 
of about 80 mm. if the catchment has been 
saturated by a previous rainfall, then the 
height at which the maximum value of the 
coefficient is reached drops to say 35 mm. 
Moreover, the coefficient values obtained for 
different conditions provide information on 
the run-off properties of the catchment and 
draw attention to both the abnormality of the 
observed flood hydrograph and the changes 
in the run-off quantity.

datum
Čas Srážky

v povodí
Úhrn srážky

datum
Čas Srážky

v povodí
Úhrn srážky

h:min mm mm h:min mm mm
5. 9. 2007 21:00 0,07 6. 9. 2007 12:00 3,0 34,49

22:00 0,37 0,44 13:00 3,67 38,16
23:00 0,27 0,71 14:00 5,0 43,16
24:00 1,13 1,84 15:00 5,0 48,16

6. 9. 2007 1:00 1,27 3,11 16:00 5,33 53,49
2:00 0,67 3,78 17:00 3,67 57,16
3:00 2,20 5,98 18:00 3,67 60,83
4:00 2,17 8,15 19:00 3,33 64,16
5:00 2,67 10,82 20:00 3,33 67,49
6:00 1,67 12,49 21:00 2,33 69,82
7:00 3,33 15,82 22:00 1,77 71,59
8:00 4,67 20,49 23:00 1,33 72,92
9:00 4,67 25,16 24:00 1,0 73,92
10:00 3,00 28,16 7. 9. 2007 1:00 0
11:00 3,33 31,49 2:00 0

Tabulka 6. Hodinové úhrny srážky v povodí horní Blanice 5. a 6. září 2007
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VliV VybrAnýcH ekoloGickýcH 
záTěží nA Tok lAbe

Pavel Eckhardt

klíčová slova
odpadní vody, vzorkování, znečištění, podzemní vody, povrchové vody, 
monitoring jakosti vody

Souhrn
Článek shrnuje výsledky výzkumu problematiky významných ekolo-

gických zátěží chemických podniků v blízkosti toku labe a vlivu těchto 
zátěží na kvalitu vod.

Úvod
V posledních pěti letech byl ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 

T. G. Masaryka v oddělení hydrogeologie a ekologických zátěží v rámci Pro
jektu Labe zkoumán vliv významných ekologických zátěží na tok Labe.
Ekologická  zátěž  představuje  úroveň  znečištění,  kdy  nelze  vyloučit 

negativní  účinky  na  zdraví  člověka  nebo  jednotlivé  složky  životního 
prostředí. Většinou jde o místa znečištění horninového prostředí, souvi
sející s únikem závadných látek např. při haváriích, ze starých skládek 
či výrobních a skladových areálů. V ČR byly v oblasti ekologických zátěží 
do  roku  1989  řešeny  v podstatě  pouze  případy  zjevných  havárií.  Po 
tomto roce urychlila odstraňování ekologických zátěží nová legislativa 
a finančně byl tento proces podpořen především prostředky z privatizace. 
V ČR se nachází v povodí Labe odborným odhadem okolo deseti tisíc 
lokalit ekologických zátěží. Část z nich může negativně působit na tok 
Labe zejména kontaminací povrchových vod, sedimentů a živých orga
nismů. Zatímco vliv přímého vypouštění do toků je poměrně důkladně 
sledován a zpoplatněn, vliv ekologických zátěží často uniká pozornosti 
či není kvantifikován. 

Metodika
Kontaminace z ekologických zátěží se dostává do vod Labe nejběžněji 

povrchovou, podzemní a odpadní vodou. Šíření znečištění prostřednic
tvím  povrchové  vody  představuje  hlavní  cestu  znečištění  toku  Labe 
z ekologických zátěží. Většinou k tomu dochází nepřímo, přítoky Labe. 
Zanedbatelná není ani cesta přímého rozplavování či vyluhování znečiš
těných zemin či sedimentů povrchovou vodou Labe a dále šíření cestou 
splachů znečištění z okolí toku Labe. 
Kontaminace podzemních vod z ekologických zátěží zasahuje převážně 

mělkou  zvodeň. Přímé ohrožení  kvality  vod Labe podzemními  vodami 
představují  ekologické  zátěže  tam,  kde  je  Labe drenážní  bází  území. 
V rámci Projektu Labe bylo podchyceno a charakterizováno 192 tako
výchto lokalit. Z nich byly dalším šetřením k podrobnějším průzkumům 
vybrány čtyři závažné, a to Alliachem, a. s., OZ Synthesia u Pardubic, 
Spolchemie, a. s., Ústí nad Labem, Spolana, a. s. Neratovice a Lučební 
závody Draslovka, a. s., Kolín. Jde o rozsáhlé areály s chemickou výro
bou, dlouhou historií produkce a prokázaným silným znečištěním širokou 
škálou látek, kde likvidace ekologických zátěží dosud nebyly dokončeny. 
Pokusili jsme se kvantifikovat přísun vybraných kontaminantů podzemní 
vodou mělké zvodně do toku Labe a u vybraných látek jsme ověřili stupeň 
kontaminace zájmových areálů a jejich okolí.
V rámci  Projektu  Labe  byly  pro  zájmová  území  sestaveny  a ověřeny 

komplexní matematické modely proudění podzemních vod mělké zvodně 
a transportu vybraných kontaminantů podzemní vodou do toku Labe a jeho 
přítoků. Zátěž Labe byla vyčíslena pro kontaminanty, pro které se podařilo 
získat dostatek dat. Do povrchové vody jsou kontaminanty transportovány 
vlivem drenáže podzemní vody mělké zvodně. Celková zátěž toku Labe je 
v modelovém případě dána součtem zátěže Labe a jeho přítoků. Velikost 
drenáže podzemní vody do Labe z oblasti zájmových území nelze vzhledem 
k výši  průtoků  relevantně  přímo měřit, matematické modely  umožnily 
vyčíslení příronu podzemní vody v jednotlivých úsecích toků.
Vynásobením dat o drenáži podzemní vody (model) údaji koncentrací 

břehových čar (získány empirickou interpolací) byl vypočten hmotnostní 
tok bilancovaných kontaminantů do vodotečí. Tam, kde to bylo možné, 
bylo provedeno porovnání měřených a modelových koncentrací. Z bilan
covaných  kontaminantů  jsou  do  vodotečí  nejvíce  drénovány  chloridy 
a sírany,  hmotnostní  tok  závadných  organických  látek  je  nižší,  avšak 
často značně závažnější.
Modely  lze využít pro analýzu plošného rozložení průtoků podzemní 

vody, pro výpočet rychlostí proudění podzemní vody a postupových rych
lostí kontaminantů, lze předpovídat i dopady sanačních opatření. Výpočty 
byly provedeny na bázi stacionární simulace – pro průměrné podmínky 
proudění podzemních vod v zájmovém území. Skutečné hodnoty nátoku 
kontaminantů do Labe závisí na aktuální situaci, jsou přírodně i antropo
genně ovlivněné a kolísají okolo vypočtených průměrných hodnot.

Zkoumané lokality
Areál Spolany Neratovice leží přímo u Labe, na obou jeho březích. Hlav

ní část podniku (výroba, administrativa, čistírna odpadních vod, teplárna 
atp.) je soustředěna na levém břehu, doplňkové provozy (skládkové hos
podářství) se nacházejí na pravém břehu Labe. Plocha areálu činí 262,5 
ha. Hlavní oblastí činnosti Spolany je chemická výroba. Ta byla v lokalitě 
zahájena v roce 1898, její podstatný rozvoj začal po roce 1939.
Odpadní vody podniku byly čištěny na centrální mechanickobiologické 

čistírně, společně s odpadními vodami městské kanalizace Neratovice 
a několika menších podniků. Voda z čistírny byla dočišťována v odkališti 
na pravém břehu Labe. Část této vody dotuje mělkou zvodeň podzemních 
vod, část je po smíšení s dalšími zdroji vod vypouštěna do Labe.
V lokalitě jsou vyvinuty dvě významné zvodně – mělká v nezpevněných 

kvartérních  sedimentech  a hlubší  v pískovcích  cenomanu.  Kvartérní 
kolektor  je  většinou  tvořen  dobře  průlinově  propustnými  fluviálními 
sedimenty. Hlubší zvodeň má artésky napjatou hladinu podzemní vody, 
která brání výraznějšímu pronikání kontaminace.
Areál Spolany leží v záplavovém území cca 9 km před soutokem Labe 

s Vltavou. Lokalitu odvodňuje jednak přímo řeka Labe, na levém břehu 
také Obtočná  (Libišská)  strouha,  na pravém břehu Košátecký potok. 
Hydrologický režim je značně ovlivněn jezovými stupni. Lokalita byla v roce 
2002  zaplavena  katastrofální  povodní,  došlo  k rozsáhlým  havarijním 
únikům kontaminantů do Labe.
Kvalita okolních povrchových i podzemních vod je pravidelně monito

rována (např. [2]), voda Obtočné strouhy překračovala limitní hodnoty 
koncentrace dichlorethanu, amonných iontů a chloridů.
Protože v historii podniku byla vyráběna a užívána široká škála látek, 

je i skladba ekologických zátěží značně pestrá. V areálu Spolany se jako 
nejvýznamnější  jeví  kontaminace  horninového  prostředí  a stavebních 
materiálů látkami skupiny PCDD/F (dále jen dioxiny), rtutí, chlorovanými 
alifatickými uhlovodíky a chlorovanými organickými pesticidy.
Sanace ekologické zátěže  je řešena na základě smlouvy s Fondem 

národního majetku  ČR  z roku  1994,  očekávané  náklady  převyšují 
4 miliardy Kč. Byly provedeny průzkumy znečištění, zpracována analýza 
rizika [1]. Dosud byla ukončena sanace skládky nebezpečného odpadu 
(geokontejnment) a objektů kontaminovaných dioxiny.
V oblasti  starého  závodu  Spolany  (jihovýchodní  část  levobřežního 

areálu) ležely budovy kontaminované dioxiny. Kontaminace těmito silně 
toxickými  látkami byla prokázána ve třech objektech. Ke kontaminaci 
došlo v šedesátých letech vedlejšími reakcemi při výrobě chlorovaných 
pesticidů. V roce 1968 byly všechny tři kontaminované provozy zastaveny 
a objekty uzavřeny. Sanace prvního objektu proběhla solidifikací, k sanaci 
zbylých dvou objektů byla použita metoda BCD. Mimo to se zde v blíz
kosti Labe nachází ohnisko znečištění toluenem a byl zjištěn i významný 
výskyt chlorovaných pesticidů. Horninové prostředí pod objektem staré 
amalgámové elektrolýzy na levém břehu Labe obsahuje cca 25 tun rtuti, 
zeminy jsou též kontaminovány pesticidy.
V areálu  petrochemie  v severozápadní  části  levobřežního  závodu 

bylo zjištěno rozsáhlé znečištění chlorovanými alifatickými uhlovodíky. 
Kontaminace  pokračuje  dále  k severozápadu mimo  areál  závodu  do 
oblasti  Černínovska  (přírodní  rezervace  se  slepým  ramenem  v nivě 
Labe). V severní části levobřežního areálu ležela ohniska kontaminace 
podzemních vod chloridy, sírany a amonnými ionty. Centra kontaminace 
se postupně posunují ve směru proudění podzemních vod a v některých 
případech již opustila areál. 
Obtočná (Libišská) strouha odvodňuje západní část levobřežního areálu 

Spolany. Jde o umělý vodní tok, který vznikl po výstavbě jezů na Labi. 
Protéká okolo obce Libiš, do Labe ústí pod  jezem v Obříství. Strouha 
obsahuje kontaminované sedimenty, které byly sanačně těženy.

Obr. 1. Zkoumané významné ekologické zátěže v blízkosti Labe
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Modelovým řešením byla zátěž Labe v oblasti Spolany vyčíslena pro 
13 kontaminantů. Celková zátěž toku Labe je v tomto modelovém případě 
dána  součtem  zátěže  Labe,  Košáteckého  potoka  a Obtočné  strouhy. 
Z bilancovaných  kontaminantů  jsou  do  vodotečí  nejvíce  drénovány 
chloridy a sírany (oba mírně přes 10 g/s), z organických látek zejména 
jednotlivé chlorované alifatické uhlovodíky a aromáty (mj. cca 20 mg/s 
1,2dichlorethanu). Kontaminanty zatěžují zejména Obtočnou strouhu, 
ve které  je významná část průtoku  tvořena původně kontaminovanou 
podzemní  vodou  lokality.  U síranů,  chloridů,  chlorovaných  uhlovodíků 
a jednoduchých aromátů vychází poměrně dobrá shoda měřených a vypoč
tených koncentrací. V Košáteckém potoce a zejména v Labi jsou dopady 
drenáže kontaminantů na kvalitu povrchové vody vzhledem k velikosti 
průtoků výrazně menší.
V lokalitě proběhl v rámci Projektu Labe průzkum kontaminace poly

chlorovanými bifenyly a organickými pesticidy. Polychlorované bifenyly 
(PCB) byly ve spolupráci s ČIŽP vybrány, neboť areál a jeho okolí byly 
v tomto  směru  po  povodni  nedostatečně  prozkoumány.  Chlorované 
organické pesticidy byly k bližšímu průzkumu vybrány, protože ve Spola
ně v minulosti probíhala jejich výroba. V rámci terénního průzkumu bylo 
odebráno  celkem 19  vzorků  zemin  a sedimentů  z připovrchové  zóny 
z areálu Spolany a okolí, část vzorků jako pozadí z okolních obcí. V areálu 
Spolany byla vzorkována především místa, která mohla být potenciálně 
kontaminována PCB. Nejvyšší obsah PCB byl zjištěn v severní části are
álu  u budovy,  kde  byl  v minulosti  instalován  systém  s teplonosným 
médiem obsahujícím PCB. Analýza vzorku vykázala obsah sumy sedmi 
kongenerů PCB v hodnotě 25,6 mg/kg sušiny, s převahou výše chloro
vaných kongenerů 138, 153 a 180. Obsahy PCB se u ostatních vzorků 
pohybovaly  v desetinách  a setinách mg/kg  v sušině,  řádově  shodně 
s obsahy v sedimentech Labe. Z výsledků průzkumu vyplývá, že areál 
Spolany není  a nebyl  ani  v průběhu povodně  významným  regionálním 
zdrojem znečištění PCB.
Zjištěné obsahy chlorovaných pesticidů v levobřežním areálu Spolany 

byly relativně vysoké, pohybovaly se jak u HCH, tak u HCB a DDT v jed
notkách až desítkách mg/kg sušiny. Kontaminace chlorovanými pesticidy 
areálu je plošně poměrně rozsáhlá a intenzivní, zahrnuje oblasti starého 
závodu, petrochemie i staré elektrolýzy. Ze zjištěných hodnot kontamina
ce vyplývá, že areál byl s největší pravděpodobností při povodni zdrojem 
chlorovaných organických pesticidů. Ty se mohou v současnosti dostávat 
z areálu Spolany do Labe např. procesy vodní a větrné eroze.
Areál  chemického  podniku Synthesia u Pardubic  (nyní  průmyslový 

areál PardubiceSemtín) je na pravém břehu Labe, západoseverozápadně 
od města Pardubic. Lokalita skládkového areálu Synthesia, která leží 
nejblíže toku Labe, se rozkládá jižně a jihozápadně od výrobního závodu 
Synthesie v Rybitví. 
Areál leží v severozápadní průmyslové zóně Pardubic, v katastru obcí 

Semtín a Rybitví. Celková plocha areálu činí 12 km2, z toho zastavěná plo
cha (1 700 budov) zaujímá 4 km2. Část areálu leží v zátopovém území.
Předčištění odpadních vod v areálu závodu se provádí na dvou stani

cích. Odpadní vody jsou dále ve své většině vedeny do biologické čistírny 
odpadních vod a vypouštěny do drobného vodního toku Velká strouha, 
nedaleko jeho ústí do Labe.
Z hydrogeologického  hlediska  je  na  lokalitě  nejvýznamnější mělká 

zvodeň v kvartérních sedimentech, kolektorem jsou zejména štěrkopísky 
teras Labe, navětralé křídové jílovité horniny tvoří podložní izolátor. Směr 
toku podzemní vody kvartérní zvodně je generelně k místní erozivní bázi 
– k Velké strouze a k jihozápadu k Labi. Lokalitu odvodňuje především 
Velká  strouha  s přítoky  Pohránovským,  Doubravickým  a Brozanským 
potokem, Meliorační strouha a samotná řeka Labe.
Ekologické zátěže areálu patří k nejproblematičtějším nejen v blízkosti 

toku Labe, ale i v celé ČR. Náklady na průzkum a sanaci znečištění ze 
starých ekologických zátěží byly vyčísleny v řádu miliard Kč, část nákladů 
bude kryta ekologickou smlouvou s Ministerstvem financí.
Z hlediska starých ekologických zátěží se v lokalitě vyskytují zejména 

staré skládky, silně kontaminované zeminy a podzemní vody. Kontaminaci 
představuje  široká  škála  látek  jako  jednoduché  aromáty,  chlorované 
aromáty,  PCB,  amonné  ionty,  kovy  a další  (např.  [3]).  Staré  skládky 
nebezpečných odpadů tu nejsou většinou opatřeny žádnými těsnicími 
prvky, čímž dochází k postupnému uvolňování kontaminace, k migraci do 
podzemních vod a odtoku znečištění ve směru proudění do toku Labe. 
Pro potřeby sledování kvality podzemních vod byl v areálu vybudován 

systém vrtů. Systematický monitoring kvality těchto vod však prováděn 
nebyl, proto  jsme potřebnou část vstupních dat o kvalitě podzemních 
vod získali rovněž v rámci Projektu Labe. Analyzovaná podzemní voda 
ve skládkovém areálu Synthesie Pardubice byla ze stanovovaných látek 
znečištěna zejména dichlorbenzeny, trichlorbenzeny a benzenem. Znečiš
tění je plošně značně proměnlivé, nejvýraznější kontaminace je vázána 
na oblast u starých skládek Laguna destilačních zbytků a Stoh II, kde se 
v podzemních vodách vyskytují, kromě výše jmenovaných, ještě značné 
koncentrace pesticidů, PCB, toluenu, anilinu atp.
Modelový hmotnostní tok kontaminantů do povrchových toků byl zpra

cován pro Velkou strouhu, pravý břeh Labe a pro dolní úsek Brozanského 
potoka (lokality zasažené kontaminací ze skládek v areálu Synthesie). 
Ukazuje se ale, že celková zátěž říční sítě Labe je zásadně ovlivněna 
i kontaminací drénovanou do přítoků Velké strouhy (zejména kanalizace, 
Doubravického  a Pohránovského  potoka).  Vzhledem  k nepříznivému 
poměru ředění nastává největší zhoršení kvality povrchové vody ve Vel
ké strouze a v Brozanském potoce. U toku Labe jsou dopady drenáže 
kontaminantů na kvalitu povrchové vody vzhledem k velikosti průtoků 
relativně menší.
Z hlediska hmotnostního toku vybraných kontaminantů je nejvýraznější 

celkové zatížení toku Labe sírany (přes 300 g/s), toluenem (přes 20 mg/s), 
benzenem  (přes  15 mg/s)  a dichlorbenzenem  (8,6 mg/s).  Z hlediska 
nátoku do jednotlivých recipientů naprosto dominuje nátok kontaminace 
do Velké strouhy, řádově nižší je nátok kontaminace přímo do Labe.
Zájmová  lokalita  areálu Spolchemie, a. s.,  se  rozkládá  v Ústí  nad 

Labem, v těsné západní blízkosti centra města, na rozloze cca 52 hek
tarů. Založení chemické výroby v areálu Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, a. s., Ústí nad Labem (dále jen Spolchemie) se datuje rokem 
1856. Při bombardování Ústí nad Labem na konci 2. světové války byla 
zničena velká část závodu. V srpnu 2002 zasáhly část areálu důsledky 
povodně, v listopadu roku 2002 došlo k požáru provozu umělých prys
kyřic. Produkce Spolchemie  je  rozdělena do  tří  základních segmentů, 
kterými  jsou  výroba  anorganických  chemikálií,  syntetických  pryskyřic 
a organických barviv. 
Odpadní vody jsou v areálu podniku předčišťovány na třech čistírnách, 

předčištěné odpadní vody jsou od počátku roku 2003 odváděny z areálu 
na  čistírnu  odpadních  vod  v Neštěmicích.  Také  část  kontaminované 
podzemní vody je systémem štol a drénů sváděna do kanalizace, tato 
voda je pak společně s odpadními vodami podniku Spolchemie a města 
Ústí nad Labem dočišťována na čistírně odpadních vod v Neštěmicích 
a následně vypouštěna do Labe.
Z hlediska podzemních vod jsou sanační práce na lokalitě zaměřeny na 

mělkou zvodeň. Propustnost horninového prostředí v areálu Spolchemie 
je značně proměnlivá, generelně nejnižší v severní části areálu (terciérní 
jíly), směrem k jihu generelně výrazně stoupá (písčité kvartérní sedimen
ty). Směr proudění podzemní vody mělkého kolektoru je generelně k jihu 
až jihovýchodu, drenážní bází mělkého kolektoru je tok Bíliny a popřípadě 
i Klíšský potok, který protéká východní částí areálu. Z hydrologického 
hlediska je území odvodňováno řekou Bílinou, která se asi 1 km východně 
od areálu vlévá z levé strany do Labe. 
Na základě analýzy  rizik byly specifikovány cílové parametry obsahu 

znečišťujících látek areálu Spolchemie [4]. Horninové prostředí je v areálu 
Spolchemie kontaminováno zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky, 
jednoduchými aromáty, polyaromatickými uhlovodíky, kovy, chlorovanými 
organickými pesticidy, arzenem, sirouhlíkem, PCB atp. Kontaminace  je 
výsledkem činnosti na lokalitě v minulosti, jde o starou ekologickou zátěž 
území. Z hlediska podzemních vod je nejzávažnější znečištění chlorovanými 
alifatickými  uhlovodíky  a aromáty.  V roce 2006 bylo  zahájeno  sanační 
čerpání podzemních vod v jihovýchodní části areálu závodu. 
Větší část kontaminovaných lokalit nesaturované zóny areálu již byla 

sanována (znečištění pesticidy, ropnými uhlovodíky, rtutí atp.). Nejvýznam
nější kontaminovanou lokalitou nesaturované zóny je oblast elektrolýzy 
ve východní části závodu, která je znečištěna zejména rtutí.
Na  základě  dostupných  informací  o koncentracích  při  jižním  okraji 

areálu Spolchemie byl modelem transportu vyčíslen nátok kontaminan
tů do nivy Bíliny přes jižní okraj areálu Spolchemie. Řádově vyšší jsou 
hodnoty  hmotnostního  toku  chloridů  a síranů  (531 mg/s,  respektive 
775 mg/s). Z organických sloučenin vykazuje největší přestup do nivy 
dichlorethen a xylen  (2,2 mg/s,  respektive 9,3 mg/s).  Podle modelu 
zátěž Bíliny organickými kontaminanty z podzemní vody způsobuje zhor
šení jakosti vody v toku (při Q

355
) maximálně o jednotky μg/l. Takovýto 

nárůst koncentrací v toku, jakým je Bílina, lze jen stěží měřením prokázat. 
Přítok anorganických látek (sírany a chloridy) způsobuje zhoršení kvality 
toku  v řádu  desetin mg/l.  Relativně  vyšší  zatížení  bylo  vzorkováním 
prokázáno  v případě  spodní  části  Klíšského  potoka,  orientačně  byl 
nátok kontaminace vyčíslen u síranů na cca 800 mg/s, u chloridů na 
80 mg/s, u dichlorethenu na 80 μg/s. Celkově  lze modelový příčinek 
do povrchových vod Labe z ekologické zátěže Spolchemie, ve srovnání 
s modelovanými příčinky areálů Spolany a především Synthesie, charak
terizovat jako méně významný.
Důležitou oblastí z hlediska ekologických zátěží v blízkosti toku Labe 

je průmyslová oblast města Kolína. Ve městě a jeho okolí existuje řada 
areálů s ekologickou zátěží (Koramo, Lučební závody, lihovar, prádelna, 
Středočeská plynárenská, mlékárna, Frigera apod.). Do zájmových eko
logických zátěží byla po konzultaci s ČIŽP zařazena i lokalita lučebních 
závodů draslovka, a. s. (dále jen LZ Draslovka). Areál se rozkládá v jiho
východní části intravilánu města Kolína. Závod byl založen v roce 1906. 
Desítky let zde probíhala mj. výroba kyanidů a síranu amonného. 
Lučební závody Draslovka provozují dvě vlastní čistírny odpadních vod. 

Odpadní vody jsou vypouštěny vlastní kanalizací do řeky Labe. V lednu 



��

2006 došlo v LZ Draslovka k vypuštění nedostatečně zneškodněných 
koncentrovaných kyanidových vod. Signalizace naplnění odpadní jímky 
v mrazu nefungovala, roztok přetekl do kanalizace a odtud do Labe. Tato 
skutečnost způsobila hromadný úhyn ryb v Labi na úseku cca 80 km.
Na  lokalitě  je  z hydrogeologického  hlediska  nejvýznamnější mělká 

zvodeň v kvartérních sedimentech, kolektorem jsou zejména štěrkopísky 
teras Labe. Vyskytuje se zde i hlubší zvodeň v pískovcích cenomanu při 
bázi křídového souvrství. Vzhledem k místně chybějící izolátorové vrstvě 
slínovců a jílovců bělohorského souvrství dochází k lokálnímu propojení 
obou hlavních zvodní lokality. Tok podzemní vody kvartérní zvodně smě
řuje generelně k místní erozivní bázi – k Labi. Lokálně ovlivňuje odtok 
podzemních vod sanační čerpání a další antropogenní zásahy.
Lokalitu  přirozeně  odvodňuje  řeka  Labe  a potok  Polepka,  který  se 

východně od areálu vlévá do Labe. Od toku Labe je areál oddělen těle
sem seřaďovacího železničního nádraží a pruhem  inundačního území. 
Vzdálenost k toku Labe je cca 300 m.
Vybombardování celého závodu koncem 2. světové války a následná 

„socialistická“  výroba měly  za  následek masivní  kontaminaci  podzem
ních vod pod areálem podniku. Z tohoto důvodu byla v 80. letech zřízena 
hydraulická clona, která měla zabránit dalšímu šíření kontaminace. Silně 
kontaminovány byly i zeminy areálu. V roce 1994 byly zahájeny sanační 
práce na odstranění staré ekologické zátěže. V rámci sanace bylo odtěženo 
více než 75 tisíc tun kontaminované zeminy a intenzifikován provoz hyd
raulické clony, která čerpá kontaminované podzemní vody. 
Stav  lokality a rizika ekologické zátěže popisuje např.  [5]. Podzemní 

voda areálu je kontaminována kyanidy, chlorovanými alifatickými uhlovo
díky, amonnými ionty, sírany atp. Dalšími kontaminanty ekologické zátěže 
jsou mj.  polyaromatické  uhlovodíky,  anilin  a ftaláty.  Rozhodnutím ČIŽP 
je stanovena maximální  koncentrace kontaminace podzemních vod na 
referenční linii vrtů mezi LZ Draslovka a tokem Labe. Referenční linie vrtů 
zaznamenává šíření kontaminace z areálu k toku Labe podzemní vodou. 
V severní části areálu Draslovky se nachází centrum silné kontaminace 

podzemních  vod. Podzemní  vody  jsou sanačně čerpány,  výraznějšímu 
šíření kontaminace brání hydraulická bariéra při hranici závodu. Hydrau
lická bariéra však není plně funkční, část kontaminace je transportována 
podzemní  vodou  k severoseverovýchodu,  zde  také  byly  vzorkováním 
v rámci  Projektu  Labe  zachyceny  nejvyšší  koncentrace  kontaminantů 
v podzemní vodě na referenční linii vrtů. Zhotovený matematický model 
proudění podzemních vod dokládá, že za současných podmínek odběru 
z jímacího  území  Tři  Dvory  dochází  k podtékání  toku  Labe  podzemní 
vodou a k ředění a nátoku kontaminantů do jímacího území. Ředění je 
však natolik významné, že za nynějších podmínek přítok kontaminace 
z areálu LZ Draslovka kvalitu jímané vody neohrožuje. Tok Labe tak při 
současném provozu jímacího území není dotován kontaminanty z ekolo
gické zátěže LZ Draslovka. 

Srovnání dopadu čtyř vybraných významných  
ekologických zátěží na tok labe
Ze srovnání dopadu čtyř vybraných závažných ekologických zátěží na 

tok Labe vyšel jako nejvýznamnější příčinek areálu Synthesie u Pardubic, 
jako druhý areál Spolany Neratovice. Části těchto areálů navíc leží v těs
né blízkosti Labe, a proto jsou pravděpodobné i další cesty transportu, 
než je vyčíslený hmotnostní tok kontaminantů podzemní vodou. Ekolo
gická zátěž areálu Spolchemie Ústí nad Labem je pro tok Labe riziková 
relativně méně. Ekologická zátěž LZ Draslovka v současnosti tok Labe 
kontaminanty nedotuje.
Výsledky  vyhodnocené  relativní  rizikovosti  zájmových  ekologických 

zátěží pro tok Labe se generelně shodují s výsledky prioritizace ekolo
gických zátěží MŽP [6], kde rizikovost ekologické zátěže Synthesie byla 
ohodnocena bodovou hodnotou 9,75 z maximálně deseti možných bodů, 
ekologická zátěž Spolany hodnotou 6,2 bodu, zatímco ekologická zátěž 
Spolchemie „jen“ 2,65 a LZ Draslovka 2,05 bodu.
Postup sanačních prací místně nemusí odpovídat zjištěné rizikovosti 

zátěže.  Zatímco  v areálech Spolchemie  a Draslovky  proběhly  a probí
hají intenzivní sanační práce a v areálu Spolany se uskutečnila sanace 
dvou významných částí ekologické zátěže, skládkový areál Synthesie na 
adekvátní sanaci  většiny  znečištěných starých skládek a podzemních 
vod stále čeká.

Závěry
•  Průzkumu byly podrobeny čtyři závažné ekologické zátěže v blízkosti 
Labe, a to  lokality Synthesia u Pardubic, Spolana Neratovice, Spol
chemie Ústí nad Labem a Lučební závody Draslovka v Kolíně. Areály 
jsou kontaminovány širší škálou látek z ekologických zátěží.

•  Zhotovené modely proudění podzemních vod umožnily mj. kvantifikovat 
přísun jednotlivých kontaminantů podzemní vodou do povrchové vody 
Labe.

•  Areál Synthesie u Pardubic má ze čtyř zkoumaných areálů nejvyšší 
prokazatelný vliv na tok Labe, šíří se z něj mj. chlorované benzeny 
a PCB.

•  Existuje vysoká pravděpodobnost šíření pesticidů z ekologické zátěže 
areálu Spolany do toku Labe, tento areál ale není významným zdrojem 
kontaminace PCB.

•  Ekologická zátěž podzemních vod areálu Spolchemie nemá na kvalitu 
povrchových vod výrazný přímý vliv. 

•  Kontaminované podzemní vody z areálu LZ Draslovka Kolín nedotují 
kontaminanty  tok  Labe,  ale  blízké  jímací  území,  vlivem  sanačního 
čerpání a ředění však tento vliv není v současnosti významný.

•  Vyzdvihnout je třeba značné úsilí státních institucí vedoucí k sanaci 
ekologických zátěží. Postup prováděných sanačních prací však často 
neodpovídá  prioritě  rizikovosti  kontaminovaného místa  ani  dopadu 
dané ekologické zátěže na povrchové toky.

Poděkování
Výzkum byl realizován za finanční podpory SP/2e7/229/07. Významná 
část  podkladů  byla  poskytnuta  se  souhlasem  jednotlivých  podniků, 
poděkování patří i pracovníkům těchto společností, bez nichž by výzkum 
nemohl být proveden. 
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Contaminated sites influence on the Elbe (Labe) River 
(Eckhardt, P.)

Text summarizes the results of influence of soils and groundwater 
contamination of four large chemical plants on the elbe (labe) 
River.
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Hydraulický výzkum vodního díla Děčín
Gabriel, P., Libý, J., Fošumpaur, P. 
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, 76 stran, 72 obrázků, 58 lit. odkazů, 
ISBN 9788085900859.

Koncem roku 2008 vyšlo ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 
T. G. Masaryka, v.v.i., druhé upravené a doplněné vydání celobarevné 
publikace Hydraulický výzkum vodního díla Děčín autorů prof. Ing. Pavla 
Gabriela, DrSc., a Ing. Josefa Libého, CSc., z VÚV T.G.M., v.v.i., a Ing. 
Dr. Pavla  Fošumpaura  z ČVUT  v Praze. Publikaci  lektorovali  prof.  Ing. 
Dr. Pavel Novák, DrSc., emeritní profesor University of Newcastle upon 
Tyne z Velké Británie, a prof. Ing. Pavel Dvořák, DrSc., emeritní profesor 
Českého vysokého učení technického v Praze.
Publikace obsahuje výsledky hydraulického výzkumu projektovaného 

plavebního stupně Děčín na dolním Labi, realizovaného v letech 2002 
až 2007 kolektivy pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v.v.i., a katedry hydrotechniky Fakulty stavební Českého 
vysokého učení technického v Praze. Výzkum byl realizován na velkém 
hydraulickém modelu plavebního stupně Děčín  (dosud umístěném ve 
velké  hale  hydraulických  laboratoří  ústavu)  a na  rozsáhlém hydraulic
kém modelu říční tratě Labe v úseku Děčín–Hřensko (který našel trvalé 
umístění v areálu ústavu v PrazePodbabě), se současným využitím 1D, 
2D a 3D matematických modelů.
Rozsáhlá recenze prvního vydání  této publikace byla zveřejněna ve 

VTEI  (Vodohospodářské  technickoekonomické  informace),  ročník 50, 
2008, ISSN 03228916, příloze časopisu Vodní hospodářství č. 4/2008 
(recenzent: Ing. Ludvík Doležal, CSc.). Publikaci se již dostalo mnoha 
uznání. Jako příklad uvádíme to, které přejímáme z lektorského posudku 
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in memoriam
doc. RNdr. Václav Zajíček, CSc.  

S pocitem smutku jsme přijali zprávu o úmrtí doc. 
RNDr. Václava Zajíčka, CSc., který zemřel 20. ledna 
2009 v Praze.
Narodil se 27. října 1924 v Kutné Hoře. Dětství, 

mládí i významnou část podzimu svého života prožil 
ve Světlé nad Sázavou. Po ukončení gymnázia v Hav
líčkově  Brodě  studoval  v Praze  Přírodovědeckou 
fakultu UK, obor geografie a geologie, a současně 
na  konzervatoři  hru  na  varhany.  Dále  studoval 
hydrografii  a doktorát  pak  získal  na Masarykově 
univerzitě v Brně. 
Do  Výzkumného  ústavu  vodohospodářského  nastoupil  po  studiích 

v roce 1951, nejdříve na pracoviště v Bratislavě a od roku 1954 pra
coval v odboru hydrologie v Praze. V jeho pracích se uplatňovala snaha 
o postižení  širších  souvislostí  plánovaných  a navrhovaných  zásahů 
do  režimu  podzemních  vod  nejen  v Podunají  (zakládal  pozorovací  síť 
podzemních vod na Žitném ostrově), ale i při regionálních průzkumech 
v kvartérních a v pozdější době i křídových oblastech. Vždy se snažil brát 
v úvahu i krajinotvorné působení vodohospodářské výstavby a byl jedním 
z prvních vodohospodářů, který usiloval o respektování zásad ochrany 
přírodního a životního prostředí.
Václav Zajíček se věnoval i pedagogické činnosti. Přednášel na Příro

dovědecké fakultě UK. Po roce 1989 byl jmenován docentem a stal se 
poradcem ministra životního prostředí. Zapojoval se i do mezinárodních 
vědeckých výzkumů. 
Po odchodu do důchodu v roce 1992 trávil většinu času ve Světlé nad 

Sázavou. Jako odkaz se snažil zachránit strojní dílnu znárodněnou jeho 
otci, pracoval v městském zastupitelstvu, v komisi pro rozvoj města, spo
luzakládal Vlastivědný kroužek Světelsko. Problematiku rozvoje města, 
jehož byl od roku 1999 čestným občanem, pomáhal svými návrhy řešit 
prakticky až do konce života.
Soupis jeho odborných prací zahrnuje několik desítek položek. Z nich 

uvádíme alespoň výběr:

Zajíček, V., Hálek, V., Čistín, J., Gyalokay, M. (1960) Vztahy povrchových 
a podzemních poříčních vod. Bratislava, Vydavateľstvo SAV.

Zajíček, V. (1970) Umělá akumulace podzemních 
vod, VÚV. 
Zajíček, V. (1973) Vodní dílo Lipnička – funkce na 

Sázavě v souvislosti s problematikou Želivky, VÚV.
Zajíček, V. (1974) Optimalizace hospodářského 

rozvoje území a tvorby životního prostředí v mode
lovém povodí, VÚV.
Zajíček,  V.,  Smola, M.,  Severýn,  J.,  Štusová, 

Z.  (1975) Ochrana podzemních  vod,  jejich  využití 
a rozmnožování:  Zhodnocení  přírodních podmínek 
pro umělé doplňování vodárensky využitelných pod
zemních vod v ČSR, VÚV. 
Váša,  J.,  Kněžek, M.,  Olmer, M.,  Zajíček,  V., 

Severýn,  J.,  Plachý,  V.,  Jandová,  J.  (1979)  Vodní 
bilance,  tvorba  a ovlivňování  odtoku:  Složky  bilance  podzemních  vod 
v přirozeném oběhu jako podklad pro využití a ochranu, VÚV.
Zajíček, V. a kol. (1981–1984) Optimalizace vodního režimu v rámci 

krajinných systémů, VÚV.
Zajíček, V. a kol.  (1986–1988) Racionální  regulace vodního režimu 

vybraných pramenných oblastí: Oblasti se zvláštním ochranným režimem 
Želivka a související území, VÚV.
Nesměrák, I., Novák, J., Jedlička, B., Zajíček, V., Mokroš, J., Hoffma

nová, Z. (1989) Ochrana vod před znečištěním: Způsob ochrany vodních 
zdrojů v  jednotlivých geologických útvarech a optimalizace PHO, VÚV.
Zajíček, V. (1988) Úloha vodohospodářského činitele v urbanizačním 

vývoji: Racionalizace rozvoje sídel a péče o životní prostředí. Praha: VÚV.
Zajíček, V., Zahradníček, J. (1988) Regionálni faktor při vzniku povodní 

a extrémních malých vod. Zábrana škod., roč. 36, č. 2.
Zajíček, V. (1990) Základní typy českých toků z hlediska vazeb povr

chových a podzemních vod. III. československé hydrologické dny. České 
Budějovice, DT ČSVTS.

K výsledkům jeho práce se budeme jistě často vracet a připomeneme 
si jej tak nejen jako vynikajícího odborníka, ale také jako charakterního 
a vzácného člověka.

ing. Anna hrabánková

profesora  Pavla Nováka:  „Hlavní  účel  navrženého  textu  je  informovat 
čtenáře v jedné publikaci o metodice a zaměření výzkumu, jeho postupu 
a o úpravách  projektu  založených  na  výsledcích  výzkumu.  Tento  účel 
navržená publikace dokonale splňuje. Navržená publikace má však další 
důležitý přínos. Hydrotechnický výzkum vodních děl je v současné době 
zaměřen na hybridní studie kombinující fyzikální modely s matematickým 
přístupem. Toho času neexistuje mnoho publikací, které jasně demonstrují 
výhody tohoto přístupu. Jelikož výzkum vodního díla Děčín je dobrým příkla
dem hybridního modelování, navíc doplněného výzkumem na vzduchových 
modelech, publikace je důležitá pro informaci odborné veřejnosti a význač
ně reprezentuje pokročilé pracovní metody VÚV T.G.M., v.v.i.“

Effect of Polluted Sediments Settled in Flood Plains on Environ-
ment and Ground Water
Rudiš, M., Nol, O., Valenta, P.
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, ISBN 9788085900873.

Publikace,  která  vychází  v angličtině,  shrnuje metody  a  výsledky 
dosažené při řešení mezinárodního projektu AquaTerra, podporovaného 
Evropskou unií.

V české  části  projektu  byl  výzkum  zaměřen  na modelování  účinku 
starých  zátěží  v sedimentech  Labe  resuspendovaných  povodňovou 
epizodou na údolní nivy a jejich podzemní vody. 
Během výzkumu byly identifikovány lokality v Labi, obsahující sedimenty 

znečištěné starými zátěžemi. Byl proveden chemický a fyzikální průzkum 
těchto lokalit (např. metodou radarového průzkumu dna nádrží, speciálně 
vyvinutou sondou pro určení charakteristik nezpevněných sedimentů aj.). 
Pro popis transportu a sedimentace resuspendovaných sedimentů byl 
použit simulační model FAST 2D rozšířený o člen vyjadřující sedimentaci. 
Účinek sedimentů usazených v údolní nivě během povodňové epizody 
na podloží a podzemní vodu byl řešen simulačním modelem MODFLOW. 
Jako  charakteristika  znečištění  byl  použit  zinek.  Výpočet  změny  jeho 
koncentrace v čase byl proveden pro skutečné fyzikální charakteristiky 
sedimentů a podloží s výsledkem, který udává minimální změny kvality 
vody v průběhu několika desítek let.
Tyto úkoly řešil Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 

ve spolupráci s Aquatestem, a. s., a Stavební fakultou ČVUT.

Publikace  lze  objednat  ve  VÚV  T.G.M.,  v.v.i.,  u  pí  Kückové  (tel. 
220 197 260, email: Zuzana_Kuckova@vuv.cz)

Redakce
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WATENVI o dotacích z OPŽP
Už více než 300 žádostí o platbu podali na Státní fond životního 

prostředí ČR (SFŽP) příjemci dotací. Všechny úspěšně prošly pře-
depsanými administrativními kroky. Právě o dotacích z Operačního 
programu životního prostředí (OPŽP) se bude jednat v rámci dopro-
vodného programu po celou dobu konání mezinárodního vodohos-
podářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se uskuteční 
na brněnském výstavišti ve dnech 26. až 28. května 2009.

Za svoji patnáctiletou historii se tento veletrh vypracoval na obo-
rově největší výstavní projekt ve střední a východní  Evropě. Tvoří 
jej mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZA-
CE, kterou pořádá SOVAK ČR a mezinárodní veletrh techniky pro 
tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Zvýrazněnými 
tématy budou v roce 2009 obory „Vodohospodářství“, „Zpracování 
a využití odpadu“ a „Environmentální technologie“.

Do ochrany životního prostředí proudí stále větší finanční pro-
středky. Důležitost takových investic si uvědomuje nejen Evropská 
unie, ale také jednotlivé společnosti. Tento trend se kladně projevuje 
i na veletržním projektu. V případě zahraničních vystavovatelů se 
na něm prezentují většinou firmy z vyspělých zemí západní Evropy. 
Mezi návštěvníky naopak převládají zástupci firem ze států, které 
ještě čekají významné investice do vodního hospodářství, vodní 
a odpadové infrastruktury a ochrany životního prostředí.
Setkání Vodních ředitelů evropské sedmadvacítky

Brněnské výstaviště se stane místem setkání Vodních ředitelů evrop-
ské sedmadvacítky. ČR se mimo jiné zavázala implementovat Rámco-
vou směrnici o vodní politice do národní legislativy. Směrnice nově 
zavádí integrovanou vodní politiku a podporuje spolupráci členských 
států v oblasti zachování a zlepšení stavu vod a jejich jakosti. Rámcová 
směrnice vznikala v průběhu 90. let a zahrnuje péči o vodu ve všech 
jejich formách. V současnosti představuje nejvýznamnější legislativní 
nástroj v celoevropském procesu ochrany vod až do roku 2027.

Grémium Vodních ředitelů je nejvyšším rozhodujícím orgánem 
v oblasti VODA a svolává jej země, která právě předsedá Evropské 
unii. Česko je v grémiu zastoupeno představiteli obou ústředních 
vodoprávních úřadů (MŽP a MZe). Grémium schvaluje jednotlivé 
dokumenty a kontroluje proces implementace Rámcové směrnice 
v členských zemích. V roce 2007 byla přijata významná směrnice 
pro oblast povodňové ochrany, která si klade za cíl vyhodnotit 
povodňová rizika v členských zemích a přijmout potřebná opatření. 
Tato problematika se již v souvislosti s výskytem katastrofálních 
povodní v uplynulých letech dostala do centra pozornosti řady 
mezinárodních aktivit v různých povodích evropských řek včetně 
Labe, Odry a Dunaje.  
Přijedou obchodníci a specialisté z celého světa

Přestože některé obory v současnosti zažívají problémy, spo-
lečnosti zaměřené na envinromentální technologie tento trend 
nepociťují. Svoji účast na Watenvi již potvrdila většina tradičních 
vystavovatelů a hlásí se i noví zájemci jak z tuzemska, tak zahraničí, 
například z Holandska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a dalších 
zemí. Oficiální prezentaci připravuje Německo. Velký zájem o nové 
technologie a technologické celky projevilo Chorvatsko, odkud při-
jede poměrně početná obchodní mise. „Zatímco například v Česku 
je odkanalizovaných a vyčištěných 80 procent měst a obcí, v Chor-
vatsku je to pouze procent pět. Proto je z chorvatské strany zájem 
o čistírny odpadních vod, vodohospodářské projekty, ale i o vše, co 
mohou vidět právě na WATENVI,“ řekl obchodní manažer veletrhu 
Watenvi Michal Polášek. 

K tradičním akcím Watenvi patří doprovodná konference – Účet-
nictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické 
a makroekonomické úrovni, která se uskuteční v areálu výstaviště 
25.–27. května 2009. Organizátory jsou MŽP, MU v Brně, Univer-
zita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká 
škola ekonomická v Praze,Vysoká škola ekonomie a managamentu 
v Praze. Toto účetnictví je nástrojem, který slouží na podporu roz-
hodování v podniku, hodnotí ekonomické dopady šetrného přístupu 
k životnímu prostředí a přispívá k úspěšnému podnikání. Na kon-
ferenci vystoupí řada odborníků nejen z ČR, ale také ze Slovenska, 
USA, Polska a dalších zemí.
Vodohospodářské projekty mají zelenou

Stejně jako loni budou mít společnou expozici MŽP a Státní fond 
životního prostředí, který poskytne zájemcům veškeré informace 
o možnosti získání financí. Z OPŽP by mohla být, zhruba rok od 
schválení programu, uvolněna více než jedna miliarda korun. Ty by 
měli dostat příjemci na své účty. „Je to dobrý pocit, za kterým se skrý-
vá usilovná práce administrativních pracovníků fondu,“ zhodnotil 
situaci Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP. Podotkl, že financová-
ny byly zejména tzv. rychlé projekty na zateplování škol, ale též se 
rozběhlo i průběžné financování vodohospodářských projektů.

K výraznému nárůstu došlo poté, co v polovině listopadu minu-
lého roku doporučil Řídící výbor ministrovi Martinu Bursíkovi ke 
schválení 175 vodohospodářských projektů. Ty se ucházely o pod-
poru z Prioritní osy 1 programu v rámci III. výzvy OPŽP. Projekty 
reprezentovaly celkovou dotaci z Fondu soudržnosti ve výši přes 
13,4 miliardy korun. Šlo o největší objem podpory v historii SFŽP 
navržené ke schválení v rámci jedné výzvy. 
Barák: Většina aglomerací se vyrovná s požadavky EU

Česko totiž tlačí snížení znečištění z komunálních zdrojů do roku 
2010 v rámci požadavků Evropské unie. Podle informací odborníků 
se v podstatě daří tento závazek naplňovat. „Stále probíhá příjem 
žádostí na dotace z Operačního programu Životního prostředí 
prioritní osy 1,“ uvedl František Barák, předseda představenstva 
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Je tedy zřejmé, že 
většina z více než 525 aglomerací se vyrovná s přísnějšími evrop-
skými standardy čištění městských odpadních vod. Znamená to, že 
stihne rekonstrukci a výstavbu nových čističek do 1. ledna 2011. 

„Přesto několik desítek měst a obcí nestačí zřejmě opatření zajis-
tit. Někde chybí příslušná povolení, jinde je nedostatek finančních 
zdrojů. Připouštím, že v některých sídlech panuje nezájem o tuto 
oblast,“ podotkl Barák. Připomněl, že dotace měly pouze přispět 
k zajištění plnění směrnice EHS 91. Většinu finančních zdrojů si 
musí vlastníci vodárenského majetku zajistit sami. 

Na otázku, které odvětví lidské činnosti je nyní největším zdrojem 
znečištění vod, odpověděl: „Největšími znečišťovateli u nás jsou velká 
města a významné průmyslové podniky, především chemické pro-
vozy, papírny a celulózky. Ale za posledních patnáct let v ČR došlo 
vzhledem k restrukturalizaci průmyslu a zániku některých odvětví 
k výraznému poklesu při vypouštění znečistěných vod. Významně se 
také podařilo snížit množství nebezpečných a zvláště nebezpečných 
látek. Většina velkých měst i průmyslových podniků mnoho investo-
vala a stále investuje do procesů čištění odpadních vod. 
Principy ochrany před povodněmi ve světě

Nedílnou součástí Watenvi jsou ukázky ochrany proti vodě ve 
speciálně upraveném bazénu před pavilonem Z. Ochrana před 
povodněmi stále nabývá na významu a zůstává středem pozornosti 
odborníků z celého světa. Není náhodou, že ústředním tématem 
projektu pro rok 2009 jsou „Principy ochrany před povodněmi ve 
světě“. Právě na praktické zkušenosti s budováním protipovodňo-
vých opatření ve vybraných městech bude zaměřena stejnojmenná 
mezinárodní konference. Systémy vlastních opatření budou prezen-
tovat města Praha, Drážďany, Hamburk, New Orleans, Rotterdam, 
Londýn, Benátky, Winnipeg, Hitzacker a další. Další blok přednášek 
se bude týkat mobilních protipovodňových hrazení a harmonizace 
způsobu testování v rámci EU.

Do konce roku 2012 má ČR na protipovodňová opatření připra-
veno zhruba 14 miliard korun. Deset miliard bude směřovat na 
poldry a protipovodňová opatření většího rozsahu. Čtyři miliardy 
pak budou investovány do odbahnění rybníků a na menší projekty 
spíše lokálního významu. 

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI

tel.: +420 541 152 890, fax: +420 541 152 889
E-mail: jtyrichova@bvv.cz
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Dva úhly pohledu
Dne 22. 1. se uskutečnilo v Kobylí na 

Moravě pracovní setkání odborníků z oblasti 
ochrany povrchových vod a z oblasti čištění 
odpadních vod. Jsou to dvě skupiny lidí, kte-
ré, ač řeší stejný problém (ve výsledku čistotu 
povrchových vod), se bohužel stále potkávají 
minimálně. Ukazuje se, že každá z těchto sku-
pin má pochopitelně své priority, o kterých je 
přesvědčena, že jejich preference je správná. 
Tím, že dochází k minimální konfrontaci 
těchto názorů, nejsou někdy skutečné zájmy 
těchto skupin shodné a míjejí se – tak trochu mimoběžky. To je důvod, 
proč jsme si tento výraz vypůjčili pro název setkání.

Z logiky věcí ale vyplývá, že zájem a cíl by měly být společné: čistá 
voda v krajině! Dle mého názoru by tedy asi mírně správnější bylo 
začít na tocích – od požadavků na ně by se měly odvíjet požadavky na 
čištění odpadních vod a na další chování různých subjektů ve vztahu 
k jakosti vod v tocích. Pochopitelně včetně zohlednění efektivnosti 
a ekonomičnosti počínání. Je třeba si také uvědomit, že ČOV jsou jen 
jedním z příčin problémů v tekoucích vodách.

Hlasitým a kvalifikovaným názorem je pohled ze strany provozo-
vatelů a vlastníků kanalizací, kteří říkají, že je třeba nároky na úroveň 
čištění vod sladit se sociální únosností a volit takové technologie, které 
jsou především ekonomicky únosné a dávat pouze takové požadavky 
na stupeň vyčištění vod, které odpovídají těmto technologiím. 
Dialog obou stran

Cílem semináře tedy bylo sblížení názorů obou stran, tj. vyjasnění 
si stanovisek, prezentace názorů a vzájemné pochopení pohledů na 
problematiku. Případně i hledání východisek.

Sice nějaký ucelený oficiální materiál nevznikl, ale bylo by škoda 
názory a skutečnosti, které zazněly, nepublikovat. A tak dále uvádím 
několik mých subjektivních postřehů, zatím bez ladu a skladu.
Problematika dusíku

Z pohledu managementu toků jsou přísné hodnoty pro vypouš-
tění vyčištěných vod v parametru celkový dusík nesmyslně nízké. 
Bylo konstatováno, že toky dusičnany potřebují k rozkladu orga-
nické hmoty a k denitrifikačním pochodům a v řadě případů jsou 
pak následně uměle do toků dodávány v řádech tun. Tj. na jedné 
straně lpíme na každém odstraněném miligramu dusíku, na dru-
hé straně se dávkují tuny… Pro toky by tedy bylo ideální, kdyby 
z ČOV odcházelo mnohem víc dusičnanů, tj. minimalizovat nebo 
nepožadovat tak pokročilou denitrifikaci.

Z pohledu technologů ČOV byla argumentace pro odstraňování 
dusíku založena na tom, že po stránce energetické by si čistírny 
bez denitrifikace zhoršovaly ekonomiku (kyslík v dusičnanech je 
využíván k redukci organické hmoty v rámci čištění vod) a kdyby 
k denitrifikaci na ČOV nedocházelo, vznikaly by technologické 
problémy dané např. změnou pH (v případech, kdy by obsah dusič-
nanů byl vyšší než 10 mg/l ???). Dalším argumentem pro požadavek 
nízkých odtokových parametrů na celkový dusík bylo to, že z části 
povrchových vod se vyrábí voda pitná (až 65 % veškeré pitné vody) 
a vyšší obsah dusíku by působil problémy při úpravě vody. Nicmé-
ně, po debatě však bylo konstatováno, že mírnější požadavky na 
denitrifikaci a celkový dusík by nebyly zas až takovým problémem. 
Po stránce legislativní by dokonce byla možná i průchodná změna 
ve stanovení vyšších imisních limitů (v emisních limitech je to poli-
tický problém navazující na naše závazky vůči EU). I tak by došlo 
k milionovým úsporám a navíc by tento postup ve většině případů 
pomohl tokům, zejména těm, které ústí do nějaké nádrže. Pomohlo 
by to redukovat i organické usazeniny, které jsou zdrojem inokula 
sinic! To je určitě konstatování hodné dalšího rozpracování.
Problematika fosforu

Fosfor je hlavní příčinou trofizace vod. Odborníci na kvalitu 
vody v tocích tedy konstatovali, že požadavky i legislativa týkající 
se množství vypouštěného fosforu z ČOV jsou trochu jinde než 
potřeby toků. Pokud chceme dosáhnout takového stavu trofie 
vod, jaký jsme si předsevzali, pak legislativou požadované imisní 
hodnoty (a tedy v řadě případů i povolované emisní hodnoty) 
jsou dnes mnohem vyšší než je únosné. Ve srovnání s údaji např. 
OECD nebo navrhovanými předpisy okolních zemí (konkrétně 
Rakouska) jsou 5–10násobně vyšší než je potřebné. Požadavky na 
fosfor (imisní hodnoty) by se měly pohybovat v koncentracích do 
20 mikrogramů na litr. Tj. na desetinásobně nižších koncentracích 
než požaduje současná legislativa, která u nás, a to i v případě BAT, 

Mimoběžky 2009 
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vycházela z toho, že by technologie měly být 
především i ekonomicky únosné. Ukázalo se, 
že zde vzniká rozpor mezi potřebou přírody 
a naší ochotou (ekonomickými možnostmi) 
problém řešit. Otázkou je, zda následky neře-
šení (následné zásahy v přírodě a náklady 
vyplývající ze zdravotního postižení populace 
cyanotoxiny) nebudou dražší, než kdyby se 
použily lepší, a tedy ekonomicky náročnější 
technologie čištění vod. 

Další důležitou otázkou je, zda snížení 
produkce fosforu z jiných zdrojů než ČOV by 

nebylo snadnější a cenově přístupnější. Je však jasné, že tam, kde 
převážnou část vod v toku při bezdešťném odtoku tvoří vyčištěné 
odpadní vody ústící do stojatých vod, je použití účinných techno-
logií nutností. Pokud chceme vodní útvar zachovat v dobrém stavu 
např. pro rekreaci, použití pokročilých technologií se nevyhneme 
– vedle chemického srážení a filtrace a dalších způsobů odstra-
ňování tak přijdou ke slovu i různé další systémy, např. systém 
DESAR, při nichž dochází k minimalizaci vypouštění nutrientů 
do povrchových vod a další technologie, kdy k vypouštění vod 
nedochází vůbec.

Co se týká dalších zdrojů fosforu, bylo by třeba, aby byly podrob-
ně zmapovány, jak po stránce výskytu v povodí, tak co do zdrojů 
obecně. Zvýšila by se tak podstatně efektivita prostředků vynakláda-
ných na odstraňování fosforu. Zatím bohužel není informací tolik, 
kolik bychom si přáli a jak by si tato problematika zasluhovala.
Obecné zdroje fosforu

Je logické, že pokud by byly známy největší zdroje, bylo by možno 
zakročit již u těchto zdrojů, a to buď místně, nebo obrazně. Pokud je 
zdrojem např. průmyslová prádelna nebo textilní výrobna (prav-
děpodobně největší průmyslové zdroje fosforu), mělo by odstranění 
fosforu probíhat ještě před vypouštěním do toků nebo kanalizace.

Je známo, že zdrojem fosforu jsou i přípravky používané ve vodá-
renství k ochraně vodovodních potrubí proti korozi, tj. s každým 
litrem pitné vody dodáme i trochu fosforu do odpadních vod.

Zjevně největším producentem fosforu jsou však asi prací práš-
ky a prášky používané v myčkách na nádobí. I přes zákaz prodeje 
fosfátových pracích prášků pro individuální potřebu není problém 
tyto nakoupit např. v obchodních domech Makro, kde jsou sice 
deklarovány jako určené pro prádelny, ale ve skutečnosti dostupné 
všem. A nákup těchto prášků podporují jejich cenové relace. Jen 
pro zajímavost – pokud vycházím z toho, že odstranění 1 kg fosforu 
z odpadních vod stojí 160 Kč, tak pokud bychom tuto cenu přičetli 
k ceně pracích prášků, bylo by po konkurenční výhodě. 

Dalším významným zdrojem fosforu v tocích jsou odlehčovací 
komory na jednotné stokové síti. Dokonce je u některých měst 
prokázáno, že únik nutrientů přes odlehčovací komory se rovná 
součtu vypuštěných nutrientů ve vyčištěné vodě z ČOV. Tento 
problém navíc zvýrazňuje to, že např. sinice jsou schopny tyto rázy 
využít (akumulují P), a dokonce to podpoří i jejich růst. Cesta k lep-
ším bilancím nutrientů v tocích tak vede i přes lepší hospodaření 
s dešťovou vodou: snižovat a zpomalovat odtoky a tím minimalizo-
vat události, při nichž dochází k odlehčení.
Jak přimět provozovatele ČOV snižovat fosfor ve vypouštěných 
vodách?

Padl názor, že klasicky, tedy cukrem a bičem. Jako bič použít 
zákazy a nařízení a jako cukr pak ekonomickou motivaci – parado-
xem je, že pokud projde návrh v novele Vodního zákona, tak bude 
údajně poplatek za vypouštění fosforu nižší než náklad potřebný 
na jeho odstranění (tj. došlo by spíše k ekonomické demotivaci, 
protože za kilogram vypuštěného fosforu má znečišťovatel platit 
110,- Kč, kdežto náklady na vyčištění jednoho kilogramu fosforu 
činí přibližně 160,- Kč). 

Jak snižovat další zdroje fosforu?
Prací prášky – nejjednodušší by byl zákaz veškerých prostředků 

na bázi fosforu, tak aby nebylo možné obcházení stávajícího naří-
zení, případně povinnost srážení fosforu u zdroje za prádelnami 
(náklady na čištění by tak nesl znečišťovatel a ne všichni občané) 
nebo zahrnutí ceny za opatření na odstraňování fosforu z prostředí 
do ceny výrobků formou ekologické daně (a tak vlastně ekonomický 
tlak na změnu). Obdobně i u prášků do myček na nádobí.
Existují technologie schopné snižovat koncentrace fosforu 
na únosnou mez? 

Ano, existují, není možné se vymlouvat, že k dispozici nejsou, 
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jejich pořizovací a provozní náklady však povedou k dalšímu 
zdražení vody všeobecně – což může způsobit politické problémy. 
Otázkou však je, zda následná opatření, která mají zabezpečit mož-
nost využití povrchových vod pro rekreaci a výrobu pitné vody, 
nebudou ještě dražší a zda např. srážet chemicky fosfor není lepší 
na ČOV než pak dodatečné srážení na lokalitě, kde se navíc jedná 
o provizorní řešení, při kterém se fosfor z vody vlastně nedostane 
ven, pouze se zachytí v sedimentech.
Je zřejmé, že celá tato problematika je politicky citlivou 
otázkou

Váhání s rozhodnutími v této oblasti však vedou jen ke zvyšování 
zátěží v přírodě. Zdravý rozum tedy spíše velí začít se chovat odpo-
vědně a řešení problému neodkládat nebo oddalovat polovičatými 

řešeními. Je nutné začít co nejdříve uplatňovat veškerá preventivní 
opatření (tj. opatření vedoucí ke snížení vnosu fosforu do povrcho-
vých vod), i za cenu, že tato opatření povedou ke zvýšení nákladů 
jednotlivců. Což u jednotlivých lidí, pokud by se rozhodovali každý 
sám za sebe, by asi bylo nakonec únosné a zdůvodnitelné (chceme 
zdravé děti, čistou vodu, použitelnou přírodu), ale je třeba vidět, 
že z politického pohledu jsou tyto náklady jednotlivců zároveň 
i osobními náklady voličů… nebo nemalou částkou ve státním 
rozpočtu.

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
ploteny@asio.cz

Hydrogeologický kongres
Česká asociace hydrogeologů ČAH, Česká komora IAH, HGF VŠB-

TU Ostrava, PřF UK v Praze, Slovenská asociácia hydrogeológov 
SAH, Slovenská národna skupina IAH a Katedra hydrogeológie PrF 
Univerzity Komenského v Bratislave srdečně zvou všechny zájem-
ce na vrcholnou odborně –společenskou akci české a slovenské 
hydrogeologické obce, která navazuje na tradici československých 
hydrogeologických konferencí, na 10. ČESKO-SLOVENSKÝ MEZI-
NÁRODNÍ HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES, který se koná ve 
dnech 31. 8. – 3. 9. 2009 v prostorách nové auly Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava. Tématem kongresu je Voda – stra-

tegická surovina pro 21. století. Souběžně se na stejném místě a ve 
stejném čase koná 1. český národní inženýrsko-geologický kongres 
s mezinárodní účastí, s tématem Rizika v inženýrské geologii, na 
jehož jednání budou mít účastníci hydrogeologického kongresu 
volný přístup. Bližší informace, kontakty a on-line přihlášky na 
www.cshg.cz, případně pište na e-maily nada.rapantova@vsb.cz, 
arnost.grmela@vsb.cz, jvdatel@gmail.com, nebo volejte na tele-
fony 596 993 500, 596 993 501 nebo mobil 604 381 243. Poštovní 
adresa: Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 7. lis-
topadu 15, 708 33 Ostrava–Poruba. Zvýhodněnou cenu vložného 
je možné platit do 31. 5. 2009!

 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v spoluprá-
ci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodá-
renských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, 
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou členom ZSVTS  

pri VÚVH
Vás pozývajú na 6. bienálnu konferenciu s medzinárodnou 

účasťou 

Rekonštrukcie stokových sietí  
a čistiarní odpadových vôd 

21.- 23. 10. 2009, Podbanské 

Program konferencie je zameraný na následné oblasti :
	legislatívne a koncepčné východiská pre modernizáciu ČOV 

a stokových sietí
	rekonštrukcia a intenzifikácia stokových sietí a ČOV s využitím 

prostriedkov fondov EÚ
	vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí 
	rekonštrukcia mechanicko-biologického stupňa, kalového a ply-

nového hospodárstva ČOV, kogenerácia, prevádzkové a ekono-
mické efekty ČOV

	materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí 
a ČOV

	ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti sto-
kových sietí a ČOV

	špecifiká prevádzky priemyselných ČOV 
	prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových 

sietí
	prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie

Dôležité termíny:
17. 4. – zaslanie abstraktov príspevkov a predbežných prihlášok 
31. 5. – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov 
pre autorov príspevku, rozoslanie programu a záväzných prihlášok 
17. 8. – zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkla-
dov pre reklamu v zborníku
do 30. 9. – doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz 
o platbe, prerokovanie reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
21. – 23. 10. – 6. konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, 
Podbanské

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429, mobil: +421-918 360 165,  
fax : +421-2-544 11 941, e-mail: drahovska@vuvh.sk
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The Failure of Embankment Dams  
due to Overtopping (Jan Jandora, Jaromír Říha)

V brněnském nakladatelství VUTIUM vyšla začátkem září roku 
2008 rozšířená a doplněná anglická verze publikace Porušení sypa-
ných hrází v důsledku přelití pracovníků Ústavu vodních staveb 
FAST VUT v Brně Ing. Jana Jandory, Ph.D. a prof. Ing. Jaromíra Říhy, 
CSc. Monografie je výsledkem několikaleté tvůrčí badatelské činnos-
ti autorů a pracoviště v oblasti, která je s ohledem na mimořádné 
hydrologické situace a jejich následky v posledních několika letech 
v ČR i ve světě velmi aktuální. Jedná se o extrémní hydrologické 
situace v povodích, při kterých došlo k poru-
šení řady sypaných hrází v důsledku jejich 
přelití. Publikace je velmi cenným a vhodným 
studijním materiálem nejen pro specializované 
odborníky v oboru přehradního inženýrství, ale 
i pro širší odbornou veřejnost, která se z publi-
kace dozví potřebné informace o mechanizmu 
porušování sypaných hrází při jejich přelití. 
Publikace obsahuje jak teoretické, tak praktické 
poznatky a zkušenosti, je doplněna o obrazovou 
a grafickou část, čímž se stává vhodnou pomůc-
kou jak pro projektanty a provozovatele těchto 
děl, tak pro pracovníky státní správy, kteří se 
podílí na schvalovacím procesu při přípravě, 
výstavbě a provozu sypaných hrází. Publikace 
v anglickém jazyce jistě najde své uplatnění 
i v mezinárodním měřítku na půdě Mezinárod-
ního přehradního výboru (ICOLD).

Publikace je členěna celkem do třinácti 
kapitol, z nich jednu tvoří úvod, osm kapitol 
se zabývá jádrem popisované problematiky 
a posledních čtyři jsou podpůrné kapitoly, 
jejichž obsah ulehčuje čtenáři orientaci při čtení 
a dává přehled o dalších informačních zdrojích 
souvisejících s tématem publikace.

Úvodní kapitola podává informaci o poru-
chách sypaných hrází, klasifikuje jejich příčiny 
a na obrázcích je názorně prezentuje. Závěrem 
této kapitoly je popsáno porušení hrází přelitím 
a průběh takto vzniklé umělé povodňové vlny pod hrázi a ve vlastní 
nádrži.

Ve druhé kapitole je definováno porušení hrází přelitím a jsou 
zde uvedeny a podrobně vysvětleny základní parametry charakte-
rizující porušení hrází přelitím, mezi které patří časové charakte-
ristiky, rozměrové charakteristiky a průtok nádrží.

V následující kapitole je zpracována statistika poruch hrázo-
vých systémů, z nichž je především podrobně zpracována statistika 
vysokých přehradních hrází. Na základě dostupných informací 
ve světě i u nás je uveden přehled o vybudovaných přehradách, 
přehled o protržených a rozplavených přehradách a zpracována 
statistika možných poruch přehrad. Z této statistiky jednoznačně 
vyplývá nutnost řešení problematiky porušení zemních hrází jejich 
přelitím a účinku tohoto porušení na území pod přehradou. V závě-
ru této kapitoly jsou uvedeny stručné informace o poruchách na 
malých nádržích a ochranných hrázích toků v ČR.

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny informace o aspektech souvi-
sejících s mechanizmem porušení sypaných přehrad v důsledku 
jejich přelití. Jsou zde popsány příčiny vzniku a průběhu poruchy 

v důsledku přelití a vnitřní eroze hrází, případně jejího podloží. Na 
celé řadě fotografií a schémat jsou popsána porušení a parametry 
poruch hrází homogenních, heterogenních a hrází s umělými těs-
nicími prvky. V této kapitole je také uvedeno hodnocení erozního 
procesu ve vztahu k počátku eroze pro opevněný a neopevněný 
povrch koruny a vzdušního líce hráze a také potřebné informace pro 
hodnocení transportu splavenin. Jedná se jak o teoretické výpočty, 
tak o jejich srovnání s výsledky provedených experimentů. 

Pátá kapitola podává rozsáhlou a ucelenou informaci o determi-
nistických matematických modelech popisujících porušení hrází 
důsledkem přelití a důležité empirické vztahy pro odhad časových 

a rozměrových charakteristik průlomových 
otvorů a kulminačních průtoků, které byly 
odvozeny z údajů zahraničních i českých autorů 
o porušených hrází. Jsou zde podrobně popsány 
zjednodušené modely porušení, jejich analytické 
a numerické řešení a proveden podrobný rozbor 
a citlivostní analýza parametrů popisujících 
časový průběh parametrů nátrže. V druhé části 
této kapitoly jsou uvedeny velmi podrobné 
a potřebné informace o matematickém mode-
lování porušení hráze přelitím numerickým 
modelem, který vychází z algoritmu komerčního 
a v praxi velmi užívaného programu BREACH. 
Uvedené informace jsou vhodným podkladem 
pro případné uživatele tohoto softwaru.

V šesté kapitole jsou uvedeny poznatky 
z aplikace statistického modelování porušení 
hrází přelitím za předpokladu náhodně gene-
rovaných vstupních veličin. Vyhodnocení sou-
borů náhodných výstupních veličin poskytne 
informace o maximálně možném průlomovém 
průtoku a o tvaru hydrogramu, o poloze hla-
diny v nádrži při tomto průtoku a o dalších 
významných výstupních veličinách.

Sedmá kapitola se zabývá fyzikálními 
experimenty porušení hrází přelitím. Uvádí 
informace o experimentech prováděných jak 
v zahraničí, tak v ČR. Podrobně jsou prezento-
vány zkušenosti, které byly dosaženy modelo-

váním na pracovišti autorů v rámci projektů GAČR a MŠMT.
Osmá kapitola je věnována výsledkům praktických aplikací 

uvedených postupů a metod stanovení parametrů porušení hrází 
přelitím a vnitřní erozí na některých přehradách v ČR a ochranné 
hráze řeky Moravy u Kvasic. Aplikované metody a získané výsledky 
řešení porušení hrází přelitím a vnitřní erozí jsou navzájem srovná-
vány a čtenář je upozorňován na důležitost provádění těchto analýz 
pro značné rozdíly výsledků dle jednotlivých metod řešení.

Devátá kapitola obsahuje závěry a doporučení pro praxi s ohle-
dem na možné porušení hrází přelitím a uvádí používané způsoby 
zvýšení odolnosti hrází při jejich přelití. Je zde uvedena řada obráz-
ků a fotografií a uveden obecný postup, který je zapotřebí dodržovat 
při prognózování průběhu porušení sypaných hrází v důsledku 
jejich přelití, případně vnitřní sufózi.

V závěru publikace jsou uvedeny podpůrné kapitoly jako je sym-
bolika, rozsáhlý soupis literatury a rejstřík.

doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
e-mail: stara.v@fce.vutbr.cz
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Republikový výbor Sdružení vodohodpodářů České republiky
Oblastní výbor SVČR pro Prahu a Střední Čechy

Redakční rada Zpravodaje SVČR
v hlubokém zármutku oznamují , že

dne 11. prosince 2008 
zemřel

čestný člen Sdružení vodohospodářů České republiky, předseda Republikového výboru 
Sdružení vodohospodářů ČR a člen Oblastního výboru SVČR pro Prahu a střední Čechy 

pan Ing. Vok Malínský, CSc.
Pan Ing. Vok Malínský, CSc. se narodil dne 

19. července 1927 v Praze. Studoval Nerudo-
vo reálné gymnázium na Malé Straně, tato 
studia musel v důsledku událostí 2. světové 
války a německé okupace předčasně opustit. 
Začal se proto učit u svého otce klempířem, 
ale tato jeho životní etapa neměla dlouhé-
ho trvání. Následovalo pracovní nasazení 
a posléze v letech 1944–1945 odvlečení do 
koncentračního tábora v Bystřici u Benešo-
va. Studium gymnázia mohl proto dokončit 
maturitou až po skončení války v roce 
1946. Ve studiu pokračoval na Vysoké ško-
le inženýrského stavitelství v Praze, které 
ukončil v roce 1951 promocí a udělením 
akademického titulu inženýr.

Následovalo přijetí zaměstnání ve Vojen-
ském projektovém ústavu v Praze. Zde se 
vypracoval z pozice projektanta na vedou-
cího vodohospodářské skupiny. V roce 1967 
byl povolán do další služby v armádě a na 
Ministerstvu národní obrany ustanoven do 
funkce rezortního vodohospodáře. Při plnění náročných úkolů 
spojených s řešením široké vodohospodářské problematiky resortu, 
zejména při čištění odpadních vod a preventivní ochraně vod před 
znečištěním ropnými produkty, soustavně pokračuje ve studiu 
aspirantury. V roce 1973 úspěšně obhajuje kandidátskou práci 
a dosahuje titulu kandidáta věd.

Resortní vodohospodář MNO ČSSR neměl v období studené 
války lehkou situaci. Určujícím úkolem armády byla bojová poho-
tovost vojenského letectva a tankových a motostřeleckých útvarů. 
Velitele a náčelníky mnoho nezajímala skutečnost, že při záso-
bování letectva a doplňování nádrží letadel leteckým petrolejem 
(kerosinem) kontaminuje tento produkt půdu a podzemní vodu. 
Způsobovala to skutečnost, že tuzemské hutní podniky vyráběly 
a dodávaly potrubí nízké kvality se zaválcovanými nečistotami. 
To byla příčina velmi rychlého narušování těsnosti podzemních 
potrubních rozvodů na letištích korozními procesy. Rozsah zne-
čišťování životního prostředí na vojenských letištích ohrožoval 
v některých prostorech zásobování obyvatelstva a zemědělských 
podniků pitnou vodou. Ministr národní obrany byl za vzniklé 
ropné havárie kritizován svými vládními kolegy. Za této situace 
Ing. Vok Malínský, CSc. vypracoval a předložil ke složitému při-
pomínkovému a schvalovacímu řízení návrh prvního resortního 
předpisu s názvem „Ochrana vody a půdy před nepříznivými 
účinky ropných látek“. Předpis byl schválen a vydán v roce 1973. 
Následné až pedantské vyžadování plnění jeho požadavků kontrol-
ními orgány MNO se stává vedle bojové pohotovosti dalším hlavním 
úkolem velitelů a týlových pracovníků na všech stupních velení 
armády. Cíle však bylo dosaženo, v resortu se zlepšila prevence 
používání ropných látek a byly také zahájeny náročné a dlouhodobé 
asanační práce v kontaminovaných prostorech. K tomu navázala 
také spolupráci s výzkumnými ústavy geologie. Po třiceti pěti letech 
lze konstatovat, že zásluha Ing. Voka Malínského, CSc. na zlepšení 
stavu ochrany životního prostředí před znečišťováním ropnými 
látkami v resortu MNO nebyla v té době dostatečně doceněna. 

Jako resortní vodohospodář spolupracoval Ing. Vok Malínský, 
CSc. se Státní vodohospodářskou inspekcí, s Výzkumným ústavem 

vodohospodářským v Praze i s Výzkumným 
ústavem vodního hospodářství v Brati-
slavě a při ochraně vod se angažoval také 
v ochraně dalších složek životního prostředí. 
Zabýval se širokou osvětovou činností, byl 
autorem řady odborných článků a učebních 
textů. V rámci Vodohospodářské společnosti 
bývalé Československé vědeckotechnické 
společnosti se podílel na zrodu Ústřední 
odborné skupiny průmyslových a země-
dělských vodohospodářů. Stal se členem 
Odborné rady Ministerstva lesního a vod-
ního hospodářství, Ministerstva školství 
a tělesné výchovy a pomáhal při výuce na 
katedře vodního hospodářství Energetického 
institutu Státní energetické vodohospodářské 
inspekce jako lektor i zkoušející. Podílel se na 
organizování známých celostátních a později 
i mezinárodních konferencí na ochrany vody 
a půdy před znečištěním ropnými látkami.

Jeho intenzivní pracovní aktivitu a nasa-
zení přerušila v roce 1986 vážná srdeční 

příhoda. V roce 1987 odešel ve svých šedesáti letech z vojenské 
služby do důchodu. Svou vůlí, s pomocí rodiny a přátel, se zotavil 
a rok 1988 ho zastihl opět v plné spolkové činnosti a navíc svůj 
zájem zaměřil i na další aktivity. Po listopadu 1989, když vznikl 
po reorganizaci Československého svazu vědeckotechnických 
společností Český svaz vědeckotechnických společností, se podílel 
na založení Sdružení vodohospodářů České republiky. V nově 
vzniklém Sdružení byl zvolen předsedou Republikového výboru 
a v této funkci působil do listopadu 2008. Pod hlavičkou Republi-
kového výboru SVČR připravoval a řídil posledních pět Konferencí 
o ochraně vody a půdy před nebezpečnými látkami i s mezinárod-
ní účastí. Přispíval autorsky vytrvale do Zpravodaje SVČR, působil 
aktivně v Oblastním výboru SVČR pro Prahu a střední Čechy. Zde 
pokračoval v dlouholeté tradici oblíbených Vodohospodářských 
pondělků, jejichž počet dosáhl v roce 2008 neobyčejného počtu 
tři sta dvaceti pěti. Zájemci o Vodohospodářské pondělky a nebylo 
jich málo, navštívili vodní díla na Vltavě a Labi, pražské podze-
mí – kanalizaci a kolektory, zúčastnili se exkurzí na skládkách 
a spalovnách odpadů i v řadě podniků a institucí zabývajících se 
ochranou životního prostředí, vyslechli přednášky o ochraně před 
povodněmi a o dalších tématech. Zcela oprávněně se stal Ing. Vok 
Malínský, CSc. prvním čestným členem SVČR. 

Pokud šlo o jeho další aktivity, je vhodné se ještě zmínit o jeho 
práci v komise pro životní prostředí Obvodního úřadu Prahy 6. 
I po skončení této činnosti organizoval neustále pro zájemce této 
městské části vycházky po Praze a jejím okolí a výlety za další-
mi turistickými zajímavostmi středních Čech. Jako člen Klubu 
železničních cestovatelů i samostatně projezdil železniční síť ČR 
křížem krážem. Cestoval na zájezdy a dovolenou i mimo hranice 
Čech. Zúčastňoval se také činnosti Českého svazu bojovníků za 
svobodu.

Srdce Ing. Voka Malínského, CSc. v jeho osmdesátém druhém 
roce života dotlouklo. S hlubokým zármutkem bude na jeho osob-
nost vzpomínat mnoho z nás, kteří ho poznali.

Čest jeho památce!
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Souhrn
Monitoring zdrojů surové vody, procesu úpravy vody a distri-

bučního systému (nebezpečné patogeny, bodové zdroje mikrobi-
álního znečištění, návrh úpravy s přispěním mikroorganismů, 
studium distribučního systému a přítomnost mikroorganismů) 
jsou hlavními styčnými body, které jsou řešeny. Studium tvorby 
biofilmů a biologické stability pitné vody je podstatně důležité 
jako prevence případného znehodnocování kvality pitné vody 
v průběhu její distribuce. V našem projektu NAZV 1G58052 se 
zabýváme problematikou významu a degradace jakosti pitné 
vody při její dopravě a akumulaci, řešíme charakter a složení 
biofilmů, vzdušnou kontaminaci, metody odběru vzorků, fyzikál-
ně-chemické a chemické procesy, hydraulické parametry, stavební 
a konstrukční uspořádání vodojemů. Významným při řešení 
projektu bylo testování filtračních materiálů a následné sestavení 
filtrační jednotky ECO-Aer, jejíž struktura odpovídá požadavkům 
EN 1508, tj. šestistupňové filtraci. Aplikace filtrační jednotky je 
velmi jednoduchá, umožňuje vbudování do jakéhokoliv profilu. 
Účinnost eliminace mikromycet z ovzduší v prostorách akumulací 
stále probíhá.

u

1. Úvod
V roce 2008 byla zahájena revize stávající Směrnice Rady 98/83/

EC s cílem zavedení povinnosti vodárenských společností zavádět 
principy WSP (Water Safety plans), jejichž základem je aplikace 
plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou při výrobě 
a její distribuci v zemích Evropské unie. Pod principem WSP si lze 
představit jakoukoliv systematickou metodu hodnocení a mana-
gementu rizik, která byla vytvořena speciálně pro určitý systém 
zásobování pitnou vodou. Mezi nejdůležitější patří (i) inventarizace 
celého systému zásobování pitnou vodou spolu s jeho uceleným 
popisem, (ii) identifikace nebezpečí a rizik, která povedou k vyti-
pování problematických míst, (iii) prevence možných problémů 
včasným zavedením vhodných opatření, (iv) kontrola a řízení kva-
lity vyráběné vody v celém výrobním řetězci od vodního zdroje až 
po kohoutek spotřebitele [1]. 

Tato skutečnost, vyplývající z principů WSP, je pro české vodá-
renství podstatná a zásadní, nicméně v České republice byl tento 
fakt konstatován např. při řešení projektu „Prevence a odstraňová-
ní biologických závad ve vodárenských provozech“ v letech 1995 
a 1996. V rámci řešení úkolu byl proveden systematický průzkum 
od zdroje přes úpravnu a vodojemy až ke koncovým odběrům na 
větevné síti na šestnácti středních a větších zásobovacích systémech 
[2]. Hlavní důraz v řešeném projektu byl kladen na biologické hod-
nocení odebíraných vzorků, ve kterých byly nacházeny indikátory 
biologicky nestabilní pitné vody. Koncepce hodnocení vodárenské 
soustavy jako kontinua byla nadále rozvíjena při řešení dalších 
projektů, např. EP 0960006655 a QD 1003/2001, v rámci Národní 
agentury zemědělského výzkumu [3, 4, 5]. V odebíraných vzorcích 
pitné vody se velmi často vyskytovaly živé mikroorganismy, koni-
die mikromycet, cysty prvoků, klidová stadia a nálezy indikující 
vzdušnou kontaminaci. Všechny tyto biologické ukazatele ovlivňují 
hygienickou nezávadnost dodávané pitné vody, její organoleptické 
vlastnosti a korozní agresivitu. Voda dopravovaná potrubím ke 
spotřebiteli již nemusí mít takovou kvalitu, v jaké byla vyrobena 
na úpravně vody. Zde se nabízí jedno z kritérií principu WSP, kte-
rým je kontrola vyráběné vody v celém výrobním řetězci s cílem 

zjistit nebezpečí či riziko a pokud možno mu předejít. Jednodu-
chou a nenáročnou formou kontroly je provádění v současné době 
populárních biologických auditů. Biologický audit (popř. speciálně 
hydrobiologický audit [6]), který je přínosný pro provozovatele 
vodárenské soustavy, musí být zaměřen na úseky, které souvisejí 
nejen se samotnou úpravou surové vody, ale i s jejím jímáním 
(jímací objekty a přívody surové vody), úpravou a následně pak 
s akumulací a dopravou upravené a hygienicky zabezpečené pitné 
vody. Do monitoringu je vhodné zařadit i komplexní hodnocení 
jakosti surové vody (vodní tok či vodárenská nádrž), kde se provádí 
kvalitativní rozbor s hodnocením abundance taxonů či kvantifikací 
buněk, zaznamenávají se změny ve složení biocenózy, hodnotí se 
složení biomasy, stanovení objemové biomasy či koncentrace chlo-
rofylu-a. Důležité je, aby byl biologický audit prováděn v průběhu 
jednoho roku, tj. aby zachytil sezónní změny a eliminoval případ-
né nesprávně vyvozené závěry a doporučení pouze na základě 
jedné série odběrů. Komplexní biologický audit nabízí možnost 
odhalení závad, které nelze chemickými rozbory postihnout. Na 
vzorcích volné vody a stěrů ze smáčených povrchů vodárenských 
zařízení lze hodnotit procesy probíhající v dopravované vodě. Po 
biologické stránce je nutné hodnotit nejen celkové oživení (biose-
ston), ale zaznamenávat i přítomné částice abiosestonu. Bioseston 
a abioseston jsou důležitými ukazateli nejen kvality pitné vody, ale 
i obrázkem její biologické stability [7]. Pro zajímavost byly biologic-
ky hodnoceny vzorky vody odebírané z hydrantů při odkalování, 
ve vzorcích byly nacházeny částice abiosestonu, mikroorganismy 
a jejich klidová stadia, které jsou indikátory sekundární kontami-
naci vzduchem [8]. Jedinou možnou cestou, kudy se mohou tyto 
částice a případně i mikroorganismy dostávat do distribuované 
vody, jsou místa, kde ke kontaktu vody se vzduchem může dojít. 
Těmito místy jsou právě vodojemy, často nezajištěné před spadem 
a přísunem částic kontaminujících pitnou vodu. Negativní dopad 
sekundární kontaminace byl podrobněji sledován při hloubkových 
biologických auditech vodárenských soustav [9]. Audit byl zaměřen 
převážně na vodojemy, u kterých za provozu byly přímo z komor 
odebírány vzorky vody z příhladinové vrstvy a vzorky stěru pomocí 
molitanu dle TNV 75 5941 Mikroskopické posuzování jakosti vody 
dopravované potrubím [10]. Doporučení, která většinou vycházela 
z biologického auditu, se týkala nutnosti zaměřit se na stavební 
úpravy a řešení prostor tak, aby byl výskyt organismů a jejich 
množství minimalizovány či úplně vyloučeny. Častými závadami 
bylo špatné odvětrání prostor, nedořešená sanace povrchů, zvýšená 
prašnost prostředí, absence zábrany proti přísunu částic vzduchem 
skrze větrací průduchy či okna, přístup sluneční radiace v akumu-
lačních komorách.

Všechna tato zjištění se stala pádným důkazem toho, že je nut-
né aktualizovat a značně doplnit stávající normu ČSN 73 6650 
Vodojemy, popř. zpracovat technické doporučení v souvislosti 
se zákonem č. 274/2003 Sb., v platném znění. Proto byl Národní 
agentuře zemědělství a výzkumu podán do veřejné soutěže návrh 
na projekt, který by definoval vnější i vnitřní klíčové faktory, které 
mají vliv na udržení jakosti vody v akumulaci a dále pak v dis-
tribuční síti. Návrh na projekt, řešený v letech 2005 až 2008, byl 
přijat pod názvem „Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při 
její akumulaci“ (1G58052). Cílem projektu je zamezit nežádoucím 
organoleptickým závadám akumulované vody, která je zhoršována 
v důsledku nedostatečného zabezpečení funkce objektu [11].

2. Metody a materiál

2.1 Koncepce sledování
Pro sledování změn, hodnocených na základě chemických, 

fyzikálně-chemických, biologických a technických parametrů, 
byly zvoleny různé typy vodojemů, které jsou v průběhu tříletého 
sledování v rámci projektu 1G58052 navštěvovány v době před 
jejich čištěním [11]. 

Nicméně, pro dostatečné postižení negativního dopadu sekundár-
ní kontaminace vzduchem na kvalitu akumulované vody a tvorbu 
biofilmů na smáčených stěnách akumulace je nutné sledovat 
lokalitu nejen v době před jejím čištěním. Argumentem pro toto 
tvrzení jsou výsledky z mnoha komplexních biologických auditů 
akumulací a sledování ukazatele BDOC. Ukazatel biodegradabil-
ního organického uhlíku (BDOC), což je část organického uhlíku 
ve vodě mineralizované organotrofními organismy, má význam 
pro modelování bakteriální aktivity ve vodních ekosystémech 
a podle Servaise je biologicky stabilní voda s hodnotou BDOC do 
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0,35 mg·l-1. Je-li biologickými rozbory (mikroskopicky i kultivačně) 
zaznamenána zvýšená četnost a aktivita mikroorganismů, pak 
bývá zaznamenán nárůst biodegradabilního podílu rozpuštěného 
organického uhlíku [12]. 

Z výše uvedených důvodů byl pro sledování postupné degradace 
jakosti akumulované pitné vody vybrán vodojem s dvoukomoro-
vým uspořádáním, (i) který vyžaduje stavební úpravy a zajištění 
vůči sekundární kontaminaci vzduchem, (ii) v akumulované vodě 
se projevuje výrazná aktivita železitých bakterií, (iii) na stěnách 
akumulačních komor jsou v místě kulminace hladiny vody (na 
základě přítoku/odtoku vody do/z vodojemu) přítomné biofilmy. 
Tento vodojem byl sledován v době před jeho čištěním v roce 
2006 a 2007, dále pak za jeho provozu od září 2007 až do současné 
doby. Sledovaný vodojem železobetonové konstrukce se nachází 
v sídlištní zástavbě. Objem jedné akumulační komory je 4 000 m3, 
doba zdržení vody je cca 15 hodin. Při návštěvě vodojemu v době 
před jeho čištěním byla zaznamenána loupající se omítka ze stropu, 
odhalené armatury podléhající únavě a korozi materiálu, drolící se 
povrchová úprava stěn uvnitř akumulací a stopy vysoké vlhkosti 
prostředí (kondenzované kapky na stěnách, stropě a armaturách) 
způsobené utěsněním větracích průduchů.
2.2 Odběry vzorků 

Odběry vzorků vody a sedimentů jsou prováděny podle ČSN 
ISO 5667. Za účelem hydrobiologického posouzení vzorků stěrů 
(mikroskopická analýza) pomocí molitanu se postupuje podle 
TNV 75 5941. Jelikož u takto odebraných vzorků stěru molitanem 
není zaručena v mnoha případech sterilita odběru vzorku, byly 
pro usnadnění následných manipulací se vzorkem při dopravě 
a práci v laboratoři zvoleny otiskové metody využívající pádlové 
(lopatkové) testery. Pádlové testery (paddle testers od firmy Hach 
Lange) mají definované rozměry destičky, na které je na jedné straně 
nanesena specifická živná půda sloužící pro záchyt koliformních 
bakterií (typ total aerobic bact. and total coliforms – katalogové 
číslo 2610910), pro kontrolu úrovně dezinfekce (typ total aerobic 
bact., disinfection control – katalogové číslo 2619510) a nebo pro 
zjištění počtu kvasinek a plísní (typ total aerobic bact., yeast and 
mold – katalogové číslo 2610810). Jak vyplývá z typového označení 
použitého pádlového testeru, je možné na jedné straně destičky 
zjišťovat specifický ukazatel (viz koliformní bakterie, kontrola dez-
infekce a záchyt plísní a kvasinek) a na druhé straně destičky lze 
zjistit celkový počet aerobních bakterií. Metodika kultivace testeru 
při teplotách 22 °C a 36 °C umožňuje tím pádem zjistit i počty 
kolonií se specifikací růstu v tomto teplotním rozmezí. Testery 
umožňují nejen odběr stěru (otisku) ze smáčené stěny, tester lze 
vystavit přímému kontaktu s akumulovanou pitnou vodou (do 
speciální zkumavky je nabrán vzorek vody, do kterého se tester 
ponoří na dobu 15 sekund) [13]. 

Biofilmy, tvořící se na smáčených stěnách, rychlost jejich růstu, 
složení a charakter se nehodnotí pouze prostřednictvím stěrů moli-
tanem nebo otisku pádlovým testerem. Do jedné z akumulačních 
komor byly po jejím vyčištění v roce 2007 zavěšeny tzv. „korozní 
sáňky“ osazené pěti skly o velikosti plochy 41 mm × 41 mm. Důvo-
dem výběru skleněných kuponů je snadné provedení stěru sterilní 
vatovou tyčinkou a otisku testerem, a dále i možnost projekce 
pravděpodobné tvorby biofilmu v čase. Sáňky jsou ponořené pod 
hladinou vody dostatečně hluboko, v úvahu byla vzata kulminace 
hladiny na základě přítoku/odtoku vody v objektu (je eliminována 
možnost jejich vystavení vzduchu a případně i vyschnutí již vytvo-
řeného biofilmu). Korozní sáňky se původně používají pro sledování 
rychlosti koroze a jsou osazené kupóny z různých materiálů, které 
se používají jako materiál distribučních řadů. Postup je uvedený 
v TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím. 
2.3 Sekundární kontaminace vzduchem

Sledování přítomnosti mikromycet v ovzduší nad akumulova-
nou pitnou vodou má svůj význam. Opakovanými mikroskopic-
kými rozbory stěrů ze smáčených stěn akumulací je zjišťována 
přítomnost konidií a hyf mikromycet, které indikují vzdušnou 
kontaminaci. Podstatná je rezistence mikromycet vůči koncentraci 
chloru, podle vyhl. č. 252/2004 Sb. 0,03-0,5 mg·l-1, v hygienicky 
zabezpečené akumulované pitné vodě. Literatura uvádí [14], že je 
potřeba koncentrace chloru až 3 mg·l-1 k tomu, aby došlo k jejich 
inaktivaci. Za účelem sledování stupně vzdušné kontaminace byla 
vypracována metoda jednoduchého testu mikrobiálního složení 
vzduchu v akumulačních komorách, která spočívá v exponování 
misek se selektivním agarem pro záchyt plísní a kvasinek (Mer-

coplate Sabouraud se 4% glukózou s inhibitory a bez inhibitorů). 
Proto se v prostorách akumulací exponují misky, které se ponechají 
otevřené po dobu 5, 10, 15 a 20 minut a následně jsou kultivovány 
při laboratorní teplotě po dobu 5–7 dní.

Jelikož má sekundární kontaminace vzduchem primární význam 
v degradaci jakosti pitné vody tím, že nutričně dotuje tvořící se 
biofilmy v místě kulminace hladiny, byla sledována účinnost 
filtračních materiálů, které by se následně osazovaly do větracích 
průduchů ve stěnách akumulací. Podnětem pro řešení eliminace 
mikroorganismů a částic abiosestonu v ovzduší osazením filtračních 
materiálů byl původní námět Ing. Mergla osazovat do větracích 
otvorů rounové textilie [15]. Rounová textilie osazená do větracího 
otvoru a uchycená krycí mřížkou zachytí částice abiosestonu, trav-
ní zbytky, prach apod. [16], nicméně dle EN 1508 je doporučena 
šestistupňová filtrace vzduchu. Proto bylo potřeba vybrat vhodné 
filtrační materiály, otestovat jejich účinnost eliminace abiosestonu 
a případně i mikromycet z ovzduší. K otestování účinnosti filtrace 
vzduchu bylo sestrojeno zařízení, které se skládá z nasávací hlavice, 
zdroje napětí (12 V a 6 V), vývěvy a cely, ve které se exponují misky 
se selektivním agarem a případně i pádlové testery. Inspirací byl 
způsob odběru vzorků vzduchu aeroskopem, uvedeným ve vyhl. 
č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzi-
kálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb. Geotextilie se testováním osvědčila jako 
vhodný filtrační materiál eliminující abioseston a mikromycety 
z ovzduší. Dle EN 1508 byl požadavek šestistupňové filtrace napl-
něn tak, že byla testováním vyvinuta filtrační jednotka (pracovně 
označená jako ECO-Aer), která se v konečné podobě skládá z pěti 
vrstev geotextilií a jedné vrstvy nasycené aktivním uhlím. Vrstva 
obsahující granulované aktivní uhlí se osvědčila v eliminaci plísňo-
vitých pachů a ve značném snížení mikrobiálního oživení vzduchu 
proudícího do prostoru akumulace [17]. 

2.4 Analýza vzorků
Vzorky vody, sedimentů, stěrů či otisků ze smáčených stěn a stěrů 

z exponovaných skel z korozních sáněk jsou v laboratoři podrobeny 
hydrobiologickému a mikrobiologického rozboru. Hydrobiologický 
rozbor je založený na mikroskopické analýze a probíhá podle ČSN 
75 7712 – Biologický rozbor. Stanovení biosestonu a ČSN 75 7713 
– Biologický rozbor. Stanovení abiosestonu. Výsledkem mikroskopic-
kého rozboru je počet organismů v 1 ml vzorku (ukazatel bioseston) 
a procento pokryvnosti (ukazatel abioseston). Mikrobiologický roz-
bor je založený na kultivaci 1 ml (ne/ředěného) vzorku v agarovém 
médiu s kvasničným extraktem (tzv. AKE médium) podle pokynů 
normy ČSN EN ISO 6222 s cílem stanovení kultivovatelných orga-
nismů při 22 °C a 36 °C. Hygienicky významnými sledovanými 
ukazateli jsou bakterie druhu Pseudomonas aeruginosa (ČSN EN 
12780) a enterokoky (ČSN EN ISO 7899-2). Bakterie rodu Pseudo-
monas jsou součástí biofilmů, proto byly zařazeny do sledovaných 
ukazatelů. Výsledkem je počet KTJ v 1 ml vzorku. 

Testery použité při odběru se kultivují ve tmě při teplotě 22 °C 
a 36 °C a po určité době expozice (dle ukazatele) se plocha s na-
rostlými koloniemi porovnává s ilustračními tabulkami udávajícími 
titr (10X počtu mikroorganismů). Aktivita železitých bakteriích je 
zjišťována BARTTM testy biologické aktivity od firmy Hach Lange, 
speciálně typ IRB (Iron Related Bacteria). Důvodem zařazení testu 
je doplnění údaje aktivity železitých bakterií, které byly zjištěny 
mikroskopickou analýzou [13]. 

Misky Mercoplate Sabouraud se 4% glukózou s inhibitory (SBA 
médium) a bez inhibitorů (SBA-0 médium), použité při sledování 
stupně vzdušné kontaminace metodou spadu na plochu otevřené 
misky, se po 5 dnech kultivace vyhodnocují (doporučeno je prohlížet 
misky od 3. dne od začátku kultivace) pod stereomikroskopem, 
výsledkem je počet KTJ. Podstatný je i záznam druhového zastou-
pení přítomných mikromycet, které se detailně pozorují v preparátu 
s laktofenolovou modří ve vysuté kapce pod mikroskopem.

3. Výsledky
3.1 Výsledky ze sledování vodojemů v době před jejich 
pravidelným čištěním

V roce 2006, kdy byly navštíveny vodojemy věžové i zemní, se 
odebíraly vzorky stěru (otisku) a vody a v laboratoři se následně 
hydrobiologicky i mikrobiologicky zanalyzovaly. Cílem analýz bylo 
zjištění charakteru biologického oživení, přítomnosti abiosestonu 
a stupně bakteriální kontaminace [13, 18]. V roce 2007 byly odebí-
rány vzorky zcela jiným způsobem. Vzorky biofilmů byly odebírány 
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tak, že se na každé lokalitě prováděl odběr 
stěru (otisku) ze dna, z pravé stěny, z levé 
stěny, z plochy sloupu (pokud byl přítomen) 
a na odtoku z akumulace. Tento způsob 
odběru se prokázal jako nejvíce vhodný 
pro stanovení doporučených limitů stupně 
kontaminace provozovaných akumulačních 
komor. Stávající legislativa České republiky 
neuvažuje o hygienicky významném ukaza-
teli typu stěr (otisk, biofilm, nárost, apod.), 
nicméně pro biologicky stabilní pitnou vodu 
má tento ukazatel nezanedbatelný význam. 
Z provozního hlediska byly předběžně 
navrženy limity biologických ukazatelů (zjm. 
mikrobiologických) pro typ vzorku stěr: limit 
0-103 titru pro celkové aerobní organismy 
stanovené při 22 °C, limit 0-102 titru pro cel-
kové aerobní organismy stanovené při 36 °C, 
limit 0-102 titru pro ukazatel kontroly úrovně 
dezinfekce, limit 0-101 titru pro záchyt plísní 
a kvasinek, limit 0 pro přítomnost koliform-
ních bakterií. U hydrobiologických ukazatelů 
(stanovení mikroskopického obrazu) nemá 
smysl uvažovat o zavedení doporučeného 
rozsahu, jedině snad doporučit nulový výskyt 
živých organismů. Navržené doporučené 
rozsahy úrovně bakteriální kontaminace stěn 
budou v průběhu roku 2008 ověřovány. 

V průběhu řešení projektu 1G58052, kdy 
byly hledány rychlé metody odběru vzorků 
stěru s jednoduchým vyhodnocením zachy-
cených bakterií a mikromycet, byly nakonec 
vybrány screeningové metody odběru pro-
střednictvím pádlových testerů. Bylo nutné 
prověřit, do jaké míry je tato metoda odběru 
(a poté vyhodnocení) dostatečně průkazná. 
Proto probíhalo ověřování mikroskopických 
a kultivačních analýz s nálezy na pádlových 
testerech či v testech biologické aktivity [13]. 
Příklad vzájemného porovnání použitých 
uvádí tabulka 1.

3.2 Výsledky ze sledování vodojemu za 
jeho provozu

Sledovaný vodojem byl čištěn v listopa-
du 2006 a listopadu 2007. Od září 2007 do 
dubna 2008 probíhal monitoring vodojemu 
za provozu, hodnocena byla voda odebíraná 
z příhladinové vrstvy a stěry ze smáčených 
stěn. Do sledování byly zařazeny i stěry 
z exponovaných skleněných kuponů, osa-
zených do korozních sáněk a zavěšených do 

Levá komora - stěr Pravá komora - stěr Pravá komora - voda

Použitá metoda Použitá metoda Použitá metoda

Sledovaný 
ukazatel

Mikroskopický obraz/
kultivace

Testery, IRB Mikroskopický obraz/
kultivace

Testery, IRB Mikroskopický obraz/
kultivace

Testery, IRB

TB22°C 290 KTJ·ml-1 102 470 KTJ·ml-1 102-103 35 KTJ·ml-1 101

TB36°C 104 KTJ·ml-1 102 91 KTJ·ml-1 102 3 KTJ·ml-1 <101

DEZ - 101 - 101 - <101

COLI 0 0 0 0 0 0

MIMY mikroskopicky 
zjištěny hyfy mikro-
mycet  
- abundance 2

0 mikroskopicky 
zjištěny hyfy mikro-
mycet  
- abundance 2

101 nezjištěna 
přítomnost

0

FeB mikroskopicky 
zjištěny železité 
bakterie  
- abundance 1

- mikroskopicky 
zjištěny železité 
bakterie  
- abundance 3

74 500 KTJ·ml-1 mikroskopicky 
zjištěny železité 
bakterie  
- abundance 2

-

Tabulka 1. Vzájemné porovnání kultivačních metod, stanovení mikroskopického obrazu s průkazností nálezu na pádlových testerech 
a případné potvrzení biologické aktivity

Zkratky použité v tabulce 1: TB22°C – celkové aerobní bakterie 22 °C, TB36°C – celkové aerobní bakterie 36 °C, DEZ – kontrola úrovně 
dezinfekce, COLI - koliformní bakterie, MIMY – mikromycety (plísně a kvasinky), FeB – železité bakterie

Typ vzorku Způsob vyhodnocení
Mikroskopický obraz Pádlové testery (titr)

Listopad 2006: čištění pravé akumulační komory. Proveden stěr ze stěny.
Stěr ze stěny 
akumulace

rozsivky (Fragilaria, Synedra, Tabellaria, 
Asterionella, Melosira, Aulacoseira, Nitzschia, 
Cyclotella) v počtech 2000 org·ml-1, železité 
bakterie, Gallionella, Leptothrix, Planctomy-
ces bekefii (hojnost 3), bakteriální shluky 
(hojnost 2), hyfy mikromycet (hojnost 2), 
celková abundance 20–40 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 102

celkové aerobní bakterie 36 °C 0
koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 102

kvasinky a plísně 0

Září 2007: do pravé akumulační komory osazeny korozní sáňky se skleněnými kupony.
Listopad 2007: čištění pravé akumulační komory. Proveden stěr z pravé a levé stěny, ze dna, ze stěny 
sloupu, ze stěny u jímky na odtoku z akumulace. Stěr z exponovaných skleněných kuponů, osazených 
v korozních sáňkách.
Stěr z pravé 
stěny akumu-
lace

rozsivky (Nitzschia, Navicula, Synedra, 
Cymbella, Tabellaria, Fragilaria, Aulacoseira, 
Asterionella) v počtu 80 org·ml-1, hyfy mikro-
mycet (hojnost 2), celková abundance 20 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 0
celkové aerobní bakterie 36 °C <101

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 0
kvasinky a plísně 0

Stěr z levé 
stěny akumu-
lace

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Fragilaria, Navicula, Synedra, Asterionella 
Tabellaria) v počtu 336 org·ml-1, krásnoočka 
(Trachelomonas) v počtu 8 org·ml-1, obrněnky 
(Peridinium) v počtu 4 org·ml-1, vajíčka 
háďátek (hojnost 2), celková abundance 40 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 101

celkové aerobní bakterie 36 °C 102

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 101

kvasinky a plísně 101

Stěr ze dna 
akumulace

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Fragilaria, Navicula, Synedra, Cymbella, 
Tabellaria, Gomphonema, Cocconeis) v počtu 
304 org·ml-1, krásnoočka (Trachelomonas) 
v počtu 8 org·ml-1, celková abundance 20 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 103

celkové aerobní bakterie 36 °C 103

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 102

kvasinky a plísně 101

Stěr ze stěny 
sloupu

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Fragilaria, Navicula, Synedra, Cymbella, 
Tabellaria, Gomphonema, Cocconeis) v počtu 
32 org·ml-1, vlákna bakterií (hojnost 3), 
celková abundance >40 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 102

celkové aerobní bakterie 36 °C 101

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 102

kvasinky a plísně 0
Stěr ze stěny 
akumulace 
u jímky (na 
odtoku)

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Fragilaria, Navicula, Synedra, Cymbella, 
Tabellaria, Gomphonema, Cocconeis) v počtu 
112 org·ml-1, krásnoočka (Trachelomonas) 
v počtu 8 org·ml-1, celková abundance 20-
40 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 101

celkové aerobní bakterie 36 °C 101

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 101

kvasinky a plísně 0

Stěr ze skel
(listopad 
2007)

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Tabellaria) v počtu 40 org·ml-1, hyfy mikro-
mycet (hojnost 2), celková abundance 20 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 101

celkové aerobní bakterie 36 °C 102

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 101

kvasinky a plísně 101

Listopad/prosinec 2007: Po vyčištění pravé akumulační komory, opětovné uvedení do provozu, osa-
zeny nové skleněné kupony.
Stěr ze skel 
(březen 2008)

rozsivky (Nitzschia, Aulacoseira, Melosira, 
Tabellaria) v počtu 12 org·ml-1, sinice (Phor-
midium), zelené řasy (Scenedesmus), hyfy 
mikromycet (hojnost 2), železité bakterie 
(hojnost 1), celková abundance 20 %

celkové aerobní bakterie 22 °C 101

celkové aerobní bakterie 36 °C 102

koliformní bakterie 0
kontrola dezinfekce 102

kvasinky a plísně 0

Tabulka 2. Sledování jedné akumulace v letech 2006 a 2007 v době čištění, 2007 a 2008 
za provozu



69vh 2/2009

prostoru akumulace tak, aby byly dostatečně ponořeny pod hladinou 
vody. Častým sledováním vody v pravé i levé akumulaci za provozu 
bylo zjištěno překročení limitů, uvedených ve vyhl. č. 252/2004 Sb. 
v platném znění, pro ukazatel kultivovatelné mikroorganismy při 
22 °C a 36 °C a pro mikroskopický obraz – mrtvé organismy. V říjnu 
2007 byly zjištěny zvýšené počty kultivovatelných mikroorganismů 
při 22 °C ve vodě odebrané z levé komory, ve stejném období byly 
překročeny limity pro kultivovatelné mikroorganismy při 36 °C ve 
vodě v pravé komoře. Po vyčištění akumulace (v listopadu 2007) 
byly ve vzorcích vody nacházeny minimální počty mikroorganismů 
po dobu cca čtvrt roku (od prosince 2007 do března 2008). V březnu 
a dubnu 2008 byly mírně zvýšené počty mrtvých organismů ve vodě 
v pravé i levé komoře. Následné zvýšení počtu mikroorganismů 
souvisí se sezónními výkyvy teplot a únikem mikroorganismů již 
při technologické úpravě, popř. může docházet k jejich druhotnému 
uvolňování z již vytvořeného biofilmu. Přítomnost enterokoků, 
bakterií druhu Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa nebyla 
ve vzorcích vody i stěrů kultivačně potvrzena.

Obr. 1. Přehled biosestonu (ČSN 75 7712) a abiosestonu (ČSN 75 7713) u vzorku vody a stěru odebíraných v pravé i levé komoře za 
provozu vodojemu v období říjen 2007 až duben 2008

Obr. 2. Přehled počtu KTJ v 1 ml kultivovatelných mikroorganismů se specifikací růstu při 22 °C a 36 °C u vzorku stěru odebíraného 
v pravé i levé komoře za provozu vodojemu v období říjen 2007 až duben 2008

Obr. 1a a 1c znázorňují přehled biologického rozboru – stanovení 
mikroskopického obrazu – u ukazatele mrtvé organismy v 1 ml (viz 
obr. 1a) a % pokryvnosti abiosestonu (viz obr. 1c) ve vzorku vody 
odebírané z pravé (PK) a levé (LK) komory v porovnání s limitem 
specifikovaným vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Hodnoty, 
zjištěné ve vzorcích stěru z pravé a levé komory, jsou zaneseny do 
grafů na obr. 1b a 1d. Obr. 2a znázorňuje přehled počtu kultivova-
telných mikroorganismů se specifikací růstu při 22 °C podle ČSN 
EN ISO 6222 ve vzorku stěru odebíraného z pravé (PK) a levé (LK) 
komory. Hodnoty sledovaného ukazatele kultivovatelných mikro-
organismů se specifikací růstu při 36 °C podle ČSN EN ISO 6222, 
zjištěné ve vzorku stěru z pravé a levé komory, jsou zaneseny do 
grafu na obr. 2b.

Pravidelné čištění vodojemů, které je většinou naplánováno 
s četností jednou ročně, je pro většinu námi sledovaných lokalit nut-
ností. Dokladem jsou rozbory vzorků uskutečněné v roce 2006, 2007 

Pokračování na str. 71
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Něco málo z historie
Historie společnosti TESLA sahá hluboko do minulého století. 

Společnost TESLA byla pod názvem Elektra založena již v roce 1921 
jako jeden z prvních elektrotechnických podniků na území býva-
lého Československa. Od roku 1932 se stal majetkem koncernu 
Philips, kterému patřil až do roku 1945. Pod obchodním jménem 
TESLA podniká od roku 1946 a je také majitelem ochranné známky, 
která je chráněna ve více než 100 zemích světa. Od roku 2007 je 
vlastníkem společnosti TESLA významná investiční společnost 
Kilcullen Kapital Partners. Zakoupením know-how firmy Polytherm 
Praha v roce 2004 rozšířila společnost svůj dodavatelský program 
o výrobu zařízení na úpravu vody. Pro zajímavou komoditu a velký 
zájem ze strany zákazníků byl v roce 2006 vytvořen samostatný 
závod Vodárenská zařízení, který později dostal výstižnější název 
Technologie úpravy vody. 

Záměry společnosti TESLA, Technologie úpravy vody
Závod Technologie úpravy vody společnosti TESLA se za krátkou 

dobu své působnosti zařadil mezi významné dodavatele v oblasti 
vodárenství v oboru úprava a čištění vody. Závod nabízí kompletní 
dodávky a služby od návrhu řešení až po samotnou realizaci, jak 
v tuzemsku, tak v zahraničí. Od samého počátku vzniku se závod 
zaměřuje na vysokou odbornost a profesionalitu svých pracovníků, 
kteří se neustále snaží držet krok se světovými trendy v úpravě 
a čištění vody a rychle reagovat na potřeby trhu. Závod Technologie 
úpravy vody disponuje svým vlastním vývojovým a realizačním 
oddělením, které vyvíjí, navrhuje, projektuje a dodává vždy to 
nejoptimálnější řešení pro zákazníka. Závod disponuje vysoce 
kvalifikovanými pracovníky s dlouholetou praxí v oboru. S tak 
rozsáhlou výrobkovou řadou je závod schopen realizovat investiční 
projekty většího rázu, které řeší kompletní problémy s vodou. Závod 
Technologie úpravy vody nepůsobí jen na území České republiky, 
ale od samého začátku úspěšně proniká i na zahraniční teritoria. 
Zařízení na úpravu a čištění vody našla své uplatnění v různých 
částech světa: na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině, v Indonésii, 
Iráku, Nigérii, Rumunsku a dalších zemích.

TESLA, Technologie úpravy vody je zkušených dodavatelem 
zařízení na klíč zejména v těchto oblastech:
• Přepravitelné úpravny vody
• Stacionární úpravny vody
• Přepravitelné plnicí linky
• Stacionární plnicí linky
• Čistírny odpadních vod
• Příslušenství (solární panely, větrné elektrárny, atd.)

Zákazníci jsou různorodí
Využití výrobků je stejně pestré jako prostředí a potřeby zákazníků 

závodu Technologie úpravy vody. Produktové portfolio je určené pro 
soukromé, státní, humanitární a ostatní neziskové organizace. Výrob-
ky slouží pro rozvojové a humanitární projekty, pro řešení krizových 
a nouzových situací a vojen-
ské účely. Závod dodává své 
výrobky do všech průmys-
lových odvětví souvisejících 
s úpravou vody. Projekty jsou 
také velmi často součástí vel-
kých investičních akcí.

Zařízení, která závod 
proslavila

Jako jedna z mála spo-
lečností se může TESLA, 
závod Technologie úpravy 
vody, pochlubit svým uni-
kátním modulárním sys-
témem na dodávku balené 
pitné vody „VIWA SET“, 
který tvoří úpravna vody 

VIWA 5 STANDARD ve spojení s vyfukovací linkou VIWA BLOW 
na výrobu PET lahví pitnou vodou a VIWA PACK 750 na plnění 
PET lahví pitnou vodou. Varianty pro použití 
řady „VIWA SET“ jsou v různých podmínkách 
široké. Tento komplex zařízení je primárně 
určen pro krátkodobé, ale i dlouhodobé 
využití jako zdroj pitné vody pro humanitární, 
armádní, rozvojové, ale i komerční projekty. 
V obcích, kde se buduje nebo rekonstruuje stá-
vající klasická vodárna, poslouží „VIWA SET“ 
jako dočasná náhrada dodávek pitné vody. 
V jiném projektu funguje jako 
trvalá úpravna pitné vody pro 
obce, satelitní sídliště, hotely 
a rekreační střediska. „VIWA 
SET“ se tak stává nedílnou sou-
částí komplexních projektů na 
výrobu, dodávky a distribuci 
pitné vody.

Každý projekt je 
ojedinělý

Zajímavým projektem co 
stojí za zmínku byla výroba 
a dodávka pitné vody pro ves-
nice v oblasti severní Sibiře, 
provozovaná v teplotách do 
minus 45 °C, nebo projekty na 
ruském ostrově Valaam neda-
leko Petrohradu, kde úpravny 
VIWA 5 STANDARD upravují 
vodu z Ladožského jezera pro potřeby historicky jedinečného Valaam-
ského kláštera. Úpravny byly instalovány ve sklepení kláštera a slouží 
jako stabilní úpravna pitné vody, kde jsou napojeny na stávající 
rozvody pitné vody. V tuto chvíli závod Technologie úpravy vody 
dokončuje zatím největší subdodávku pro stacionární úpravnu vody 
ve své historii. Zakázka se realizuje pro generálního dodavatele pro-

jektu PSG – International 
a.s., který je celosvětově 
významným dodavate-
lem velkých investičních 
celků v České republice 
a mnoha zemích světa. 
Tato společnost realizu-
je výstavbu paroplyno-
vé jednotky o výkonu 
60 MW pro elektrárnu 
v malém ruském městeč-
ku Krasavino, nacháze-
jícím se zhruba 770 km 
severozápadně od Mosk-
vy v oblasti „Vologda“. 

Společnost TESLA, jeden ze subdodavatelů projektu, zajišťuje 
dodávku napájecí nádrže, odplyňovače a jednotky pro úpravu vody 
pro potřeby elektrárny. Původní tepelná elektrárna byla vybudována 
československými montéry v letech 1956–1960 a tímto projektem 
TESLA na tuto tradici navázala. 

Kvalifikovaní odborníci společnosti TESLA, závodu Technologie 
úpravy vody jsou připraveni dát k dispozici všechny své profesi-
onální schopnosti a zkušenosti tak, aby výsledkem bylo vyřešení 
vysokých nároků zákazníků na kvalitu upravené vody.

Lucie Wondřichová, MBA
TESLA Holding s.r.o.

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
tel.: +420 603 166 804

e-mail: wondrichova.lucie@tesla.cz
www.tesla.cz 

Realizace v Indonésii – Obnova 
po Tsunami

Unikátní systém VIWA SET

Subdodávka pro elektrárnu ve městě 
Krasavino, Rusko
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a konečně i 2008, viz tabulka 2, která uvádí 
zjednodušené sledování jedné akumulace 
v období dvou čištění, a následně i sledování 
tvorby biofilmu na skleněných kuponech 
zasazených do korozních sáněk. 

3.3 Eliminace mikromycet z ovzduší
Po vyčištění akumulací a jejich opětovném 

uvedení do provozu byl metodou spadů na 
plochu misky se selektivním médiem pro 
záchyt plísní zjišťován výskyt a početnost 
mikromycet v ovzduší objektu. První měření, 
uskutečněné v prosinci 2007, probíhalo po 
dobu 5, 10, 15 a 20 minut. Misky se Sabou-
raud agarem se 4% glukózou (SBA médium) 
a misky se Sabouraud agarem se 4% glukózou 
bez inhibitorů (SBA-0 médium) byly exponovány na zemi blízko 
u hladiny akumulované pitné vody v objektu. Po 5 minutách expozi-
ce byl zjištěn počet 40 KTJ na SBA médiu a 62 KTJ na SBA-0 médiu. 
Zbývající exponované misky byly přerostlé a obtížně identifikova-
telné. Přítomnými mikroorganismy byli převážně zástupci rodů 
Alternaria, Fusarium, Helmithosporium, Penicillium a Sepedonium, 
které se vyskytují na rostlinných zbytcích či prachových částicích 
a do objektu se dostávají vzduchem.

V lednu 2008 byly do jednotlivých větracích průduchů osazeny 
filtrační sestavy ECO-Aer (v objektu se v současné době vyskytují 4 
kusy). Filtrační sestava byla předtím testována v průběhu roku 2007 
a zkoušena na jednom z vodárenských objektů (viz publikované 
výsledky sledování [18]). V březnu 2008 bylo provedeno první 
odzkoušení účinnosti osazeného filtru. Misky byly exponovány 
stejným způsobem, jako ve výše uvedeném případě. Výsledky byly 
velmi potěšující, již při 5 minutách expozice misek se počet kolonií 
vyrostlých na agaru deseti- až dvanáctinásobně snížil, v porovná-
ní se situací před osazením filtru. V dubnu 2008 proběhlo další 
odzkoušení účinnosti eliminace mikromycet z ovzduší, a i po 20 
minutách expozice misek byl počet KTJ velmi zanedbatelný, na 
SBA médiu byl zjištěn počet 5 KTJ a na SBA-0 médiu 1 KTJ. Při 
podrobném zkoumání narostlých kolonií se jednalo o rod Penicil-
lium. Z testování v květnu 2008 byly získány obdobné výsledky, 
po 20 minutách expozice misek byl počet KTJ vyrostlých na SBA 
médiu 3 KTJ a na SBA-0 médiu 1 KTJ. Nutné je podotknout, že 
účinnost filtrační sestavy může být negativně narušena tím, že 
nejsou v objektu utěsněny dveře tak, aby pevně doléhaly k rámu 
a zespodu pak proudí do objektu vzduch. S tím bylo ve sledovaném 
objektu počítáno, dveře byly utěsněny a následně byla prováděna 
i kontrola tohoto opatření. Po 20 minutách expozice misek přímo 
u zavřených dveří byl počet kolonií vyrostlých na SBA médiu 4 KTJ 
a na SBA-0 médiu 2 KTJ. V červnu 2008 v období s maximálním 
přísunem prachových částic a plísní vzduchem byly opět zjištěny 
výborné výsledky, na SBA médiu vyrostly po 20 minutách expozice 
misek 3 KTJ a na SBA-0 médiu 1 KTJ. Tabulka 3 uvádí přehled tes-
tování filtrační sestavy (testování účinnosti eliminace mikromycet 
z ovzduší v objektu stále probíhá). 

4. Závěry
Z biologického monitoringu jakosti vody a biofilmů ve vodojemech 

vyplývá, že je možné využít vodojemy jako místa, která mohou sloužit 
k vytipování rizik a nebezpečí vedoucích ke zhoršování kvality dis-
tribuované pitné vody. Nástrojem hodnocení problematických míst 
na síti je komplexní biologický audit, směrovaný na hydrobiologický 
a mikrobiologický rozbor vzorku vody a stěru, odebírané za provozu 
přímo v akumulačních komorách. Správně odebrané vzorky mohou 
odhalit i závady konstrukčně stavební povahy, významně se podílejí-
cí na znehodnocování akumulované vody. Při biologických auditech 
se jako zásadní projevila nevhodnost řešení přítoku a odtoku v jed-
nom místě, použití nevhodných stavebních materiálů, nevyhovující 
povrchová úprava podlah, volný a ničím nekrytý průnik vzduchu 
do akumulačních komor, čirá okna a výplně dveří přímo v akumu-
lačních komorách, popř. zcela chybějící dveře a zábrany oddělující 
akumulační prostor od armaturní komory.

Biologické rozbory poukazují na potřebu zvážení podstatně 
kratšího časového intervalu mezi čištěními vodojemu než je období 
jednoho roku. Tento argument lze podložit mnoha výsledky z pro-
vedených auditů. Nicméně, ve finančních podmínkách současného 
vodárenství by bylo častější čištění vodojemů ekonomicky nákladné 
a pro některé provozy neúnosné. Nasnadě je pak spekulace, pokud 

Termín sle-
dování

Doba zvolené expozice misek v objektu/ Typ použité půdy
5 minut 10 minut 15 minut 20 minut

SBA 
médium 

[KTJ]

SBA-0 
médium 

[KTJ]

SBA 
médium 

[KTJ]

SBA-0 
médium 

[KTJ]

SBA 
médium 

[KTJ]

SBA-0 
médium 

[KTJ]

SBA 
médium 

[KTJ]

SBA-0 
médium 

[KTJ]
prosinec 2007 40 62 přerostlé 

kolonie
přerostlé 
kolonie

přerostlé 
kolonie

přerostlé 
kolonie

přerostlé 
kolonie

přerostlé 
kolonie

leden 2008 Osazena filtrační sestava do větracích průduchů v objektu.
březen 2008 4 5 8 6 10 8 11 9

Utěsnění dveří.
duben 2008 0 0 2 1 1 1 5 1
květen 2008 0 0 1 1 2 5 3 1
červen 2008 1 1 1 0 1 0 3 1

Tabulka 3. Testování úrovně vzdušné kontaminace v objektu vodojemu před a po osazení 
filtrační sestavy.

bude mikrobiologický nález ukazatelů v doporučeném rozsahu, 
není potřeba vodojem čistit podle předběžně navrženého harmono-
gramu. Tato spekulace může být zavádějící. Vodárenská organizace 
by neměla zanedbávat pravidelné čištění vodojemů. Namátkově 
lze uvést příklad jednoho zemního vodojemu, který nebyl čištěn 
pět let. Argumentem měla být připravovaná rekonstrukce objektu. 
Výsledky z hydrobiologického rozboru vzorku vody odebraného 
z příhladinové vrstvy a stěru ze stěny a armatur byly alarmující. 
Nález připomínal spíše vzorek povrchové vody než vzorek odebraný 
přímo z vodojemu na pitnou vodu, např. byli přítomni bezbarví 
bičíkovci v počtu 1 240 org.·ml-1 a hojná byla vlákna bakterií. 

Podstatou zaměření se na eliminaci mikromycet z ovzduší 
v akumulačních prostorách je jejich opakovaný výskyt v biofilmech 
a předpoklad negativního působení ve smyslu produkce myko-
toxinů a biologicky aktivních látek s alergenními a karcinogenními 
účinky. Z testování úrovně vzdušné kontaminace v objektu vodo-
jemu vyplývá nutnost řešení sekundární kontaminace vzduchem 
proudícím průduchy do objektu tím, že se osadí vhodné filtry. 
Zkoušením a následně výběrem vhodných filtračních materiálů, 
byla sestrojena filtrační sestava, jejíž schopnost eliminovat pra-
chové částice, pylová zrna, škrob, rostlinná vlákna a další částice 
abiosestonu byla zkoušena přímo v objektu. Nezanedbatelný je její 
význam v eliminaci počtu mikromycet v ovzduší nad hladinou 
akumulované pitné vody. Tím lze přispět i k vyloučení hyf a koni-
dií mikromycet z biofilmu a sedimentů. Dalším jejím pozitivem 
je výrazné snížení vlhkosti v objektu, např. kondenzace kapek 
na stropní konstrukci a na armaturách se snížila na minimum. 
Namátkovými mikroskopickými rozbory stěrů ze stěny pravé i levé 
akumulace za provozu, po 5 měsících od osazení filtrační sestavy, 
nebyl potvrzen nález hyf a konidií mikromycet, z abiosestonu se 
vyskytovaly korozní produkty a sraženiny železa, písek, rostlinná 
vlákna a schránky rozsivek.

Charakter vody a biofilmů v obou komorách se sleduje po bio-
logické i chemické stránce, stanovuje se např. ukazatel BDOC. 
Výsledky a vzájemné porovnání mikroskopické analýzy, kultivací 
a biologické stability z pohledu ukazatele BDOC budou zpracovány 
do konce roku 2008.

Poděkování: Autoři děkuji za finanční podporu agentuře NAZV 
při řešení projektu 1G58052 a MSM6046137308 v neposlední řadě 
vodohospodářským organizacím za umožnění přístupu do objektů.



72 vh 2/2009

Literatura
[1]  Ručka J., Kožíšek F., Tuhovčák L., Mergl V. Doporučení pro implementaci Water 

Safety Plans v zemích EU.- SOVAK, roč. 15, č.2, 2008, pp. 6/38-7/39.
[2]  Hubáčková J., Matulová D., Sládečková A. Prevence a odstraňování biologic-

kých závad ve vodárenských provozech. Závěrečná zpráva VÚV T.G.M. Praha, 
1996, 17 pp.+ 16 příloh.

[3]  Ambrožová J., Hubáčková J. Hydrobiologické sledování a prevence při 
provozu vodojemů a vodárenských sítí. SOVAK, roč. 13, 2004, č. 11, pp. 
10/330–13/333.

[4]  Ambrožová J., Hubáčková J. Sledování biologické stability pitné vody dopra-
vované potrubím. Sborník konference Vodárenská biologie 2004, Praha, 4–-5. 
2. 2004, pp. 26–30.

[5]  Hubáčková J., Čejka E., Velenská K., Ambrožová J. Změny jakosti pitné vody 
s prodlužující se dobou zdržení v rozvodné síti. Sborník konference Pitná voda 
2004, Tábor 7.–10. 6. 2004, pp. 215–220.

[6]  Sládečková A., Ambrožová J., Micka J., Říha J., Uhlík J., Kunz V. Komplexní 
hydrobiologický průzkum vodárenského systému závodu Most. Závěrečná 
zpráva I. etapy, 1999, 53 pp.

[7]  Ambrožová J. Trend vývoje biologických rozborů. SOVAK, roč. 10, 2001-c, č. 
6, pp. 25/173–28/176. 

[8]  Ambrožová J., Bigar J., Říha J. Optimalizace provozu vodovodního řadu. 
Sborník mezinárodní konference Trenčianské Teplice, 2002, pp. 13–18.

[9]  Hubáčková, J., Slavíčková K., Říhová Ambrožová J. 2006. Změny jakosti při 
její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha, 96 pp.+příloha na CD.

[10]  Ambrožová J., Hubáčková J. Hydrobiologické sledování a prevence při 
provozu vodojemů a vodárenských sítí. SOVAK, roč. 13, 2004, č. 11, pp. 
10/330–13/333.

[11]  Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. Postup a řešení projektu o vli-
vu stavebního a konstrukčního uspořádání vodojemů na jakost akumulované 
pitné vody.- SOVAK roč.17, č.3/2008, pp. 16/80-18/82.

[12]  Strnadová N., Schejbal P., Němcová M., Grűnwald A. Biologická stabilita vody 
– BDOC. Vodní hospodářství, roč. 53, č. 7, 2003, pp. 177 – 179.

[13]  Říhová Ambrožová J. Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody 
a povrchů ve vodárenských provozech. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2007, 
Praha 30.1.-31.1.2007, pp. 42-46.

[14]  Häuslerová J. Mikromycety ve vodním prostředí. ČSVTVS při MŽP Praha, 1990, 
155 pp.

[15]  Mergl V., Karásek T., Kaupa J. Využití rounové textilie k zamezení vzdušné 
kontaminace pitné vody. Sborník konf. Vodojemy 2006, Vyškov, 21.9.2006, pp. 
73-76.

[16]  Sládečková A., Mergl V. Možnosti a výhody uplatnění rounové textilie ve 
vodárenství. Sbor. Konf. Pitná voda, Trenčianské Teplice 9.-11.10.2007, pp. 
191-196.

[17]  Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. Postup a řešení projektu o vli-
vu stavebního a konstrukčního uspořádání vodojemů na jakost akumulované 
pitné vody. SOVAK roč.17, č.3/2008, pp. 16/80-18/82.

[18]  Říhová Ambrožová J., Říha J., Hubáčková J.,Čiháková I. Minimalizace 
vzdušného spadu v objektech s akumulací pitné vody. Sborník přednášek XI. 
mezinárodní vodohospodářské konference, sborník sestavil Zlínská vodárenská, 
a.s., březen 2008, náklad 300 ks, 13.-14.3.2006, pp. 167-172.

[19]  Říhová Ambrožová J., Hubáčková,J., Čiháková, I. Složení nárostů a charakter 
sedimentů ve vodojemech. Sborník přednášek XI. mezinárodní konference 
VODA ZLíN 2007, Zlín 15.-16.3.2007, pp. 155-160.

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí

Technická 3
166 28 Praha 6

e-mail:jana.ambrozova@vscht.cz

Jaroslav Říha
SčVK, a.s., závod Teplice

Školní 15
415 01 Teplice 

e-mail:jaroslav.riha@scvk.cz

Possible negative impact of secondary air contamination 
on accumulated drinking water quality (Říhová Ambrožo-
vá, J.; Říha, J.; Váňová, Z.)
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The monitoring of raw water sources, treatment process and the 
distribution system (hazardous pathogens, point sources of micro-
bial pollution, modelling of the treatment with the intervention 
of microorganisms, study of the distribution system and presence 
of microorganisms; are the main problems to be solved. Study of 
biofilm formation and biological stability of drinking water are 
very important measures to prevent drinking water quality deteri-
oration during water distribution. In our project 1G58052 we are 
interested in problems of impact on drinking water quality degra-
dation in time of accumulation and distribution. We are solving 
the characteristic and structure of biofilms, air contamination, 
methods of sampling, physical-chemical and chemical processes, 
hydraulics parameters, structural and constructive configuration 
of water storage tanks (accumulations). A suitable proposal of 
a filter unit was another step in comprehensive monitoring. The 
filtration unit consists of six separately mounted filter units of 
a defined filter area, covered by two grids and fixed in a frame 
in the wall. This unit has been gradually mounted in ventilation 
holes in the accumulation area. The air ventilation unit designed 
by ECO-Aer has been adjusted so that it was easily applicable into 
various diameters, units or areas. 
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Tri-Lock
šetrný výrobek pro hospodaření s dešťovou a povrchovou vodou
ekologicky vlídný k flóře a fauně, esteticky vhodný do krajiny
Moderní bezespárá kloubová protierozní dlažba stavebnico-

vého typu Tri-Lock poskytuje mimořádnou přizpůsobivost terénu 
(průhyb nahoru a dolů až 120 cm), designovou pružnost a snadnou 
montáž bez použití pojiv (malt a lepidel), není závislá na klimatic-
kých podmínkách. Je vyráběna vibrolisováním betonové směsi, její-
miž základními komponenty jsou drcené kamenivo, písek, cement, 
plastifikátory a voda, případně rozptýlená výztuž. Pro výrobu lze 
použít i recyklované kamenivo. Trvanlivost na mrazové cykly může 
být až T100. Vyrábí se v tloušťkách 100 a150 mm podle budoucího 
zatížení a návrhu projektanta. Protierozní ochrana kloubovou dlaž-
bou Tri-Lock se používá k zabránění splavování a erozi zeminy 
zemních těles vodohospodářských, dopravních a inženýrských 
staveb. Je vhodně použitelná nejen na zemních hrázích, březích 
a korytech vodních toků, rybníků a nádrží, ale i na svazích, které 
vlivem stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) bez vegetač-
ního krytu tak, aby je bylo možné uvést pod vegetační kryt. Svou 
skladbou vytváří souvislou ztužující síť, která nepodléhá korozi. 
Svým tvarem a systémem je příznivá pro celoplošné zatravnění 
nebo pokrytí jinou žádanou vegetací. Nevytváří překážky pro roz-
šiřování kořenového systému a lze vytvořit i podmínky pro růst 
keřů a stromů bez nebezpečí omezování podmínek pro zdravý růst 
a zásobování kořenového systému potřebnými živinami a vodou. 
Podporuje život mikroorganismů.

Svou skladbou a povahou umožňuje realizovat zpevněné plochy 
bez nutnosti budování kanalizačních systémů, přibližuje se přírod-
nímu povrchu, který neodvádí povrchovou vodu mimo území, ale 
umožňuje vsak a odpar, a tím pozitivně ovlivňuje lokální klima.

NOVABRIK CZECH, s.r.o. • Lezník 133, 572 01  Polička • Tel: 461 722 585
Fax: 461 721 553 • e-mail: info@novabrik.cz • www.novabrik.cz

®

Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro veškeré stavby s předností 
vodních a inženýrských a je vysoce flexibilní. Pokládá se suchou 
cestou na podloží, které je voleno podle budoucího zatížení a účelu. 
Lze jej aplikovat na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení posta-
čuje jeho vlastní hmotnost a spolu s kloubovou vazbou znemožňuje, 
aby bylo nadzvednuto větrem, vodou, ledem nebo rostoucí vege-
tací. Tri-Lock nezatěžuje životní prostředí, v případě požadavku 
architekta lze dodávat v barevném provedení. Je vysoce trvanlivý, 
odolný proti mechanickému poškození, vhodný pro sanaci a oze-
lenění erozí ohrožovaných zemních konstrukcí, bezpečný pro 
pojezd mechanizace udržujících zeleň. Nepotřebuje obrubníky. 
Jeho pokládka je možná i pod vodou. Tri-Lock je stavebnicí s jed-
noduchou montáží i demontáží a po celou dobu své životnosti je 
bezúdržbový. Šetří přírodní kamenivo. Ladí s krajinou. Umožňuje 
přirozený koloběh vody. Nevytváří nepropustné plochy.

NAVŠTIVTE NÁS: Stavební veletrh DŘEVOSTAVBY 2009 PVA Letňany, 26. 2. – 1. 3. 2009, Hala 2, stánek č. 2B17

Před pokládkou

Během pokládky

Měsíc po pokládce
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Akce pořádané k Světovému dni vody, 
jehož letošním nosným tématem je 
přeshraniční spolupráce při ochraně 
a využívání vody

• 19. března: Slavnostní konference k Světovému dni vody. Praha. 
Pořádá ministerstvo zemědělství ČR a Svaz vodního hospo-
dářství. Info: Tel., fax: 257 325 494, GSM: 731 412 641 E-mail: 
Plechata@vrv.cz

• 20. března: Koncert v Betlémské kapli k Světovému dni vody. 
Info: iva.ornova@volny.cz, GSM: 606 481 620.

• 21. března: 15. Reprezentační ples vodohospodářů na Žofíně. 
Info: iva.ornova@volny.cz, GSM: 606 481 620.

Akce pořádané při příležitosti Světového dne vody 
Povodím Labe, státní podnik mají každoročně více 
účastníků. V roce 2008 se Dní otevřených dveří 
zúčastnilo více než 1 850 návštěvníků z řad odbor-
níků a laické veřejnosti. I v letošním roce státní 
podnik Povodí Labe pořádá na svých pracovištích 
Den otevřených dveří. Aby byl uspokojen co největší 
počet zájemců, akce jsou rozvrženy na období 19. 
– 22. března. Konkrétně, ve čtvrtek 19. března je možno 
navštívit vodohospodářský dispečink a v pátek 20. břez-
na vodohospodářské laboratoře na ředitelství státního podniku 
v Hradci Králové. V sobotu dne 21. března je možno navštívit: jez 
Hučák v Hradci Králové a přehradu Les Království (u Dvora Králo-
vé nad Labem), přehradu Pastviny (Nekoř u Letohradu), přehradu 
Pařížov na řece Doubravě, přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou 
s prohlídkou štoly. Je možné i navštívit a získat informace o lab-
ských zdymadlech – v Pardubicích, v Brandýse nad Labem (zde 
i v neděli 22. března), v Roudnici nad Labem, Lovosicích a Střekově 
a na provozním středisku v Děčíně. Bližší informace naleznete na 
internetové adrese www.pla.cz.

Na základě kladné odezvy a velkého zájmu veřejnosti v loňském 
roce pořádá Statutární město Hradec Králové, Povodí Labe, státní 
podnik, Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s., Královéhra-
decká provozní a.s., Zemědělská vodohospodářská správa – oblast 
povodí Labe a Městské lesy Hradec Králové pod záštitou primátora 
města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška Vědomostní soutěž Den 
vody 2009. Soutěž bude probíhat písemnou a elektronickou formou 
a je určena pro všechny věkové kategorie obyvatel. Slavnostní 
vyhodnocení a předání cen výhercům se uskuteční dne 18. června 
2009 na akci „Den Labe“ v Hradci Králové (více informací na www.
soutezdenvody.cz).

Na regionální úrovni organizuje Rada povodí Svratky (Povodí 
Moravy, s.p., Vodárenská akciová společnost, a.s. a Brněnské vodár-

ny a kanalizace, a.s.) Setkání vodohospodářů na Povodí Moravy. 
Letos se vodohospodáři setkají u Brněnské údolní nádrže. 

Oslavy proběhnou dne 18. března 2009 v hotelu Santon. 
Hlavním organizátorem akce je v tomto roce Povodí 
Moravy, s.p. Info: Ing. Michaela Juříčková, Povodí 
Moravy, s.p., tel: 541 637 562, e-mail: jurickova@
povodi.cz www.pmo.cz

Povodí Odry na sobotu 28. března od 9.00 do 15.30 
hod zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří  

na vodních dílech: Slezska Harta, Kružberk a Žer-
manice včetně rybného hospodářství, Šance, Morávka 

a také na vodohospodářském dispečinku a v laboratořích. 
Další informace na www.pod.cz

Letos již po desáté chystá Povodí Vltavy, státní podnik na 21. 
března DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve vodohospodářských labo-
ratořích v Plzni. Pro návštěvníky bude připraven bohatý program, 
jehož součástí budou prezentace, ukázka práce vodohospodářské-
ho dispečinku, prohlídky dílčích laboratoří spojené s odbornými 
výklady pracovníků a v neposlední řadě zdarma, již tradiční měření 
hodnoty dusičnanů v doneseném vzorku vlastní pitné vody. Dále 
čekají na návštěvníky různé soutěže a mnoho dalších zajímavostí. 
Místo konání:  Povodí Vltavy, státní podnik, Denisovo nábřeží 14, 
Plzeň.
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Souhrn
Diskriminační analýza umožňuje hodnocení rozdílů mezi 

dvěma nebo více skupinami objektů, charakterizovaných více 
znaky – diskriminátory. Obyčejně se dále dělí na techniky, 
které interpretují rozdíly mezi předem stanovenými skupinami 
objektů, a techniky, kde je cílem klasifikace objektů do skupin. 
Jsou porovnávány diskriminátory každého objektu (například 
charakteristiky sloučenin, vlastnosti objektu, vzorku vody, atd.) 
se znaky ostatních objektů. Na základě podobností nebo rozdílů 
se pak provede klasifikace vzorků podzemních vod buď čistě 
subjektivně na základě zkušeností, nebo objektivními metodami. 
Na základě diagramů diskriminačního skóre jsou klasifikovány 
vzorky podzemních vod do tří tříd. Diagramy poskytují vizuál-
ní ověření, jak diskriminační funkce zařazují objekty do tříd. 
Všechny diskriminátory naměřené chemickou analýzou nebyly 
shledány vhodné pro dostatečně přesné přiřazení objektů podzem-
ních vod lineární diskriminační analýzou. Procento správně zařa-
zených objektů v rámci třídy mělkých vrtů je dost nízké, pouze 
58 %. Příčina může být jednak v tom, že monitorované ukazatele 
nemají dostatečnou diskriminační „sílu“ a také v tom, že většina 
diskriminátorů vykazuje jiné než normální rozdělení.

1 Úvod
Hledáním struktury a vzájemných vazeb v objektech se zabývají 

klasifikační metody vícerozměrné statistické analýzy. Klasifikační 
metody jsou postupy, pomocí kterých se jeden objekt zařadí do 
existující třídy (diskriminační analýza DA), nebo pomocí nichž lze 
neuspořádanou skupinu objektů uspořádat do několika vnitřně 
sourodých tříd či shluků (analýza shluků CLU). Postup klasifikace je 
založen na určitých předpokladech o vlastnostech klasifikovaných 
objektů, například, když rozdělení náhodného vektoru charak-
terizujícího objekty je normální, pak hovoříme o parametrických 
klasifikačních metodách. Není-li klasifikace založena na znalostech 
rozdělení náhodného vektoru, mluvíme o neparametrických klasi-
fikačních metodách. Významnou roli při hledání struktury a vazeb 
mezi objekty na základě jejich podobnosti tvoří také vícerozměrné 
škálování MDS. 

2 Podstata metody DA
Klasická klasifikační diskriminační analýza, zavedená Ronaldem 

Fisherem v roce 1936, patří mezi metody zkoumání vztahu mezi 
skupinou p nezávislých znaků, zvaných diskriminátory (sloupců 
zdrojové matice), a jednou kvalitativní závisle proměnnou – výstu-
pem. Výstupem je v nejjednodušším případě binární proměnná y, 
nabývající hodnotu 0 pro případ, že objekt je v první třídě, respek-
tive hodnotu 1 pro případ, že objekt je ve druhé třídě. O třídách 
je známé, že jsou zřetelně odlišené a každý objekt patří do jedné 
z nich. Účelem může být také identifikace, které znaky přispívají 
do procesu klasifikace. Ve vstupních datech trénovací skupiny jsou 
svými hodnotami diskriminátorů a výstupů  v š e c h n y  objekty 
zařazené do tříd. Účelem je nalézt predikční model umožňující 
zařadit nové objekty do tříd.

2.1 Zařazovací pravidla DA
Pro zjednodušení uvažujme, že účelem je klasifikace do jedné ze 

dvou tříd (A, B) a že klasifikace se provádí na základě jednoho znaku 
x s normálním rozdělením. Ve třídě A jde o rozdělení N(μA, σA

2) a ve 
třídě B jde o rozdělení N(μB, σB

2). Nový objekt nechť má hodnotu x. 
Je logické vybrat tu třídu, pro kterou je x blíže ke střední hodnotě 

dané třídy. Můžeme tedy určit prahový bod C = (μA + μB)/2. Pro 
případy kdy x < C se pak objekt zařadí do třídy (A) a pro x ≥ C do 
druhé třídy (B). Tato pravděpodobnost je pro obě kategorie stejná. 
Pokud by se toto pravidlo použilo i pro případ nestejných rozptylů 
obou rozdělení, kdy například σA

2 < σB
2, došlo by k situaci, že prav-

děpodobnost nesprávné klasifikace pro třídu A by vyšla větší než 
pro třídu B. Bude tedy třeba penalizovat C s ohledem na nestejný 
rozptyl. Je zřejmá analogie s t-testem porovnání dvou středních 
hodnot pro nestejné rozptyly. Pro případ dvou diskriminátorů (x1 x2) 
je výhodné zobrazovat v prostoru x1 x2 elipsy konstantní hustoty, 
například pro pravděpodobnost 0,95. Záleží na tom, zda jsou kova-
rianční matice CA a CB shodné či nikoliv.

2.2 Lineární (LDA) a kvadratická (QDA) diskriminační 
funkce

Při formálním odvození tvaru diskriminačních funkcí je možné 
vyjít z rovnice pro aposteriorní pravděpodobnost příslušnosti k j-té 
skupině (j = 1, 2) a hledat její maximum. Podle typu hustot pravdě-
podobnosti pro znaky f1(x) a f2(x) se tak liší jednotlivé diskriminační 
metody v tom, jak jsou specifikovány dělicí oblasti a jaký mají tvar: 
pro normální rozdělení, lišící se jen středními hodnotami tříd, dostá-
váme lineární diskriminační analýzu (LDA), pro normální rozdělení, 
lišící se jak středními hodnotami, tak i kovariančními maticemi tříd 
dostáváme kvadratickou diskriminační analýzu (QDA), pro případ 
směsí normálních rozdělení vycházejí nelineární diskriminační 
funkce, pro případ neparametrických hustot rozdělení znaků ve 
třídách obdržíme flexibilní diskriminační funkce. Naivní Bayesův 
přístup spočívá v představě, že každá hustota pravděpodobnosti 
ve třídě je získána jako součin marginálních hustot znaků (znaky 
jsou zde považovány za podmíněně nezávislé). Pro případ víceroz-
měrného Gaussova rozdělení v i-té třídě má odpovídající hustota 
pravděpodobnosti tvar

kde m = 2 je počet znaků.

2.3 Úprava prahového bodu
Dosud byl prahový bod C užíván jako bod, jenž udává stejné pro-

cento chyb obojího typu, čili pravděpodobnost chybného zařazení 
objektu ze třídy 1 do třídy 2 a naopak. Volba prahového bodu C však 
může být provedena tak, že bude poskytovat požadovaný poměr 
apriorních pravděpodobností π1 a π2. Pro vícerozměrný normální 
model bude optimální volba prahového bodu C daná vzorcem

Když bude π1 = π2 = 0.5, bude C rovno jednoduššímu výrazu 
bez ln. Stejně jako v regresní analýze nejsou hodnoty koeficientů 
a1, a2, ..., ap přímo porovnatelné. Relativní vliv na každou proměn-
nou v diskriminační funkci můžeme získat ze standardizovaných 
diskriminačních koeficientů. Tato technika se týká užití společné 
kovarianční matice. Standardizované koeficienty se vypočtou vyná-
sobením koeficientů ai odpovídající směrodatnou odchylkou si.

2.4 Volba diskriminátorů
Otázkou je, zda volba diskriminátorů x je schopna zajistit 

dostatečně přesné zařazení objektů do tříd, tj. diskriminaci. Byla 
navržena řada postupů jak provést selekci znaků. Principem většiny 
metod je zajištění dostatečné separability tříd a volba takových dis-
kriminátorů, které vedou k maximalizaci nějaké míry. Jindy se volí 
postup, který začne se všemi původními diskriminátory a postupně 
se vypouštějí takové, které vedou k nedostatečné separaci. V mnoha 
situacích je diskriminační analýza, stejně jako lineární regresní 
analýza, použita jako exploratorní pomůcka. Pro nalezení vhodného 
modelu je do dat zahrnuta celá paleta potenciálně využitelných 
znaků. Není však předem známo, které diskriminátory jsou pro 
zařazení objektů do tříd účinné. Jedním z možných výsledků dis-
kriminační analýzy je také identifikace „účinných“ diskriminátorů. 
Při výběru „účinných“ diskriminátorů jde o analogii s vícenásobnou 
regresní analýzou. V diskriminační analýze se místo testování, zda 
se hodnota čtverce vícenásobného korelačního koeficientu R2 změní 
přidáním nebo odebráním proměnné testuje, zda se změní hodnota 
Mahalanobisovy vzdálenosti DM

2. Obvykle se užívají popsaná testač-
ní kritéria tak, že pro testační kritérium F se, pokud přidáváme pro-
měnné, za α dosazuje hodnota 0,15. Bohužel nebývá známá vhodná 
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hodnota pro α při použití F-testu, odebíráme-li proměnné, a proto je 
v literatuře obvykle doporučována vysoká hodnota α = 0,30. Všech-
na kritéria výběru nezávisle proměnných v lineární regresní analýze 
platí i v diskriminační analýze. Všeobecně užívaným algoritmem je 
krokový výběr diskriminátorů, jehož principy jsou známé z lineární 
regrese. Postup kombinuje jak přidávání diskriminátorů, tak i jejich 
odstraňování. V krokové metodě má první diskriminátor, zahrnutý 
do modelu ve výběrovém kritériu, největší přijatelnou hodnotu. Po 
zavedení prvního diskriminátoru je hodnota kritéria přepočítána pro 
všechny diskriminátory v modelu a diskriminátor s největší přijatel-
nou hodnotou zaváděcího kritéria je zaveden do modelu jako další. 
V tomto okamžiku je diskriminátor, který byl zaveden do modelu 
jako první, znovu přepočten, zda splňuje také odstraňovací kritéri-
um. Jestliže ano, je z modelu odstraněn. Dalším krokem je vyšetření 
diskriminátorů připravených k zavedení do modelu, následované 
vyšetřením diskriminátorů připravených v modelu k odstranění. 
Vybírání diskriminátorů se ukončí, když žádné další diskriminátory 
nesplňují zaváděcí nebo odstraňovací kritérium. 

2.5 Kritéria pro vybírání diskriminátorů
Existuje několik rozhodovacích kritérií k vybírání diskriminátorů. 

U Wilkova kritéria λ platí, že když diskriminátor v diskriminační 
funkci poskytuje nejmenší hodnotu Wilkova kritéria λ, je tento dis-
kriminátor zahrnut do modelu. K zavedení nebo odstranění diskri-
minátoru je dovolen jeden krok. Maximální počet kroků k vybírání 
diskriminátorů je roven dvojnásobku jejich počtu. Podobně jako ve 
vícenásobné regresi, když jsou některé nezávisle proměnné lineár-
ními kombinacemi ostatních nezávisle proměnných, není možné 
očekávat jediné řešení. Aby se předešlo výpočetním problémům, 
je před zavedením diskriminátoru do modelu stanovena jeho tole-
rance. Tolerance je mírou lineární asociace mezi diskriminátory 
a vypočte se pro i-tý diskriminátor dle 1 – Ri

2, kde Ri
2 je čtverec více-

násobného korelačního koeficientu, když je uvažován i-tý diskrimi-
nátor za závisle proměnnou a když je uvažována regresní rovnice 
mezi tímto i-tým diskriminátorem a ostatními diskriminátory. Malé 
hodnoty tolerance indikují, že i-tý diskriminátor je tvořen lineární 
kombinací ostatních diskriminátorů. Diskriminátory s tolerancí 
menší než 0,001 není však vhodné do modelu zařadit. 

Významnost změny Wilkova kritéria λ po zavedení diskrimináto-
ru do modelu nebo odstranění z modelu je založena na testačním 
kritériu F. Aktuální hodnota testačního kritéria F nebo vypočtená 
statistická významnost α slouží jako kritérium pro zavedení diskrimi-
nátoru do modelu nebo k jeho odstranění. Obě kritéria však nemusí 
být ekvivalentní, protože pevné hodnoty kvantilu F mají rozdílnou 
pravděpodobnost v závislosti na počtu diskriminátorů v modelu. 
Aktuální vypočtená statistická významnost, spojená s kvantilem F 
při zavedení a s kvantilem F při odstranění, není obyčejně vypočtena 
z rozdělení F, protože je zde vyšetřeno mnoho diskriminátorů a jsou 
vybrány největší a nejmenší hodnota F. Skutečnou hladinu význam-
nosti α je obtížné vyčíslit, protože závisí na mnoha faktorech, včetně 
uvažované korelace mezi diskriminátory.

Dříve než začne pracovat krokový algoritmus, jsou na začátku 
v nultém kroku jak tolerance, tak i minimum tolerance položeny 
rovné 1, protože v modelu dosud nejsou diskriminátory. Vedle 
Wilkova kritéria λ se pro statistickou významnost každého diskrimi-
nátoru vyčísluje také F-test. Hodnota F pro změnu Wilkova kritéria 
λ při přidání diskriminátoru do modelu tak, že model obsahuje 
celkem p diskriminátorů, se vyčíslí dle vztahu

kde n je celkový počet objektů, g udává počet tříd, λp značí Wilkovo 
lambda před přidáním diskriminátoru a λp+1 je Wilkovo lambda po 
přidání diskriminátoru do modelu. V každém kroku je ten diskrimi-
nátor, který způsobuje nejmenší hodnotu Wilkova kritéria λ, zařazen 
do modelu. Vedle Wilkova kritéria λ existují ještě další kritéra. 

Mahalanobisova vzdálenost D1,2
2 je zobecněná míra vzdálenosti 

mezi dvěma třídami 1 a 2 a je definována vztahem

kde m udává počet diskriminátorů v modelu,  je průměr i-tého 

diskriminátoru ve třídě 1. Protože je Mahalanobisova vzdálenost 
D1,2

2 kritériem pro volbu diskriminátorů, je toto kritérium všech 
párů tříd vyčísleno jako první. Ten diskriminátor, který měl největší 
hodnotu DM

2 pro dvě od začátku nejtěsnější třídy, čili které měly 
nejmenší hodnotu D1,2

2, je zařazen do modelu. 

3 Úloha: Monitoring jakosti podzemních vod
V rámci monitoringu jakosti podzemních vod bylo analyzováno 

16 diskriminátorů ve 462 vzorcích podzemních vod. Byly navrženy 
tři základní kategorie sledovaných vod, a to vody z pramenů, vody 
z mělkých vrtů a konečně vody z hlubokých vrtů. Diskriminační 
analýzou (DA) je nyní třeba zjistit u dosud nezařazených výsledků 
vod dle jejich naměřených kvantitativních obsahů sloučenin či 
vlastností, představujících zde diskriminátory, nejpravděpodob-
nější typ souboru podzemních vod, ze kterých byly vzorky vod 
odebrány.
● Data: Data zdrojové matice souboru 462 řádků vzorků podzem-
ních vod a 16 sloupců diskriminátorů jsou rozdělena na dva stejně 
velké výběry, a to jednak na výběr všech lichých 231 řádků vzorků 
vod představujících zde analyzovaný soubor k výstavbě diskri-
minačního modelu, a jednak na výběr všech sudých 231 řádků 
vzorků, představujících klasifikovaný soubor k vlastnímu otesto-
vání navrženého diskriminačního modelu. Za závisle proměnnou 
budeme brát znak TO, který značí typ objektu, nabývající tří hod-
not: 0 značí pramen, 1 značí mělký vrt, a konečně 2 značí hluboký 
vrt. Za nezávisle proměnné budeme považovat 16 diskriminátorů: 
pH značí naměřené pH vody v laboratoři, K  je naměřená hodnota 
konduktivity [mS/m], T je teplota vody [°C], R je oxidačně redukční 
potenciál [mV], A absorbance změřená při vlnové délce 254nm 
v kyvetě délky 1 cm, M je celková mineralizace [mg/l], O2 obsah 
kyslíku rozpuštěného [mg/l], CHSKMn chemická spotřeba kyslíku 
manganistanem [mg/l], KNK4,5 kyselinová neutralizační kapacita do 
pH 4,5 [mmol/l], ZNK8,3 zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 
[mmol/l], NH4 obsah amonných iontů [mg/l], NO2 obsah dusitanů 
[mg/l], NO3 obsah dusičnanů [mg/l], PO4 obsah fosforečnanů [mg/l], 
Cl obsah chloridů [mg/l], SO4 obsah síranů [mg/l].
● Řešení:

(a) Exploratorní analýza diskriminátorů: Zdrojová matice dat 
analyzovaného výběru obsahuje 231 řádků vzorků vod a 16 sloupců 
vyšetřovaných diskriminátorů a neobsahuje žádné chybějící prvky. 
Žádný objekt v řádku není třeba vyřadit pro nedostatečný popis dis-
kriminátorů. Byl použit statistický program STATISTICA 7.0 (StatSoft 
Praha). Nejprve se provede exploratorní analýza dat EDA a vyčíslení 
popisných statistik (tabulka 1). V rámci EDA ukazuje krabicový graf 
všech diskriminátorů na obr. 1 dostatečnou proměnlivost většiny 
znaků. Graf Mahalanobisovy vzdálenosti na obr. 2 upozorňuje na 
indikovanou spoustu vybočujících vzorků vod, o kterých je třeba dále 
věcně uvažovat, zda by neměly být z další analýzy vyřazeny či zda 
do výběru skutečně patří. Základním předpokladem diskriminační 
analýzy (DA) je platnost vícerozměrné normality v rámci tříd, a dále 
nutnou (ne však postačující) podmínkou je také normální rozdělení 
dat jednotlivých diskriminátorů. Normální rozdělení se totiž v rám-
ci popisných charakteristik polohy, rozptýlení a tvaru rozdělení 
projevuje blízkými hodnotami aritmetického průměru a mediánu, 
dále pak šikmost rozdělení je blízká 0 a špičatost blízká 3. Z těchto 
hledisek není normalita splněna u většiny  znaků. Nejmarkantnější 
odchylky od normality se objevují u diskriminátorů A, NH4, NO2, 
NO3, PO4, Cl a SO4. Je nutné si proto uvědomit, že data by bylo 
vhodné zpracovat také jinou vícerozměrnou statistickou metodou, 
méně citlivou na normalitu rozdělení, jako je například logistická 
regrese. Dalším předpokladem DA je podobnost kovariačních matic 
tříd, a tím pádem i přibližně stejně velkých směrodatných odchylek 
v rámci jednotlivých tříd. Větší rozdíly jsou v míře rozptýlení shledá-
ny u diskriminátorů K, M, Cl a SO4. Nejdůležitější vlastností diskrimi-
nátoru je jeho dostatečný příspěvek k separaci objektů mezi třídami. 
To plyne z rozdílných hodnot průměrů jednotlivých tříd. Vzhledem 
k této vlastnosti lze předběžně za nevhodné diskriminátory označit 
znaky: pH, T, CHSKMn, PO4. Zdá se, že lze docílit dobré separace 
mezi třídou MV (mělké vrty) a ostatními třídami, ale pravděpodob-
nost pro správné zařazení objektů mezi třídami P (prameny) a HV 
(hluboké vrty) bude zřejmě nižší. 

(b) Korelace diskriminátorů: Dalším důležitým předpokladem 
pro diskriminační analýzu je neexistence multikolinearity v datech, 
což znamená, že dva a více diskriminátorů by neměly být silně 
korelovány. Jinak by totiž bylo možné predikovat jeden diskrimi-
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nátor z jiného, což není vhodné zejména 
při užití krokové metody diskriminační 
analýzy. Z průzkumové analýzy EDA grafu 
komponentních vah na obr. 3 je zřejmé, že 
silná korelace byla indikována uvnitř troji-
ce diskriminátorů M-K-KNK4,5 a M-K-SO4 
a také uvnitř dvojice K-Cl a A-CHSKMn. 
Středně silná korelace je uvnitř dvojic dis-
kriminátorů R-O2, A-PO4, M-Cl, CHSKMn-
ZNK8,3, CHSKMn-PO4. Korelační matice 
potvrzuje toto předběžné hodnocení dat 
a volbu diskriminátorů v předchozích dvou 
tabulkách. Sledované znaky K, M, KNK4,5, 
SO4 a Cl lze nahradit jediným z důvodu 
silné korelace mezi nimi. Stejně tak dvojici 
znaků A a CHSKMn lze nahradit ze stejného 
důvodu jediným. U žádného z bodových 
grafů nelze pozorovat dělení mraku bodů 
na více shluků, tedy nelze předpokládat, 
že by mezi nimi byl diskriminátor s dobrou 
separační schopností objektů do tříd. Záro-
veň tvary většiny histogramů ukazují spíše 
na rozdělení log-normální. Dle korelační 
matice v tabulce 2 s nižšími korelacemi se 
jeví jako nejvhodnější diskriminátor O2, 
v histogramu je patrné bimodální rozdělení 
a v bodových grafech kombinací znaků O2 
s pH a O2 s ZNK8,3 se mrak bodů trhá na 
více shluků. Naproti tomu rozdělení znaků 
NH4, NO2 a NO3 vykazuje zřetelné zešikme-
ní k nižším hodnotám, což vede k závěru 

 TO pH K T R A M O2 CHSKMn KNK4.5 ZNK8.3 NH4 NO2 NO3 PO4 Cl SO4

Aritmetický průměr
P 0 6,71 37,5 9,5 188 0,016 282 8,8 0,7 2,05 0,62 0,03 0,008 21,5 0,10 13,1 53,9

MV 1 6,83 97,6 10,9 43 0,079 730 2,6 2,3 4,71 1,32 0,51 0,037 29,5 0,19 58,9 199,2
HV 2 7,07 46,4 10,8 -25 0,028 344 3,5 0,9 3,30 0,77 0,26 0,015 11,1 0,11 23,8 38,3

Směrodatná
odchylka

P 0 0,73 29,7 1,2 115 0,015 232 2,0 0,6 2,18 0,51 0,04 0,028 29,3 0,11 13,6 48,1
MV 1 0,50 66,0 1,7 123 0,074 579 2,2 2,0 3,87 0,84 1,11 0,055 40,0 0,37 48,8 288,8
HV 2 0,73 38,9 2,8 119 0,047 232 3,3 1,0 2,24 0,65 0,74 0,025 26,3 0,16 57,4 70,0

Medián
P 0 6,97 28,0 9,5 185 0,013 205 9,2 0,5 0,81 0,51 0,03 0,003 11,5 0,06 6,5 42,3

MV 1 6,97 77,8 10,6 46 0,055 580 2,0 1,7 4,61 1,14 0,09 0,014 5,8 0,08 49,0 109,5
HV 2 7,17 35,8 10,1 -28 0,015 285 2,0 0,5 3,03 0,55 0,05 0,005 0,5 0,04 8,4 20,5

Šikmost
P 0 -0,3 1,0 0,1 3,2 2,6 1,2 -1,4 2,7 1,0 2,1 5,2 6,0 3,2 2,4 1,5 2,3

MV 1 -1,4 2,0 2,6 0,4 2,6 2,5 1,5 1,8 3,7 1,1 4,4 3,3 1,4 4,5 1,7 4,2
HV 2 -0,2 2,1 2,9 0,0 6,0 1,8 0,9 2,6 0,7 0,9 4,8 3,4 3,8 2,9 4,8 5,4

Špičatost
P 0 -1,3 0,3 -0,5 20,4 7,3 1,3 2,9 8,4 -0,3 4,9 31,5 36,3 14,2 7,3 1,5 6,9

MV 1 2,5 5,1 8,8 -0,3 9,9 8,4 2,2 3,8 22,3 0,8 24,5 14,7 0,7 22,7 4,6 20,6
HV 2 0,5 5,1 10,4 0,0 45,0 5,9 -0,6 6,8 0,3 -0,3 23,9 14,1 18,1 8,8 23,6 34,8

Počet 
objektů

P 0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
MV 1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
HV 2 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Obr. 1. Krabicové grafy všech diskriminátorů ukazují na míru 
rozptýlení a proměnlivost

Tabulka 1. Základní popisné charakteristiky diskriminátorů ve třech třídách P (kód 0), MV (kód 1), HV (kód 2)

Obr. 2. Indexový graf Mahalanobisovy vzdálenosti objektu od těžiště 
indikuje odlehlé hodnoty

Obr. 3. Grafy komponentních vah pro komponenty 1 a 2, 1 a 3, 2 a 3, a Cattelův indexový 
graf vlastních čísel ukazuje na počet využitelných hlavních komponent
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 pH K T R A M O2 CHSKMn KNK4.5 ZNK8.3 NH4 NO2 NO3 PO4 Cl SO4
pH 1,00
K 0,34 1,00
T 0,33 0,32 1,00
R -0,32 -0,23 -0,28 1,00
A -0,08 0,35 0,04 -0,19 1,00
M 0,32 0,95 0,30 -0,19 0,33 1,00
O2 -0,25 -0,36 -0,37 0,62 -0,31 -0,37 1,00

CHSKMn -0,13 0,31 0,05 -0,28 0,75 0,30 -0,36 1,00
KNK4.5 0,52 0,76 0,35 -0,33 0,32 0,76 -0,47 0,20 1,00
ZNK8.3 -0,29 0,36 0,10 -0,17 0,47 0,33 -0,32 0,50 0,36 1,00

NH4 0,23 0,34 0,19 -0,36 0,31 0,25 -0,30 0,33 0,25 0,07 1,00
NO2 0,12 0,14 0,02 -0,06 0,06 0,11 -0,18 0,03 0,14 0,06 0,04 1,00
NO3 -0,02 0,23 -0,00 0,35 -0,02 0,23 0,26 -0,13 0,08 0,06 -0,19 0,07 1,00
PO4 0,03 0,04 0,04 -0,04 0,26 0,01 -0,11 0,19 0,08 0,07 0,01 0,11 0,05 1,00
Cl 0,19 0,75 0,20 -0,22 0,18 0,60 -0,25 0,22 0,32 0,15 0,37 0,08 0,06 0,02 1,00

SO4 0,08 0,70 0,18 -0,05 0,30 0,80 -0,17 0,28 0,49 0,38 0,11 0,09 0,16 -0,03 0,20 1,00

o jejich nevhodnosti pro užití v metodě 
diskriminační analýzy. Vzhledem k silné 
korelaci mezi některými znaky a výraznému 
zešikmení rozdělení u některých dalších, 
je nutné zredukovat počet diskriminátorů. 
V dalším postupu diskriminační analýzy 
budeme klást důraz na pouze vybrané 
a účinné diskriminátory K, CHSKMn, pH, T, 
R, O2, ZNK8.3 a NO3.

(c) Výstavba diskriminačního modelu: 
Vyšetření vlivu jednotlivých diskriminátorů 
přináší tabulka 3. V tabulce značí Diskri-
minátor jméno znaku. Wilkovo λ při odstraně-
ní dotyčného diskriminátoru udává hodnotu 
Wilkova kritéria λ vypočtenou při testování 
důsledku odstranění dotyčného diskriminá-
toru. Wilkovo kritérium λ vyjadřuje diskrimi-
nační sílu navrženého modelu. Jeho rozsah 
je od 1,0 se žádnou diskriminační silou až 
po 0,0 s perfektní diskriminační silou. F-test 
při odstranění dotyčného diskriminátoru 
představuje hodnotu F-kritéria vyčísleného 
k testování statistické významnosti Wilkova 
λ kritéria. Spočtená hladina významnosti α při odstranění dotyčného 
diskriminátoru je vypočtená hladina významnosti uvedeného F-testu 
při odstranění dotyčného diskriminátoru. Test je statisticky význam-
ný a diskriminátor je důležitý, je-li tato hodnota menší než uživatelem 
zadaná hladina významnosti α = 0,05. Šest ze 16 vyšetřovaných 
diskriminátorů je v této úloze menší než 0,05, a proto jsou pro klasi-
fikaci diskriminátorů do tříd statisticky významné a v úloze důležité. 
Wilkovo λ pro dotyčný samotný diskriminátor značí hodnotu Wilkova 
kritéria λ, kterou dostaneme za použití jediného diskriminátoru. F-test 
pro dotyčný samotný diskriminátor představuje testační kritérium 
vyčíslené k testování statistické významnosti Wilkova λ kritéria. 
Spočtená hladina významnosti α se týká daného diskriminátoru. Uve-
dený F–test je statisticky významný a diskriminátor je pro klasifikaci 
znaků-diskriminátorů důležitý, je-li tato vypočtená hodnota α menší 
než uživatelem zadaná hladina významnosti α = 0,05. V tabulce 3 
byla užita dopředná kroková analýza diskriminační analýzy a v šesti 
krocích byly nalezeny tyto znaky s dostatečnou diskriminační silou: 
O2, K, R, CHSKMn, NO3 a pH.

Tabulka 4 obsahuje právě stanovené odhady diskriminačních 
koeficientů klasifikační funkce, která slouží k zařazování nových 
objektů do tříd. Veličina p představuje apriorní pravděpodobnost, 
že bude objekt zařazen do dané třídy.

Ověření navržené diskriminační funkce se provádí klasifikací 
objektů, u nichž víme do jaké třídy patří v tak zvaném klasifikovaném 
výběru v tabulce 5. S ohledem na hodnoty procentuálního vyjádření 
správně zařazených objektů v jednotlivých třídách je zde navržený 
model nejméně účinný při klasifikaci objektů mělkých vrtů MV. 
Naopak nejméně chybně zařazených objektů je v třídě pramenů P.

(d) Diskriminační zařazování vzorků vod do tříd: Zařazování 
vzorků vody do tříd se odehrává na základě jejich Mahalanobiso-
vy vzdálenosti. Vzdálenost se určuje mezi každým vzorkem vody 
a těžištěm každé třídy, definovaným jako průměr objektů ve třídě. 
Čím blíže je vzorek (objekt) umístěn k těžišti třídy, tím silnější je 

Tabulka 2. Korelační matice diskriminátorů. Tučně je vyznačen statisticky významný Pearsonův korelační koeficient.

 
Wilkovo 
lambda Parc. lambda F na vyj 

(2,223) Úroveň p Toler. 1-toler. R^2

pH 0,312811 0,999258 0,07908 0,923991 0,417522 0,582479
K 0,323925 0,964974 3,86568 0,022434 0,005894 0,994106
T 0,316463 0,987726 1,32342 0,268403 0,844840 0,155160
R 0,333681 0,936761 7,18964 0,000952 0,651227 0,348773
A 0,323661 0,965761 3,77574 0,024469 0,432417 0,567583
M 0,313324 0,997622 0,25387 0,776031 0,050159 0,949841
O2 0,402291 0,776998 30,56604 0,000000 0,598848 0,401152
CHSKMn 0,315030 0,992219 0,83515 0,435223 0,371028 0,628972
KNK4.5 0,320485 0,975329 2,69391 0,069920 0,035599 0,964401
ZNK4.5 0,322249 0,969991 3,29479 0,038974 0,441284 0,558716
NH4 0,313962 0,995595 0,47120 0,624899 0,638794 0,361206
NO2 0,315708 0,990089 1,06609 0,346182 0,924779 0,075221
NO3 0,316548 0,987462 1,35228 0,260861 0,277390 0,722611
PO4 0,320713 0,974637 2,77143 0,064830 0,889275 0,110725
Cl 0,324119 0,964396 3,93184 0,021047 0,017028 0,982972
SO4 0,321440 0,972434 3,01897 0,050947 0,029907 0,970093

Tabulka 3. Testační kritéria po krokovém vyhledání vhodných diskriminátorů. Počet testo-
vaných diskriminátorů v modelu je 16. Grupovací proměnnou je: TO (na 3 třídy). Wilkovo 
kritérium lambda: 0,31258 přibliž F (32,426) = 10,499 p < 0,0000. Tučně jsou vyznačeny 
statisticky významné diskriminátory

Tabulka 4. Klasifikační funkce: apriorní pravděpodobnost p, že 
objekt bude zařazen do dotyčné třídy

 

G_1:0 (prameny)
p = 0.29870

G_2:1 (mělké vrty)
p = 0.32035

G_3:2  
(hluboké vrty)
p = 0.38095

pH 35,608 35,592 35,764
K 0,273 0,379 0,236
T 2,516 2,686 2,752
R 0,030 0,027 0,022
A 72,953 83,856 64,543
M 0,040 0,041 0,039
O2 2,439 1,675 1,695
CHSKMn 0,226 -0,136 -0,009
KNK4.5 -10,917 -11,861 -10,752
ZNK4.5 19,578 20,873 20,071
NH4 -2,183 -2,328 -1,994
NO2 0,793 6,208 5,545
NO3 -0,162 -0,161 -0,143
PO4 4,400 3,929 0,621
Cl -0,151 -0,185 -0,139
SO4 -0,095 -0,111 -0,091
konst. -146,509 -146,300 -143,953

 
% správně 
zařazených 

objektů

G_1:0  
(prameny)

G_2:1  
(mělké vrty)

G_3:2 
(hluboké 

vrty)

G_1:0 (prameny) 79,71 55 6 8
G_2:1 (mělké vrty) 58,11 6 43 25
G_3:2 (hluboké vrty) 73,86 13 10 65
Celkem 70,56 74 59 98

Tabulka 5. Klasifikační matice: procentuelní vyjádření správně 
zařazených objektů
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 Typ objektu Prameny Mělké vrty Hluboké vrty  Typ objektu Prameny Mělké vrty Hluboké vrty
PO0016 pramen 9,698 4,786 1,644 VP0635 mělký vrt 6,399 3,417 2,490
PO1835 pramen 17,363 9,850 4,089 VP0651 mělký vrt 9,942 4,876 4,802
PO4006 pramen 8,249 14,974 7,015 VP0672 mělký vrt 8,421 8,126 6,412
PP0053 pramen 9,737 11,258 5,708 VP0692 mělký vrt 6,148 3,436 3,533
PP0111 pramen 14,104 5,417 10,392 VP0714 mělký vrt 3,736 16,204 11,627
PP0115 pramen 5,296 9,733 2,998 VP1324 mělký vrt 6,173 9,011 10,633
PP0148 pramen 5,252 6,905 4,942 VP1576 mělký vrt 10,079 3,321 3,441
PP0331 pramen 17,615 12,406 16,491 VP1601 mělký vrt 4,721 4,943 6,788
PP0378 pramen 14,869 11,176 13,815 VP1721 mělký vrt 5,245 5,807 7,768
PP0434 pramen 5,856 2,948 6,044 VP1724 mělký vrt 9,828 3,860 3,690
PP0462 pramen 3,692 4,851 1,088 VP1942 mělký vrt 3,181 8,175 5,416
PP0496 pramen 38,041 33,869 45,964 VP1966 mělký vrt 7,935 5,487 0,952
PP0513 pramen 33,262 16,923 31,375 VP7005 hluboký vrt 13,630 7,218 8,409
PP0540 pramen 5,642 5,791 4,272 VP7012 hluboký vrt 4,010 8,956 5,321
VB0031 mělký vrt 9,320 2,022 1,715 VP7016 hluboký vrt 3,042 10,424 5,187
VB0078 mělký vrt 6,185 2,706 2,861 VP7215 hluboký vrt 30,313 16,356 20,667
VB0095 mělký vrt 10,635 2,474 2,592 VP7304 hluboký vrt 3,645 8,186 4,267
VB0117 mělký vrt 8,789 3,808 2,155 VP7510 hluboký vrt 5,368 13,504 8,337
VB0236 mělký vrt 10,151 4,194 3,842 VP7524 hluboký vrt 2,309 5,912 4,914
VB0271 mělký vrt 11,236 2,662 2,874 VP7614 hluboký vrt 21,540 8,523 12,936
VB0295 mělký vrt 9,757 2,121 2,393 VP7618 hluboký vrt 36,057 20,343 28,961
VB0322 mělký vrt 11,183 3,914 1,626 VP7710 hluboký vrt 12,251 6,125 11,142
VB0401 mělký vrt 1,646 5,213 4,547 VP7716 hluboký vrt 4,634 11,720 9,472
VB9754 hluboký vrt 33,323 15,267 24,906 VP7718 hluboký vrt 7,515 9,895 11,220
VO0005 mělký vrt 12,131 4,289 2,474 VP7720 hluboký vrt 3,920 13,556 9,810
VO0016 mělký vrt 9,205 3,652 3,991 VP7722 hluboký vrt 1,774 15,629 11,226
VO0089 mělký vrt 14,551 10,366 4,293 VP7727 hluboký vrt 2,484 7,468 4,257
VP0007 mělký vrt 13,070 4,038 2,020 VP7800 hluboký vrt 14,021 7,638 9,839
VP0094 mělký vrt 4,121 2,745 2,811 VP8206 hluboký vrt 22,375 9,310 20,565
VP0119 mělký vrt 4,004 5,373 4,276 VP8419 hluboký vrt 29,351 16,416 20,705
VP0210 mělký vrt 12,544 3,138 2,518 VP8456 hluboký vrt 2,099 12,261 7,926
VP0326 mělký vrt 11,529 1,909 2,186 VP8503 hluboký vrt 6,447 17,620 17,062
VP0478 mělký vrt 12,811 2,879 2,488 VP9500 hluboký vrt 2,145 8,778 3,702
VP0485 mělký vrt 48,752 37,122 31,262 VP9506 hluboký vrt 45,671 28,198 38,944

Typ objektu Prameny Mělké vrty Hluboké vrty Typ objektu Prameny Mělké vrty Hluboké vrty
PO0016 pramen 0,0117 0,1439 0,8444 VP0635 mělký vrt 0,0675 0,3175 0,6150
PO1835 pramen 0,0010 0,0439 0,9551 VP0651 mělký vrt 0,0321 0,4273 0,5406
PO4006 pramen 0,2918 0,0107 0,6975 VP0672 mělký vrt 0,1740 0,2133 0,6128
PP0053 pramen 0,0896 0,0443 0,8661 VP0692 mělký vrt 0,1013 0,4159 0,4828
PP0111 pramen 0,0110 0,8980 0,0910 VP0714 mělký vrt 0,9737 0,0020 0,0243
PP0115 pramen 0,1929 0,0222 0,7849 VP1324 mělký vrt 0,7170 0,1835 0,0994
PP0148 pramen 0,3368 0,1559 0,5073 VP1576 mělký vrt 0,0148 0,4587 0,5265
PP0331 pramen 0,0569 0,8143 0,1288 VP1601 mělký vrt 0,4157 0,3935 0,1907
PP0378 pramen 0,1011 0,6780 0,2209 VP1721 mělký vrt 0,4620 0,3691 0,1688
PP0434 pramen 0,1492 0,6757 0,1751 VP1724 mělký vrt 0,0201 0,4210 0,5589
PP0462 pramen 0,1579 0,0936 0,7485 VP1942 mělký vrt 0,6627 0,0577 0,2796
PP0496 pramen 0,1048 0,8926 0,0026 VP1966 mělký vrt 0,0213 0,0766 0,9020
PP0513 pramen 0,0003 0,9988 0,0009 VP7005 hluboký vrt 0,0224 0,5847 0,3929
PP0540 pramen 0,2203 0,2162 0,5635 VP7012 hluboký vrt 0,5686 0,0507 0,3807
VB0031 mělký vrt 0,0101 0,4087 0,5812 VP7016 hluboký vrt 0,6814 0,0180 0,3006
VB0078 mělký vrt 0,0723 0,4358 0,4919 VP7215 hluboký vrt 0,0008 0,8755 0,1237
VB0095 mělký vrt 0,0074 0,4618 0,5308 VP7304 hluboký vrt 0,4867 0,0532 0,4601
VB0117 mělký vrt 0,0203 0,2587 0,7210 VP7510 hluboký vrt 0,7631 0,0138 0,2231
VB0236 mělký vrt 0,0192 0,3997 0,5811 VP7524 hluboký vrt 0,6556 0,1145 0,2299
VB0271 mělký vrt 0,0062 0,4739 0,5199 VP7614 hluboký vrt 0,0012 0,8806 0,1182
VB0295 mělký vrt 0,0100 0,4796 0,5104 VP7618 hluboký vrt 0,0004 0,9835 0,0161
VB0322 mělký vrt 0,0051 0,2061 0,7888 VP7710 hluboký vrt 0,0386 0,8746 0,0868
VB0401 mělký vrt 0,6756 0,1201 0,2043 VP7716 hluboký vrt 0,8731 0,0267 0,1002
VB9754 hluboký vrt 0,0001 0,9901 0,0097 VP7718 hluboký vrt 0,6561 0,2112 0,1327
VO0005 mělký vrt 0,0046 0,2475 0,7478 VP7720 hluboký vrt 0,9290 0,0079 0,0630
VO0016 mělký vrt 0,0282 0,4790 0,4928 VP7722 hluboký vrt 0,9877 0,0010 0,0113
VO0089 mělký vrt 0,0044 0,0377 0,9579 VP7727 hluboký vrt 0,6177 0,0541 0,3283
VP0007 mělký vrt 0,0024 0,2296 0,7680 VP7800 hluboký vrt 0,0269 0,6923 0,2808
VP0094 mělký vrt 0,1790 0,3767 0,4444 VP8206 hluboký vrt 0,0014 0,9943 0,0044
VP0119 mělký vrt 0,3760 0,2007 0,4234 VP8419 hluboký vrt 0,0013 0,8739 0,1248
VP0210 mělký vrt 0,0032 0,3744 0,6224 VP8456 hluboký vrt 0,9289 0,0061 0,0650
VP0326 mělký vrt 0,0037 0,4832 0,5131 VP8503 hluboký vrt 0,9898 0,0039 0,0063
VP0478 mělký vrt 0,0026 0,4018 0,5956 VP9500 hluboký vrt 0,6133 0,0235 0,3631
VP0485 mělký vrt 0,0001 0,0420 0,9579 VP9506 hluboký vrt 0,0002 0,9942 0,0056

Tabulka 6. Přehled chybně zařazených objektů dle kritéria Mahalanobisovy vzdálenosti. Tučně je vyznačeno chybné zařazení proti 
původně zadanému

Tabulka 7. Přehled chybně zařazených objektů dle kritéria aposteriorní pravděpodobnosti. Tučně je vyznačeno chybné zařazení proti 
původně zadanému
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předpoklad, že vzorek patří do této třídy. Je možné také přímo vyčís-
lit pravděpodobnost, že vzorek patří do dané třídy. Jde o posteriorní 
pravděpodobnost. Aktuální klasifikace zobrazuje několik sloupců 
zařazení objektů, vzorků vody. Sloupce představují první, druhou 
a třetí možnost zařazení. Ve sloupci 1 tabulky 6 je nejvyšší posteriorní 
pravděpodobnost zařazení do správné třídy vzorků. Řádky označené 
tučně jsou chybně zařazené vorky. Znovu vidíme, že v této úloze je 
klasifikační správnost vysoká. Tabulka obsahuje Mahalanobisovy 
vzdálenosti klasifikovaných vzorků od Z-skóre jednotlivých tříd 
v tabulce 6. Vlivem toho, že shluky vzorků v rámci jednotlivých tříd 
se částečně prolínají, může docházet i k chybným zařazením vzorků 
vod z jedné třídy, které jsou blíže k centru (Z-skóre) třídy jiné.

Jiným způsobem klasifikace vzorků vod do tříd je využití hodnot 
aposteriorních pravděpodobností v tabulce 7. Vzorek vody je při-
dělen k té třídě, pro níž je hodnota pravděpodobnosti co nejvyšší. 
Je zajímavé, že oba uvedené způsoby klasifikace vedly k chybnému 
zařazení týchž stejných vzorků, přestože u některých výjimečných 
došlo k zařazení do odlišné nesprávné třídy. V řádku se u každého 
chybně zařazeného vzorku vody nachází vždy název známé a do 
výpočtu zadávané třídy vzorků vody a dále nalezené predikované 
třídy vzorků. Následuje hodnota pravděpodobnosti (v procentech), 
že se vzorek vody nachází v dané třídě vzorků. Hodnota blízko 
100 % ukazuje, že vzorek skutečně patří do dotyčné třídy. Při užití 
lineární diskriminační techniky se vyčíslí pravděpodobnosti P(i), 
že tento vzorek vody v řádku patří do i-té třídy. Nechť fi , i = 1, ..., 
k, je hodnota lineární diskriminační funkce a max(fk) je maximální 
diskriminační skóre ze všech tříd. Když užijeme regresní klasifikač-
ní techniku, bude P(i) představovat predikovanou hodnotu regresní 
rovnice. Implicitně je y v regresní rovnici rovno 1 nebo 0 v závislosti 
na tom, zda objekt do i-té třídy vzorků patří či ne. Proto predikovaná 
hodnota blízko nuly ukazuje, že vzorek vody nepatří do i-té třídy, 
zatímco hodnota blízko 1 ukazuje na vysokou pravděpodobnost, 
že vzorek patří do i-té třídy. V žádném případě nemůže vyčíslená 
hodnota být větší než 1 a menší než 0.

(e) Zařazení neznámých vzorků vody: Na základě diagramů skó-
re se snáze interpretují výsledky zařazení i neznámých vzorků vod 
v tabulce 8. Diagramy poskytují vizuální ověření, jak diskriminační 
funkce zařazují objekty do tříd. Předložený diagram ukazuje hod-

 Klasifikace Prameny Mělké vrty Hluboké vrty
1 pramen 3,627 13,512 13,302
2 pramen 2,910 15,066 14,378
3 pramen 3,070 12,565 11,550
4 pramen 1,486 13,679 9,964
5 pramen 1,191 6,951 5,874
6 hluboký vrt 8,061 3,202 2,449
7 hluboký vrt 7,190 2,705 2,296
8 mělký vrt 23,034 10,948 16,066
9 mělký vrt 8,530 2,846 4,835

10 mělký vrt 8,356 2,820 6,657
11 hluboký vrt 10,700 5,841 3,338
12 mělký vrt 21,231 9,151 13,130
13 hluboký vrt 7,299 6,209 4,007
14 mělký vrt 15,186 8,192 9,140

Tabulka 8. Klasifikace prvních 14 neznámých objektů dle Mahala-
nobisovy vzdálenosti od těžiště třídy

Obr. 4. Graf lineárního diskriminačního skóre ukazuje na klasifi-
kační zařazení jednotlivých vzorků podzemních vod do tří značně 
se překrývajících tříd

noty prvního a druhého kanonického skóre. Je patrné, že již první 
kanonická funkce postačuje k zařazování vzorků vody, protože třídy 
vzorků vody mohou být snadno odděleny vertikální osou. Je možné 
také 3D zobrazení s průběžnou spojitou rotací tříd objektů podél 
jednotlivých os v prostoru, například v jazyce programu S-Plus. 
V takovém prostorovém zobrazení by bylo vytvoření a rozlišení tříd 
vzorků vody ještě názornější.

(f) Závěr úlohy: Všechna data z chemických analýz nebyla shle-
dána jako vhodná pro dostatečně přesné přiřazení vzorků podzem-
ních vod lineární diskriminační analýzou (LDA) do tří základních 
skupin (obr. 4.). Zvláště procento správně zařazených vzorků vod 
v rámci třídy mělkých vrtů je dost nízké, pouze 58 %. Příčina může 
být jednak v tom, že monitorované ukazatele nemají dostatečnou 
diskriminační „sílu“, a také v tom, že většina diskriminátorů vyka-
zuje jiné než normální rozdělení.

Poděkování: 
Autoři vyslovují svůj dík za finanční podporu vědeckého záměru 
č. MSM0021627502. 
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Computer-Assisted Statistical Data Analysis. 10. Classifi-
cation of underground water using a discriminant analysis 
(Meloun M., Freisleben J.)
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The linear discriminant analysis enables classification among 
two or more groups of objects being described with more varia-
bles. The groups are known a priori and the aim is to devise rules 
which can allocate previously unclassified objects or individuals 
into these groups in an optimal fashion. The investigator has one 
set of multivariate observations, the training set, for which group 
membership is known with certainty a priori, and a second set, 
the test set, consisting of observations for which group member-
ship is unknown and which have to be assigned to one of the 
known groups as accurately as possible. The information used 
in deriving a suitable allocation rule is the variable values of the 
training sample. Areas where this type of classification problem 
is of importance are numerous. To illustrate the application of 
Fisher´s linear discriminant function the sample data of under-
ground water was used to classify samples into three various 
source classes. Percentage of truly classified samples, however, 
is not high, 58% only, because the measured variables have low 
disciminant power for an efficient classification and mostly exhi-
bit non-normal distribution. The software-assisted procedure of 
discriminant analysis is proposed and applied.
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Rotační lodní výtah Falkirk Wheel, 
Skotsko

Účast na mezinárodních konferencích s sebou přináší nejen 
pracovní povinnosti, ale také možnosti nových poznání, někdy 
až netušeně překvapivých. Takovouto možnost jsme měli při 
účasti na konferenci ICUD (International Conference on Urban 
Drainage), která se v lzáří loňského roku konala ve skotském 
Edinburgu. Jednou z organizovaných technických exkurzí byla 
návštěva lodního výtahu ve Falkirku. Toto fascinující vodní dílo 
zaujme nejen laika, ale je nevšedním zážitkem i pro „profesionála“ 
v oboru vodní hospodářství. 

Falkirk Wheel je unikátní rotační lodní výtah, spojující kanály 
Forth&Clyde a Union ve Skotsku, čímž je umožněno propojení 
mezi největšími skotskými městy Glasgow a Edinburgh. Původně 
byl 35 metrový výškový rozdíl mezi kanály překonán kaskádou 
jedenácti plavebních komor, které však byly v roce 1933 zrušeny 
a zasypány.

V roce 1994 inicioval British Waterways Board tzv. Millenium 
Link projekt, jehož úkolem bylo opětovné propojení Glasgow 
a Edinburghu pro lodní dopravu. Celkový rozpočet projektu činil 
84,5 milionu liber a jeho centrální stavbou byl právě lodní výtah 
(17,2 milionu liber) na místě bývalé kaskády plavebních komor. 
Podmínkou bylo vizionářské řešení v podobě atraktivní stavby, 
která se stane ikonou nového tisíciletí. Výsledkem této snahy byl 
první a zatím i jediný rotační lodní výtah na světě, otevřený jejím 
veličenstvem královnou 24. května 2002.

Původní idea kola fungujícího jako lodní výtah pochází již 
z konce 19. století, nicméně poprvé byla využita až mezinárod-
ním týmem architektů a inženýrů o téměř 100 let později právě 
při tomto projektu. Skutečná inspirace pro Falkirk Wheel je však 
širší a zahrnuje celé spektrum přírodních i člověkem vytvořených 
předloh, od keltské oboustranné sekery, ruského kola či lodního 
šroubu až k tvaru žeber velryby.

Jednotlivé části Falkirk Wheel byly vyrobeny a sestaveny v oce-
lárnách Butterley Engineering stavebnicovým způsobem. Celková 
váha konstrukce byla 1200 tun s požadovanou přesností usazení 
jednotlivých dílů 10 mm. V létě 2001 pak byla rozmontována a 35 
kamióny odvezena do 500 km vzdáleného Falkirku, kde byla opět 
smontována (svařena).

A jak tedy Falkirk Wheel funguje? Konstrukce je umístěna 
na konci akvaduktu dále propojeného s Union kanálem. Lodě 
vjíždějící do horní gondoly o objemu 360 m3 jsou současně 
s vodou, na které plují, spuštěny ve směru hodinových ručiček 
(při pohledu zepředu) do spodní nádrže (viz Obr.). Současně 
je vyzvedávána stejně vážící gondola na protilehlém rameni. 
Základním principem funkce je Archimédův zákon, dle kterého 
váha obou gondol (voda + loď) bude stejná nezávisle na tonáži 
přepravované lodě.

Gondoly jsou umístěny uprostřed kruhových otvorů na koncích 
otáčeného ramene a pohybují se na kolejnicích. To by teoreticky 

stačilo k tomu, aby byla stále zachována jejich vodorovná poloha, 
nicméně třecí síly či neočekávaný pohyb lodě by mohly způso-
bit naklonění či převržení lodí. Aby se tomuto předešlo, byla 
navržena soustava ozubených kol, jejímž základem je středové 
kolo (průměr 8 metrů), které je pevně spojeno s podporou akva-
duktu. Na středové kolo navazují dvě malá ozubená kola, každé 
upevněné zhruba v polovině ramene. Ty se při pohybu ramene 
začínají otáčet a tento pohyb je přenášen na vnější ozubená kola, 
která jsou umístěna v  otvorech pro gondoly. Vlastní gondoly jsou 
na tato vnější kola připevněny a při otáčení ramene proto zůstávají 
ve vodorovné poloze.

Vlastní otočení o 180o, při kterém jsou přepraveny až čtyři 
20-ti metrové lodě, trvá pouhých 5,5 minuty s minimálním vyna-
ložením energie díky vyváženosti obou gondol. Výkon motorů, 
které otáčení zajišťují, je 30 koňských sil a na jedno otočení je 
spotřebováno pouhých 1,5 kWh.

Závěrem lze říci, že Falkirk Wheel je stavba, ve které se kloubí 
umění s technikou a ohledem k životnímu prostředí, což z ní dělá 
cenný vzor pro vodohospodáře i oblíbenou turistickou atrakci 
(12 milionu návštěvníků ročně). Nelze než souhlasit s hlavním 
inženýrem projektu Georgem Ballingerem, který ještě před uvede-
ním kola do provozu řekl: „Co znamená Eiffelova věž pro Francii, 
bude Falkirk Wheel znamenat pro Skotsko“.

Článek byl zpracován s využitím zdrojů British Waterways 
Scotland, Elevator-World, Wikipedia, Waterscape a The Forth and 
Clyde Society, foto vlastní.

Stránský D., Nábělková J., Fridrich J.





PoolDocTM ohlídá váš bazén lépe než  
hlídací pes! 

• jednoduché ovládání

• monitoring všech relevantních parametrů

• fotometrický měřicí princip

• komplexní výpočet dávky činidla 

• kompaktní balení „ready to go“

Když chcete mít jistotu!
Nespoléhejte na dohady a ujišťování, že je voda ve 
Vašem  bazénu bez závad a   bezpečná pro Vaše 
blízké. PoolDocTM přesně stanoví všechny potřebné a 
důležité parametry k zajištění toho, aby voda v bazénu 
měla správnou a vyváženou kvalitu a Vy jste mohli být 
skutečně bez obav. PoolDocTM měří přesně bazénovou 
a lázeňskou chemii a poskytne informace o tom, jak 
dostat Váš bazén nebo lázeň zpět do rovnováhy a 
patřičné kondice.

PoolDocTM je dodáván v soupravě se vším 
potřebným vybavením pro měření a s činidly 
pro běžnou spotřebu na celý rok. Podle 
objemu bazénu vypočte množství dávky.

 ... a
 cena? 

Pozor, ta Vás asi překvapí, je 

tak příznivá!

 Technické údaje:

Rozsahy: celková alkalita   0 - 330 ppm
volný chlor   0 - 20 ppm
celkový chlor  0 - 8 ppm
pH   5.9 - 8.4
brom   0 - 9.9 ppm

Činidla: součástí soupravy
Displej: grafický
Napájení: baterie 9V
Provedení: robustní vodotěsné zapouzdření
Tlačítka: On/ off a 4 funkční tlačítka
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