




Přeshraniční voda

Tématem letošního Světového dne vody je Přeshraniční voda. 
Co si pod tím představovat? Vždyť voda je živel, který je skoro 
stejně nespoutaný jako vzduch. Ten si dělá, co chce. Těžko někdo 
někoho může osočovat, že mu na jeho území pouští příliš větrů. 
Hovořit lze jen o kvalitě vzduchu. Možná si ještě pamatujete na 
stížnosti tehdejšího Západního Německa, že mu na jeho území 
pouštíme příliš sirných a jiných pšouků. Nakonec se přišlo na 
to, že vzhledem k převládajícím západním větrům jsme si byli 
fifty fifty.

Při spoutávání vody člověk vymyslel meliorace, přehrady, 
rozlivy, poldry. Kdežto na vzduch je člověk zatím krátkej. Sílu 
větru umí lidstvo omezit maximálně větrolamy. A to je spíše 
takové placebo. Lépe jsme na tom i při využívání vody: vodní 
energie, závlahy, doprava. Kdežto u vzduchu jsme se dostali 
jen k větrníkům. Vodu i vzduch docela obstojným způsobem 
čistit umíme, pokud mají původ ve velkých zdrojích. U obou 
máme problémy s difuzními a rozptýlenými zdroji. Soused 
bude i nadále vytýkat sousedovi, že čistí málo, vypouští hodně 
a spotřebovává ještě více. Je jedno, zda jde o dvě osoby, o města 
či vesnice, o regiony, o dva státy, nebo sever versus jih. 

Jak tedy lze letošní téma evokující mezinárodní vztahy při 
využívání vody chápat? Téma je zvoleno neutrálně – není v něm 
ani pozitivní podtón – přeshraniční spolupráce v oblasti vody, 
ani negativní náboj – přeshraniční souboj o vodu. Obávám se 
však, že těm, kteří letošní téma volili, měli na mysli spíše o to 
druhé. Nejde jen o kvantitu vody, ale i o její kvalitu. Kolikrát jsem 
slyšel povzdech: proč máme čistit na některých tocích podle 
nejlepší dostupné technologie a dosahovat dobrého stavu vod, 
když nedlouho poté, co tok opustí naše území, se jeho kvalita 
zásadně horší.

V budoucnu na nás mohou být vyvíjeny tlaky s ohledem na 
to, že jsme na té pověstné střeše Evropy. Umím si představit, 
jak se v bezvodných obdobích můžeme dovídat, že nemáme 
být hamouni a máme pouštět přes hranice více vody, a naopak 
v době povodní ji máme více zadržovat. Umím si představit tla-
ky, abychom u nás čistili více než jinde, protože vody pouštíme 
do málo vodných toků. 

Je mi jasné, že o vodě se asi nebude jednat v glazé rukavič-
kách. Když člověku teče do bot, nebo naopak někomu vypouštějí 
rybník, tak se mnohé zábrany odhazují. Snad se jednání bude 
opírat o římské právo, ne o právo silnějšího. Když však vidím 
přijatá opatření rovnějších států Evropské unie v době dnešní 
krize, tak bych na to moc nesázel.

Ing. Václav Stránský
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Plány oblastí povodí –  
hlavní poznatky z vypořádání 
připomínek veřejnosti

Plánování v oblasti vod, zakotvené v ustanoveních § 23–26 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a navazujících 
právních předpisech, zejména vyhl. č. 142/2005 Sb., o plánování 
v oblasti vod., má přesně vymezené etapy zpracování, zodpověd-
nosti pořizovatelů plánů (správců povodí ve spolupráci s krajskými 
úřady) a časový plán. 

Velký důraz je v celém procesu plánování v oblasti vod kladen na 
zapojení veřejnosti, a to jak odborné (zejména z řad uživatelů vody), 
tak i laické, povětšinou reprezentované nevládními organizacemi 
a samosprávou. Z tohoto pohledu bylo velmi významnou etapou 
projednávání sestaveného Předběžného přehledu významných 
problémů nakládání s vodami, které v prosinci 2007 ukončilo prv-
ní etapu plánování tzv. „přípravné práce“. V rámci této etapy byly 
(mimo doposud využívané tiskové informace) poprvé pro veřejnost 
uspořádány cílené osvětové semináře. Na nich spolupracovalo 
hnutí Arnika či reprezentant uživatelů vod – vodárenská společnost 
Veolia. Ve spolupráci s krajskými úřady návazně proběhly semináře 
se zástupci obcí. Osobní kontakt přinesl své ovoce, veřejnost začala 
vnímat proces plánování v oblasti vod jako systém, do kterého stojí 
za to vstoupit a uplatnit v něm své názory a požadavky.

Nejvýznamnějším prvkem druhé etapy procesu plánování 
v oblasti vod bylo ukončení veřejného připomínkového řízení 
k návrhům plánů oblastí povodí (POP) v prosinci 2008. Dříve 
než byly návrhy POP zveřejněny, byly jejich koncepty projednány 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a v rámci pra-
covních skupin k nim byly shromážděny další podněty, zejména 
ze strany České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a uživatelů 
vod. Upravené návrhy byly následně, podle schváleného časového 
POP a programu prací, projednány s příslušnými krajskými úřady 
a po jejich schválení byly od 1. července 2008 na dobu 6 měsíců 
přístupné veřejnosti k uplatnění připomínek. 

Na základě zkušeností pořizovatelů POP z již zmíněné první 
etapy nezůstalo jen u zveřejnění POP na portálu státní správy, 
webových stránkách správců povodí a předepsaných informačních 
místech, ale opět byla uspořádána řada pracovních setkání a semi-
nářů pro podporu aktivního zapojení veřejnosti do procesu přípravy 
POP. Semináře proběhly ve dvou obdobích – od května do října 
2008 pro starosty obcí s rozšířenou působností a od listopadu do 
prosince 2008 pro odbornou i laickou veřejnost, v úzké spolupráci 
s krajskými úřady.

Zprávy o vyhodnocení připomínek k návrhům POP i upravené 
návrhy POP jsou v současné době zpřístupněny na webových 
stránkách jednotlivých správců povodí. Připomínky, které byly do 
upravených návrhů vypořádány, podaly tyto subjekty: MZe, MŽP, 
AOPK, ČIZP, Správy CHKO, jednotlivé kraje, obce, nevládní orga-
nizace (NGO), uživatelé vod a obecná veřejnost. 

Na příkladu Oblasti povodí Horního 
a středního Labe, kde bylo v 70 písem-
ných podáních shromážděno 481 jed-
notlivých připomínek, lze dokladovat 
úspěšnost našich snah zapojit veřejnost 
do připomínkového procesu k Návrhu 
POP. Ze všech vypořádaných připomí-
nek lze zobecnit tyto závěry:

1. Připomínky ústředních orgánů MZe a MŽP byly před jejich 
vypořádáním ještě samostatně projednány. Byly zaměřeny přede-
vším na úpravu a doplnění struktury POP tak, aby POP umožnily 
převod údajů do tzv. národních plánů (sjednocujících data pro 
české části mezinárodních povodí Labe, Odry a Dunaje) a návazně 
do reportingových šablon ve smyslu požadavků Evropské komise. 
Jde například o požadavek, aby k jednotlivým opatřením byly 
uvedeny vazby na plnění úkolů Plánu hlavních povodí, požadav-
ků Rámcové směrnice pro vodní politiku ES a mezinárodních 
komisí. Zároveň byly v rámci projednání připomínek vymezeny 
ty části, které budou muset být ve druhé etapě platnosti POP, tj. 
po roce 2015, aktualizovány na základě celorepublikově platných 
metodik (jejichž zpracování zajistí MŽP nebo MZe) – jde zejména 

o vymezení a typologii vodních útvarů, stanovení referenčních 
podmínek a vymezení dobrého ekologického stavu, nebo určení 
jednotných kritérií pro posouzení významnosti antropogenních 
tlaků.

2. Připomínky AOPK a správ CHKO se především týkaly rozsahu 
navrhovaných revitalizací jak na vodních tocích, tak ve volné 
krajině ve vazbě na příbřežní zóny a požadavků na zohlednění 
předmětů a cílů ochrany  Evropsky významných lokalit a Zvlášť 
chráněných území při užívání vod. Při sestavení Programu 
opatření je to akceptováno. Každé jednotlivé opatření při vlastní 
přípravě musí respektovat platné právní předpisy (zejména zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 
Požadavek na zohlednění výše uvedených cílů proto vnímáme 
jako zesílení tlaku na investory i prostřednictvím POP.

3. Připomínky ČIZP, krajů a uživatelů vod byly vysoce profesionál-
ní a patřily bezezbytku k těm připomínkám, které nám pomohly 
zpřesnit jak vlastní Plán, tak i obsahovou náplň návrhu Programu 
opatření.

4. NGO jsou již od zahájení procesu plánování v oblasti vod kvalit-
ním oponentem dílčích etap. Po odborné stránce lze s většinou 
jejich návrhů souhlasit bez výhrad. Požadavky na zabezpečení 
realizace jejich návrhů v časovém období do roku 2015 (např. 
zprůchodnění migračních překážek) se však nezabývají vůbec 
finanční a technickou náročností (ve vazbě na finanční zdroje 
a přípravu akcí), ani majetkoprávními nároky (ve vazbě na již 
respektovaný institut soukromého vlastnictvím pozemků), 
a proto jsou zařazeny ve velké většině do etapy realizace po roce 
2015. K některým z návrhů si necháme ještě zpracovat oponentní 
posudek, hodnotící, zda návrh bude mít pro vývoj biotopů efekt, 
který je NGO prezentován. 

5. Připomínky od obcí a obecné veřejnosti nás potěšily zejména 
proto, že deklarují zájem laické veřejnosti o proces plánování. 
Mnohdy byly uvedeny ve velké míře podrobnosti, s přesvědče-
ním, že zpracovatelé POP vyřeší vše, co se jim doposud jiným 
způsobem vůči státu uplatnit nepodařilo. Důvěra je zavazující, 
a proto bylo naší snahou zakomponovat všechny návrhy do 
Programu opatření, či nalézt alespoň toho správného adresáta, 
jemuž vznesený požadavek patří k řešení.
Z připomínek, které jsme obdrželi zejména od orgánů ochrany 

přírody a krajiny, NGO, ale i od krajů, vyplynula některá ústřední 
témata, pro která dosavadní systém plánování v oblasti vod nenašel 
či ani nemohl nalézt jednoznačnou odpověď.

V oblasti povodí Horního a středního Labe jde zejména o proble-
matiku, která bude muset být vyřešena z vrcholové úrovně Plánu 
hlavních povodí, jako závazného, koncepčního dokumentu pro 
druhou etapu platnosti POP, tj. po roce 2015:
•	 Zpracování strategie migračního zprůchodnění vodních toků 

v ČR.
•	 Zpracování strategie rozvoje vnitrozemské plavby v ČR.
•	 Zpracování koncepce a metodiky pro jednotné (současné) posou-

zení kombinace revitalizačních opatření, přírodě blízkých proti-
povodňových opatření a technických protipovodňových opatření 
v dílčích subpovodích, včetně sjednocení systému financování.

•	 Zpracování strategie vymezování povrchových vod vhodných 
pro život a reprodukci původních druhů ryb (ve vazbě na definici 
dobrého ekologického stavu vod).
Očekáváme, že dílčí změny ještě přinese projednání SEA Návrhu 

plánu a také závěrečné schválení Návrhu plánu krajskými úřady, 
kdy bude muset být již připraven návrh znění závazné části Naříze-
ní rady kraje a zabezpečení realizace jednotlivých opatření. 

Konečným krokem bude schválení Plánu zastupitelstvy jed-
notlivých krajů k 1. 11. 2009 a jeho následné zveřejnění k 22. 12. 
2009.

Ing. Václav Jirásek
Povodí Labe, státní podnik

K návrhu POP povodí Ohře a dolního Labe přišlo 35 podání 
a v nich celkem 649 jednotlivých připomínek. Odlišnost od návrhu 
POP horního a středního Labe je minimální. Nebyly zaznamenány 
připomínky z CHKO, naopak významné množství připomínek došlo 
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z krajských úřadů. Tyto připomínky se týkaly zejména problematiky 
starých ekologických zátěží, kde existuje několik různých databází 
a je obtížné je sjednotit. Problémem u starých ekologických zátěží 
je mnohdy i skutečnost, že některé z nich již byly „odstraněny“, ale 
přesto stále nejsou splněny limity pro dobrý stav vod. Tento problém 
bude rovněž nutno metodicky dořešit.

Problematické otázky, které budou muset být vyřešeny z vrcho-
lové úrovně Plánu hlavních povodí jako závazného, koncepčního 
dokumentu pro druhou etapu platnosti POP, tj. po roce 2015, jsou 
zcela shodné jako u výše uvedeného návrhu POP horního a střed-
ního Labe.

Při vypořádávání připomínek k návrhu POP Ohře a dolního 
Labe byly velmi zajímavé připomínky k protipovodňové ochraně 
v prioritní oblasti „Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území 
Ploučnice včetně protipovodňových opatření povodí Svitávky“. 
MŽP a NGO zásadně nesouhlasí se zařazením protipovodňových 
opatření „Suchá nádrž Veselí I a Veselí II“, která jsou také součástí 
opatření ve výše uvedené prioritní oblasti. V zájmové oblasti není 
dostatek retenčních prostorů a stávající nádrže (rybníky) mají spíše 
účel rybochovný, estetický, krajinářský a jejich retenční prostor je 
prakticky nulový. Retenční nádrže Veselí I a II jsou součástí celého 
komplexu protipovodňových opatření včetně sedmi dalších nádrží. 
Celý systém funguje jako celek a v případě jejich odstranění není 
zaručena protipovodňová ochrana zájmového území. Vzhledem 
ke stanovisku MŽP a ekologických organizací, budou tedy všechna 
opatření (kromě zmíněných dvou i nádrže Žizníkov, Srní potok, 
Dubnice, Tlustec, Nové Zákupy 2x, Bobrava) odstraněna z POP. 

Z dostupných materiálů zabývajících se touto problematikou, tj. 
Projekt Ploučnice – vazba protipovodňové ochrany a hydromorfo-
logického stavu vod (zpracovatel Šindlar s.r.o.), Studie revitalizač-
ních úprav v povodí Ploučnice (zpracovatel Agentura regionálního 
rozvoje, spol. s r.o.) a Návrh protipovodňových opatření v prioritní 
oblasti „Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice 
včetně protipovodňových opatření povodí Svitávky“(zpracovatel 
Hydroprojekt), bude zpracována studie proveditelnosti. Předpo-
kládá se financování u OPŽP, prioritní osa I.

Ing. Vlastimil Zahrádka

K návrhu POP Horní Vltavy bylo 
podáno celkem 39 připomínek s 243 
body. Z toho 210 bodů bylo vypořá-
dáno kladně (ANO), v 27 případech 
nebyla připomínka akceptována (NE). 
U šesti bodů byla připomínka akcep-

tována modifikovaně.
K návrhu POP Berounky bylo podáno celkem 16 připomínek 

s 219 body. Z toho 181 bodů bylo vypořádáno kladně (ANO), v 26 
případech nebyla připomínka akceptována (NE). U 10 bodů byla 
připomínka akceptována modifikovaně, ve dvou případech se jed-
nalo o připomínky informativního charakteru.

K návrhu POP Dolní Vltavy bylo podáno celkem 40 připomínek 
s 355 body. Z toho 274 bodů bylo vypořádáno kladně (ANO), v 72 
případech nebyla připomínka akceptována (NE). U 6 bodů byla při-
pomínka akceptována modifikovaně, ve třech případech se jednalo 
o připomínku informativního charakteru.

Ing. Jaroslav Beneš

Na Povodí Moravy, s.p., zajišťujeme 
zpracování POP Moravy a POP Dyje. 
Návrhy obou POP byly ve druhé polovině 
roku 2008 zveřejněné. V tomto období 
jsme obdrželi od veřejnosti celkem 108 
připomínek k oběma návrhům POP. Tyto 
připomínky lze rozdělit na tři základní 

skupiny: Obecné, konkrétní a doporučující. 
Obecné připomínky se podobně jako ty doporučující týkaly 

hlavně celkového pojetí procesu plánování v oblasti vod a jak by se 
mělo přistupovat k jednotlivým oblastem, kterými se plány oblastí 
povodí zabývají. Byly tedy směřovány na legislativu a metodiku 
vodohospodářského plánování. 

Konkrétní připomínky se zaobíraly hlavně návrhy opatření. 
Převážná část z nich, od obcí a vodohospodářských společností, se 
týkala aktualizace nebo doplnění opatření zaměřených na to, jak 

omezit vypouštění znečištěných vod z bodových zdrojů znečištění. 
Byly do návrhů POP zapracovány. Hodně konkrétních připomínek 
se týkalo také protipovodňových opatření, některé byly akcepto-
vány a do návrhů POP zapracovány. Některé detailní požadavky 
však do návrhů prvních POP zahrnuté být nemohly. Důvodem byl 
zejména fakt, že v POP by měla být zejména ta opatření, u kterých 
je předpoklad jejich provedení do roku 2015. Návrhy, které této 
podmínce neodpovídaly, byly nebo v nejbližší době budou předány 
přímým správcům toků, aby mohly být dále řešeny ve spolupráci 
s městy a obcemi. 

Je nutné uvést, že většinu připomínek jsme obdrželi až v samém 
závěru období zveřejnění návrhů POP. To nám samozřejmě zkom-
plikovalo vyhodnocení doručených připomínek, ale všem jsme 
věnovali odpovídající pozornost. V současné době odesíláme všem, 
kteří nám předali své připomínky k návrhům POP, dopisy, ve kte-
rých je informujeme o vyhodnocení jejich připomínek.

Ing. Miroslav Foltýn

Při zpracování POP Odry probíhaly 
kontakty s veřejností obdobně, jako 
jsou zaznamenány ve výše uvedených 
příspěvcích, a to během přípravných 
prací na POP i během připomínkové-
ho řízení k vlastnímu návrhu.  Sešlo 
se celkem 230 připomínek z 20 písem-
ných či elektronických podání. Mimo 
ty, které pocházejí od ústředních úřa-

dů (MŽP a MZe) a  vodoprávních úřadů a ČIŽP, byly připomínky 
laické veřejnosti (občané, občanská sdružení) především směřovány 
na odkanalizování a čištění odpadních vod obcí, na staré ekologické 
zátěže, úpravy koryt vodních toků a na otázky rekreace u vody. 
Pozornost budila i informace, že případná změna klimatu v zatím 
předpokládaných intencích by si v této hospodářsky exponované 
a hustým osídlením zatížené oblasti mohla v pozdějším výhledu (po 
r. 2027) vynutit eventuální zřízení nových akumulačních prostor. 
Pořizovatelé POP se všemi těmito připomínkami pečlivě zaobírali, 
návrh POP byl podle nich upravován, vypořádání všech připomínek 
je obsahem zprávy, která je rovněž přístupná veřejnosti. 

Proces přípravy a zpracování POP tak, jak na Odře probíhal, je 
velmi cennou zkušeností pro další plánovací cykly. Pro odstranění 
nejistot a získávání chybějících dat při aktualizaci POP bude však 
třeba prohloubit v dostatečném předstihu metodické zázemí pláno-
vání. Na to jsou k dispozici pouze dva tři roky (2010 až 2012) a úsilí 
v tom směru by se mělo – jak již výše zaznělo – zaměřit zejména 
na otázky environmentální povahy z okruhu revitalizačních opat-
ření, přírodě blízkých protipovodňových opatření (v kombinaci 
s technickými), strategií migračního zprůchodňování vodních 
toků, atd.

Ing. Břetislav Tureček

Mezinárodní labské fórum 2009

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) pořádá dne 28. 
dubna 2009 (11:00 – 17:30 hod.) v Ústí nad Labem Mezinárodní 
labské fórum, na kterém bude představen a diskutován návrh 
Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a programy opatření čtyř 
států v povodí Labe.

Jednání bude tlumočeno simultánně do češtiny a němčiny. Účast 
je bezplatná. Přihlásit se lze nejpozději do 25. března 2009 na inter-
netových stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org) v sekci „Aktuality“, 
v které je uveden i program a další informace k průběhu fóra.

Mezinárodní labské fórum se koná pod záštitou hejtmanky 
Ústeckého kraje.
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Na podzim minulého roku přijal Evropský parlament zajímavý 
dokument. Od té doby čekám, kdy se v nějakém čísle najde rele-
vantní místo na to, abychom alespoň ty nejdůležitější pasáže (dle 
mého soudu) mohli v časopise otisknout. Místo se symptomaticky 
našlo v čísle, které vychází k Světovému dni vody majícímu ve vín-
ku téma: Přeshraniční vody. Celý dokument jsme zavěsili na www.
vodnihospodarstvi.cz pod tlačítkem Co v časopise nebylo. Stojí za 
to ho přečíst. VS

Usnesení Evropského parlamentu ke
Zprávě Evropské komise o 

řešení problému  
nedostatku vody a sucha

v Evropské unii
(redakčně kráceno a zvýrazněno)

Vzhledem k tomu, že:
A. kvůli vodě již probíhají mezinárodní konflikty a vzrůstá 

nebezpečí, že tyto konflikty budou stále četnější, 
B. vodní politika by měla mít za cíl zajištění spravedlivého pří-

stupu k vodě pro všechny, včetně budoucích generací, 
C. nedostatek vody a sucho představují závažný problém s rozsáh-

lými socio-ekonomickými a environmentálními dopady na EU; 
E. dezertifikace, která postihuje země Společenství v různém roz-

sahu, ochuzuje přirozené životní prostředí a vede ke znehodnocení 
půdy a následné ztrátě její zemědělské hodnoty, 

G. existují značné regionální rozdíly v tom, jak se problémy 
plynoucí ze sucha a z nedostatku vody projevují; 

H. se patrně změní klima, v jejím důsledku dojde na území EU 
i mimo něj k nárůstu extrémních hydrologických jevů, které zřejmě 
ovlivní kvalitu i kvantitu vodních zdrojů, 

I. trendy v EU, pokud jde o užívání vody, nejsou udržitelné, neboť 
kvůli neúčinnému hospodaření se 20 % vody vyplýtvá, 

K. neexistuje souhrnné, technicky a vědecky spolehlivé posou-
zení vydatnosti vodních zdrojů v EU; 

L. nedostatek vody může mít přírodní příčiny, může být způsoben 
lidskou činností či může vznikat kombinací obou těchto vlivů, 

N. zvyšování povědomí občanů a poskytování spolehlivých 
informací mají klíčový význam, 

O. veřejné zásobování vodou je jednou ze základních veřejných 
služeb, 

P. nedostatek vody a sucho představují složitou environmentální 
otázku 

R. multifunkční zemědělství v EU hraje významnou úlohu při 
ochraně krajiny, biologické rozmanitosti a čisté vody, 

T. zemědělství vyžaduje velké množství vody, musí být proto 
začleněno jako odpovědný subjekt do integrovaných regionálních 
systémů řízení vodních zdrojů, zabránění plýtvání vodou, přizpů-
sobenou krajinu, osevní plán a ochranu vody před znečištěním: 

Evropský parlament
2. zdůrazňuje, že skutečnost, že se povodí rozkládají na území 

více regionů a států, může mít vážný přeshraniční dopad na regi-
ony na horním a dolním toku; 

4. důrazně vyzývá regionální orgány, aby zvážily spolupráci regi-
onů na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, jakož i výměnu informací 
a strategická partnerství s cílem účinně řídit vodní hospodářství na 
regionální úrovni; 

5. žádá regionální a místní orgány, aby využívaly rozsáhlých 
možností, které jim poskytují strukturální fondy, a investovaly do 
zdokonalení či obnovy stávající infrastruktury a technologií (přede-
vším v regionech, kde se plýtvá vodními zdroji kvůli prosakování 
vodovodního potrubí), a to zejména do čistých technologií, které 
napomáhají racionálnímu využívání vody a mohou být napojeny 
na systém integrovaného řízení vodních zdrojů (IRM); 

7. připomíná, že při hospodaření s vodními zdroji by měl být 
zvolen přístup orientovaný na poptávku; domnívá se však, že EU 
by k hospodaření s vodními zdroji měla zaujmout ucelený přístup 
a že tento přístup musí zahrnovat environmentální, sociální a hos-
podářské hledisko; 

8. konstatuje, že by měla být zvážena také opatření zaměřená na 
dodávku, aby bylo nalezeno nejúčinnější řešení z hospodářského 

hlediska i z hlediska životního prostředí; 
9. zdůrazňuje, že evropští zemědělci se významně podílejí na boji 

proti erozi půdy a dezertifikaci zdůrazňuje zvláštní přínosy trvalých 
kultur, ovocných sadů a vinic, luk, pastvin a lesních porostů, pokud 
jde o zadržování vody; 

11. znovu upozorňuje na spojitost mezi změnou klimatu, nedo-
statkem vody a suchem a integrovanou územní péčí zaměřenou 
na zachování a ochranu místních vodních zdrojů, požaduje pro-
vedení důkladné studie vzájemného vztahu mezi rozvojem biopaliv 
a dostupností vodních zdrojů; požaduje taktéž specifické posouzení 
zařízení s vysokou spotřebou vody; 

12. je třeba mít na paměti, že obavy spojené s přizpůsobením se 
změně klimatu musí mít při provádění rámcové směrnice o vodě 
prioritu; 

13. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly, že odles-
ňování a živelný rozvoj měst přispívají k rostoucímu nedostatku 
vody; vyzývá členské státy a příslušné orgány, aby vodohospodář-
skou otázku zohledňovaly při přípravě územních plánů, 

14. zdůrazňuje, že při revizi rozpočtových priorit Společenství by 
měla být upřednostněna opatření v oblasti životního prostředí; 

16. uznává, že nedostatek vody a sucho mají přímý dopad na 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost; 

17. upozorňuje, že hospodářská situace, konkurenceschopnost 
a rozvojové příležitosti jednotlivých regionů jsou určovány kom-
plexními environmentálními otázkami;

18. uznává, že rámcová směrnice o vodě je zásadním dokumen-
tem pro dosažení dobrého stavu vody v celé Evropě, pro podporu 
spolupráce mezi regiony, udržitelné využívání vody a ochranu 
dostupných vodních zdrojů a že zároveň pomáhá zmírňovat důsled-
ky povodní a such; 

19. zdůrazňuje, že je třeba jasně stanovit definici „dlouhodobého 
sucha“ (v souvislosti s rámcovou směrnicí o vodě) a objasnit její 
důsledky pro plnění environmentálních cílů rámcové směrnice 
o vodě během sucha a v následujícím období; 

21. domnívá se, že plány pro řízení povodí požadované rámcovou 
směrnicí o vodě by měly zahrnovat i modely řízení během sucha 
a při dalších hydrometeorologických katastrofách a vytvořit postupy 
pro řízení krizí, které by byly uzpůsobeny konkrétním potřebám 
povodí ohrožených nedostatkem vody a suchem a zahrnovaly by 
i přeshraniční spolupráci, účast veřejnosti a systémy včasného 
varování fungující na různých úrovních – tj. evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní; zdůrazňuje, že je nezbytné vyhnout se vytváření 
překážek přirozeným vodním cestám ve snaze minimalizovat zápla-
vy, a podporuje posouzení širšího dopadu, pokud jde o zablokování 
přirozených cest vodních toků; 

22. zdůrazňuje úlohu, kterou v koloběhu vody hrají lesy, 
a význam, jaký má vyvážený poměr lesů, pastvin a orné půdy 
pro udržitelné vodohospodářství; zdůrazňuje zejména úlohu půdy 
s vysokým obsahem organických látek a přizpůsobený systém 
střídání plodin; 

25. zdůrazňuje, že je nezbytné přezkoumat dostupné množství 
podzemních vod v celé EU a pravidla upravující jejich využívání, 

26. konstatuje, že se v řadě regionů nečistí odpadní vody; 
29. zdůrazňuje, že zkušenosti z celého světa dokazují, že odklá-

nění říčních toků má za důsledek nenávratné poškození ekologic-
kých a hydromorfologických podmínek a může vyvolat stěhování 
obyvatelstva a přemisťování podniků, a tedy i narušení sociální 
a hospodářské soudržnosti; vyzývá členské státy, aby zabránily 
jakémukoli poškozování svých povodí 

32. v případech, kdy vodní tok prochází více než jedním člen-
ským státem, považuje za nezbytné zavést meziregionální a nadná-
rodní spolupráci pro integrované řízení vodních toků, a to zejména 
ve vztahu k zemědělství; 

34. navrhuje Komisi, aby kritérium hospodárného využívání 
vody bylo zahrnuto do souboru podmínek pro přidělení dotací 
z fondů EU; 

35. vyzývá EU, aby podporovala technologie, předávání osvědče-
ných postupů a inovace, které jsou méně náročné na spotřebu vody 
a energie a usilují o hospodárnější využívání vody; 

37. zdůrazňuje, že v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované 
vody; v zájmu hospodárnějšího a udržitelnějšího užívání vody žádá 
zavedení konkrétních opatření a finančních pobídek; 

38. zdůrazňuje, že je nezbytné bojovat proti plýtvání vodou a usi-

Dokončení na straně 95
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Zkušenosti se stanovením 
oxidu chloričitého
Ľubica Kollerová, Štěpánka Smrčková

Klíčová slova
aktivní chlor – oxid chloričitý – stanovení aktivního chloru – sta
novení oxidu chloričitého

Souhrn
Byla hledána vhodná hodnota pH titrovaného vzorku pro jodo-

metrické stanovení aktivního chloru v závislosti na použité kyseli-
ně. Spektrofotometrická stanovení aktivního chloru byla testována 
na modelových vzorcích s obsahem chlornanu, oxidu chloričitého 
a chloritanů. Výsledek stanovení celkového dostupného chloru 
a jodometrické stanovení poskytnou výsledky pro stejné formy 
aktivního chloru, liší se pouze v rozsahu koncentrací. Výsledek 
stanovení celkového chloru zahrnuje celou koncentraci chlornanu 
a pouze 1/5 koncentrace oxidu. I stopy jodidů působí pozitivní ruši-
vý vliv chlornanu na stanovení oxidu chloričitého s DPD. Hodnota 
pH vzorku před spektrofotometrickám stanovením aktivního chloru 
DPD-C a DPD-G by měla být v intervalu 6 až 8. 

u

Úvod
Aktivní chlor se ve vodách vyskytuje převážně po hygienickém 

zabezpečení vod. Zdrojem aktivního chloru je obvykle molekulární 
chlor, chlornan (chlornanový systém) nebo oxid chloričitý (systém 
s oxidem chloričitým). V prvním případě připadají do úvahy formy 
aktivního chloru: molekulární chlor, kyselina chlorná, chlornany. 
V druhém případě se budou v roztoku vyskytovat oxid, chloritany, 
chlorečnany a chloritany [1]. Po hygienickém zabezpečení se zbyt-
ková koncentrace aktivního chloru kontroluje. Pro pitnou vodu se 
uvádí mezní hodnota volného chloru 0,3 mg/l, celkového chloru 
0,4 mg/l (při použití vázaného chloru), oxidu uhličitého 0,8 mg/l 
a chloritanů 0,2 mg/l [2]. Hygienicky zabezpečené musí být i vody 
odpadní z provozů, kdy může dojít k úniku patogenních organismů 
(např. zdravotnická zařízení). Pro nízké koncentrace se používají 
metody spektrofotometrické, jodometrie se doporučuje pro koncen-
trace aktivního chloru větší než 1 mg/l.

Charakteristika systémů
Chlornanový systém

Při použití molekulárního chloru nebo chlornanu se ve vodě tvoří 
chlornanový systém podle rovnic [1]:

Cl2 + H2O → HClO + Cl- + H+

a

HClO → ClO- + H+

Distribuce jednotlivých složek závisí na hodnotě pH. Moleku-
lární Cl2 je přítomen převážně při hodnotě pH < 5, při hodnotě 
pH větší než 10 je převažující formou chlornanový anion ClO-. 
V chlornanovém systému jsou molekulární chlor, kyselina chlorná 
a chlornan označovány jako volný aktivní chlor. Sloučeniny Cl2 
s NH4

+ (anorganický mono-, di- a trichloramin) a s organickými lát-
kami (organické chloraminy) se označují jako vázaný chlor. Celkový 
chlor je potom definován jako součet volného a vázaného chloru 
[3,4,5,6,7,8]. Celkový aktivní chlor v nepřítomnosti amonných iontů 
bude v tomto systému představovat hodnota obsahu těch samých 
forem aktivního chloru a bude totožná s hodnotou volného chloru. 
V chlornanovém systému se jako doprovodné produkty dezinfekce 
vyskytují chlorované organické látky, nejčastěji trihalogenmethany 
– THM, které jsou pro svoje vlastnosti nežádoucí. 

Systém s oxidem chloričitým 
Novější technologií je použití oxidu chloričitého. Průmyslově 

se oxid vyrábí z roztoku chloritanu reakcí buď s kyselinou chlo-
rovodíkovou, sírovou, případně s molekulárním chlorem podle 
rovnic [9]:

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

5 NaClO2 + 2 H2SO4 = 4 ClO2 + 2 Na2SO4 + NaCl + 2 H2O

2 NaClO2 + Cl2 = 2 ClO2 + 2 NaCl

V alkalickém prostředí se rozkládá na chloritan a chlorečnan 
podle rovnice [1]:

2 ClO2 + 2 OH- = ClO2
- + ClO3

- + H2O

Oxidační vlastnosti oxidu chloričitého jsou založeny na reakci 
[9]:

ClO2 + e- = ClO2
- 

Formy aktivního chloru charakteristické pro tento systém jsou 
oxid chloričitý, chloritany, chlorečnany a s velkou pravděpodob-
ností také chloristany. Z uvedených reakcí vyplývá, že přítomnost 
chloritanů ve vodách, kdy byl použit oxid chloričitý, lze vysvětlit 
jednak oxidačním působením oxidu chloričitého, ale mohou být 
přítomny již v připraveném oxidu chloričitém (v závislosti na výtěž-
nosti reakce), případně mohou vzniknout jeho rozkladem. Volný 
aktivní chlor v systému s oxidem chloričitým bude představovat 
1/5 koncentrace oxidu a vázaný 4/5 jeho koncentrace [10]. Z uve-
deného vyplývá, že pojmy volný a vázaný chlor v tomto systému 
ztrácejí smysl. Systém s oxidem chloričitým nemá chlorační účinky. 
Ve výsledcích stanovení podle norem [3,4,5] je jeho přítomnost 
považována za rušivý vliv. 

Základní metody stanovení aktivního chloru
Pro stanovení aktivního chloru jsou k dispozici podle všech 

pramenů dva způsoby: odměrný [5,6,7,8,10] a spektrofotometrický 
[3,4,6,7,8,10]. Ani jeden způsob není pro aktivní chlor specifický, 
ve všech případech se jedná o stanovení skupinové. Látky s podob-
nými oxidačními vlastnostmi (jod, jodamin, brom, bromamin, 
peroxid vodíku, ozon, chromany, formy oxidovaného manganu) 
způsobují pozitivní chybu stanovení. Spektrofotometrické stano-
vení se obvykle používá pro koncentrace aktivního chloru menší 
než 1 mg/l. Používané organické látky jsou o-tolidin [8,9] a DPD 
[3,4,6,10]. Odměrné jodometrické stanovení se obvykle používá 
pro koncentrace aktivního chloru větší než 1 mg/l, reakce probíhá 
v kyselém prostředí s nadbytkem jodidů [5,6,7,8,10]. 

Spektrofotometrické stanovení s o-tolidinem
Starším způsobem spektrofotometrického stanovení je použití  

o-tolidinu [8,9]. Reakce probíhá při hodnotě pH menší než 1,3 bez 
přítomnosti jodidů při hmotnostním poměru otolidinu k chloru 
alespoň 3:1. Doba reakce se liší podle postupu, pro celkový chlor je 
to 5 minut. Vznikající barevný produkt je žlutý, při větší koncentraci 
chloru přechází do oranžového zbarvení. Používaná vlnová délka 
pro koncentrace do 0,5 mg/l je 435 nm. Stanovení ruší železo v kon-
centraci nad 0,3 mg/l, mangan nad 0,01 mg/l, dusitany nad 0,1 mg/l 
a některé organické látky, které reagují s o-tolidinem. Pro vyhodno-
cení vybarvení je možné použít anorganické standardy připravené 
z roztoků CuSO4·5H2O a K2Cr2O7 [8,9]. Postup se standardizuje 
pomocí roztoků chlornanu, kalibrační závislost je nelineární. 

Spektrofotometrické stanovení s DPD
Vzhledem ke karcinogenním a toxickým vlastnostem o-tolidinu je 

od roku 1995 normalizováno použití DPD [3,4,6,10]. Při stanovení 
aktivní chlor reaguje s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem (DPD) 
v rozmezí hodnot pH 6,2 až 6,5 za vzniku červené sloučeniny se 
dvěma maximy okolo 515 a 550 nm. Metoda je vhodná pro stano-
vení hmotnostních koncentrací aktivního chloru 0,03 až 1 mg/l 
v kyvetě s optickou dráhou 5 cm bez ředění vzorku. Doba reakce 
pro celkový chlor je 2 minuty. Minimální stanovitelná koncentrace 
při ideálních podmínkách je 0,01 mg/l [3,4,10]. Metoda je vhodná 
pro běžnou kontrolu, modifikací postupu (doba reakce, přítomnost 
jodidů) je možné rozlišit jednotlivé formy výskytu aktivního chloru 
(celkový, volný, monochloramin, dichloramin, trichloramin) [10]. 
Postup se standardizuje pomocí roztoků jodu, které se připravují 
in situ ze standardního roztoku jodičnanu draselného. Kalibrační 
závislost je lineární. Porovnání kalibračních závislostí s o-tolidinem 
a DPD je znázorněno na grafu 1. Pro vyhodnocení vybarvení je 
možné použít anorganické standardy připravené ředěním KMnO4 
[10]. Barevný odstín takto získaného standardu lze přiblížit pří-
davkem K2Cr2O7.

Jodometrické stanovení
V jodometrickém stanovení se jedná o aplikaci definice aktivního 

chloru. Aktivní chlor jsou všechny formy chloru, které v kyselém 
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prostředí s nadbytkem jodidů uvolní jod 
[1]. V této definici není ani hodnota pH 
ani použitá kyselina nijak definována. 
Hodnotu pH kolem 3,5 a kyselinu octovou 
uvádí pouze AmStM [10]. V normovaném 
postupu [5,6] se doporučuje použití kyseliny 
fosforečné bez specifikace vhodné hodnoty 
pH. Starší postupy, používané v ČR [7,8], 
doporučují kyselinu octovou opět bez bližší 
specifikace požadované hodnoty pH. 

Pojem volný chlor se vyskytuje jednak 
v postupech stanovení, jednak v požadav-
cích na kvalitu hygienicky zabezpečené vody 
[2]. Výsledek se získává spektrofotometricky 
při modifikaci s co nejkratší dobou reakce 
bez přítomnosti jodidů [3,4,6,7,8,9,10]. 
V dnes normovaných postupech je doba 
reakce označována jako „ihned“, v praxi 
se výsledek stanovuje „co nejdříve“. Pojem 
celkový chlor vyjadřuje výsledek jodomet-
rického stanovení, výsledek DPD-C (modi-
fikace s nadbytkem jodidů při hodnotě pH 
vybarveného roztoku 6,5 s dobou reakce 
2 minuty) a výsledek OT-C (modifikace 
s dobou reakce 5 minut). Další modifikace 
DPD-D (modifikace s nadbytkem jodidů 
při hodnotě pH vybarveného roztoku 6,5 
s dobou reakce 2 minuty, okyselení vzorku 
a neutralizace na hodnotu 6,5) se v americ-
kých standardech nazývá celkový dostupný 
chlor. Postup DPD-G je navržen pro stanovení oxidu chloričitého 
v modifikaci s přídavkem glycinu, který inaktivuje všechny formy 
aktivního chloru, kromě oxidu. Přehled základních používaných 
metod, včetně názvu výsledku, je uveden v tab. 1.

Výsledky a diskuse
Jodometrické stanovení

Výsledek jodometrického stanovení se nazývá celkový chlor 
[5,6,7,8,]. Vliv použité kyseliny a reakční hodnoty pH na stanovi-
telnost forem aktivního chloru jsme ověřili experimentálně. Pro 
testování jsme zvolili kyselinu octovou, fosforečnou, sírovou a chlo-
rovodíkovou [12]. Modelové vzorky obsahovaly vždy jednu formu 
aktivního chloru. Koncentrace byly zvoleny tak, aby bylo možné 
pracovat s vhodnými koncentracemi aktivního chloru – chlornan 
15 mmol/l, chloritan 20 mmol/l a oxid chloričitý 14 mmol/l. Stálost 
koncentrace roztoků byla před použitím ověřována. K deminerali-
zované vodě jsme přidali kyselinu a změřili hodnotu pH. Pak jsme 
přidali aktivní chlor a pevný jodid draselný. Titrační roztok měl 
koncentraci c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l. Graficky jsou výsledky pro 
kyselinu octovou a fosforečnou znázorněny na grafu 2 [12]. Pro 
větší názornost jsou v tomto případě použity koncentrace aktivního 
chloru v procentech připraveného množství. 

Z výsledků je patrné rozdílné působení použitých kyselin. 
Chlornan se v oblasti hodnot pH do 5 stanoví ze 100 % připravené 
koncentrace. V chlornanovém systému bude výsledná hodnota 
obsahovat celou koncentraci chlornanu. Pro oxid i chloritan je 
rozhodující dosáhnout hodnotu pH < 3,5 s kyselinou octovou, 
hodnotu pH < 2,0 s kyselinou fosforečnou a hodnotu pH < 3,0 
s kyselinou sírovou. Kyselina chlorovodíková poskytuje nejméně 
přesné výsledky a její použití se jeví jako problematické. Z namě-
řených výsledků také vyplývá, že jodometricky nelze rozlišit oxid 
a chloristany. Hodnota pH, která je nutná pro kvantitativní stanove-
ní oxidu chloričitého, je stejná jako pro stanovení chloritanů. 

Celkový chlor a celkový dostupný chlor 
Modelové vzorky obsahovaly oxid chloričitý a chlornan, oxid 

chloričitý a chloritany, chlornan a chloritany [13]. Modelové vzor-
ky jsme připravovali ředěním zásobních roztoků a koncentraci 
aktivního chloru jsme stanovovali jodometricky. Ve vzorcích jsme 
stanovily aktivní chlor postupy DPDC, OT-C a DPD-D. Závislost 
mezi stanovenou koncentrací celkového dostupného chloru DPD-
D (= 100 %) a stanovenou koncentrací celkového chloru OT-C pro 
vzorky s obsahem oxidu je znázorněna na grafu 3. Závislost mezi 
stanovenou koncentrací celkového dostupného chloru DPD-D  
(= 100 %) a stanovenou koncentrací celkového chloru DPD-C pro 
vzorky s obsahem oxidu je znázorněn na grafu 4. 

označení popis podklad výsledek

J jodometrické stanovení  
(titrace okyseleného vzorku s nadbytkem 
jodidů thiosíranem)

ČSN ISO 7393-3 
(75 7419) [5]

celkový chlor
bez rozlišení forem

DPD-At odměrné stanovení s DPD  
(titrace bez jodidů síranem  
diamonno-železnatým ihned)

ČSN ISO 7393-1 
(75 7419) [3]

volný chlor
při hodnotě pH titrace 
6,5

DPD-Ct odměrné stanovení s DPD  
(titrace s přídavkem jodidů síranem dia-
monno-železnatým po 2 minutách)

ČSN ISO 7393-1 
(75 7419) [3]

celkový chlor
při hodnotě pH titrace 
6,5

OT-A spektrofotometrické stanovení s o-tolid-
inem (vybarvení bez jodidů při pH < 1,3 
ihned)

ČSN 83 0520 [8] volný chlor
při hodnotě pH < 1,3

OT-C spektrofotometrické stanovení s o-tolid-
inem (vybarvení bez jodidů při pH  
< 1,3 po 5 minutách)

ČSN 83 0520 [8] celkový chlor
při hodnotě pH < 1,3

DPD-A spektrofotometrické stanovení s DPD (vy-
barvení bez jodidů při pH = 6,5 ihned)

ČSN ISO 7393-2 
(75 7419) [4]

volný chlor
při hodnotě pH = 6,5

DPD-C spektrofotometrické stanovení s DPD 
(vybarvení s přídavkem jodidů  
při pH = 6,5 po 2 minutách)

ČSN ISO 7393-2 
(75 7419) [4]

celkový chlor
při hodnotě pH = 6,5

DPD-D spektrofotometrické stanovení s DPD 
(vybarvení s přídavkem jodidů  
při pH = 6,5 po 2 minutách s okyselením)

AmStM [10] celkový dostupný chlor 
při hodnotě pH = 6,5

DPD-G spektrofotometrické stanovení s DPD (vy-
barvení s glycinem při pH = 6,5 ihned)

AmStM [10] oxid chloričitý
1/5 koncentrace

Tab. 1. Analytické metody a deklarovaný výsledek stanovení [11]

Z výsledků plyne, že výsledek stanovení, který je v použitých 
postupech deklarovaný jako celkový chlor ve směsných vzorcích, 
tuto skutečnost nevystihuje. Celkový chlor s o-tolidinem poskytuje 
výsledky nestandardní, protože při nízké hodnotě pH vybarvovací 
reakce dochází k reakci nedefinovatelného množství oxidu a chlo-
ritanů i bez přítomnosti jodidů. Tento postup je použitelný pouze 
v chlornanovém systému. V systému s oxidem chloričitým je jeho 
použití nevhodné. Celkový chlor s DPD poskytuje výsledky v souladu 
s teorií. Ve vzorku s obsahem pouze oxidu chloričitého se stanoví 
1/5 přítomné koncentrace (znamená to, že výsledky okolo 20 % 
připravené koncentrace jsou správné) a skutečnou koncentraci je 
možné získat výpočtem. Ve vzorcích se směsí několika forem aktiv-
ního chloru to však znamená nižší stanovené koncentrace a výpočet 
skutečné koncentrace použít nelze. V závislosti na formách aktivního 
chloru a poměru jejich koncentrací se stanovená hodnota aktivního 
chloru ve vodě s obsahem oxidu chloričitého pohybuje v mimořádně 
širokém rozsahu 0 až 100 %. Nejvyšší koncentrace byly získány ve 
vzorcích s vyšší koncentrací chlornanu, nejnižší hodnoty jsme zazna-
menaly u vzorků, které obsahovaly pouze chloritany. Při nutnosti 
dosáhnout minimální koncentraci aktivního chloru po hygienickém 
zabezpečení je pak nutné používat vyšší koncentrace. 

Celkový dostupný chlor
Postup, který umožňuje stanovit celkový dostupný chlor, je uve-

den v amerických standardních metodách. Jedná se o modifikaci, 
kdy dochází v kyselém prostředí v přítomnosti nadbytku jodidů 
k tvorbě jodu. Jod dále reaguje s DPD za vzniku červeného zbarvení. 
Modelové vzorky obsahovaly oxid chloričitý a chlornan, oxid chlori-
čitý a chloritany, chlornan a chloritany [13]. Modelové vzorky jsme 
připravovali ředěním zásobních roztoků a koncentraci aktivního 
chloru jsme stanovovali jodometricky. Vyhodnocení stanovených 
koncentrací vzhledem ke koncentraci připravené dokazuje, že celko-
vý dostupný chlor poskytuje výsledky kolem 90 % připravené kon-
centrace. Trochu nižší výsledky lze vysvětlit ředěním a nestabilitou 
nízkých koncentrací oxidu chloričitého. V chlornanovém systému 
bude ve výsledku zahrnuta celá koncentrace chlornanu a výsledek 
se bude rovnat DPD-C. V systému s oxidem chloričitým se na 
výsledku bude podílet celá koncentrace oxidu a celá koncentrace 
chloritanů. Výsledky jsou graficky znázorněny na grafu 5.

Stanovení oxidu chloričitého DPD-G
Dalším modifikací je inaktivace všech forem aktivního chloru 

kromě oxidu chloričitého. Tento postup je pro oxid chloričitý 
deklarován jako specifický a označuje se DPD-G [10]. Výsledkem 
bude 1/5 koncentrace připraveného oxidu. Ke vzorku se přidá 
roztok glycinu a po určité době reakce (není specifikováno) se 
pokračuje postupem DPD-C bez přídavku jodidů. Modelové vzorky 
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obsahovaly oxid chloričitý a chlornan, oxid chloričitý a chloritany, 
chlornan a chloritany [13]. Stanovili jsme výsledek DPD-G. Dra-
matické rozdíly jsme zaznamenali ve směsi oxid a chlornan, kde 
jsme stanovili 105 až 550 % připravené koncentrace. Vzorky, které 
chlornan neobsahovaly, poskytly výsledky v rozmezí 65 až 82 %. 
Ve směsi oxidu a chloritanů jsme zaznamenali zvýšení stanoveného 
aktivního chloru, které odpovídalo v průměru asi 10 % na 0,1 mg 
chloritanů. Výsledky jsou znázorněny na grafu 6.

Tyto výsledky byly nepoužitelné, a proto jsme se zaměřili na 
jednu z možných příčin nespolehlivých výsledků, a to přítomnost 
jodidů. Připravili jsme vzorky jednotlivých forem aktivního chlo-
ru (oxidu, chlornanu a chloritanů). Stanovili jsme oxid chloričitý 
postupem DPD-G v přítomnosti nadbytku jodidů. V tomto případě 
jsme získali výsledky, které dokazují, že stanovení DPD-G je velmi 
citlivé na přítomnost jodidů. Chlornan byl v celém rozmezí hodnot 
pH stanoven kolem 100% připravené koncentrace. Oxid a chloritan 
poskytovaly uspokojivé výsledky pouze v případě, že hodnota pH 
vzorku byla větší než 4,5. Výsledky jsou znázorněny na grafu 7. 
Druhým postupem byla minimalizace kontaktu s jodidy (včetně 
použitého nádobí a kyvet). V tomto případě jsme zaznamenali 
dramatickou změnu v oblasti hodnot pH 5 až 8. V této oblasti se 
rušivý vliv chlornanu ani chloritanů neprojevil. Výsledky jsou 
znázorněny na grafu 8.

Hodnota pH vzorku pro stanovení aktivního chloru
Stanovení aktivního chloru s DPD je charakteristické úzkou 

oblastí hodnot pH vybarveného roztoku (kolem 6,5). Pro dodržení 
hodnoty pH vybarveného roztoku jsme používali dvojnásobné 
množství tlumivého roztoku. Při přípravě modelových vzorků jsme 
nepředpokládali významnou změnu hodnoty pH připravené směsi. 
Proto jsme jednotlivé formy aktivního chloru připravili v roztocích 
s intervalem hodnot pH 2 až 12. V takto připravených roztocích 
jsme stanovili výsledky celkového chloru DPD-C. Výsledky jsou 
znázorněny na grafu 9.

Z těchto výsledků vyplývá, že také stanovení celkového chloru 
DPD-C poskytuje nestandardní výsledky v závislosti na hodnotě pH 
vzorku. Pro dosažení korektních výsledků doporučujeme hodnotu 
pH upravit v rozmezí 6 až 8 před přídavkem jodidů.

Závěr
1. Hodnota pH v jodometrickém stanovení je určujícím faktorem, 

který rozhoduje o formách aktivního chloru, které se stanoví. Pro 
všechny testované kyseliny se při dosažení limitní hodnoty pH ve 
výsledku celkového chloru vyskytuje chlornan, chloritan a oxid 
chloričitý. Výsledek bude odpovídat pojmu celkový dostupný 
chlor. Pojem celkový chlor jako výsledek jodometrického stano-
vení, získaný předepsaným postupem, má opodstatnění pouze 
v systému chlornanovém.

2. Výsledek „celkový aktivní chlor DPD-C“ poskytne v chlornano-
vém systému celou koncentraci chlornanu, v systému s oxidem 
chloričitým 1/5 koncentrace. Ve směsi oxid a chloritany je sta-
novená koncentrace asi 20 až 30 % skutečné koncentrace. Ve 
směsi oxid a chlornan je výsledek závislý na poměru koncentrací 
chlornanu v širokém rozmezí 10 až 90 % skutečné koncentrace. 

3. Celá koncentrace oxidu chloričitého a doprovodných forem aktiv-
ního chloru (chloritany, chlornan) se stanoví postupem DPD-D 
v stanovení celkového dostupného chloru. Podmínky reakce 
(kyselé prostředí a nadbytek jodidů) odpovídají jodometrickému 
stanovení. Ve výsledku celkového dostupného chloru se vyskytuje 
chlornan, chloritan a oxid chloričitý v celé koncentraci, jediným 
rozdílem jsou rozsahy koncentrací.

4. Oxid chloričitý ve stanovení DPD-G poskytne v modelových 
vzorcích s obsahem jodidů výsledky, které nejsou specifické. 
Největší rozdíly poskytly vzorky s obsahem oxidu a chlornanu. 
Pro zajištění specifičnosti stanovení hodnota pH vzorku musí být 
v intervalu 5 až 8 a kontakt s jodidy musí být minimalizován.

5. Hodnota pH vzorku má významný vliv na výsledek stanovení 
celkového chloru a oxidu chloričitého. Vzorky s obsahem oxidu 
chloričitého nebo chloritanů s hodnotou pH nižší než 6 vytvoří 
s přidávanými jodidy jod, který způsobí významnou pozitivní 
chybu stanovení. 

Poděkování: Poznatky byly získány v rámci výzkumného úkolu 
MŠMT ČR č.: MSM6046137308.
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Practices of determination chlordioxide with DPD (Kol-
lerová, Ľ.; Smrčková, Š.)

Key words
chlorine – chlordioxide – determination of chlorine – determination 
of chlordioxide

Results iodometric determination of chlorine according using 
different acid and pH value were tested. The best combination is 
acetic acid and pH value lower than 3.5. Total chlorine DPD-C and 
total available chlorine DPD-D were determinate in model sam-
ples with content chlordioxide, hypochlorite and chlorite. Results 
of iodometric and spectrometric DPD-D determinations accorded 
with species chlorine, differed in concentration’s interval. Total 
chlorine DPD-C included hypochlorite and only 1/5 chlordioxide. 
Traces of iodide produced positive intreference of hypochlorite 
on determination chlordioxide by DPD-G. Chlorine sample’s pH 
value has to be in interval 6-8 before determination with DPD. 
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Široká shoda na mezinárodním 
semináři „Voda v krajině“: 
S dešťovou i odpadní vodou 
musíme lépe hospodařit

Česká asociace pro vodu (CzWA) a Centrum environmentálních 
studií o.s. uspořádaly u příležitosti českého předsednictví EU 
11. a 12. února v přednáškovém sálu městské knihovny na Mari-
ánském náměstí v Praze Mezinárodní seminář a workshop „Voda 
v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání“ 
(Paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka). 

Pozvánka na seěminář, jeho odborné zaměření a podrobný program 
byly zveřejněny ve Vodním hospodářství 1/2009, informaci o jeho 
konání přinesl také časopis EKO – ekologie a společnost 6/2008. Elek-
tronická verze sborníku a další informace o jednání jsou k dispozici 
na webové stránce: http://www.bids.cz/cz/konference/voda v_kraji-
ne_management_kvality a_trvale_udrzitelneho_vyuzivani:_para-
digma_trvale_udrzitelnosti_vodniho_zdroje_zelivka/74/. Postupně 
budou na web doplněny i české překlady příspěvků přednesených 
na jednání v angličtině se simultánním překladem.

Seminář přinesl hodnotné vedlejší výstupy, resp. podněty 
(na akcích tohoto druhu se zpravidla označují jako zpětná vazba 
– feedback), které by měly být co nejdůsledněji využity k potřebným 
úpravám příslušné tuzemské legislativy a plánovacích dokumentů 
tak, aby se odstranily existující odchylky od legislativy EU a hlavně 
aby byl naplněn cíl této legislativy – zlepšit nakládání s vodou.

V současnosti existuje řada věrohodných důkazů a panuje široká 
shoda o tom, že voda je (a od pradávna byla) strategickou surovinou 
[15] a že existuje bezprostřední vztah mezi krajinou a vodou [16]. 
Každé územní plánování nebo rozhodnutí se bezprostředně dotýká 
vody. Dobře to vyjádřil vzdělaný občan, nikoli vodohospodář ani 
zemědělec, v Mladé frontě DNES (MFD) 12. 7. 2008:

Krajinu jsme léta proměňovali k vlastní škodě, nyní rychleji odvádí 
vodu. Je víc vybetonovaných ploch, asfaltových silnic. Ani v lese se 
voda nevsakuje tak dobře, jak by měla. V zemědělské krajině zmizely 
remízky, meze a vsakovací strouhy, ale stalo se něco možná ještě 
podstatnějšího: Po letech používání herbicidů a umělých hnojiv se 
změnil soubor několika desítek druhů půdních organismů. Povodně 
budoucnosti (proto) mohou být větší než povodně minulosti. Náprava 
nebude lehká a asi ani možná. Řešení nemusíme dlouze hledat, jde 
o to umožnit srážkové vodě vsáknout se tam, kde spadla. Chce to 
víc teras, listnatých stromů, vyčištěné záchytné rybníčky, pestřejší 
mozaiku krajiny.“

V nedávné době bylo také v médiích i na internetu publikováno 
velké množství příspěvků vyjadřujících obavy, že ČR nestihne splnit 
do roku 2010 svůj závazek k čištění městských odpadních vod, že 
na výstavbu ČOV a kanalizací nejsou připraveny projekty ani zdroje 

na spolufinancování, takže nebude možno čerpat finanční podporu 
ze strukturálních a jiných fondů EU. Např. v článku poslance Evrop-
ského parlamentu a předsedy Svazu měst a obcí ČR, uveřejněném 
v MFD 18. 1. 2008, se mj. uvádí:
•	 Voda z kanalizace všech obcí s více než dvěma tisíci obyvatel musí 

být do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak 
se nesmí vrátit do přírodního koloběhu.

•	 V České republice je zhruba 623 aglomerací nad 2 000 obyvatel.
•	 Došlo k nekoordinovanému vyjednávání s Evropskou komisí 

o využití prostředků z eurofondů.
•	 Podle posledních informací je třeba dořešit „čističky“ ve 187 aglo-

meracích a kanalizaci ve 218 aglomeracích. 
•	 Bohužel ve 134 obcích nejsou v současné době zajištěny ani pro-

jekty na tyto akce!
•	 Další negativní zprávou je, že prostředky vyhrazené na čištění 

odpadních vod ve státním rozpočtu jsou prozatím nedostatečné 
a dosahují pouze dvanácti procent z celkových potřeb.

•	 To … bude v konečném důsledku znamenat výrazné zdražení vody, 
v České republice dojde k silnému tlaku na nabourání současného 
solidárního systému určování cen vodného a stočného a je možné 
očekávat velké rozdíly v jednotlivých krajích a aglomeracích.

•	 K tomu nám ještě při nedodržení podmínek hrozí i vysoké pokuty 
ze strany Evropské komise.
Z výše uvedených informací je pravdivá pouze poslední: Postih 

za nesplnění závazku ČR vůči EU skutečně hrozí. Ostatní informace 
sice vycházejí z existujících návrhů plánů rozvoje vodovodů a kana-
lizací (PRVKÚ ČR) a Plánů povodí, tyto dokumenty však bude třeba 
upravit tak, aby v nich použité pojmy (technické termíny) odpoví-
daly terminologii a principiálním ustanovením Rámcové směrnice 
pro vodu (Water Framework Directive, dále jen WFD), a tím hrozbu 
postihů odvrátily, nebo pokud možno omezily.

Příspěvky zahraničních (ukázky z prezentací – obr. 1 a 2) i do-
mácích účastníků na semináři „Voda v krajině“ umožnily nejen 
formulovat jednoznačné podněty pro úpravu legislativy a vodo-
hospodářských rozvojových plánů, ale i vysvětlit příčiny a zdroje 
napohled drobných, historicky vzniklých termínových nedůsled-
ností. Předmětná legislativa a plánovací dokumenty byly bezesporu 
připraveny s velkou péčí a na vysoké profesionální úrovni. Téměř 
dokonale plnily „literu“ legislativy EU, tak jak byla implementována 
do tuzemských zákonů. Při stejně „mechanické“ aplikaci by však 
s velkou pravděpodobností nebyly splněny vytyčené cíle a hrozil 
by postih ze strany EU.

A. Strategické cíle společné politiky EU a jejich 
postupné naplňování od založení v roce 1952

Základním strategickým cílem společné politiky EU, sledovaným 
již od založení Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1952, 

Obr 1. D’Arcy B. J., Skotsko: Trvale udržitelný systém odvodnění 
musí řešit množství a jakost vody, a také estetickou krásu krajiny 
včetně biologické rozmanitosti. 

Obr. 2. Braskerud, B.C., Norsko: Malé umělé mokřady a rybníky 
zlepšují biologickou rozmanitost krajiny a mohou být využity 
k více účelům
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je prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí. 
Římskými smlouvami se společenství v roce 1958 transformovalo 
na Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství 
pro atomovou energii. Zakládajícími členy všech předcházejících 
tří organizací byly Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie 
a Lucembursko. V roce 1967 došlo k další integraci a vzniklo Evrop-
ské společenství (ES), jehož společnými orgány se staly Evropská 
komise, Rada ministrů, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, 
Evropská investiční banka a Hospodářský a sociální výbor. V roce 
1973 přistoupily k ES Velká Británie, Dánsko a Irsko, v roce 1981 
Řecko, v roce 1986 Španělsko a Portugalsko a později postupně 
pak další státy. V roce 1992 byla podepsána Maastrichtská smlou-
va o Evropské unii, která dále prohloubila spolupráci členských 
zemí a rovněž předpokládala postupnou integraci členských států 
i v oblastech hospodářské a měnové unie, společné zahraniční, 
bezpečnostní a sociální politice.

Jednotlivé fáze integrace jsou důsledně prosazovány a přijímány 
postupy zastupitelské demokracie, kdy jsou zvolení reprezentanti 
vázáni pouze svým svědomím, ústavními pravidly své země, 
zásadami lidských práv a poslušností k celé obci, nikdy ne ke 
konkrétnímu souboru voličů nebo politické straně. Až doposud 
se přitom v EU důsledně uplatňovala i demokracie konsensuální 
a k přijetí určitého právního aktu nebo dokumentu se vyžadoval 
souhlas všech zastupitelů. 

Posledními kroky v prohlubování hospodářské a politické inte-
grace členských zemí EU byly návrhy Evropské ústavy, resp. tzv. 
Lisabonské smlouvy, jako aktu nejvyšší právní síly upravující prin-
cipy a tvorbu právního řádu Unie. Systém veřejné moci je v ústavě 
založen na koncepci dělby moci, na pluralitní demokracii a na 
svobodě člověka. Při projednávání obou uvedených dokumentů 
se ukázalo, že podmínka dosažení bezvýhradného konsensu všech 
zastupitelů při rostoucím počtu členských států a poměrně široké 
paletě jejich ústavního uspořádání je stále obtížnější a zdlouhavější. 
V případě návrhu Evropské ústavy, projednávání dokonce dospě-
lo až k rozhodnutí, že další projednávání by bylo bezvýchodné 
a že je nezbytné připravit zcela jiný text vrcholného ústavního 
dokumentu. Se zřetelem na výhrady k Evropské ústavě byl proto 
vypracován a předložen k projednávání návrh Lisabonské smlouvy, 
jehož kontroverzní projednávání v čase přípravy tohoto příspěvku 
naznačuje, že by mohlo dojít ke stejnému neúspěchu jako v případě 
Evropské ústavy.

Nelze bohužel zjistit, natož dokázat, zda a kdy se zvolení repre-
zentanti při jednáních řídí svým svědomím nebo snahou hájit zájmy 
občanů svého státu a kdy u nich převáží poslušnost ke straně, která 
je do pozice zastupitele vyslala, popř. kdy jde o jejich ryze osobní 
ambice prosazované proti vůli většiny občanů jejich státu. V tuzem-
ské politice se často uplatňuje princip „supressio veri, expressio 
falsi“ (zamlčování pravdy a zvýrazňování lži nebo polopravdy) 
a vůbec se „nenosí“ vlastenectví. Existuje propastný rozdíl mezi 
chováním českých a irských politiků v EU (podrobněji viz časopis 
EKO – ekologie a společnost 5/2003). Na semináři „Voda v krajině“ 
přednášel také člen městské rady Dublinu, Ray Earle, který potvrdil 
přesvědčení, že opakované referendum o Lisabonské smlouvě bude 
souhlasné, protože EU ve smlouvě splní všechny zásadní, většinou 
kulturně-společenské, požadavky Irska (viz podrobněji [9]).

B. Společná politika EU v sektoru voda
Zastřešujícím strategickým dokumentem společné politiky EU 

pro sektor voda je Rámcová směrnice – WFD zmíněná v úvodu toho-
to článku (viz podrobněji např. [10]). Sektor vodního hospodářství 
úzce navazuje na některé další sektory, např. zemědělství, místní 
rozvoj, ochranu přírody a krajiny, a při uplatňování společné poli-
tiky v sektoru voda lze názorně ukázat obecně přijímané vývojové 
tendence společné politiky EU a také některé problémy zjišťované 
při jejím uplatňování v tuzemsku – viz např. Rozhovor měsíce ve 
Vodním hospodářství č. 1/2009 s Ing. Karlem Turečkem, náměstkem 
ministra zemědělství.

Do Evropské unie jsme vstoupili v roce 2004 poté, co jsme jak 
rámcovou směrnici WFD, tak další směrnice týkající se nakládání 
s vodami zapracovali do našeho vodního zákona a na něj nava-
zující legislativy. Tzv. harmonizace tuzemské vodohospodářské 
legislativy proběhla bez větších problémů zejména proto, že úroveň 
tuzemského zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a nakládá-
ní s odpadními vodami se příliš nelišily od situace v tzv. starých 
členských zemích EU. V některých ukazatelích (např. zásobování 

87,1 % obyvatel pitnou vodou z veřejných vodovodů aj.) jsme patřili 
ještě před vstupem do EU mezi nejlepší ve světě.

Nehledě na rozmanité (více či méně osvícené) režimy vládnutí, 
naši předkové od pradávna také uplatňovali a rozvíjeli poměrně 
spravedlivé „vodní“ právo a postupně vybudovali (a zanechali naší 
generaci) ze současných hledisek obdivuhodnou vodohospodářskou 
„infrastrukturu“ (vedle komunálních systémů zásobování pitnou 
vodou a nakládání s odpadními vodami také např. rybníky a nádrže, 
mlýny, hamry, elektrárny, vodní dopravní cesty, závlahy a odvod-
nění pozemků, protipovodňové systémy aj.). Relativně snadnou 
implementaci (= zapracování) vodohospodářských směrnic EU do 
české legislativy umožnilo také to, že evidence, kontrola a celostátní 
plánování v resortu byly vždy na vysoké úrovni, takže „harmonizu-
jící“ úpravy tuzemských zákonů a nařízení nebyly nijak dramatické. 
Mnohé z tuzemských vodních zdrojů však byly k termínu vstupu 
do EU více či méně znečištěny a podléhají přesně specifikovaným 
požadavkům na zlepšení jejich kvality.

C. Tři pilíře politiky a strategie EU a jejich průmět 
do legislativy členských zemí

V tuzemských politických i odborných jednáních se málo 
zdůrazňuje (možná i účelově zatajuje) skutečnost, že směrnice 
EU v členských státech ve skutečnosti neplatí. Jednotlivé členské 
státy jsou povinny tyto směrnice do své legislativy implemento-
vat? a teprve po tomto „implementačním“ aktu nastává povinnost 
rozvojové záměry, dohodnuté na úrovni EU, legálně naplňovat. Je 
skutečností, že implementace směrnic v jednotlivých zemích je 
(může být) po formální stránce odlišná. Rozhodující je, aby vedla 
ke splnění vytyčených cílů ve specifických podmínkách každé 
země (žádné rozpouštění kostek cukru v „bruselském Babylonu“). 
Všechny směrnice EU jsou vybudovány na třech základových 
pilířích:

C1. Přiměřený hospodářský růst
Podnikání v EU je od samého začátku založeno na pravidlech 

volné konkurence trhu, do kterých členské státy uplatňují regulační 
funkce tak, aby se hospodářský růst neuskutečňoval na úkor poško-
zování prostředí a nenarušil soudržnost členských států ani smír 
mezi různými skupinami jejich obyvatel. Další funkcí Regulátora 
– úřadu zřízeného v jednotlivých státech – je zabránit vzniku nerov-
ných podmínek v případě částečného nebo úplného monopolního 
postavení podnikatele v určitém segmentu volného trhu.

Dávno již tedy nejde o liberalismus I. von Misese, F. A. von 
Hayeka (viz podrobněji [5]), M. Friedmana a dalších významných 
světových (makro)ekonomů, který se bezesporu v Evropě osvědčil 
při obnově hospodářství po 2. světové válce a obdobně zřejmě také 
při tuzemské transformaci ekonomiky po pádu socialistického zří-
zení. Jeho tvůrci za tento úspěch obdrželi Nobelovy ceny a dodnes 
jsou proto uznáváni v každé učebnici ekonomie. Od té doby museli 
ekonomové reagovat na nové impulsy, které přinesl světový vývoj. 
Např. současná celosvětová finanční krize, která překvapila pod-
statnou většinu ekonomických odborníků a prognostiků, se spojuje 
s uplatněním tzv. reagonomiky v USA a připisuje se nedostatečné 
regulaci finančních institucí při aplikaci tohoto neokonzervativního 
modelu hospodářské politiky. 

Dosud nedostatečné tuzemské pochopení (vysvětlení) funkce 
regulátora v pojetí EU naznačuje např. článek na str. 29 Vodního 
hospodářství 1/2009, ve kterém se při čerpání dotací z podpůrných 
fondů EU označují rozdílné podmínky pro společnosti s majetko-
vou účastí soukromých subjektů a s majetkovou účastí veřejného 
sektoru jako rozpor se základními zásadami Smlouvy o Evropském 
společenství, konkrétně zásadou rovného zacházení a zákazem 
diskriminace. Ve skutečnosti jde o ochranu spotřebitele a Regu-
látor plní požadavek, aby dotace EU byly využity k vyrovnání 
rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a nikoli k tvorbě zisku 
soukromých dodavatelů vodohospodářských služeb v prostředí 
přirozeného monopolu. MŽP svým dopisem z 31. března 2008 
oznámilo, že úprava smluv uzavřených mezi obcemi a poskytovateli 
vodohospodářských služeb tak, aby vyhovovaly požadavkům EU, 
je důležitým úkolem, který MŽP řeší v souladu s usnesením vlády 
č. 113/2008 bod III.2.

C2. Trvalá ochrana a péče o prostředí
Jaká by měla být péče o prostředí, naznačuje následující citace 

z Mladé fronty DNES, 31. 5. 2005: „Když vlak míjí satelitní moderní 
město Espoo, není vůbec jasné, kde už začíná zástavba a kde končí 
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borový les: ‚To je ta slavná finská věc, finský styl života, architektury, 
urbanistiky. To je rozumný styl zacházení s přírodou, který jsme jim 
záviděli, který jsme nesmírně oceňovali a o kterém jsem si vždy přál, 
aby byl zaveden v naší zemi. To každý rozumný člověk sdílí, protože 
naše povinnost je zachovat přírodu ve stavu, v jakém jsme ji zdědili 
od otců a praotců.‘ “ 

Je poněkud paradoxní, že předchozí citace se připisuje autorovi 
knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“ [1], která byla přeložena do 
mnoha jazyků a v cizině se prodává pod titulem „Modrá planeta 
v zelených okovech“.

C3. Trvalá sociální soudržnost (smír, solidárnost)
Cílevědomé postupné rozšiřování EU popsané ad A) způsobuje, 

že k zakládající šestici poměrně silných států postupně přibývají 
státy s (někdy podstatně) méně vyspělou ekonomikou. Silné státy 
se proto rozhodly předcházet sociálním otřesům tím, že pro přijetí 
do EU musí přistupující státy dosáhnout určité úrovně makroeko-
nomických ukazatelů (HDP, deficit obecných rozpočtů aj.) a jako 
solidární podpora přibližovacích procesů se zavedou strukturální 
fondy. O úspěchu této politiky svědčí to, že v hospodářském pro-
storu EU nedošlo od roku 1952 (!) k významnějším společenským 
otřesům. Jednáním o postupových krocích a etapách lze vyčítat 
zdlouhavost (byrokratičnost?), nikoli však nedostatek demokracie. 
Důkazem pro toto tvrzení může být zdlouhavé projednávání Evrop-
ské ústavy, které nakonec vedlo k jejímu nepřijetí a v současnosti 
prodlužující se projednávání Lisabonské smlouvy.

D. Hlavní požadavky legislativy EU 
na vodohospodářské plánování 
D1. Dostatečné zásoby povrchových a podzemních 
vod a sdružený přístup k bodovým a difuzním zdrojům 
znečištění

Rámcová směrnice WFD mj. požaduje zajištění dostatečných 
zásob povrchových vod a podzemních vod dobré jakosti, potřebných 
pro udržitelné, vyvážené a vyrovnané užívání vod. Definuje mj. 
„přímé vypouštění do podzemních vod“ jako vypouštění znečisťu-
jících látek do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo 
půdním podložím. 

Poprvé zavedla termíny bodové a difuzní znečištění a v článku 
10 požaduje sdružený přístup k bodovým a difuzním zdrojům 
znečištění s tím, že členské státy zabezpečí, aby všechna vypouštění 
do povrchových vod byla regulována podle sdruženého přístupu 
uvedeného v tomto článku, a aby k regulování emisí byly využity 
nejlepší dostupné technologie a jim odpovídající hodnoty emisních 
limitů.

D2. Specifické požadavky pro regulování difuzních zdrojů 
znečištění

Rámcová směrnice v případě difuzních zdrojů požaduje uplatnit, 
pokud je to účelné:
• nejlepší environmentální postupy podle směrnice Rady 96/61/ES 

z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, 
• směrnici Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských 

odpadních vod,
• směrnici Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 o ochraně vod 

před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a 
• směrnice přijaté na základě článku 16 Rámcové směrnice, 
• směrnice uvedené v příloze IX. a
• jakékoli další příslušné právní předpisy Společenství, a to nejpoz-

ději do 12 let od data nabytí účinnosti Rámcové směrnice, pokud 
příslušné právní předpisy neuvádějí jiný termín.
Jde o opatření k zabránění nebo regulaci vnosů znečišťujících 

látek. Opatření mohou mít formu požadavku na předchozí omezení, 
jako je zákaz vnosu znečišťujících látek do vod, předchozího povo-
lení nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech 
tam, kde není takový požadavek jinak stanoven v rámci legislativy 
Společenství. Tyto postupy regulace mají být periodicky přezkou-
mávány a podle potřeby aktualizovány;

Poznámky: Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 
o čištění městských odpadních vod a směrnice Rady 91/676/EHS 
z 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice) jsou téměř o 10 let 
starší než WFD. V době přípravy WFD bylo již známo, že nitrátová 
směrnice se týká pouze zemědělského znečištění a že její uplatňo-
vání se v praxi setkává s velkými potížemi. K termínu přijetí WFD 
v roce 2 000 ještě nebyla dostatečně výstižná definice difuzního 

znečištění a výše specifikované požadavky na jeho regulaci byly 
(a dodnes jsou) v jednotlivých státech předmětem výzkumů. 
V roce 2003 však Evropský parlament vyhlásil, že je třeba trvat 
na důsledném splnění základního požadavku WFD, tj. dosáhnout 
požadovaného dobrého stavu všech vod EU do roku 2015.

E. Difuzní znečištění (DP), jeho definice a přístupy 
k sanaci

Termín „difuzní znečištění“ vznikl někdy na počátku 90. let 
minulého století na Marquette University v Milwaukee v USA a za 
jeho autora se pokládá tamní dlouholetý profesor Vladimír Novot-
ný, který do roku 1969 pracoval v brněnské pobočce Výzkumného 
ústavu vodohospodářského a od loňského roku je členem redakční 
rady časopisu Vodní hospodářství. Spolu s Harvey Olemem z téže 
univerzity zorganizovali v roce 1993 v Chicagu první konferenci 
specialistů pro DP a v roce 1994 vydali vysokoškolskou učebnici 
„Diffuse Pollution and Watershed Management“ (Difuzní znečiš-
tění a management povodí). Z této učebnice později šestnáctičlen-
ný organizační výbor odvodil pro Autorizovanou společnost pro 
management vodního hospodářství a životního prostředí (Chartered 
Institution of Water and Environmental Management – CIWEM) 
následující definici: „DP je znečištění vznikající při činnostech 
souvisejících s využíváním venkovského i městského území 
(urban and rural land-use), které se rozptyluje napříč povodím 
a nevzniká jako proces vypouštění průmyslových, komunálních, 
důlních nebo faremních odpadních vod.“

Definice se dnes považuje za mezinárodní standard a termín 
„difuzní znečištění“ (DP) se pokládá za účelově vhodnější než 
termín „nebodové (zdroje) znečištění“, doposud (často paralelně) 
používaný např. v USA a v Austrálii, a také než tuzemský termín 
„plošné (zdroje) znečištění“. 

Účelnost definice a na ni navazujícího koncepčního přístupu 
k sanaci této kategorie znečištění vod je v tom, že DP zahrnuje jak 
skutečné nebodové zdroje znečištění, tak mnohočetné malé bodo-
vé zdroje. Případy nebodových zdrojů jsou ve skutečnosti značně 
omezené, jde např. o plošné prosakování nitrátů do podzemních 
vod, nebo – za specifických okolností – odnos živin a sedimentů ze 
zemědělských pozemků plošnou vodní erozí do vodních recipientů. 
Plošná eroze se většinou vyvine v rýhovou nebo stržovou formu 
a znečišťující látky pak vstupují do vodních toků ústím erozní 
rýhy nebo strže jako bodový zdroj. Významné také je, že jednotlivé 
zdroje DP jsou obvykle nepatrné až zanedbatelné, avšak nasčítá-
ním v povodích se stanou závažnými a srovnatelnými s velkými 
bodovými zdroji. Podrobnější vysvětlující poznámky k DP uvádí mj. 
Newsletter No. 20 DP IWA dostupný na www. IWAhq.org.uk. 

Na rozdíl od sanace bodových zdrojů znečištění se opatření 
v případě difuzních zdrojů zaměřují přednostně na činnosti v území 
a nikoli na místa, kde znečištění vstupuje do vodních recipientů. 
Jinými slovy – s použitím velmi často používaných anglických ter-
mínů – upřednostňuje se dobré hospodaření, resp. čistota a pořádek 
v domácnosti (~ good housekeeping), před výstavbou kanalizač-
ního systému s koncovou čistírnou odpadních vod (~ end-of-pipe 
treatment). Je to rovněž jeden ze základních principů tzv. „čistší 
produkce – CP“, ENVImanagementu doporučeného pro průmyslové 
podniky UNEP v Paříži v roce 1994.

F. Podněty k úpravám tuzemského vodního zákona, 
návrhu plánů oblasti povodí a PRVKÚ ČR s cílem 
zlepšit hospodaření s vodami

V souhrnu jde o důslednější uplatnění terminologického sjedno-
cení tuzemské legislativy s ustanoveními Rámcové směrnice pro 
vodu (dále WFD), směrnice o čištění městských (komunálních) 
vod a tzv. nitrátové směrnice. Všechny tyto úpravy lze legálně 
uskutečnit s odkazem na článek 11 odst. d) WFD, že opatření 
k ochraně jakosti vody za účelem snížení stupně úpravy, potřebného 
pro výrobu pitné vody, budou periodicky přezkoumávána a podle 
potřeby aktualizována.

Opatření pro difuzní zdroje mohou mít podle článku 11 odst. h) 
formu požadavku na předchozí omezení, jako je zákaz vnosu 
znečišťujících látek do vod, předchozího povolení nebo registrace 
založené na všeobecně závazných pravidlech tam, kde není takový 
požadavek jinak stanoven v rámci legislativy Společenství. Také 
tyto postupy regulace mají být periodicky přezkoumávány a podle 
potřeby aktualizovány.
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Obr. 3a. Služba ve veřejném zájmu, poskytovaná v prostředí při-
ro- zeného monopolu by neměla u osaměle položených objektů 
(individuální rekreační chaty, chalupy, rod. domky) požadovat 
povinné připojení na komunální systémy

Obr. 3b. Definice aglomerace by neměla podporovat velkoplošný 
přívod dešťových vod do kanalizace a jakkoli omezovat řešení 
difúzních zdrojů znečištění přírodě blízkými metodami bez 
výstavby kanalizace a betonových ČOV

Obr. 3c. Výše uvedené obrázky vybrané z prezentace MZe [10] naznačují, že v podrobných dokumentech PRVKÚ K byly (?) pravděpodobně 
zavedeny historicky vzniklé, avšak v současnosti dosti nesourodé a možná i zásadně matoucí pojmy a slovní spojení, které nemají své 
přímé ekvivalenty v legislativě EU. Nejkřiklavějším případem jsou „Nadobecní kanalizační systémy s počtem trvale bydlících obyvatel 
větším než 2000 obyvatel“, který by při doslovném překladu mohl dokonce navozovat představu bezdomovců bydlících v kanalizacích 
„vyhřívaných“ odpadní vodou.

Další velkou výhodou je, že v současné době zřejmě existuje široká 
názorová shoda orgánů státní správy, samosprávy, sdružení odboru 
vodovodů a kanalizací SOVAK, tuzemských vědeckých a výzkum-
ných pracovišť o potřebnosti a technickém zaměření revizí a úprav 
dokumentů a že také příspěvky přednesené na semináři „Voda v kraji-
ně“ zahraničními účastníky potvrzují správnost tohoto směřování.

F1. Doporučené úpravy v připravované novele  
vodního zákona

Připravovaná novela vodního zákona [2] v porovnání s předchá-
zejícím zněním již obsahuje přísnější požadavky na hospodaření 
s vodou a další zlepšení lze očekávat z připomínkového řízení [3]. 
Jako zvlášť cenné je vhodné citovat následující připomínky, uplat-
něné k novele sdružením odboru vodovodů a kanalizací SOVAK:

Do ustanovení § 5 odst. 3, nebo samostatně do § 6a doplnit: „Stav-
by, z nichž odtékají povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických 
srážek (dále jen srážkové vody), musí mít zajištěno jejich odvádění, 
pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění 
těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se 
řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod 
se zajišťuje přednostně zasakováním. Neníli možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“

Připomínka k § 8a: Snaha vymezit nakládání se srážkovými 
vodami v předchozím návrhu novely v ustanovení § 5 odst. 3 nebo 
v § 6a neřeší nakládání nebo hospodaření se srážkovými vodami. Je 

zaměřena především na odkanalizování srážkových vod z dílčích 
objektů při jejich stavbě, nezabývá se celkem a především neřeší 
nejčastější případy v praxi, tj. odvádění a vypouštění srážkových 
vod do toku oddílnou srážkovou kanalizací. Na oddílnou srážkovou 
kanalizaci se dle § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, uvedený zákon nevztahuje. Vlastníkem a provo-
zovatelem oddílné srážkové kanalizace jsou většinou obce. Podle 
současného vodního zákona zřejmě podléhají povolení k vypouštění 
jako povrchové vody dle § 8, odst.1 a 5 (tzv. jiné nakládání s vodami), 
ale v povolování ze strany úřadů je zmatek. V zákoně je třeba tuto 
povinnost (mít povolení) v ustanovení §8 odst.1 přímo uvést a také 
řešit problematiku oddílných srážkových kanalizací cíleně, tj. se 
srážkovou vodou jako významným a neopomenutelným zdrojem 
vody nakládat, hospodařit s ní.

F2. Doporučení pro revizi Plánů rozvoje vodovodů 
a kanalizací PRVKÚ ČR a PRVKÚ K

Následující doporučení jsou založena na povšechné analýze 
prezentace [10], dostupné na současných webových stránkách 
MZe ČR a předpokládá se, že v ní uvedené informace a zejména 
vymezené pojmy jsou ve stejném smyslu uplatněny i v podrob-
ných dokumentech PRVKÚ K, které z pochopitelných důvodů 
autor příspěvku nemohl ani povšechně přehlédnout, ani podrobně 
analyzovat (obr. 3).

Revize dokumentace PRVKÚ K by měla být zaměřena na konkrét-
ní problémy, které by mohly přispět k vyřešení problémů specifiko-
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vaných v úvodu citovaném článku MFD z 18. 1. 2008:
a) vymezit části, které lze úsporněji řešit přírodě blízkými meto-

dami jako difuzní zdroje (typicky rozptýlená venkovská zástavba 
včetně rekreačních chat, chalup aj.),

b) vyjasnit, zda závazek ČR vůči EU se skutečně týká obcí (nebo 
nadobecních kanalizačních systémů, nebo aglomerací) s více 
než dvěma tisíci obyvatel), nebo zda závazek ČR vůči EU ve sku-
tečnosti znamená splnit požadavek směrnice Rady 91/271/EHS 
z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod promítnutý 
do nařízení vlády č. 61/2002 Sb., tj. účinnost čistíren odpadních 
vod s kapacitou přes 2 000 EO (ekvivalentních obyvatel), 

c) ověřit, zda v důsledku předcházejících dvou zcela legálních čin-
ností lze náklady na komunální odvodňovací systémy a čistírny 
odpadních vod s kapacitou přes 2 000 EO snížit pokud možno 
na úroveň dostupných zdrojů a

d) vzít přitom v úvahu poslední stanovisko Evropského parlamentu, 
že bezvýhradně trvá na splnění zásadního záměru vodohospo-
dářské politiky EU, tj. dosažení striktně definovaného „dobrého 
stavu“ všech vod na území členských států do roku 2015.

F3. Doporučené úpravy návrhu Plánu oblasti povodí Dolní 
Vltavy, část C

Pro úpravy lze doporučit stejné zásady jako byly naznačeny pro 
PRVKÚ K a zabezpečit přitom nezbytný termínový i věcný soulad 
obojí plánovací dokumentace. 

Povšechná revize kapitoly C textové části návrhu Plánu oblasti 
povodí Dolní Vltavy mj. ukázala následující informace, které by 
podle autora příspěvku mohly být pro posuzující orgány EU nepři-
jatelné (tučné, podtržené písmo):

Str. 66: Z hlediska čistoty je Botič výrazně zatížen jednotnou 
kanalizační stokovou sítí s četnými ”odlehčeními” do toků, splachy 
z komunikací a zaústěním žump a septiků do dešťových kanalizací 
atp. Současný stav vylučuje možnost dosažení dobrého stavu. 

Str. 66: Zejména v horní části povodí protéká Rokytka několika 
chráněnými územími, ale obdobně jako Botič je i ekologický stav 
Rokytky velmi zatížen v části protékající Prahou. (Např. 82 kana-
lizačními svody které do Rokytky ústí.)

Str. 70: C.3.2.3. Seznam vodních útvarů s předpokladem pro-
dloužení lhůt pro dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo 
dočasného zhoršení stavu.

Str. 72: PL_TECH_02 OBECNÁ OPATŘENÍ je aplikována v přípa-
dě, že neznáme konkrétní způsob, jak vyhovujícího stavu dosáh-
nout, resp. opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího 
stavu, jsou typu B nebo C.

Str. 72: PL_TECH_03 PŘÍPRAVA je aplikována v případě, že 
opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího stavu, nejsou 
dostatečně připravena. 

Str. 77: A.2 Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v aglome-
racích do 2 000 ekvivalentních obyvatel v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu C.4.1.2., C.4.2., C.4.6.

G. Závěrečné poznámky 
Výstavba kanalizací v aglomeracích do 2 000 EO zařazená do 

plánů povodí v územích vyžadujících zvláštní ochranu by měla být 
podrobena zvlášť podrobnému přešetření se zřetelem na požadavek 
a) uvedený v kapitole F2 (použití přírodě blízkých systémů).

Řešení všech výše popsaných problémů a zabránění případným 

postihům ze strany Evropské komise za nesplnění cílů WFD je 
nyní plně v moci tuzemských kompetentních orgánů. V této sou-
vislosti bude účelné dokončit v loňském roce úspěšně zahájenou 
kampaň ministerstva zemědělství k odběru vod z individuálních 
studní a k následnému nakládáním s vodami, zavést pro tento 
účel účinný systém environmentálního managementu a také v této 
souvislosti příslušně aktualizovat jak existující programy rozvoje 
vodovodů a kanalizací, tak Operační program ŽP. 
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Priority výstavby 
kanalizací a ČOV 
v programech opatření 
a jejich financování
Jan Plechatý

Klíčová slova
plánování v oblasti vod – programy opatření – hodnocení priorit 
výstavby a obnovy kanalizací a ČOV – ekonomická analýza – 
investiční náročnost – proveditelnost opatření – analýza návratnosti 
nákladů

Souhrn
V programech opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky 

životního prostředí jsou navržena konkrétní opatření podle oblastí 
účinku. V programech opatření dominuje plnění závazku České 
republiky vyjednaného k řešení odkanalizování a čištění městských 
odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 
do roku 2010. V části Ekonomická analýza Plánů oblastí povodí jsou 
uvedeny výsledky hodnocení efektivnosti konkrétních opatření, 
která by měla být v tomto plánovacím cyklu realizována. 

u

Úvod
Závazným podkladem pro zpracování plánů oblastí povodí byl 

Plán hlavních povodí České republiky, který byl schválen 23. května 
2007 usnesením vlády č. 562. Představuje dlouhodobou koncepci 
v oblasti vod se zaměřením pro šestileté období 2007–2012 a je 
závazným podkladem pro návrhy konkrétních opatření v osmi 
oblastech povodí, na které byla Česká republika rozdělena. 

Procesem plánování v oblasti vod plní Česká republika požadavky 
tzv. Rámcové směrnice vodní politiky EU (Směrnice 2000/60/ES), 
které jsou významné z hlediska mezinárodní spolupráce v povodích 
evropských řek v rámci stanovených mezinárodních oblastí povo-
dí. První etapa tohoto procesu bude ukončena 22. prosince 2009 
schválením plánů oblastí povodí příslušnými kraji. Následně bude 
Česká republika o ukončení této etapy plánování podávat zprávu 
Evropské komisi v březnu 2010.

V souladu s časovým plánem procesu „plánování v oblasti vod“, 
proběhlo od 1. července 2008 do 31. prosince 2008 připomínkování 
veřejnosti k 1. pracovní verzi plánů oblastí povodí. Součástí těchto 
plánů je v souladu s vodním zákonem, resp. vyhláškou o plánování 
v oblasti vod, též návrh tzv. Programů opatření.

Zájem vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu dosud byl a bude zejména soustředěn na Pro-
gramy opatření, resp. ty jeho části, které se týkají oboru vodovodů 
a kanalizací, a dále na Ekonomickou analýzu.

Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako 
složky životního prostředí

Jsou zpracovány v kapitole C.4., která obsahuje návrhy kon-
krétních opatření zajišťující nebo podporující veřejné zájmy při 
naplňování cílů ochrany vod. 

Podle § 11 vyhlášky o plánování v oblasti vod se opatření člení 
na základní a doplňková. Podle závaznosti lze základní opatření 
rozdělit na:
• základní opatření závazná,
• základní opatření ostatní.

Základní opatření závazná vycházejí ze závazných rámcových 
opatření Plánu hlavních povodí České republiky, národních práv-
ních předpisů, resp. směrnic EU a přístupových dohod s Evropským 
společenstvím. Tato opatření mají současně stanoven konkrétní 
termín splnění, který je bližší než období tohoto cyklu plánování. 

Základní opatření ostatní nejsou obsažena v závazných rámco-
vých opatřeních Plánu hlavních povodí České republiky a požadavek 
na jejich realizaci není vyžadován národními právními předpisy.

Mezi doplňková opatření se řadí např. opatření charakteru legis-
lativních, administrativních nebo ekonomických nástrojů.

V Programech opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky 
životního prostředí jsou navržena konkrétní jednotlivá základní 
opatření, z nichž pro obor vodovodů a kanalizací jsou zejména 
významná opatření:
• k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,
• u bodových zdrojů znečištění, tj. výstavba a obnova kanalizací 

a ČOV.
Každé opatření v těchto oblastech je podrobně popsáno v přísluš-

ném „listu opatření“ včetně nákladů na jeho realizaci, jeho přínosu 
pro ochranu vod i dalších technických a ekonomických údajů.

Ekonomická analýza užívání vod, resp. 
vodohospodářských služeb

Je zpracovaná v kapitole F a zabývá se:
1. Hodnocením významu hlavních druhů užívání vod na základě 

analýzy relevantních technických, ekonomických a socioekono-
mických údajů.

2. Hodnocením efektivnosti a realizovatelnosti jednotlivých opatření 
i jejich kombinace s ohledem na dosažení cílů ochrany vod.
V rámci této části ekonomické analýzy byla zejména hodnocena 

opatření charakteru nové výstavby, intenzifikací a rekonstrukcí 
ČOV a nové výstavby a rekonstrukce kanalizací. 

Jednotlivá opatření se hodnotila z hledisek:
• investiční náročnosti,
• proveditelnosti opatření.

Samostatně se hodnotily ČOV z hlediska zlepšování jakosti 
vypouštěných odpadních vod a dále účinnost nové výstavby kana-
lizací z hlediska nově připojovaných obyvatel. 

Dále se hodnocení efektivnosti a realizovatelnosti kanalizací 
a ČOV orientovalo na dvě základní priority vymezené v Plánu 
hlavních povodí ČR, a to:
• s ohledem na naplnění závazku ČR v rámci předvstupních dohod 

s EK na plnění přechodného období k implementaci směrnice 
91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod,

• umístění ve zvlášť chráněných územích z hlediska ochrany příro-
dy.
Podkladem pro toto posouzení byly příslušné listy jednotlivých 

opatření sestavené podle:
• podkladů hlavních provozovatelů a vlastníků kanalizací a ČOV,
• vládního materiálu k aktualizaci strategie financování implemen-

tace směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 
• zjišťování zpracovatele Programů opatření. 

Hodnocení investiční náročnosti
Byla hodnocena výše investičních nákladů všech navržených 

základních opatření oproti disponibilním finančním zdrojům 
vztaženým k oblasti povodí, které v horizontu let 2009 až 2015 
představují:
• fondy EU, zejména Operační program životní prostředí (dále jen 

OP ŽP) a Program rozvoje venkova,
• národní zdroje finančních podpor (kofinancování OP ŽP),
• programy státního rozpočtu (MZe + MŽP), 
• vlastní zdroje kofinancování podpůrných programů,
• ostatní vlastní zdroje vodárenských společností, měst a obcí,
• ostatní dotace (kraje).

Potřeba nové výstavby a intenzifikace ČOV i nové výstavby 
a rekonstrukce kanalizací pro obce nad i pod 2000 EO byla dále 
vyjádřena v tabulkách s následujícími informacemi:

Město 
- obec

Zařazeno 
do seznamu 
aglomerací

Území 
zvláštní 
ochrany

Stav 
přípravy 
projektu

IN v mil. Kč 
(odhady)

Hlavní závěry
• Celkový objem disponibilních zdrojů je dostatečný k tomu, aby 

základní závazná opatření v oblasti nové výstavby kanalizací 
a ČOV (včetně rekonstrukcí a intenzifikací ČOV) v aglomeracích 
nad 2000 EO mohla být k roku 2012 dokončena nebo alespoň 
byla ve výstavbě.

• Disponibilní zdroje nestačí na pokrytí potřeb v oblasti rekonstruk-
cí kanalizací z pohledu objektivních potřeb vlastníků infrastruk-
tury. 

• Disponibilní zdroje nestačí na pokrytí potřeb malých obcí pod 
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2000 obyvatel, s výjimkou obcí, které jsou umístěny ve zvlášť 
chráněných územích z hlediska ochrany přírody.

Hodnocení proveditelnosti opatření
Z hlediska proveditelnosti, resp. realizovatelnosti opatření na 

úseku kanalizací a ČOV byla analyzována rizika zejména v oblas-
tech:
• stavu investorské přípravy konkrétních opatření (byly vymezeny 

ty projekty, kde stav projektové přípravy v roce 2008 nedosáhl 
ani úrovně zpracování dokumentace pro územní řízení),

• naplňování podmínek přijatelnosti operačního programu Životní 
prostředí (byly analyzovány tzv. problematické aglomerace, které 
nemůžou být finančně podpořeny z tohoto programu s ohledem 
na závěry materiálu MŽP projednaném vládou ČR v listopadu 
2008),

• nedostatečné efektivnosti opatření, která může způsobit omezení 
rozsahu připravovaných projektů s předpokládanou podporou 
z veřejných zdrojů,

• disponibilních finančních zdrojů investorů na kofinancování kon-
krétních opatření, resp. neúměrného potenciálního dopadu na 
cenu pro vodné a stočné nad přijatelnou míru sociální únosnosti 
(jedná se o opatření zejména v menších obcích, kde jsou připra-
veny projekty o celkových investičních nákladech přesahujících 
100 mil. Kč),

• rychlost administrace finančních podpor z OP ŽP a žádostí 
u správce programu Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací 
– Ministerstva zemědělství,

• přístup k úvěrům finančních institucí.

Analýza návratnosti nákladů
Bylo ověřeno uplatňování principu návratnosti nákladů za 

vodohospodářské služby, zejména s ohledem na zásadu „znečišťo-
vatel a uživatel platí“. V souladu s požadavkem článku 9 Rámcové 
směrnice byly hodnoceny sociální, environmentální a ekonomické 
důsledky úhrady. V této souvislosti byla hodnocena v každé oblasti 
povodí i sociální únosnost ceny vodohospodářské služby. Byly 
konstatovány tyto hlavní závěry:
• dosažená úroveň vodného a stočného v ČR se pohybuje na úrovni 

1,4 ÷ 1,9 % výdajů za tyto platby k průměrným čistým příjmům 
domácnosti,

• s ohledem na prognózu růstu specifické spotřeby i rychlejšího 
růstu vodného a stočného než růst příjmů domácností lze oče-
kávat, že v období let 2010–2015 bude tento ukazatel minimálně 
na úrovni cca 2 % (úroveň sociální únosnosti),

• s ohledem na sociální únosnost ceny pro vodné a stočné bude 
nezbytné v období let 2009–2015:
- využívat státních finančních podpor (i ze zdrojů EU) ke spl-

nění základních závazných opatření,

- jen postupnými kroky uplatňovat plné odpisy založené na 
reálné reprodukční hodnotě infrastrukturního majetku (pro-
blém úplného naplnění čl. 9 Rámcové směrnice),

• veškeré provozní náklady, s výjimkou neuplatněných odpisů, jsou 
hrazeny uživateli, resp. znečišťovateli z ceny vodného a stočného 
kalkulované hlavními provozovateli. Dotovány jsou jen investice 
do infrastruktury, 

• náklady provozovatelů vodohospodářských služeb zahrnují 
částečně též finanční zdroje na obnovu ekosystémů a stavu vod, 
kompenzující negativní dopady vodohospodářských služeb jak 
požaduje Rámcová směrnice (5 ÷ 10 % celkových nákladů).

Závěr
V rámci programů opatření k dosažení cílů ochrany vod v oblasti 

bodových zdrojů znečištění byly sice identifikovány prioritní pro-
jekty, avšak k jejich realizaci v této fázi plánovacího projektu, tj. do 
roku 2012 až 2015, je nezbytná i aktivní politika státu, resp. veřejné 
správy ve vztahu k investorům opatření. Nejedná se pouze o vhodné 
dotační tituly, ale i o nástroje vynutitelnosti realizace plánovaných 
prioritních projektů ve veřejném zájmu.

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 4
150 56 Praha 5

e-mail: plechaty@vrv.cz

Prioritizing of Construction of Sewerage and Sewage Tre-
atment Plants in Programs of Measures and their Funding 
(Plechatý, J.)

Key words
planning in the areas of water – programs of measures – evaluation 
of priorities of construction and restoration of sewage and water 
treatment plants – economic analysis – investment performance 
– feasibility of measures – analysis of cost

In programs concrete measures are designed according to 
areas of effect in order to reach the goals of water protection as 
part of environmental protection. In programs of measures the 
performance is dominated by fulfillment of obligations of the 
Czech Republic for a negotiated solution how to drain and treat 
urban wastewaters in agglomerations above 2000 populations 
equivalents until 2010. In the Plans of economic analysis of river 
basin districts results are given which evaluate the effectiveness 
of concrete measures implemented during this planning cycle.

lovat o její vyvážené užívání, zejména prostřednictvím opětovného 
využití, přičemž je třeba mít na paměti její rozmanité hodnoty: 
biologickou, sociální, environmentální, symbolickou a kulturní 
hodnotu i její význam pro krajinu a cestovní ruch; 

39. připomíná, že čl. 9 odst. 1 rámcové směrnice o vodě stanoví, 
že „členské státy vezmou v úvahu zásadu návratnosti nákladů na 
vodohospodářské služby (...) v souladu se zásadou, že znečišťovatel 
platí,“ a že členské státy do roku 2010 zajistí , aby „politika poplatků 
v oblasti vody vytvořila uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby 
užívali vodní zdroje efektivně a aby různá hospodářská odvětví při-
měřeně přispívala k úhradě nákladů na vodohospodářské služby“; 

40. domnívá se, že vodohospodářské politiky sice musí být založeny 
na zásadě „znečišťovatel platí“, ale měla by je také doprovázet opatření 
zaměřená na eliminaci značných ztrát způsobených poškozeným zaří-
zením a nevhodnými plodinami a zemědělskými systémy; 

41. domnívá se, že Evropská unie by měla prosadit opatření na 
zlepšení vodohospodářství v zemědělství tím, že podpoří moderni-
zaci zavlažovacích systémů, a povzbudí výzkum v této oblasti; 

44. upozorňuje, že hlavní uživatelé vody (například elektrárny) 
vodu nespotřebovávají, ale po použití ve svých procesech ji vypouš-
tějí zpět do koloběhu vody; zdůrazňuje, že tím značně ovlivňují 
dostupnost povrchové vody, ekologické systémy a veřejné zdraví, 
neboť zvyšují teplotu vody; 

50. zastává názor, že systém označování výrobků z hlediska spo-
třeby vody, který již existuje pro spotřebu energie, by byl vhodným 
nástrojem k dosažení udržitelnější spotřeby vody; 

51. důrazně žádá, aby se kritéria racionálního využívání vody 
stala, je-li to možné, součástí stavebních norem pro budovy; 

53. zdůrazňuje, že účinná politika tvorby cen za vodu, která 
by odrážela její skutečnou hodnotu, může povzbudit spotřebitele 
k úspornějšímu užívání vody; 

54. je toho názoru, že voda musí zůstat veřejným statkem 
a základním prvkem suverenity jednotlivých zemí a že by měla být 
všem dostupná za spravedlivou „sociální a ekologickou cenu“, 

56. vítá zřízení evropského monitorovacího střediska pro sucho 
a systému včasného varování; 

58. zdůrazňuje význam, který má pro udržitelné řízení vod-
ních zdrojů půda bohatá na humus, přizpůsobený osevní systém 
a vyvážená kombinace lesní, luční a oseté půdy; upozorňuje, že 
zvýšené vyčerpávání půdy představuje hrozbu pro zemědělství, 
zabezpečení dodávek potravin a udržitelné řízení vodních zdrojů; 

61. zdůrazňuje, že při plánování evropského zemědělského 
modelu by měla být zohledněna nejčastější a nejzávažnější environ-
mentální rizika a také nedostatek vody a sucho;

62. domnívá se, že v kontextu změn klimatu musí být přehod-
nocena ekologická hodnota lesů a zemědělské výroby, neboť je 
zcela nezbytné vyvážit nárůst emisí skleníkových plynů zvýšením 
plochy lesů.

Dokončení ze strany 83
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Problematika stanovení kationtových 
tenzidů

Hana Macharová, Vladimír Sýkora

Klíčová slova
kvartérní amoniové soli – disulfinová modř

Souhrn
Pro analytické stanovení kationtových tenzidů byla vypra-

cována řada metod, žádná z nich ale dosud nebyla zvolena 
za standardní. Stanovení kationtových tenzidů je značně 
problematické vzhledem k tvorbě inaktivních komplexů při 
reakci s aniontovými tenzidy, kdy jsou kationtové tenzidy 
prakticky neprokazatelné. Stanovení dále ztěžuje řada ruši-
vých vlivů a značná sorpce kationtových tenzidů na různé 
materiály. Vyzkoušen byl postup podle HMSO (1981). Byl 
zjišťován vliv počtu a délky alkylových řetězců na výtěžnost 
při tomto stanovení.



Teoretická část
Tenzidy neboli povrchově aktivní látky (PAL) jsou skupinou 

organických látek, které se při nízké koncentraci absorbují na 
fázovém rozhraní, a tím snižují mezifázovou energii. Tenzidy proto 
vykazují povrchovou aktivitu, která se projevuje pěněním jejich 
vodných roztoků. Z chemického hlediska je dělíme do čtyř skupin 
– aniontové, kationtové, amfolytické a neiontové.

Do skupiny kationtových tenzidů patří dusíkaté organické slou-
čeniny: vyšší primární, sekundární a terciální aminy a kvartérní 
amoniové sloučeniny ve formě solí s anorganickou nebo orga-
nickými kyselinami, a to nejčastěji chloridy nebo methanosul-
fáty. Kationtové tenzidy ve vodě disociují na povrchově aktivní 
kationty. V roztoku nemohou být současně přítomny kationtové 
a aniontové, protože se vzájemně srážejí a vznikají nerozpustné 
slabě ionizované soli, při nižších koncentracích tvoří zřejmě 
komplexy. Naopak s neiontovými tenzidy se kationtové tenzidy 
snáší dobře a mohou být využívány společně. Nejvýznamnější 
skupinu tvoří sloučeniny kvartérní amoniové nebo pyridiniové, 
kde na jedné ze čtyř kovalentních vazeb bývá navázán zpravidla 
nasycený dlouhý hydrofobní alkylový řetězec.

Vzhledem k velké produkci i širokému použití tenzidů (to zvláště 
platí pro tenzidy aniontové a neiontové) by měly být tenzidy stano-
vovány ve všech druzích vod. Analytické stanovení ve vodách však 
provází řada problémů. Hlavní problém stanovení tenzidů obecně 
spočívá v rozsáhlém spektru vyráběných a používaných tenzidů. 
Byly proto vypracovány analytické metody, kterými se stanoví 
alespoň sumární obsah jednotlivých druhů (skupin) tenzidů, jedná 
se tedy o skupinová stanovení. Nejlépe se to podařilo u tenzidů 
aniontových a s určitými výhradami i u tenzidů neiontových, nej-
méně pak u tenzidů kationtových. V 80. letech minulého století 
se věnovala pozornost především aniontovým tenzidům, protože 
jejich produkce byla dominantní nad ostatními druhy tenzidů, 
a proto jejich analytické stanovení je nejlépe prozkoumané a pro-
pracované. S postupným rozvojem nových technologií v oblasti 
detergentů a se zvyšujícími se požadavky zákazníků, zastoupení 
aniontových tenzidů klesá na úkor kationtových a hlavně neion-
tových. Předpokládá se, že produkce kationtových tenzidů bude 
stále stoupat, a vzhledem k jejich vlastnostem a odbouratelnosti 
je proto nutné jejich analytické metody dále zdokonalovat. Proble-
matika kationtových tenzidů je tedy poměrně nová.

Pro analytické stanovení kationtových tenzidů byla vypracová-
na řada metod (spektrofotometrických, odměrných a gravimet-

rických), žádná z nich ale dosud nebyla zvolena za standardní. 
Stanovení kationtových tenzidů je značně problematické vzhle-
dem k již výše zmíněné tvorbě inaktivních komplexů při reakci 
s aniontovými tenzidy, kdy jsou kationtové tenzidy prakticky 
neprokazatelné. Stanovení dále ztěžuje řada rušivých vlivů 
a značná sorpce kationtových tenzidů na různé materiály (např. 
sklo).

Titrační metody jsou založeny na vzájemné reakci kationak-
tivních a anionaktivních tenzidů za vzniku elektroneutrálního 
komplexu. Titrace může být jedno- nebo dvoufázová. Jeden 
z postupů dvoufázového odměrného stanovení kationtových ten-
zidů je popsán v [1]. Při titraci je kationtový tenzid titrován buď 
přímo aniontovým, nebo je na začátku titrace přidán přebytek 
aniontového tenzidu a nezreagovaný aniontový tenzid je titrován 
roztokem kationtového tenzidu. Bod ekvivalence indikuje barevná 
změna indikátoru v případě přítomnosti povrchově aktivního ten-
zidu. Odměrné stanovení kationtových tenzidů patří k relativně 
rychlým a jednoduchým stanovením kationtových tenzidů bez 
nutnosti instrumentálního vybavení.

Pro stanovení velmi nízkých koncentrací jsou použitelné jen 
metody spektrofotometrické, kdy jde v podstatě o reakci kation-
tu tenzidu s aniontem barviva. O vzniklé sloučenině se obvykle 
hovoří jako o komplexu. Barevný komplex se extrahuje z vody 
organickým rozpouštědlem a jeho intenzita se měří na fotome-
tru. Jako aniontové barvivo jsou používány disulfinová modř 
(nejvíce), bromfenolová modř, Oranž II, bromthymolová modř, 
atd. I když většina činidel dává odpovídající výsledky v širokém 
rozmezí pH s většinou kationtových tenzidů, jsou některá činidla 
více citlivá oproti jiným pro stanovení jednotlivých kationtových 
tenzidů. Pokud jsou vyvíjeny metody pro analytické stanovení 
specifických kationtových tenzidů, je žádoucí optimalizovat pH 
pro maximální extrakci a vybarvení komplexu, dále vybrat takové 
barvivo, které způsobí nejintenzivnější zbarvení, samozřejmě je 
nutné i optimalizovat dobu a počet extrakcí. Negativní chybu sta-
novení způsobují aniontové tenzidy, naproti tomu pozitivní chyba 
je způsobena některými kationty netenzidového charakteru. 

V ČR je stanovení kationaktivních tenzidů odkázáno na DIN 
38 409 [2] využívající jako standard distearyldimethylamonium-
bromid [3]. Jako standard pro stanovení byl dříve užíván cetyl-
trimethylamonium-chlorid, resp. bromid (hexadecyltrimethyla-
monium-chlorid, resp. bromid), který byl následně nahrazen 
Septonexem (carbethoxypentadecyltrimethylamoniumbromid). 
V současné době opět některé metodiky využívají jako standard 
hexadecyltrimethylamonium-bromid, otázka standardu tedy není 
přesně vyřešena, získané výsledky tedy nelze jednoduše srovnávat 
mezi sebou. Stanovená koncentrace závisí na použitém postupu, 
činidle (barvivu), době extrakce (míchání), zvoleném (předepsaném) 
standardu. Výsledky by měly být udávány obdobně jako u stano-
vení aniontových tenzidů jako mg/l reagující s daným činidlem 
(např. mg/l DBAS – tzn. mg/l reagujících s disulfinovou modří).

Stanovení s disulfinovou modří
Metoda stanovení s disulfinovou modří je vhodná pro vzorky 

obsahující další tenzidy a rušivé látky po izolování kationtových 
tenzidů projitím vzorku měničem iontů. Lze říci, že dříve se uplat-
ňovala spíše fotometrická metoda s bromfenolovou modří, zatím-
co nyní je nejvíce používána metoda s disulfinovou modří. Nebyla 
však nikde zdůvodněna příčina odklonu od bromfenolové modři 
k disulfinové modři s uvedením přesností a nedostatků. [4] 

Pravděpodobně jako první použili disulfinovou modř pro sta-
novení kationtových tenzidů Maiti a Saha [5]. Tito extrahovali 
komlexy vzniklé mezi primárními aminy s dlouhým řetězcem 
a disulfinovou modří z okyseleného roztoku do trichlormethanu. 
Poukázali na to, že aromatické a heterocyklické aminy za těchto 
podmínek nereagují.
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V ČR byl při stanovení kationtových tenzidů používán nějakou 
dobu postup [6], popř. upravený postup podle [4] (snížený počet 
extrakcí,…). V některých postupech je extrakce protřepáváním 
nahrazena intenzivním mícháním, např. [7].

Disulfinová modř je používána při stanovení podle DIN 
38 409 [2] a podle HMSO (1981) [8].

DIN 38 409 [2] předepisuje následující postup: Kationtové 
tenzidy obsažené ve vzorku jsou po přídavku NaCl v přebytku 
alkylbenzensulfonánů probubláváním (sublatováním) izolovány 
a zachyceny v ethylesteru kyseliny octové a tento extrakt je následně 
odpařen a odparek rozpuštěn v methanolu. Anionty jsou odděleny 
na aniontovém měniči iontů a eluát je opět odpařen. Methanolový 
odparek je rozpuštěn ve směsi trichlormethanu a methanolu. Z této 
směsi je odebrán alikvotní podíl, který je opět odpařen. Odparek 
je rozpuštěn v trichlormethanu a třepán (míchán) v 50ml Erlen-
mayerově baňce s kyselým roztokem disulfinové modři. Vzniklý 
iontový pár kationtový tenzid – aniontové barvivo disulfinová modř 
je extrahován do organické fáze (směs trichlormethanu a butanolu). 
Absorbance organické fáze je měřena při 628 nm proti methano-
lu. Jako standard pro sestrojení kalibrační křivky je předepsán 
distearyldimethylamoniumchlorid. Činidlo disulfinová modř je 
připravováno ze zásobního roztoku disulfinové modři (60 mg disul-
finové modři rozpuštěno ve 100 ml 10% ethanolu), který je 3krát 
třepán s 50 ml trichlormethanu v prostředí citrátového tlumiče 
o hodnotě pH 3. Jako činidlo je používána vodná fáze. 

Částečně podobný postup je i podle HMSO (1981) [8], kde 
je navíc uveden i značně zjednodušený postup pro vzorky bez 
obsahu aniontových tenzidů. 

Postup pro vzorky obsahující aniontové tenzidy je oproti 
DIN [2] zkrácen o izolaci látek aktivních k disulfidové modři 
sublatací. K původnímu vzorku je přidáno předepsané množství 
aniontového tenzidu a tato směs je odpařena, odparek rozpuštěn 
v methanolu a tento methanolický roztok je veden na aniontový 
měnič iontů. Zachycený eluát je poté opět odpařen. Odparek je 
tentokrát rozpuštěn ve vroucím trichlormethanu. Trichlormet-
hanový extrakt je převeden do odměrné baňky vhodné velikosti. 
Alikvotní podíl je v centrifugační tubě smíchán s acetátovým tlu-
mičem o pH 5, roztokem disulfinové modři a destilovanou vodou. 
Po asi jedné minutě intenzivního promíchávání a asi po půl 
minutě odstředění dojde k rozdělení vrstev. Injekční stříkačkou 
nebo Pasterovou pipetou je odebrána dolní trichlormethanová 
vrstva ke změření absorbance při 628 nm proti trichlormethanu. 
Kalibrační křivku se doporučuje sestrojit pro každý kationtový 
tenzid zvlášť, nebo lze jako standard použít hexadecyltrimethyla-
monium-chlorid. V tomto případě je činidlo disulfinová modř 
připravena rozpuštěním 0,16 g disulfidové modři ve 20 ml 10% 
ethanolu a dalším naředěním do 250 ml destilované vody.

Postup pro stanovení kationových tenzidů ve vodných 
vzorcích bez přítomnosti aniontových tenzidů spočívá ve 
smíchání vzorku (objem do 15 ml), acetátového tlumiče a čini-
dla disulfinová modř s 10 ml trichlormethanu. Směs je opět po 
dobu 2 minut intenzivně promíchávána a/nebo odstřeďována 
a po rozdělení vrstev je v dolní trichlormethanové vrstvě měřena 
absorbance při 628 nm proti trichlormethanu.

Experimentální část
Zkoumané látky a přehled dále používaných zkratek
•	 látky obsahující jeden delší alkyl a tři methylové skupiny: 

ethyltrimethylamonium-jodid (Et3MAI), hexyltrimethylamo-
nium-bromid (Hx3MABr), trimethyloctylamonium-bromid 
(Oc3MABr), dodecyltrimethylamonium-bromid (Do3MABr), 
hexadecyltrimethylamonium-bromid (hxDc3MABr);

•	 látky obsahující tři delší alkyly a jednu methylovou skupinu: 
triethylmethylamonium-bromid (3EtMABr), tributylmethyla-
monium-bromid (3BMABr), methyltrioctylamonium-bromid 
(3OcMABr);

•	 látky obsahující všechny alkyly stejné délky: tetramethyla-
monium-fluorid (4MAF), chlorid (4MACl), bromid (4MABr), 
 jodid (4MAI); tetraethylamonium-bromid (4EtABr); tera-
propylamoniumbromid (4PrABr); tetrabutylamonium-fluorid 
(4BAF), chlorid (4BACl), bromid (4BABr), jodid (4BAI) a tetra-
hexylamonium-bromid (4HxABr).
Testované látky byly dodány od firem Merck a Sigma Aldrich.

Vzorky bez obsahu aniontových tenzidů
V této práci jsme se zabývali stanovením kationtových tenzidů 

hlavně podle postupu v [8] pro vzorky bez obsahu aniontových 
tenzidů, který je uveden výše, jediná změna byla při promíchá-
vání. Byl studován vliv délky řetězce na jednotlivá stanovení 
používaná pro stanovení koncentrace kationtových tenzidů. Při 
práci byly používány kvartérní amoniové soli (QAC), obsahující 
alkyly různých délek a různého počtu. Jejich přehled je uveden 

dále v textu. Některé z těchto sloučenin ale nelze označit přímo 
za kationtové tenzidy, protože nesplňují podmínku, že tenzidy 
musí obsahovat alespoň jeden dlouhý hydrofobní řetězec (délka 
alkylu C8 až C24) [9]. Přesto budou dále popsány a používány 
některé metodiky sloužící pro kvantitativní stanovení kationto-
vých tenzidů, aby bylo možno říci, od jaké délky řetězce se tyto 
soli chovají jako kationtové tenzidy.

Vzorek a činidla byly dávkovány do 250ml Erlenmayerových 
baněk a ty byly po uzavření 2 minuty intenzivně promíchávány 
na magnetických míchačkách. Objem vzorku a všech použitých 
činidel byl dvojnásobný kvůli snadnějšímu odebírání dolní 
trichlormethanové vrstvy pro měření absorbance. Organická 
fáze byla odebírána skleněnou pipetou nebo kapátkem tak, 
aby se do kyvety nedostala žádná vodná fáze. Absorbance byla 
měřena při 628 nm v 1cm a 5cm kyvetě podle rozsahu koncen-
tračních řad. Kalibrační křivky byly připraveny se standardem 
Septonexem (carbethoxypentadecyltrimethylamoniumbromid) 
a hexadecyltrimethylamoniumbromidem. Mezi těmito standardy 
nebyl významný rozdíl ve výtěžnosti [10], proto byl z praktických 
důvodů ve většině případů používán Septonex.

Tento upravený postup podle [8] pro vzorky bez aniontových 
tenzidů byl prověřen na vybraných látkách, u kterých byla hle-
dána závislost délky alkylového řetězce na reakci k disulfinové 
modři. Získané výtěžnosti podle [8] jsou zobrazeny na následu-
jících obrázcích 1, 2, a 3. 

Obrázek 1. Výtěžnost stanovení některých QAC obsahujících 
tři methylové a jeden dlouhý alkylový řetězec (počet C) 
podle [8] pro standard Septonex. (A – výtěžnost dané látky 
metodou uvedenou v [8] v %)

Obrázek 2. Výtěžnost stanovení některých QAC obsahujících 
jeden methylový a tři stejně dlouhé alkylové řetězce (počet 
C) podle [8] pro standard Septonex. (A – výtěžnost dané látky 
metodou uvedenou v [8] v %)

Obrázek 3. Výtěžnost stanovení některých QAC obsahují-
cích všechny alkylové řetězce o stejné délce (počet C) podle 
[8]pro standard Septonex (A – výtěžnost dané látky metodou 
uvedenou v [8] v %)
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U QAC, které obsahují jeden dlouhý alkylový řetězec (obr. 1), 
nelze stanovit ty s řetězcem kratším než 8 uhlíkových atomů. 
Výtěžnost okolo 80 % je dosažena u Do3MABr. U QAC s delším 
alkylovým řetězcem je výtěžnost vyšší. Výtěžnost stoupá s délkou 
alkylového řetězce. Ale zároveň roste i výtěžnost s počtem těchto 
řetězců (obr. 2 a 3).

Pokud QAC obsahovala 3 methylové skupiny a jednu butylovou 
(B3MABr), byla výtěžnost okolo 5 %, u 3BMABr je stanovován 
s výtěžností asi 15 %. Výraznější nárůst výtěžnosti je u QAC 
s delšími řetězci. Oc3MABr byl stanoven s výtěžností okolo 10 %, 
sůl obsahující 3 oktylové skupiny (3OcMABr) je v tomto případě 
stanovena ze 100 %. 

Nárůst výtěžnosti s počtem dlouhých alkylových řetězců potvr-
zuje i obr. 3. Při porovnání se sloučeninami, které obsahují pouze 
jeden tento dlouhý řetězec, dochází k nárůstu výtěžnosti, který 
je dobře vidět na butylových a hexylových skupinách, konkrétně 
B3MABr (výtěžnost asi 5 %) vs. 4BABr (výtěžnost asi 20–25 %) 
a Hx3MABr (výtěžnost okolo 5–10 %) ve srovnání s 4HxABr 
(výtěžnost 90–100 %). Ale při porovnání se sloučeninami, které 
obsahují 3 dlouhé řetězce (obr. 2), už nedochází ve výtěžnosti 
k výrazným změnám, konkrétní případ je 3BMABr – výtěžnost 
okolo 15 % vs. 4BABr (viz výše).

Vzorky obsahující aniontové tenzidy
V dalším kroku jsme přistoupili ke stanovení kationtových tenzidů 

u vzorků, které obsahují nebo mohou obsahovat aniontové tenzidy, 
podle postupu [8], který je uveden výše. Kalibrační křivka byla při-
pravena standardním postupem s následující změnou, kterou bylo 
přidání známého množství aniontového tenzidu n-dodecylsulfátu 
sodného, místo předepsaného Marlonu 350. Stejně jako v předcho-
zích případech, k separaci vrstev bylo použito intenzivní míchání 
namísto odstředění. Nutno dodat, že stanovení kationtových tenzidů 
u vzorku, jenž obsahuje aniontové tenzidy, je značně časově nároč-
né. Pro stanovení jednoho vzorku je nutno počítat se zhruba 6–8 
hodinami hrubého času. Srovnání kalibračních křivek získaných 
proměřením kalibračních roztoků hexadecyltrimethylamonium-
bromidu metodou dle [8] postupem pro vzorky s a bez obsahu 
aniontových tenzidů, je uvedeno na obrázcích 4 a 5.

Z dosud naměřených hodnot nelze vyvozovat zcela přesné 
závěry. Předběžně se ale ukazuje, že absorbance vzorku, který byl 
zpracován podle [8] postupem pro vzorky s obsahem aniontových 
tenzidů, se nijak výrazně neliší od absorbance vzorku zpracova-
ného postupem bez obsahu aniontových tenzidů. To znamená, 
že u vzorků, které s jistotou neobsahují aniontové tenzidy, lze 
použít jednoduché stanovení a získané koncentrace lze srovnat 
se vzorky, které prošli složitějším postupem pro vzorky obsahující 
aniontové tenzidy. Tento předpoklad je ale nutné samozřejmě 
potvrdit dalšími měřeními u konkrétních vzorků a látek.

Závěr
Cílem této práce bylo zavést metodu pro stanovení kationových 

tenzidů. V první části práce se jednalo hlavně o metodu pro vzor-
ky bez obsahu aniontových tenzidů podle HMSO (1981), dalším 
cílem bylo lépe propracovat a zavést stanovení kationtových 
tenzidů pro vzorky obsahující aniontové tenzidy. Tento postup se 
ukázal jako značně náročný a jeho zavedení do laboratorní praxe 
nebude jednoduché. Naopak postup pro stanovení koncentrace 
kationtových tenzidů u vzorků bez obsahu aniontových tenzidů 
je velmi jednoduchý ve srovnání s ostatními metodami. S tím 

Obrázek 4. Srovnání kalibračních křivek pro standard hexa
decyltrimethylamoniumbromid podle metodiky [8] postupem 
pro vzorky obsahující aniontové tenzidy a pro vzorky bez 
aniontových tenzidů

Obrázek 5. Srovnání kalibračních křivek pro standard hexa
decyltrimethylamoniumbromid podle metodiky [8] postupem 
pro vzorky obsahující aniontové tenzidy a pro vzorky bez 
aniontových tenzidů

bohužel ale souvisí riziko, že mnoho laboratoří bude tento postup 
aplikovat i u vzorků obsahujících aniontové tenzidy.

Dalším bodem práce bude srovnání metodiky DIN 38409 [2] 
a postupu podle HMSO [8]. 

Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkum-
ného záměru MSM 6046137308 financovaného MŠMT ČR 
a GAČR 203/09/1349.
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Issue related to the cationic surfactants determination 
(Macharová, H.; Sýkora, V.)

Key words
quaternary alkyl ammonium salts – disulfine blue

A number of methods was developed for analytical determi-
nation of cationic surfactants, none of them has been chosen 
as the standard. Cationic surfactants determination is very 
problematic due to the formation of inactive complexes in 
response to anionic surfactants where cationic surfactants 
are virtually indemonstrable. Determination is complicated by 
a number of interferences and the significant sorption cationic 
surfactants on different materials. The procedure HMSO (1981) 
was tested. The impact of the number and length of alkyl chains 
for recovery was investigated in this determination.
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Stanovení vybraných farmak v povrchové 
a odpadní vodě kapalinovou chromatografií 

s UV detekcí
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Souhrn
Je uvedena analytická metoda pro stanovení vybraných 

hormonů a jiných léčiv považovaných za narušitele endokrin-
ního systému živočichů. Metoda je založena na kapalinové 
chromatografii a přípravě vzorku extrakcí na pevné fázi. 
Výsledky reálných vzorků povrchové a odpadní vody jsou 
diskutovány.

Léčiva jsou zařazena do skupiny látek označovaných PPCP 
(Pharmaceuticals and Personal Care Products), neboli farmaka 
a přípravky pro osobní péči. PPCP zahrnuje kromě léků mnoho 
dalších komerčních produktů: kosmetické přípravky, přípravky 
osobní hygieny (prostředky proti slunečnímu záření), prací a čis-
ticí prostředky. Prvotní zájem o výskyt a působení PPCP v život-
ním prostředí byl vyvolán nálezy ryb s projevy hermafroditismu 
v recipientech – tocích přijímajících vody odtékající z čistíren 
odpadních vod. PPCP jsou endokrinní disruptory, tj. látky nega-
tivně ovlivňující endokrinní systém živočichů. Farmakologicky 
účinné látky, hormony a jejich syntetické analogy ze skupiny 
PPCP jsou většinou polárního charakteru a z lidského těla jsou 
odstraňovány exkrementy v původní nebo metabolicky pozměně-
né formě odpadní vodou. Odpadní vody ve větších sídlech, kde lze 
předpokládat vyšší míru užívání PPCP, jsou odváděny kanalizací 
a čištěny před jejich vypouštěním do povrchových vod. Hlavním 
místem odstraňování PPCP ze splaškových vod jsou tedy čistírny 
odpadních vod (ČOV). 

Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M., v. v. i. se 
problematice PPCP věnuje subprojekt ve výzkumném záměru MŽP 
(Ministerstvo životního prostředí) ČR: „Studium původu, vlivu 
a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech 
a jejich složkách, včetně možností vlivu na lidskou populaci“. 

Úkolem subprojektu je:
• Získání údajů o výskytu vybraných látek ze skupiny PPCP (viz 

dále) v komunálních odpadních vodách. 
• Získání informací o jejich chování v biologických ČOV včetně 

dopadu na recipienty. 
• Možnosti odstraňování PPCP z komunálních odpadních vod. 
• Zavedení analytických metod pro stanovení těchto látek ve 

vodách. 
Podle literatury, údajů o distribuovaném množství farmako-

logicky účinných individuí a podle jejich případného dopadu na 
akvatické systémy byly vybrány:
•	 Látky s estrogenními účinky: přirozeně se vyskytující estro-

genní hormony – estron, 17β-estradiol (E2) a syntetický 
analog E2 – 17α-etinylestradiol (EE2) používaný jako součást 
hormonálních léčiv, např. antikoncepčních přípravků, léčiv 
pro hormonální substituční terapii. 

•	 Nesteroidní protizánětlivá farmaka:
1. Ibuprofen – má výrazné antipyretické a analgetické vlastnos-

ti. Používá se při chronické revmatické artritidě a osteoar-
tritidě, při sportovních úrazech a řadě dalších onemocnění. 
Je to nejprodávanější volně dostupný lék. 

2. Kyselina salicylová – metabolit kyseliny acetylsalicylové, 
která je účinným analgetikem a antipyretikem

•	 Antirevmatikum a antiflogistikum: Diklofenak
•	 Antiepileptikum a antikonvulsivum: Karbamazepin
•	 Regulátor lipidů v krvi: Kyselina klofibrová (metabolit fibrátů)

Stanovení vybrané skupiny farmak
Ke stanovení farmak je možno použít vysoko účinnou kapali-

novou chromatografii (HPLC) s UV detektorem [1,2] nebo hmot-
nostním detektorem [3,4,5,6]. Plynovou chromatografií s hmot-
nostním detektorem lze farmaka stanovovat po jejich derivatizaci 
na těkavější sloučeniny [4,7]. V této práci je popsáno stanovení 
prováděné HPLC s UV detekcí. 

Zařízení
Kapalinový chromatograf Waters – separační modul W2695 

(vysokotlaké gradientové čerpadlo, vakuový odplyňovač mobilní 

fáze, autosampler, termostat kolon), UV detektor W2847, chro-
matografický software Empower. Analytická kolona LiChroCART 
250-3-HPLC s ochrannou předkolonou LiChroCART 4-4, obě 
naplněné sorbentem Purospher STAR RP-18e (5 µm) Merck

Příprava standardů
Z dodaných pevných látek – standardů se připraví základní 

roztoky jednotlivých analytů v methanolu určené pro identifikaci 
jednotlivých analytů. 

Dále se připraví směsný pracovní roztok o koncentraci 1 mg/ml. 
Tento roztok se používá pro sestrojení kalibračních křivek, prů-
běžnou kontrolu účinnosti chromatografické separace a přípravu 
modelových vzorků pro kontrolu celé metody. 

Příprava kontrolního spikovaného vzorku: Do 0,5 l vody Mil-
liQ se injekční stříkačkou Hamilton nadávkuje 10 µl směsného 

čas (min) A (%) B (%)
0 20 80
9 80 20
15 80 20
18 95 5
20 20 80

Tab. 1. Gradient

Tab. 2. Meze stanovitelnosti metody pro jednotlivé analyty

Obr. 1. Chromatogram směsného standardu farmak o kon-
centraci 10 ng/µl.

Analyt Mez stanovitelnosti (µg/l)
k. salicylová 0,4
Karbamazepin 0,5
17-b-estradiol 0,9
k. klofibrová 0,6
17-a-etinylestradiol 1,0
Estron 0,9
Diklofenak 0,4
Ibuprofen 0,8
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standardu farmak o koncentraci 1 mg/ml (1 µg/µl), tj. výsledná 
koncentrace je 20 µg/l. Vzorek se bez filtrace rovnou extrahuje 
pomocí extrakce na pevné fázi (SPE). Další kroky přípravy jsou 
shodné s postupem přípravy reálných vzorků. 

Podmínky měření
při stanovení pomocí HPLC s UV detekcí:
Teplota kolony:   28 °C
Průtok mobilní fáze:  0,64 ml/min 
Složení mobilní fáze:  acetonitril (A)/0,1 % kyselina 
    fosforečná (B)
Gradient:   uvádí tab. 1 
UV detekce:   220 nm, nástřik na kolonu: 15 µl

Identifikace a kvantifikace analyzovaných látek
Jednotlivé látky se identifikují porovnáním retenčních časů 

s retenčními časy externích standardů. K identifikaci lze rovněž 
využít data ze spektrální analýzy chromatografických píků. 
Ukázka chromatogramu je na obr. 1. Kvantifikace se provádí na 
základě hodnot vypočtených pomocí kalibračních křivek. 

Meze stanovitelnosti metody byly stanoveny na základě vyhod-
nocení poměru signál/šum, tj. k poměru signál/šum 10 byla 
přiřazena odpovídající koncentrace jednotlivých analytů. Meze 
stanovitelnosti pro jednotlivé analyty uvádí tab. 2. 

Toto jsou pochopitelně hodnoty mezí stanovitelnosti naměřené 
ve zcela čisté vodě. V povrchových a zejména odpadních vodách 
je hodně nečistot, šum signálu detektoru se zvyšuje a citlivost 
metody klesá. Velmi důležitá je proto příprava vzorku k analýze, 
jejímž cílem má být získání čistého extraktu sledovaných analytů. 
Zakoncentrování analytů bylo prováděno SPE na discích Baker-
-Bond Speedisk Hydrophobic DVB 8068-06 (J. T. Baker). 

Zařízení pro filtraci a extrakci
Vakuové filtrační zařízení Sartorius, filtr ze skelných vláken 

GFC Whatman o průměru 47 mm a porozitě cca 1 µm, zařízení 
pro extrakci na pevnou fázi J. T. Baker. 

Odběr vzorků
Odběr vzorků se provádí do skleněných vzorkovnic. Vzorky se 

do zpracování uchovávají při teplotě 4 °C maximálně po dobu 
48 hod. 

Příprava vzorků
Vzorek se pomocí vakua zfiltruje přes 

filtr ze skleněných vláken. 
Známý objem filtrátu (0,5 l) se extrahuje 

pomocí SPE. SPE se provádí po vytempero-
vání vzorku na laboratorní teplotu. 

Před vlastní extrakcí je třeba SPE kolon-
ku kondicionovat. Speedisk Hydrophobic 
DVB se kondicionuje 5 ml hexanu, 5 ml 
ethylacetátu, 10 ml methanolu a 10 ml 
vody Milli Q. Přes takto připravenou kolon-
ku se rychlostí 15 ml/min přesaje vzorek 
vody. Potom se disk vypláchne 5 ml vody 
Milli Q a suší 40 min. dusíkem. Eluce se 
provádí 30 ml methanolu a potom se eluát 
odpaří a převede do mobilní fáze HPLC. 

Zkoušky SPE byly prováděny při různých 
hodnotách pH s vodou Milli Q s přídavkem 
směsi standardů sledovaných farmak. 
Koncentrace přídavku byla 20 µg/l. Objem 
vzorku vody byl 500 ml a před SPE bylo pH 
vody upraveno kyselinou chlorovodíkovou 

Tab. 3. Výtěžnosti [%] SPE přídavků standardů farmak v MilliQ vodě na discích Speedisk Hydrophobic při různém pH vody

pH Salicylová 
kyselina Karbamazepin 17b-estradiol Klofibrová 

kyselina
17a-

etinylestradiol Estron Diklofenak Ibuprofen

7,8 0 127,6 108,6 11,6 110,3 101,4 112,7 110,8
7,8 0 107,8 96,7 22,9 95,8 91,0 92,7 91,8
4,0 65,4 108,2 104,9 101,8 107,0 104,1 104,1 98,4
4,0 66,9 96,4 93,0 90,1 97,3 93,2 93,0 88,1
2,3 92,5 103,0 99,0 95,4 101,8 98,3 98,6 92,1
2,3 94,1 103,5 99,3 97,7 103,1 99,7 99,0 93,7
2,3 84,4 92,5 93,7 90,9 96,7 94,4 94,4 89,2
2,3 86,3 97,1 98,4 94,3 100,5 98,2 98,1 91,8
2,3 82,6 94,1 96,0 93,1 98,5 95,9 96,6 92,2
2,3 87,1 94,4 94,6 94,4 97,6 95,7 95,3 92,6
2,3 89,4 99,4 97,0 93,5 100,6 96,5 100,0 90,9

Vzorek Kyselina salicylová
[µg.l-1]

Karbamazepin
[µg.l-1]

Diklofenak
[µg.l-1]

Ibuprofen
[µg.l-1]

Vltava 1 <1,0 <1,0 <1,0 <2,0
Vltava 2 <1,0 <1,0 <1,0 <2,0
Vltava 3 <1,0 <1,0 <1,0 <2,0
ÚČOV 3 <1,0 <1,0 1,7 <2,0
ÚČOV 4 4,9 7,4 <1,0 12,0
ÚČOV 5 3,1 4,5 <1,0 5,8
ÚČOV 4F 17,1 39,8 5,8 40,3
ÚČOV 5F 3,7 17,6 <1,0 <2,0
ÚČOV 7 9,8 12,8 1,8 11,6
ÚČOV 8 7,2 17,2 <1,0 3,1
Hostinné 3 5,0 93,0 2,4 10,6
Hostinné 4 18,2 226 2,2 11,7
Host 4F 4,5 93,8 2,8 7,5
Host 5F <1,0 2,5 2,1 <2,0
Hostinné 6 5,0 251 2,2 6,7
Hostinné -povrch.v. <1,0 <1,0 <1,0 <2,0

Tab. 4. Nálezy farmak v povrchových a odpadních vodách

nebo amoniakem na pH = 7,8; 4,0 a 2,3. Hodnoty výtěžností SPE 
[%] jsou uvedeny v tab. 3. 

Z výsledků v tab. 3 vyplývá, že pro zachycení kyselých farmak 
(kyseliny salicylové a klofibrové) na SPE materiálu je nutno vzo-
rek vody silně okyselit. Při pH 2,3 byly výtěžnosti všech analytů 
v rozsahu 75–110 %. Proto bylo pH 2,3 použito při stanovení 
v povrchových a odpadních vodách. 

Ve vzorcích povrchových vod byla výtěžnost SPE standardního 
přídavku acidických analytů (kyseliny salicylové, klofibrové) 84 až 
92 % a hormonů (estronu, 17-b-estradiolu, 17-a-etinylestradiolu) 
65–88 %. Při stanovení ve vzorcích odpadních vod se ukázalo, 
že se při pH 2,3 kromě farmak extrahuje i řada jiných nečistot, 
které nepříznivě ovlivňují chromatografické stanovení. Vzorky 
odpadních vod je proto nutné po SPE čistit. 

Popsanou metodou byly zpracovány vzorky z několika čistíren 
odpadních vod, např. z ÚČOV Praha nebo ČOV Hostinné. Vzorky 
byly odebírány z nátoku na ČOV, z různých stupňů čistírenské 
linky a z povrchových vod v místech nad a za výpustí příslušné 
ČOV. Informativní přehled výsledků analýz je uveden v tab. 4. 

Z tab. 4 je vidět, že uvedenou metodou byly detekovány ze 
sledovaných farmak jen karbamazepin, ibuprofen, diklofenak 
a kyselina salicylová. V odpadních vodách přitékajících na ČOV 
dosahovaly jejich koncentrace vysokých hodnot. V odtocích 
z čistíren a v povrchových vodách ale byly koncentrace všech 
farmak pod mezí stanovitelnosti metody. Farmakologické látky 
ze skupiny estrogenních hormonů (estron, 17β-estradiol a 17α-
-etinylestradiol) nebylo možno metodou detekovat v žádném 
vzorku. Pro jejich stanovení je nutné použít citlivější metodu 
LC-MS. Podrobnější popis vzorkovaných míst a diskuse výsledků 
bude v samostatném článku J. Svobody ve VTEI. 

Závěr
Byla vypracována HPLC metoda s UV detekcí pro stanove-

ní vybraných farmak a bylo změřeno 68 vzorků povrchových 
a odpadních vod. Touto metodou však nelze dosáhnout požadova-
ných mezí stanovitelností a proto bude v dalším období urychleně 
vyvíjeno stanovení vybraných farmak metodou LC-MS. 

Zpracováno s podporou Výzkumného záměru č. 
MZP0002071101.
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Determination of selected pharmaceuticals in surface and 
waste waters by liquid chromatography-UV detection 
(Pospíchalová, D.)

Key words
determination of hormones and other pharmaceuticals – high 
performance liquid chromatography – UV detection – solid phase 
extraction – surface and waste water 

Analytical method for determination of selected hormones 
and other pharmaceuticals considered as endocrine disrup-
tors is presented. Method is based on liquid chromatogra-
phy with UV detection, sample preparation use solid phase 
extraction. Results for real samples of surface and waste 
water are discussed. 

Dovolujeme si upozornit, že se blíží  
5. – 7. květen, kdy v Plzni proběhne
8. mezinárodní konference a výstava

ODPADNÍ VODY – WASTEWATER 2009

Na konferenci budou diskutovány především tyto okruhy:
• Odvodňování urbanizovaných území, hospodaření s dešťo-

vými vodami.
• Mechanické, biologické a chemické procesy při čištění 

odpadních vod, odstraňování nutrietů.
• Řízení kvality a separačních vlastností aktivovaných kalů, 

populační dynamika, separace aktivovaného kalu na mem-
bránách a v dosazovacích nádržích.

• Legislativa na úseku stokování a čištění odpadních vod, 
citlivé oblasti, sdružený přístup k bodovým a difuzním 
zdrojům znečišťování.

• Čištění průmyslových odpadních vod, technologie a strojní 
vybavení.

• Automatizovaný sběr dat, řízení provozu ČOV, matematické 
modely.

• Ekonomika, dopad provozu ČOV na životní prostředí.
• Hydroanalytika.
• Aplikace vodárenských zařízení a procesů při čištění 

odpadních vod.
• Dopad vypouštění odpadních vod na zásobování pitnou 

vodou, opětovné využívání vyčištěné odpadní vody.

Zájemci se ještě mohou přihlásit u:
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav 217, 
Technická 5, 166 28 Praha 6, email:  
Iveta.Ruzickova@vscht.cz, tel.: +420 220 443 150
nebo
Ing. Romana Kočová, ICARIS s.r.o., Conference 
Management, Malé nám. 1, 110 00 Praha 1,  
email: Romana@icaris.cz, tel.: +420 284 823 250

Aktivity odborné skupiny pro analýzy 
a měření AČE ČR 

Odborná skupina pro analýzy a měření působí v AČE ČR od 
roku 2003. Zaměřuje se na analytiku odpadních vod a kalů, 
odběry vzorků odpadních vod a kalů a také na možnosti provoz-
ního měření při sledování technologických procesů v různých 
stupních čištění odpadních vod. Vedle řešení analytických pro-
blémů a zlepšování postupů pro odběry i analýzy výše uvedených 
matric sleduje skupina také změny v legislativě odpadních vod, 
kde se snaží aktivně ovlivňovat přijímané legislativní předpisy. 
Naší snahou je, aby měření požadovaná novými předpisy, jejich 
četnosti a předepsané limity měly smysl, sledovaly nové trendy 
v analytických metodách a nástup nové instrumentace. Členové 
skupiny se například podíleli na činnosti expertní skupiny A při 
přípravě novely nařízení vlády 61/2003 Sb. a podařilo se jim 
prosadit řadu smysluplných úprav jak do textu novelizovaného 
nařízení, tak do navazujícího Metodického pokynu. Skupina rovněž 
sleduje normotvornou činnost v oblasti analytiky odpadních vod 
a na základě široké odborných znalostí a zkušeností svých členů 
iniciovala řadu změn stávajících analytických norem či dokonce 
vytvoření několika zcela nových norem. Zde je možné uvést např. 
normu TNV 75 7315 popisující provádění odběrů vzorků odpad-
ních vod a jejich úpravu před analýzou, změnu typu používaného 
filtru při spektrofotometrickém stanovení amoniakálního dusíku 
podle normy ČSN ISO 7150-1, doplnění normy ČSN EN ISO 9377-
2 na stanovení uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií dle 
praktických zkušeností získaných při provádění analýz podle této 
normy, vypracování nové normy ČSN 75 7509 pro stanovení tuků 
a olejů jako náhradu překonaného stanovení extrahovatelných 
látek. Dalším okruhem činnosti odborné skupiny je problematika 
vzorkování různých typů odpadních vod, spolupráce při organizaci 
a odborný dohled nad mezilaboratorními porovnáváními odběrů 
odpadních vod, která probíhají dvakrát ročně na různých ČOV 
v Čechách a na Moravě za účasti celkem cca 80 vzorkovacích 
skupin a přispívají k dobré a stále se zlepšující úrovni vzorkování 
odpadních vod v České republice.

Již při zahájení činnosti skupiny jsme si jako jeden z hlavních 
úkolů vytyčili vytvoření prostoru pro setkávání expertů v oblasti 
analytiky OV i širší analytické veřejnosti k vybraným zajímavým 
otázkám a problémům. Ve spolupráci s Ústavem technologie vody 
a prostředí VŠCHT a s využitím organizačních schopností firmy 
CSlab se podařilo v roce 2005 zorganizovat první konferenci Hydro-
analytika 2005 v Hradci Králové, která se setkala s velmi příznivým 
přijetím. Po dvou letech proběhla ve stejném městě, ale v jiných 
prostorách Hydroanalytika 2007 a tím již byla položena tradice 
odborných setkání českých hydroanalytiků na nejvyšší úrovni. 
V tomto roce pak proběhne v Hradci Králové ve dnech 14. – 15. 9. 
2009 již třetí bienální konference Hydroanalytika 2009, která pod 
odborným dohledem profesora P. Pittera již tradičně jistě naváže 

na velmi dobré výsledky a ohlasy prvních dvou konferencí.
Členové odborné skupiny samozřejmě stále přijímají náměty, 

problémy a otázky od kolegů působících v oblasti analytiky 
odpadních vod a kalů, v rámci našich možností a zkušeností se 
pokusíme o jejich řešení. Vážné zájemce o aktivní činnost v rámci 
odborné skupiny Analytika a měření vyzýváme k navázání kon-
taktu s mluvčím OS. 

Ing. Jan Vilímec
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
tel.: +420 220 414 224, email: jan.vilimec@pvk.cz
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Finanční krize na Watenvi nedolehla

Přestože některé obory v současnosti zažívají problémy, spo-
lečnosti zaměřené na environmentální technologie tento trend 
nepociťují. Potvrzuje to i zájem firem o výstavní plochu a účast 
na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu 
WATENVI. 

Svoji účast již potvrdila většina lídrů trhu. Oproti loňskému 
roku vzrostl i počet nových vystavovatelů, jak z tuzemska, tak i ze 
zahraničí. Za všechny vystavovatele můžeme jmenovat například 
tyto firmy: Driga, GEOtest Brno, ODES, Silcarbon Aktivkohle, 
SITA CZ, Buderus litinové systémy, Endress + Hauser Czech, 
ENERGIE AG BOHEMIA, HAWLE ARMATURY, ONDEO Services 
CZ, REHAU, Siemens nebo VEOLIA VODA Česká republika. 
Velký zájem o nové technologie a technologické celky projevilo 
Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko, odkud přijede početná 
obchodní mise z řad podnikatelské sféry, tedy osoby s rozhodu-
jícími pravomocemi.

Nedílnou součástí veletrhu bude již tradičně odborný dopro-
vodný program, na němž se podílejí ministerstva životního pro-
středí, zemědělství, průmyslu a obchodu a Státní fond životního 
prostředí. K rozvoji projektu přispívá také spolupráce pořadatelů 
s oborovými asociacemi. Watenvi zahrnuje 15. mezinárodní vodo-
hospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem 
je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), a 15. 
mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního 
prostředí ENVIBRNO. Uskuteční se na brněnském výstavišti od 
26. do 28. května 2009. 
Vodohospodáři o legislativě i financování 

Watenvi se koná v období Českého předsednictví EU. V Brně 
se sejdou vodní ředitelé z 27 členských zemí EU. V květnu budou 
probíhat diskuse k různým realizačním směrnicím, vyhláškám 
apod. Odborný program, jehož garantem je SOVAK ČR, se zamě-
ří na legislativu v oboru vodního hospodářství, především na 
novelu zákona o vodách. Program zahrne mimo jiné také zákon 
o ekologické újmě.  Další blok přednášek bude věnován financo-
vání rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací z Operačního 
programu Životního prostředí (OPŽP). 

Na výstavišti se bude také diskutovat o aktualizaci Plánu odpadové-
ho hospodářství ČR, neboť ten současný je deset let starý a přestává 
vyhovovat současným požadavkům. V novém dokumentu se musí 
odrazit nová Evropská směrnice o odpadech, která obsahuje téma-
tickou strategii zaměřenou jednak na způsoby nakládání s odpadem, 
udržitelnou spotřebu a výrobu, ale i energetickou politiku EU. Celý 
tento rok bude naplněn legislativními pracemi v této oblasti. 

„Musíme si uvědomit, že nová legislativa musí být akceptovatel-
ná pro průmysl i obce. Nové zákony se dotknou každého občana. 
Bude se totiž zdražovat skládkování odpadu, vzrostou náklady 
na logistiku i recyklaci. Pokud bude někdo chtít životní prostředí 
znečišťovat, zaplatí za to velké peníze. Nový ekonomický model, 

který se vytváří, musí vyhovovat lidem. Nemůžeme do nekonečna 
odstraňovat černé skládky. V období současné ekonomické krize 
zvýšené náklady na nakládání s odpady dopadnou na živnost-
níky i malé a střední firmy, které tvoří 99 procent organizací ve 
společenství, což platí i o ČR,“ uvedl prof. Jiří Hřebíček, člen 
výstavního výboru veletrhu.
Řešení starých ekologických zátěží

V doprovodném programu budou odborníci hovořit také 
o řešení starých ekologických zátěží, což souvisí s novou směr-
nicí o půdě. Jejich vlastníci budou mít možnost na odstranění 
těchto zátěží získat peníze z evropských fondů. Na veletrhu 
budou prezentovány nové výzvy k podávání projektů do OPŽP. 
Představitelé obcí a podnikatelé budou v této oblasti podrobně 
informováni o možnostech financování projektů z evropských 
fondů. „Jen tak totiž mohou připravit dobré projekty a úspěšně 
o peníze žádat. Mělo by se jednat o výstavbu čistíren odpadních 
vod, kanalizací, vodovodů i renovace řadů. Všichni víme, jaké 
problémy má Praha, kde teče voda sítí, která byla instalována 
v minulém století,“ připomněl profesor.
Ministr Bursík: Žádné peníze se do Bruselu vracet nebudou

Z dosavadních informací Řídícího výboru OPŽP vyplývá, že 
naprostá většina obcí nemá problém se s dotačními podmínkami 
vyrovnat. Obce jsou vesměs výborně připraveny na možnost získání 
financí pro stavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod. Některé 
zájmové skupiny však MŽP obviňují, že dojednanými podmínkami 
pro přijatelnost provozních smluv znemožnilo získání dotace pro 
většinu žadatelů. „Obrovský zájem ze strany obcí i množství peněz, 
které projekty doporučené ke schválení představují, jsou důkazem 
pravého opaku,“ tvrdí ministr životního prostředí Martin Bursík. 
Vzhledem k velké poptávce po dotacích souvisejících s našimi závaz-
ky vůči EU v oblasti odkanalizování a čištění městských odpadních 
vod lze předpokládat, že zbylé alokované prostředky v operačním 
programu budou přiděleny žadatelům už v letošním roce. Tedy 
ještě v první polovině programového období 2007–2013. Dotační 
prostředky určené na tyto stavby v rámci OPŽP se tak nebudou 
v žádném případě vracet zpět do Bruselu. V této souvislosti nechalo 
MŽP vypracovat analýzu tzv. problematických aglomerací. 
Vysoké využití komunálního odpadu

Specialisté tvrdí, že v komunální oblasti ČR hodlá dosáhnout 
až padesátiprocentního využití odpadu. Naši občané si prý už 
zvykli třídit komunální odpad na složky – sklo, PET lahve a papír. 
V současnosti se klade důraz na třídění bioodpadu z domácností, 
který končil v popelnicích. Toto třídění je však velmi problema-
tické a souvisí i s hygienickými podmínkami. „Objevují se různé 
názory, jde například o instalace drtičů v domácnostech, což však 
přináší negativní dopad na kanalizační síť. V ní se totiž vyskytne 
větší množství hlodavců a také ČOV nejsou na zvýšení bioodpa-
du z kuchyní a zejména tuků připraveny. Jsou známy případy 
z Rakouska, kde lidé vypouštěli do kanalizace i oleje z vaření 
a ČOV přestaly fungovat,“ poznamenal prof. Hřebíček.
Bioodpady a legislativa

Odborný doprovodný program WATENVI bude věnován mimo 
jiné legislativě vztahující se k problematice nakládání s odpady. 
Část se bude týkat jedné z nejsledovanějších znečištění - odpadů 
biologicky rozložitelných. „Jedná se o běžně se vyskytující mate-
riály např. trávu, dřevo, zbytky potravin, papír, kaly z ČOV, části 
textilu,“ uvedla Ing. Dagmar Sirotková, vedoucí Centra pro hospo-
daření s odpady VÚV T.G.M. Připomněla, že tomuto tématu bude 
na veletrhu věnována velká pozornost, neboť to vyplývá z plnění 
požadavků směrnic EU. „Zejména jde o skládkování.  Důležité 
je také nahradit pomocí upravených bioodpadů některé zdroje 
surovin včetně energetického využití a v neposlední řadě využít 
bioodpady pro vylepšení kvality degradovaných půd. V tomto pří-
padě kvalitní kompost může nahradit hnojiva. Tím se půdě vrací 
přirozené složky. Nedochází tak k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí, což je dobré pro zdraví lidí,“ vysvětlila Sirotková.

V tomto období byl vydán nový prováděcí předpis k zákonu 
o odpadech (vyhláška č. 341/2008 Sb.). Podle odborníků jde 
o účinný nástroj, který by měl umožnit široké využití bioodpadů, 
ale při zachování základních požadavků ochrany zdraví a životního 
prostředí. 

Velmi důležitou a očekávanou část vyhlášky tvoří soustava 
ukazatelů pro hodnocení a zařazování bioodpadů do skupin 
podle způsobu využití.

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI

tel. +420 541 152 890, fax: +420 541 152 889
email: jtyrichova@bvv.cz
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Čistírenské listy – pravidelná součást časopisu 
Vodní hospodářství – jsou určeny pro výměnu informací 
v oblasti stokování, výzkumu, vývoje a aplikace čistírenských 
technologií, legislativy a hodnocení provozu stokových sítí 
a čistíren odpadních vod.
Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda, 
Ing. Karel Hartig, CSc., doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.,  
Ing. Petr Prax, Ph.D, Ing. Milan Přibyl, Ph.D, Dr.-Ing. Radovan 
Šorm, Ing. Václav Hammer, Ing. Karel Pryl.
Čistírenské listy vydává Asociace čistírenských expertů 
České republiky AČE ČR.

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

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

Skončila 3. bienální konference  
„Řešení extrémních požadavků na čištění 

odpadních vod Blansko – 2009“

V příjemném prostředí hotelu Panoráma v Blansku - Češko-
vicích proběhla ve dnech 26. – 27. 2. 2009 již třetí konference 
s užším zaměřením na procesy a technologie, vedoucí ke 
splnění náročných požadavků na výsledky čištění odpadních 
vod a provozování čistíren odpadních vod. V nabitém progra-
mu bylo předneseno 24 referátů, které zahrnovaly jak teore-
tické aspekty, tak provozní zkušenosti a popisy moderních 
technologických postupů v čistírenství. Podrobnou zprávu 
o obsahu referátů, programu a průběhu konference přineseme 
v květnovém čísle „Čistírenských listů“. Neoficiální zahájení 
proběhlo na slavnostní večeři v předvečer konference, kde 
se setkala většina autorů referátů se členy programového 
a organizačního výboru. V hlavním projevu večera stručně 
shrnul historii konference čestný předseda AČE ČR, prof. Ing. 
Jiří Wanner, DrSc.

Oficiálně zahájily konferenci 26. 2. stručné projevy před-
sedy organizačního výboru Ing. Jana Follera, předsedy AČE 
ČR Ing. Břetislava Krňávka, Ph.D., a Ing. Miroslav Klose 
(foto 1) generálního ředitele hlavního partnera konference, 
Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Náročný odborný program konference zahájil prof. Wanner 
velmi zajímavou přednáškou na téma hraničních možností 
odstraňování BSK5 a CHSK na ČOV s jednoduchým biolo-
gickým stupněm. Poslední přednášku, ale v žádném případě 
poslední svým obsahem a významem, přednesl 27. 2. dopo-
ledne Ing. Vít Omelka z firmy QH systém. Jeho závěrečný 
referát se zabýval technikou odběrů kontrolních vzorků na 
ČOV a úskalími s tímto procesem spojenými. 

Po celou dobu konání konference probíhala živá diskuse, 
jak v sále s přednášejícími, tak v předsálí mezi účastníky 
(foto 2). Odborná náplň konference, program i organizační 
zajištění byly, alespoň podle prvních ohlasů účastníků, hod-
noceny velmi dobře. Velkým zklamáním pro většinu účast-
níků byla nepřítomnost RNDr. Kovaříka, který měl přednést 
atraktivní přednášku na téma „Nové poznatky z hydrologie 
Moravského Krasu“. Jeho referát je však naštěstí ve sborníku 
konference. Podobným zklamáním bylo i vyřazení přednášky 
Ing. Jáglové, MŽP, z programu. Ing. Jáglová, jejíž referát není 

ani ve sborníku, byla nucena den před konferencí svoji účast 
zrušit pro značnou zaneprázdněnost a nečekané úkoly. 

Na večerním koktejlu, který se konal večer prvního dne 
konference, se měli možnost setkat účastníci konference se 
zástupci vystavujících firem (CARBON INSTRUMENTS, AIR 
PRODUCTS, MESSER TECHNOGAS, HUBER TECHNOLOGY 
CS, ASIO, ENVITES, ENVI-PUR, AQUATEAM, HYDRO-TECH, 
DISA, LENTIKAT´S, LK PUMPSERVIS) a přednášejícími. Kok-
tejl zahájil stručným uvedením předseda AČE ČR Ing. Bře-
tislav Krňávek, Ph.D. 

Konference byla zakončena exkurzí do Punkevních jes-
kyní spojenou s prohlídkou propasti Macocha a plavbou 
po ponorné říčce Punkvě (foto 3). Za organizační zajištění 
konference je nutno poděkovat především pracovníkům hlav-
ního partnera konference, Vodárenské akciové společnosti, 
a.s., a dalším partnerům, firmám: Synthon, CHKO Správa 
Moravského Krasu a městu Blansku. Za příjemné prostředí 
konference patří dík profesionálnímu přístupu pracovníků 
hotelu Panoráma, kde se, jak doufáme, uskuteční i další, již 
4. konference na dané téma: Blansko 2011.

Ing. Jan Foller

Foto 1

Foto 3Foto 2
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Průtokoměry  
firmy KROHNE  

pro měření průtoku  
za dávkovacími čerpadly 

KROHNE CZ spol. s r.o.
sídlo společnosti:

Soběšická 156, 638 00 Brno
tel.: 545 532 111 (ústředna), 

fax: 545 220 093
e-mail: brno@krohne.cz

Chemikálie se dávkují do potrubí v pro-
cesu úpravy nebo čištění vody obvykle 
objemovými dávkovacími čerpadly. Pro 
dávkování malých množství (typicky 
desítky až stovky litrů za hodinu) je 
typické použití jednočinných nebo 
dvojčinných membránových čerpadel 
s proměnným, ručně nastavitelným 
zdvihem membrány a dálkově měni-
telnou frekvencí pohybu membrány. 
Magneticko-indukční průtokoměr pro měření průtoku dávkovaných 
chemikálií musí splňovat tyto požadavky:

1. Schopnost měření pulzujících malých průtoků s požadovanou 
přesností. Průtoky jsou obvykle v řádu jednotek až stovek litrů za 
hodinu, při počtu zdvihů cca 20 až 200 za minutu. Správně dimen-
zovaný a konstruovaný 
průtokoměr nevyžaduje 
tlumiče pulzací, pouze 
je vhodné za průtokoměr 
instalovat (kdekoliv do 
potrubí) přetlakový ven-
til. Magneticko-indukč-
ní průtokoměr zásadně 
instalujeme na výtlak 
dávkovacího čerpadla. 
Přesnost měření v nej-
nepříznivějším případě 
(jednočinné dávkovací 
membránové nebo pís-
tové čerpadlo, 10 až 20 
zdvihů za min.) musí být 
lepší než 2 % z odměřené 
dávky a lze ji snadno 
ověřit objemovou zkouš-
kou na místě. Pulzující 
průtok klade mimořádné 
požadavky na převodník 
magneticko-indukčního 
průtokoměru. Pro tento 
účel plně vyhoví pře-
vodníky IFC 300 firmy 
KROHNE, které vynikají 
rychlým zpracováním 
signálu, vysokou budicí 
frekvencí (až 50 Hz, tj. 
100 měření za sekundu) 
a obsahují sofistikova-
né interní filtry, které 
upraví výstupní signál 
do průběhu zajišťujícího 
optimální funkci regu-
lační smyčky. 

2. Odolnost vůči měřené kapalině. Všechny části snímače 
(měřicí elektrody, výstelka i zemnicí kroužky), které jsou ve styku 
s měřenou kapalinou, musí dlouhodobě bezpečně odolávat půso-
bení této kapaliny a nesmějí se na nich vytvářet nevodivé povlaky. 
Vzhledem k malým průtokům se nejčastěji používají magneticko-
indukční průtokoměry řady OPTIFLUX 5000 s keramickou výstel-
kou o jmenovité světlosti DN 2,5 až DN 10, které mají integrované 
zemnicí kroužky, a tudíž je možno tyto snímače bez omezení použít 
v plastových potrubích. 

Pro měření průtoku vápenné vody nebo vápenného mléka v roz-
sahu stovky až tisíce litrů za hodinu se používají hadicová nebo 
šroubová čerpadla. Průtok je stabilní, výkon čerpadla se řídí změnou 
otáček elektromotoru, který je pohání. V těchto aplikacích postačí 
použití standardního převodníku IFC 100. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat správné volbě jmenovité světlosti snímače tak, aby 
střední rychlost proudění činila alespoň 2 m/s. Tím se zabrání 
nadměrnému usazování pevné fáze ve snímači. 

V těchto aplikacích se obvykle používají snímače řady OPTIF-
LUX 1000 s výstelkou z PFA o jmenovitých světlostech DN 15 až 
DN 40. Pro montáž do plastových potrubí je nutno použít zemnicí 
kroužky. 

Množství dávkované chemikálie se často odvozuje od průtoku 
vody, do které se daná chemikálie dávkuje. Potrubí z výtlaku dáv-

kovacího čerpadla musí být vždy zaús-
těno za průtokoměr pro měření průtoku 
vody, a to nejméně ve vzdálenosti 3 DN, 
kde DN je průměr potrubí, do kterého 
se dávkuje. 

Vlastní montáž průtokoměrů pro 
měření průtoku dávkovaných chemikálií 
není kritická. 

V čistírnách odpadních vod se v něk-
terých případech dávkují nevodivé 

kapaliny (metanol) v množství řádově desítky až stovky l/h. Pro 
tyto aplikace vyrábí firma KROHNE hmotnostní průtokoměry OPTI-
MASS řady 3000. Výhodou je velmi přesné měření hmotnostního 
průtoku, které nezávisí na vodivosti, teplotě ani hustotě měřené 
kapaliny. Samozřejmostí je provedení průtokoměru do prostředí 

s nebezpečím výbuchu, 
které je pro tyto apli-
kace nezbytné. Rovněž 
v tomto případě je mož-
no průtokoměr instalo-
vat za pístové dávkova-
cí čerpadlo a současně 
dosáhnout vysoké přes-
nosti a opakovatelnosti 
měření.

Firma KROHNE dodá-
vá ucelený sortiment 
magneticko-indukčních 
a hmotnostních průtoko-
měrů, které jsou vhodné 
pro dávkování chemikálií 
v úpravnách pitné vody 
i v čistírnách odpadních 
vod. Průtokoměry firmy 
KROHNE se vyznačují 
vysokou přesností měře-
ní a spolehlivostí i za 
nepříznivých provoz-
ních podmínek. Posky-
tují zákazníkovi jistotu 
správného měření spolu 
s příznivou pořizovací 
cenou. Nevyžadují údrž-
bu ani seřizování. 

I nejlepší přístroj pro 
měření průtoku může 
poskytovat uživateli pro-
spěch jedině v případě, 
že je správně navržen 
a instalován. Obchodně 
techničtí zástupci firmy 

KROHNE CZ, spol. s r.o, která je dceřinou společností firmy KRO-
HNE pro prodej a servis v České republice, Vám rádi poskytnou nej-
novější informace o přístrojích firmy KROHNE pro měření průtoku 
a výšky hladiny a navrhnou optimální řešení pro Vaši aplikaci.

Petr Komp
KROHNE CZ, spol. s r.o.

pkomp@krohne.cz
www.krohne.cz

Snímače Optiflux 5000 DN4 pro 
měření průtoku za dávkovacími 
čerpadly 

Převodník IFC 300 pro zpracování 
signálu ze snímače 

Snímač průtokoměru Optiflux 5000 
DN 40 po 2 měsičním provozu 
v úpravně pitné vody - měření prů-
toku vápenného mléka. Průtok byl 
příliš nízký (1500 l/h) pro danou 
jmenovitou světlost. 

Měření průtoku methanolu pro 
dávkování  
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Vyhodnocení monitoringu 
stokové sítě jako podklad 
pro návrh intenzifikace 
ČOV Moravská Třebová
Petr Prax, Vladimír Langer

Klíčová slova
monitoring stokové sítě – kvantita a kvalita odpadní vody – inten
zifikace čistíren odpadních vod – spektrometrická sonda

Souhrn
Podceňovanou otázkou projektové přípravy před zahájením 

realizací projektů intenzifikace nebo modernizace čistíren odpad-
ních vod (ČOV) bývá rozsah a úroveň informací o hydraulickém 
a látkovém chování odpadních vod přitékajících ze systémů 
městského odvodnění. Ve většině případů se využívá pouze 
krátkodobá měrná kampaň s omezeným počtem chemických roz-
borů bodových či slévaných vzorků odebíraných před čistírnou 
odpadních vod. Není zvykem zabývat se interpretací závislosti 
chemických analýz na hydraulických a klimatických podmínkách 
panujících v zájmovém území, za kterých byly vzorky odebrány. 
Hydraulické charakteristiky průtoků odpadních vod, zejména 
vod průmyslových, jsou často bez ověření přebírány z dotazníků 
a měsíčních výkazů, či odvozovány z odebíraného množství pitné 
vody. Jen zřídka se využívá možností ověření základních hyd-
raulických charakteristik před čistírnou odpadních vod pomocí 
matematického modelování chování stokové sítě na verifikova-
ných simulačních modelech nebo dlouhodobým, kontinuálním 
monitoringem. Otázka stanovení množství a skutečných podílů 
přitékajících odpadních vod se v takto nastavených podmínkách 
stává prezentací jen velmi hrubě odhadovaných procentuálních 
podílů přitékajících druhů odpadních vod ze stokové sítě, bez 
informací o dynamice procesu. Požadavky na rekonstrukce sto-
kových sítí a ČOV, a s nimi související přehodnocování imisních 
požadavků na odlehčovacích komorách, si zaslouží daleko přes-
nější podklady. 

u

Úvod
Jednu z nejdůležitějších okrajových podmínek podmiňujících 

chování systému městského odvodnění představuje hydraulické 
a látkové nastavení parametrů odlehčovacích komor (OK) na jednot-
né stokové síti. Tím je ovlivněna nejenom hydraulická spolehlivost 
stokové sítě, kvalitativní dopady kanalizace na životní prostředí, ale 
též i stabilita procesů čištění odpadních vod. Subjektivně nastavené 
okrajové podmínky rozkolísanosti bezdeštného průtoku (hydraulic-
ké a látkové) na síti vedou k vysokému stupni nejistot při návrhu 
ČOV nejen pro bezdeštné období, ale zejména v případě jednotné 
kanalizace za deště. Přestože řada výzkumných i komerčních pra-
covišť v současné době disponuje velmi výkonnou a dostatečně 
přesnou měřící technikou, vhodnou pro terénní měření, postrá-
dají projekty týkající se optimalizovaného návrhu integrovaných 
systémů odvodnění i nadále dostatek relevantních podkladů. 
Nedostatečné podklady v mnoha případech negativně ovlivnily 
závěry zapracované do projektů intenzifikací čistíren odpadních 
vod na území ČR. Důvod je prostý, v současné době stále neexistuje 
jednotná – legislativou doporučená – metodika, závazná pro veškerá 
vodoprávní rozhodnutí týkající se zejména vypouštění odpadních 
vod na odlehčovacích komorách za deště. Pro většinu provozovatelů 
pak využití současných možností kontinuálního měření na stokové 
síti může představovat pouze neodůvodněnou „provozní zátěž“ 
– navíc s vysokými finančními nároky. Řada úspěšných aplikací 
monitoringu stokových sítí však prokázala poměrně dobrou návrat-
nost vložených prostředků nejen v podobě získaných informací pro 
projektovou přípravu při validaci matematických modelů, ale též 
v oblasti ověřování provozních podmínek na síti, zejména dodržo-
vání kanalizačních řádů. Tedy v oblasti ryze provozního vyhodno-
cování dat. Postupné zpřísňování limitů požadovaných od OK může 

v dohledné době citelně ovlivnit již odladěné provozní parametry 
zatěžující ČOV a to nejen hydraulicky, ale i látkově. Kvalifikovaně 
provedený monitoring s vyhodnocením hydraulických a látkových 
charakteristik, společně s vyhodnocením množství balastních vod, 
může tyto otázky zodpovědět v dostatečném předstihu. Neustálý 
rozvoj přístrojového vybavení a zvyšující se konkurenční prostředí 
v oblasti služeb nabízejících monitoring stokových sítí zpřístupňu-
je tyto služby již pro relativně malé urbanizované celky. V rámci 
screeningu stokové sítě v Moravské Třebové probíhala v průběhu 
roku 2006 řada dlouhodobých měření zaměřených na vyhodnocení 
a omezení výskytu balastních vod a chování odlehčovacích komor 
za deště. Velká pozornost byla věnována především odlehčovací 
komoře OK-1 na kmenové stoce „A“ pod jejím soutokem s kmenovou 
stokou „B“. Tato odlehčovací komora představuje hlavní regulační 
prvek jednotného stokového systému města před jeho zaústěním 
do gravitačního sběrače na cca 3,3 km vzdálenou ČOV. Na OK-1 
proto byla kromě hydraulických parametrů sledována též kvalita 
protékajících odpadních vod. Mimo klasicky prováděné odběry 
bodových vzorků bylo využito kontinuálního monitoringu che-
mických parametrů. Zkušebně byl provoz zahájen dne 5. 6. 2006 
v dopoledních hodinách a ukončen 16. 6. 2006. 

Popis měření
Screening stokové sítě v Moravské Třebové, který si pro své 

potřeby zadal provozovatel stokové sítě VHOS a.s, byl v roce 2006 
naplánován jako série dlouhodobých měrných kampaní s využitím 
tří průtokoměrů, několika hladinoměrů a tří srážkoměrů. Kampaň 
byla zahájena v dubnu 2006. Přestože její ukončení se předpo-
kládalo v průběhu září, byla prodloužena do konce listopadu. 
Původně hydraulicky orientovaná měrná kampaň se zaměřením 
na výskyt balastních vod a hydraulické chování stokového systému 
za deště byla postupně doplněna o sledování kvalitativních para-
metrů a monitoring nejvýznamnějších producentů průmyslových 
odpadních vod.

Monitoring chemických parametrů byl koncentrován do měsíce 
června, v jehož průběhu byla nasazena též spektrometrická sonda. 
Tento kontinuální monitoring navázal na již prováděná měření 
hydraulického chování OK pomocí průtokoměru, měření přepadové 
výšky a nahodilé bodové odběry s realizovanými chemickými roz-
bory. Přestože kontinuální sledování koncentrací nerozpuštěných 
látek a CHSK trvalo pouze 11 dní, přinesla kampaň řadu velmi 
zajímavých informací, zkušeností a doporučení pro její další možné 
použití v jiných lokalitách. Hlavním cílem bylo prověřit možnost 
nasazení spektrometrické multiparametrické sondy firmy S::CAN 
přímo do stokové sítě. Multiparametrická sonda zakoupená Vodá-
renskou a.s. – technickou divizí byla již od počátku určena pro jinou 
lokalitu a k jejímu nasazení v Moravské Třebové vedla snaha o pro-
věření její využitelnosti v rámci podobných pilotních projektů.

Pro kontinuální monitoring kvality odpadní vody byla použita 
spektrometrická multiparametrická sonda firmy S::CAN. Sonda, 
kterou instalovala Vodárenská a.s., je univerzální sonda pro použití 
jak v odpadních vodách, tak zejména v oblasti povrchových vod. 
Proto je měřicí rozsah sondy přístroje omezen a není tak široký, 
jako mají specializované S::CAN sondy doporučované pro měření 
koncentrací na přítoku ČOV a v kanalizaci. Jak je patrno z obr. 1, 
představuje sonda ponorný on-line měřící spektrometr, pracující 
v UV-Vis. Tato technologie dovoluje měřit četné parametry, které 
jsou obvykle požadovány u některých kabinetních analyzátorů. 
Hodnoty koncentrací měřených parametrů v [g/l] až po oblast [μg/
l] jsou počítány z kompletního optického spektra umožňujícího 
preciznost a dlouhotrvající stabilitu, což bylo dosud u ostatních 
přístrojů obdobného typu obtížné. Přístrojem lze měřit tyto parame-
try: N-NO3, N-NO2, BSK, CHSK, BTX (benzen, toluen, xylen), TOC 
(celkový organický uhlík), DOC (rozpuštěný organický uhlík), NL 
(nerozpuštěné látky), turbiditu (zákal), A254, absorbanci kterékoliv 
vlnové délky v UV-Vis. 

Sonda může pracovat v sestavě: externí počítač (napojený na 
řídicí systém např. na ČOV) a měřicí sonda. V terénu lze s výhodou 
využít ovladač a dataloger s napájením z 12V baterie. Pro nahrávání 
dat a ovládání sondy v terénu se většinou používá notebook. Přístroj 
může být napojený i na GSM modem pro dálkové řízení a přenos 
informací a dat. 

Pro plošný monitoring vývoje určitých událostí lze použít 
i monitorovací síť pro sledování parametrů např. ve větvích kana-
lizační sítě. Měřicí sonda byla umístěna na boční stěně hlavní trati 
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odlehčovací komory a upevněna tak, aby 
nedocházelo k jejímu zanášení sedimentem 
(obr. 1) a zároveň, aby nedošlo k jejímu 
odtržení a následnému poškození. Měřicí 
zařízení vyžaduje pro správné odečítání 
hodnot naměřených veličin časté čištění 
měřících oken. Čištění bylo zabezpečeno 
tlakovým CO2 z tlakové bomby zavěšené 
na stupadlech vstupní šachty. Napájení 
celého měřicího systému bylo zajištěno z 12 
V baterie.

Při srovnání křivky průtoků s křivkami 
měření kvality vody (příklad viz graf 2) 
v odlehčovací komoře můžeme říci, že pří-
mo se vzrůstajícím průtokem odpadních vod 
se mění (zvyšují se) hodnoty koncentrace 
NL a CHSK. Ve sledovaném období jsme 
v rámci látkového kontinuálního monito-
ringu zachytili též dvě dešťové události 
ve dnech 9. 6. 2006 a 10. 6. 2006. Mimo 
srážkové události bylo možno zvyšování 
koncentrací NL a CHSK v bezdeštném obdo-
bí sledovat zejména v případech prudkých 
změn zvyšujících se průtoků splaškových 
vod. Zvýšení sledovaných koncentrací 
korespondovalo s ranní i večerní špičkou 
a s obdobím zvýšených průtoků v průběhu 
poledních přestávek – tedy zvýšené aktivity 
restaurací a jídelen – graf 1. Zajímavým 
fenoménem v daném průtočném profilu 
bylo zaznamenání výrazných špiček kon-
centrací sledovaných látek vzniklých 
vlivem nárazového vypouštění odpadních 
vod z průmyslového podniku Hedva a.s. 
Tyto odpadní vody s sebou nesou látkové 
znečištění odpovídající nejenom charakteru 
výroby, ale zřejmě i hydraulickým účinkům 
napomáhajícím resuspendaci nečistot ve 
stokové síti. V těchto případech pak kon-
centrace odpadních vod často „ustřelovaly“ 
mimo rozsah měrné aparatury. Průměrné 
hodnoty NL se v pracovních dnech pohy-
bovaly od cca 100 mg/l po 140 mg/l. Prů-
měrné hodnoty CHSK v průběhu týdne od 73 mg/l do 120 mg/l, 
druhý týden až do 170 mg/l. V době vypouštění odpadních vod 
průmyslovými podniky se oba parametry značně zvýšily, jak jsme 
již uvedli výše. Naměřené hodnoty koncentrací sledovaných para-
metrů ve dnech pracovního klidu mají také svůj specifický průběh. 
V sobotu sledované parametry zaznamenaly nárůst od 8 hodiny 
ranní a nadále měly stejnou hladinu koncentrace bez výrazných 
změn až do cca 21 hod., a to v obou parametrech. V neděli bylo 
postupné zvýšení obou parametrů opět pozorováno kolem 8. hod. 
ranní, s kulminací před obědem cca v 11 hodin, pak postupné 
snížení a opět nárůst ve večerních hodinách cca od 20 do 21:30, 
a to opět v obou parametrech.

V průběhu měření byly odebrány kalibrační vzorky při každé 
kontrole sondy. Vzorky byly analyzovány v laboratořích Vodárenské 
a.s., technická divize Brno. Analyzovanými vzorky byla postupně 
zpřesňována hrubá „globální kalibrace“ přednastavená od výrobce 
sond (S::CAN) a tvořena tzv. „lokální kalibrace“ pro konkrétní matri-
ci odpadní vody. Touto „lokální kalibrací“ lze dosáhnout přesnosti 
měření vyjádřené regresním koeficientem R2 = 0,9 (a více), což je 
korelační závislost hodnot naměřených sondou a hodnot analyzo-
vaných v laboratoři.

Diskuse
Šetření hydraulických a kvalitativních ukazatelů na stokové 

síti (zejména v profilu OK-1) lze shrnout do následujících závěrů. 
Měřením a následnou analýzou dat byla prokázána shoda namě-
řených dat v profilu OK-1 s  průtoky registrovanými v průběhu 
dne na ČOV. Tyto hodnoty jsou zpětně archivovány v hodinovém 
objemovém množství odpadních vod v měrných profilech – přítok 
na ČOV, odtok z ČOV (viz graf 4). Prokázalo se, že v bezdeštném 
období je možno z  údajů na ČOV definovat počty vypouštěných 
špičkových přítoků z podniku Hedva, a.s. Moravská Třebová. 

Jejich vypouštění bylo dobře patrné zejména z grafu 3, tedy z prů-
běhu měření na OK-1. Na ČOV bylo dříve toto navýšení průtoků 
mylně interpretováno jako podíl balastních nebo dešťových vod. 

V rámci měrné kampaně, kterou uskutečnil AQUATEAM Polička 
s provozovatelem stokové sítě, tedy byly zjištěny výrazné odchylky 
mezi skutečně protékajícím množstvím odpadních vod stokovou sítí 
a fakturovaným stočným. Největší disproporce na síti byly indiko-
vány na kmenové stoce A nad jejím soutokem s kmenovou stokou 
B, kde se nachází jeden z největších producentů odpadních vod ve 
městě – podnik Hedva. Proto jsme se v závěru kampaně zaměřili 
právě na tento úsek stokové sítě. 

Obr. 1. Fotodokumentace instalace spektrometrické sondy a dalších měrných zařízení na 
OK-1, Moravská Třebová

Graf 1. Kontinuální monitoring parametrů CHSK a NL za bezdeštného období na OK-1, 
Moravská Třebová

Graf 2. Ukázka typického chování průtoku a CHSK (pondělí 12. 6. 
2006) v průběhu pracovního dne za bezdeštného období na OK-1, 
Moravská Třebová
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V průběhu září 2006 bylo možno (po 
vyřazení dešťových epizod) v kontinuálním 
měření vysledovat v měrných profilech 
č. 1 (OK-1) a č. 2 (kmenová stoka „A“ nad 
jejím soutokem se stokou „B“) celkem 46 
cyklů nárazového vypouštění průmyslových 
odpadních vod. Jeden vypouštěcí cyklus pre-
zentoval cca 297 m3 odpadních vod. Podnik 
Hedva, a. s., tedy v měsíci září do stokové 
sítě ve „špičkách“ prokazatelně vypustil 
minimálně 13 525 m3 odpadních vod. Podle 
běžně využívaných podkladů však z podni-
ku Hedva a.s. bylo za stejné časové období 
vypuštěno 8 532 m3. Obdobným postupem, 
který je v článku a obrazových přílohách 
prezentován, bylo možno doložit cca 36% 
rozdíl nefakturovaného stočného ve pro-
spěch podniku Hedva, a.s., též v průběhu 
měsíce června. Takto provedená měření 
přinesla dostatečné důkazy pro zpochybnění 
měrného zařízení určeného pro stanovení 
množství odpadních vod k fakturaci a jeho 
následné výměně na počátku roku 2007.

V rámci postupného přemisťování dvou synchronizovaných 
průtokoměrů bylo možno postupně evidovat úseky s přítoky 
balastních vod. Jen na poměrně krátkém úseku kmenové stoky „A“, 
který lemuje pravý břeh Kunčinského potoka, bylo možno zachytit 
nárůst balastních vod, a to v hodnotě cca 5 l/s. Případná eliminace 
infiltrace rekonstrukcí poměrně krátkého úseku stávajícího betono-
vého potrubí DN 1000 kmenové stoky „A“ by tedy z kapacity ČOV 
uspořila cca 158 000 m3/rok. Za vyšších stavů průtoků v recipien-
tech nebo v průběhu srážkově vydatnějšího období je však možno 
očekávat ještě vyšší nárůst balastních vod nejen ve zmiňovaném 
úseku, ale v mnoha dalších místech nalezených v rámci projektu 
na stokové síti v Moravské Třebové. 

Měření kvantitativních i kvalitativních charakteristik odpadních 
vod na stokové síti a odlehčovacích komorách a jejich posouzení se 
stává nedílnou součástí mnoha inženýrských úloh v oboru městské-
ho odvodnění. Z našich praktických zkušeností s vyhodnocením 
bodových i slévaných vzorků vyplynula jejich velká závislost na 
řadě předem těžko odhadnutelných parametrů a podmínek. Velmi 
významná byla zejména vazba na hydraulické chování stokové sítě 
či cyklické vypouštění průmyslových a splaškových vod. Pro správné 
vyhodnocení chemických parametrů i maximálního hodinového 
průtoku je zapotřebí většího množství naměřených hodnot a jejich 
následné statistické vyhodnocení. Takovou možnost v budoucnosti 
poskytne pouze synchronizované kontinuální měření hydraulických 
a kvalitativních parametrů odpadní vody. Velmi výhodné je doplnění 
těchto údajů o průběh srážkové činnosti v zájmovém území. Jen tak 
dosáhneme správného vyhodnocení rozkolísanosti množství balast-
ních vod a informace o přítomnosti srážkových vod.

Závěr
Kontinuální měření průtoků a vybraných kvalitativních parame-

trů na stokové síti (zejména v profilu odlehčovacích komor) by se 
mělo v poměrně krátké době považovat za naprosto samozřejmou 
technickou činnost nezbytnou nejen v oblasti projektování, ale 
zejména pro optimalizaci provozování systému městského odvod-
nění. Již poměrně krátkodobé nasazení a vyhodnocení měrné 
kampaně na stokové síti v Moravské Třebové přineslo řadu námětů 
a možností pro velmi efektivní zásahy nejen v oblasti investičních 
priorit, ale i v oblasti změn stávajícího provozu na stokové síti.

Jako velmi efektivní se ukázalo využití multiparametrické spek-
trometrické sondy a kontinuálního hydraulického monitoringu 
v oblasti kontroly dodržování „Kanalizačního řádu“ průmyslovými 
závody. V budoucnu by mohlo nasazení multiparametrické spek-
trometrické sondy představovat důležitý prvek pro hlášení havárií 
v zájmovém území. Velké možnosti se otevírají monitoringu jako 
systémové součásti regulace na odlehčovacích komorách, se snahou 
o maximální využití projektované kapacity ČOV zejména v průběhu 
srážkových událostí na jednotné kanalizaci.
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The extent and level of information on the hydraulic and 
material behaviour of sewage waters flowing from the system 
of urban drainage are an underestimated question of the project 
preparation before the initiation of the project implementation 
of the intensification or modernization of waste water treatment 
plants (WWTP). In the majority of cases, only a short-term meas-
uring campaign with the limited number of chemical analyses 
of grab or alloyed samples taken in front of a sewage treatment 
plant is used. It is not usual to deal with interpretation of the 
dependence of chemical analyses on hydraulic and climatic con-
ditions occurring in the area of interest where the samples were 
taken. Hydraulic characteristics of the flow of sewage waters, 
particularly industrial waste waters, are often taken without any 

verification from questionnaires and monthly reports or derived 
from the sampled amount of fresh water. Only rarely, possibilities 
are used of checking the basic hydraulic characteristics before 
a sewage treatment plant by means of mathematical modelling the 
behaviour of a sewerage network on verified simulation models. 
Thus, under these conditions, the problem of determining the 
amount of ballast waters but also of other types of influent sewage 
waters becomes the presentation of only very roughly estimated 
percentage proportions of waste waters from a sewerage network 
without information on the dynamics of the process. The gradual 
reconstruction of sewerage networks and WWTP and the related 
revaluation of pollution requirements in flood-ways deserve far 
more accurate data. 

Mikrobiální znečištění 
povrchových vod – 
mikrobiologické ukazatele
Dana Baudišová, Hana Mlejnková

Klíčová slova
mikrobiální znečištění – povrchová voda – indikátory fekálního 
znečištění 

Souhrn
Předmětem příspěvku je uvedení významu mikrobiologických 

ukazatelů pro hodnocení jakosti povrchových vod a výběr a charak-
teristika nejvhodnějších ukazatelů, včetně navržené terminologie. 

u

Mikrobiologický rozbor je standardní součástí řady monitorovacích 
činností vedoucích ke stanovení a kontrole jakosti vod. Mikrobio-
logická vyšetření vody nejsou součástí hodnocení ekologického ani 
chemického stavu povrchových vod (vodních útvarů) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, usta-
vující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rám-
cové směrnice). Zůstávají však podle tohoto dokumentu významným 
ukazatelem při posuzování tzv. chráněných území (odběry vody pro 
lidskou spotřebu, koupací a rekreační vody apod.). Z českých právních 
předpisů upravuje stanovení mikrobiologických ukazatelů především 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde 

jsou předepsány imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
povrchových vod, a dále příslušné vyhlášky předepisující kvalitu suro-
vé vody (515/2006 Sb.) a vody ke koupání (135/2004 Sb.). Vzhledem 
ke zvyšujícím se nárokům na kvalitu povrchových vod by se v rámci 
zlepšování stavu mělo začít uvažovat o mikrobiologické kontrole odto-
ků z velkých čistíren odpadních vod a stanovení emisních standardů 
pro základní mikrobiologické ukazatele. 

Mikrobiologické ukazatele jsou jedny z nejcitlivějších signálů 
znečištění vody, počty mikroorganismů se zvyšují už i v případech, 
kdy základní chemické ukazatele ještě zcela vyhovují povoleným 
limitům. Proto je stanovení mikrobiologických indikátorů kromě 
jiného ideálním ukazatelem pro ověření antropogenního ovlivnění 
toků, včetně vyhledávání zdrojů komunálního znečištění. 

Stanovením mikrobiologických ukazatelů ve vodách lze získat 
cenné informace, nezbytné k celkové charakteristice sledované-
ho profilu povrchové vody. Vzhledem k nejednotnosti právních 
požadavků dochází často k nesprávnému výběru mikrobiologických 
parametrů nebo k jejich úplné absenci v odborných projektech 
i rutinních šetřeních zaměřených na sledování jakosti vody (např. 
monitoring referenčních podmínek, sledování vlivu odpadních vod 
na recipienty apod.). Z tohoto důvodu jsou v tomto článku pro lepší 
orientaci řešitelů projektů shrnuty informace pro obecné použití 
mikrobiologických ukazatelů, včetně aktuální terminologie. 

V tabulce 1 je uveden přehled a charakteristika základních mi-
krobiologických ukazatelů s jejich dřívějšími a současnými názvy 
a dále návrhy zkratek pro jednotné používání v mikrobiologii 
vody. Tento přehled byl zpracován s ohledem na to, že v posled-
ním desetiletí docházelo ke změnám názvů, zejména pokud jde 
o nejdůležitější mikrobiologické ukazatele – fekální/termotolerantní 
koliformní bakterie a (intestinální) enterokoky/fekální streptokoky. 
V souladu s nejrozšířenější terminologií v zemích Evropské unie 
navrhujeme úpravu české terminologie a následné používání názvů: 
fekální koliformní bakterie (pro gramnegativní tyčky netvořící spory, 
s negativním cytochromoxidázovým testem, které tvoří za aerobních 

Doporučený název Zkratka Anglický název Další, dosud používaná 
synonyma

Charakteristika 

Koliformní bakterie TC Total coliforms Celkové (veškeré) kolif-
ormní bakterie 

Původně považovány za indikátory fekálního znečištění. 
Dnes je jisté, že indikují více obecné (organické), než fekální 
znečištění. 

Fekální koliformní 
bakterie

FC Faecal coliforms Termotolerantní koliform-
ní bakterie

Standardní, specifický a jeden z nejvýznamnějších indikátorů 
fekálního znečištění. Neměl by chybět při hodnocení fekál-
ního znečištění povrchových vod

Enterokoky ENT Enterococci Intestinální enterokoky, 
fekální streptokoky, 
fekální enterokoky

Standardní, specifický a jeden z nejvýznamnějších indikátorů 
fekálního znečištění. Neměl by chybět při hodnocení fekál-
ního znečištění povrchových vod.

E. coli ECOLI E. coli (jedná se 
o latinský druhový 
název) 

Escherichia coli (plný 
název) 

Nově zaváděný specifický indikátor fekálního znečištění. Do-
sud nemá tradici, k dispozici je málo dat z povrchových vod, 
krátké časové řady pro posouzení trendů; postupně zřejmě 
nahradí stanovení fekálních koliformních bakterií 

Kultivovatelné 
mikroorganismy  
při 22 °C/36 °C

HPC 22; 
HPC 36

Heterotrophic plate 
count

Celkové počty kultivo-
vatelných mikroorganismů 
při 22 °C/36 °C.  
(Pozn.: nejedná se o celko-
vé počty bakterií stanovené 
mikroskopicky)

Indikátory obecného (organického) znečištění, vhodné pro 
doplnění chemických parametrů. 

Tab. 1. Přehled a charakteristika základních mikrobiologických ukazatelů.
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podmínek kolonie během 24 hodin kultivace při teplotě 44 °C na 
selektivním diferenciačním médiu s laktózou za současné tvorby 
kyselin (nebo aldehydu) a enterokoky (pro grampozitivní koky, které 
mají schopnost redukovat 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid na forma-
zan a hydrolyzovat eskulin při teplotě 44 °C v selektivním prostředí 
s azidem sodným) a postupné zavedení těchto názvů do databází 
a právních předpisů. Pro oba ukazatele existují normalizované, 
specifické a dobře reprodukovatelné metody. 

Závěr
Tento příspěvek byl zpracován se záměrem informovat odbornou 

veřejnost o významu mikrobiologických ukazatelů, případně vyvo-
lat diskusi zainteresovaných odborníků za účelem zvýšení významu 
mikrobiologických stanovení ve vodním hospodářství.

Z dlouhodobých zkušeností v oblasti hodnocení jakosti povr-
chových vod je zřejmé, že by mikrobiologické ukazatele měly být 
nedílnou součástí všech pravidelných sledování jakosti povrcho-
vých vod. 

Monitoring jakosti vod by neměl opomíjet největší zdroje fekální 
kontaminace a potenciálních zdravotních rizik, kterými jsou odpad-
ní vody z komunálních čistíren odpadních vod. Bylo by vhodné 
právně zajistit pravidelné sledování mikrobiologických ukazatelů 
v odtocích z čistíren odpadních vod a stanovit pro tyto významné 
zdroje znečištění emisní standardy. 

V rámci sledování jakosti vod by z mikrobiologických parametrů 
měly být vždy stanoveny minimálně fekální koliformní bakterie 
a enterokoky. Tyto parametry nejlépe charakterizují úroveň fekální 
kontaminace vod, jsou dlouhodobě zavedeny ve všech hydroana-

lytických laboratořích a jejich stanovení je dostatečně specifické, 
spolehlivé a dobře reprodukovatelné. 

Mezi dobré indikátory fekálního znečištění patří i E. coli, která 
postupně doplní nebo zcela nahradí stanovení fekálních koliform-
ních bakterií. 
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Microbial pollution of surface water – microbiological 
indicators (Baudišová, D.; Mlejnková, H.)

Key words
microbial pollution – surface water – indicators of faecal 
pollution 

The aim of this study is the evaluation of the importance of 
microbiological indicators for the determination of water quality, 
and a choice and characteristics of the most suitable indicators, 
including the terminology proposed. 

Studium katalytické 
tlakové oxidace odpadních 
vod z výroby Lasamidu
Alena Bulisová

Klíčová slova
odpadní voda – katalýza – mokrá oxidace – Lasamid

Souhrn
Předkládaná práce se zabývá studiem možnosti využití tlakové 

oxidace na úpravu odpadních vod z výroby Lasamidu. Odpadní 
vody z této výroby obsahují především kyselinu 2,4-dichlor-5-
-sulfobenzoovou (tzv. vysolenec), a proto mají vysoké hodnoty 
chemické spotřeby kyslíku (CHSK), adsorbovatelných organicky 
vázaných halogenů (AOX) a naopak, nízké hodnoty biologické 
spotřeby kyslíku (BSK), což znemožňuje přímé vypouštění vod 
na biologickou čistírnu odpadních vod.

Z výsledků práce vyplývá, že katalytická tlaková oxidace je při 
vhodném výběru katalyzátoru úspěšná a může být zařazena jako 
předúprava před vypouštěním na BČOV, což dokazují i provedené 
analýzy CHSKCr, BSK5 a AOX. 

u

Úvod
V souvislosti se zvyšujícím se uvědoměním si zdravotního i eko-

logického rizika spojeného se znečištěním životního prostředí, zača-
la celosvětová environmentální politika klást důraz i na zpřísnění 
regulačních požadavků týkajících se vhodnějšího hospodaření se 
zatěžujícími průmyslovými odpadními vodami.

V mnoha případech byly konvenční způsoby čištění odpadních 
vod limitovány. Spalování není vhodné pro hodně naředěné odpad-
ní vody. Stripování a adsorpce na aktivním uhlí pouze převádějí 
kontaminanty z odpadních vod do jiného média. Biologické čištění 
odpadních vod má v mnoha případech, např. při likvidaci chlorova-
ných uhlovodíků, velmi nízkou konverzi a navíc tyto látky mohou 
ohrožovat existenci aktivního kalu.

Z výše uvedených důvodů nastal vývoj alternativních způsobů 
pro čištění odpadních vod, které obsahují biologicky nerozložitelné 
nebo obtížně rozložitelné organické, příp. toxické látky. V Syn-

thesia, a.s., se vyrábí kyselina 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová, 
tzv. Lasamid. Jedná se o látku, která se používá pro výrobu farma-
ceutických preparátů (diuretik). Při její výrobě jsou produkovány 
odpadní vody s vysokými hodnotami AOX a CHSK, a naopak 
nízkými hodnoty BSK. Pro tyto problémové průmyslové odpadní 
vody se zdá být výhodný oxidační proces, jenž umožňuje štěpit 
kontaminanty v odpadních vodách až na oxid uhličitý a vodu nebo 
na látky odbouratelné při biologickém čištění. Vzhledem k tomu, že 
na průběh mokré oxidace je zapotřebí relativně náročných operač-
ních podmínek, byl výzkum v posledních letech zaměřen na vývoj 
katalyzátoru. Katalyzátory mohou dosahovat stejné konverze za 
mírnějších reakčních podmínek (teplota, tlak) a za nižší spotřeby 
oxidačního činidla, zvyšovat rychlost reakce a také zvyšovat stupeň 
oxidace organických látek přítomných v odpadní vodě. Přestože 
katalytická tlaková oxidace se zdá být slibnou technologií pro čištění 
průmyslových odpadních vod, je známo stále ještě málo fundamen-
tálních dat o operačních podmínkách, ať již jde o homogenní nebo 
heterogenní katalýzu. Tato data jsou totiž nezbytná pro přenesení 
technologie do průmyslového měřítka.

Experimentální část
Ve Výzkumném ústavu organických syntéz, a.s., byla prováděna 

vysokotlaká katalytická oxidace na modelové odpadní vodě z výro-
by Lasamidu. Modelová odpadní voda obsahovala kyselinu 2,4-
dichlor-5-sulfobenzoovou o koncentraci 24 g/l, tato kyselina se totiž 
v největší míře nachází v odpadních vodách z výroby Lasamidu 
(kyselina 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová) a způsobuje tak vysoké 
hodnoty AOX a CHSK, a naopak nízké hodnoty BSK. 

Cílem experimentů bylo nalézt vhodný katalyzátor a reakční 
podmínky, za kterých by docházelo k účinnému odbourávání 
tohoto organického kontaminantu. Toto zaměření na nalezení 
vhodného katalyzátoru bylo zvoleno také kvůli celkovému snížení 
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Obr. 1. Poměry počátečních hodnot AOX odpadních vod ku hod-
notám po oxidaci v závislosti na teplotě

ekonomických nákladů na čištění těchto odpadních vod. Kdyby 
nebylo použito katalyzátoru, muselo by se pro dosažení stejné 
konverze použít vyšších teplot a tlaků a byla by i větší spotřeba 
oxidačního činidla.

Dle literární a patentové rešerše se jako vhodný katalytický 
systém jevilo využití peroxidu vodíku jako oxidačního činidla 
a iontů Fe2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+ nebo jejich kombinace jako 
katalyzátoru. 

Pro experimenty oxidace odpadních vod s homogenním kataly-
zátorem byly připraveny zásobní roztoky síranů odpovídajících solí 
železa, zinku, manganu o daných koncentracích kationtů, z nichž 
byla dále odpipetována určitá množství (Fe:Zn:Mn) do modelové 
odpadní vody. Od využití mědi bylo ustoupeno vzhledem k její 
vysoké toxicitě. Jako oxidovadlo byl používán 30% peroxid vodíku, 
autokláv byl zahříván na teplotu 100, 160, 200 °C a reakce při dané 
teplotě probíhaly dvě hodiny.

Pro experimenty heterogenní katalýzy byly připraveny dva typy 
Fe-MFI katalyzátorů, a to graftováním a iontovou výměnou.

Vysokotlaká oxidace, za použití peroxidu vodíku jako oxidačního 
činidla, byla zvolena proto, že klasický Fentonův proces, při kterém 
dochází k rozklad peroxidu vodíku použitím železnatého iontu 
v kyselém prostředí, není účinný.

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH (rov. 1)

Tyto odpadní vody totiž obsahují chlorované uhlovodíky a chlo-
ridy, z nichž mohou za mírných podmínek oxidace vznikat další 
chlorované látky. Pro provedení vysokotlaké oxidace byl použit 
laboratorní autokláv HR–1000.

Výsledky měření a diskuse
Po proběhlé oxidaci na modelové odpadní vodě s obsahem 

kyseliny 2,4-dichloro-5-sulfobenzoové byly vždy provedeny certi-
fikovanou laboratoří analýzy CHSKCr, BSK5 a AOX. 

Aby bylo možné mezi sebou všechny realizované experimenty 
porovnávat, bylo nutné sledovat následující parametry:
	změna CHSKCr původní odpadní vody ku oxidované,
	změna AOX původní odpadní vody ku oxidované,
	biologická odbouratelnost, tedy CHSKCr/BSK5.

Homogenní katalýza
Nejprve byla provedena homogenní katalýza, kde byly testovány 

aktivity použitých homogenních katalyzátorů kvůli případné imo-
bilizaci nejvhodnějšího kovu do mřížky MFI zeolitu. 

Na obrázku 1 je vynesen poměr hodnot AOX původní připravené 
modelové odpadní vody ku AOX po oxidaci. Je z něho patrné, že 
s rostoucí teplotou (a zároveň i tlakem) se zvyšuje tento poměr, tedy 
klesá hodnota AOX odpadní vody po oxidaci. Snižování hodnot 
AOX však probíhá pouze do limitního stavu. Pro další snížení by 
bylo nutné přidat nadbytek oxidačního činidla (v našem případě 
peroxidu vodíku). Toto zjištění je velmi důležité, jelikož snížením 
množství vypouštěných AOX na BČOV lze výrazně snížit provoz-
ní náklady celé technologie, díky snížení poplatků za vypouštění 
znečištění. Tento pokles hodnot se zvyšující se teplotou se proje-
vuje i na obrázku 2, kde je uvedeno CHSKCr. K největšímu poklesu 
CHSKCr při teplotě 200 °C dochází u samotných železnatých iontů 
o koncentraci 8 mg/l. Vliv teploty a katalyzátoru na biologickou 
odbouratelnost (poměr CHSKCr/BSK5) je zobrazen na obrázku 3. 
Opět se potvrzuje, že s rostoucí teplotou (a zároveň i tlakem) se 
snižuje tento poměr, tedy dochází ke vzniku látek lépe biologicky 
odbouratelných.

Pro oxidace prováděné při teplotě 100 °C byly hodnoty BSK5 
velmi nízké, což bylo způsobeno tím, že při oxidaci za mírných 
podmínek dochází ve větší míře ke vzniku látek inhibujících bio-
chemickou spotřebu kyslíku, než látek biologicky rozložitelných. 
Naopak, rozdíl v hodnotách CHSKCr, AOX i BSK5 při reakčních 
teplotách 160 °C a 200 °C není nijak výrazný. Z toho důvodu byly 
již experimenty heterogenní katalýzy a experimenty s různými 
přídavky oxidačního činidla prováděny pouze při teplotě 160 °C.

Vzhledem k tomu, že dobrých výsledků oxidace podle ukazatelů 
CHSKCr/BSK5 a poměrů hodnot CHSKCr a AOX původní odpadní 
vody ku oxidované bylo dosaženo s použitím samotných iontů 
železa, byla další pozornost zaměřena na přípravu a otestování 
vhodného heterogenního katalyzátoru Fe-MFI. Toto rozhodnutí bylo 
výhodné i z důvodu snazší přípravy heterogenního katalyzátoru se 
zabudováním pouze jednoho iontu do mřížky zeolitu.

Obr. 2. Poměry počátečních hodnot CHSKCr odpadních vod ku 
hodnotám po oxidaci v závislosti na teplotě.

Obr. 3. Biologická odbouratelnost odpadních vod v závislosti na 
teplotě

Heterogenní katalýza
Při heterogenní katalýze byly použity dva typy Fe-MFI katalyzáto-

rů. Připravené jednak graftováním (katalyzátor 1) a jednak iontovou 
výměnou (katalyzátor 2). 

Pro porovnání účinnosti homogenní a heterogenní katalýzy byl 
do výsledků zahrnut i experiment homogenní katalytické tlakové 
oxidace s FeSO4 za stejných reakčních podmínek (160 °C, 20 ml 
30% peroxidu vodíku, oxidace 2 hodiny). Aby byla ověřena stabi-
lita katalyzátorů, byla oxidace pětkrát opakována se stále stejným 
katalyzátorem. 

Na obrázku 4 jsou vyneseny poměry AOX pro oba použité Fe- 
-MFI katalyzátory v závislosti na opakovaném použití katalyzátoru. 
Z obrázku lze konstatovat, že při aplikaci katalyzátoru 1 nedochá-
zí k tak výraznému snížení AOX jako při použití katalyzátoru 2. 
Katalyzátor 2 napomáhá k lepší oxidaci původní odpadní vody na 
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Obr. 6. Teoretické 
zastoupení uložení 
Fe3+ iontů v zeolitu

Obr. 7. Znázorňuje teoretické zastoupení různého uložení iontů 
železa v zeolitu a jeho odezvu v UV-vis spektru

látky méně toxické a i lépe biologicky odbouratelné, což dokazuje 
i obrázek 5.

Z obrázků je také zřejmé, že pět po sobě následujících cyklů 
použití stejného katalyzátoru nemá vliv na jeho aktivitu, což bylo 
potvrzeno i u poměru CHSKCr. To si lze vysvětlit dvěma různými 
způsoby: buď nedochází k zanášení a znehodnocení aktivních 
center katalyzátoru metabolity reakce, anebo je katalyzátor za pod-
mínek reakce rychle znehodnocen. 

Na tuto otázku nám mohou odpovědět UV-vis spektra katalyzá-
torů. Na obrázku 6 je uvedeno teoretické zastoupení uložení Fe3+ 
iontů v zeolitu. A na obrázku 7 jsou vykreslena UV-vis spektra iontů 
železa a jejich uspořádání v mřížce katalyzátoru 1 a 2. 

Při porovnání obrázku 6 a 7 lze konstatovat, že po provedených 
oxidačních reakcích klesla u katalyzátoru 1 koncentrace železa, 
došlo k vymytí Fe2O3 a oligoklastrů. U katalyzátoru 2 klesla koncen-
trace železa a došlo k vymytí oligonukleárních částic v zeolitu.

Vzhledem k těmto provedeným analýzám a vzhledem k tomu, 
že se pokles koncentrace železa neprojevil na výsledcích oxidace, 
lze předpokládat, že reakce probíhá pouze na izolovaných iontech 
Fe3+, a to jen na některých pozicích. Tento katalyzátor nebude ztrá-
cet svoji účinnost ani při několikanásobném opakovaném použití, 
čímž se sníží nejenom organické znečištění v odpadních vodách, 
ale zároveň se nebude další do odpadních vod přidávat ve formě 
homogenního katalyzátoru FeSO4.

Závěr
Z experimentů katalytické tlakové oxidace vyplývá, že mezi nej-

důležitější faktory ovlivňující průběh úpravy odpadních vod patří 
zejména reakční teplota a množství přidaného oxidačního činidla. 

Vzhledem k tomu, že dobrých výsledků oxidace s homogenními 
katalyzátory bylo dosaženo s použitím samotných iontů železa, 
byla další pozornost zaměřena na přípravu a otestování vhodného 
heterogenního katalyzátoru Fe-MFI. Toto rozhodnutí bylo výhodné 
i z důvodu snazší přípravy heterogenního katalyzátoru se zabudo-
váním pouze jednoho iontu do mřížky zeolitu.

Odpadní vody po oxidaci s katalyzátorem Fe-MFI připraveným 
iontovou výměnou (katalyzátor 2) vykazovaly nejlepší výsledky, 
a to především nízké hodnoty AOX a vysokou biologickou odbou-
ratelnost v porovnání s druhým zeolitem, připraveným graftováním 
(katalyzátor 1), i se samotným síranem železnatým.

Z výsledků práce tedy vyplývá, že využití katalytické tlakové oxi-
dace k likvidaci odpadních vod z výroby Lasamidu je při vhodném 
výběru katalyzátoru úspěšné a může být zařazeno jako předúprava 
před vypouštěním na BČOV. Výsledky získané z experimentů však 
nelze zobecnit na všechny odpadní vody, protože záleží především na 
chemickém složení odpadních vod a typu použitého katalyzátoru.

Ing. Alena Bulisová
Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická
Ústav ochrany životního prostředí

Doubravice 41, 533 53 Pardubice 10
e-mail: AlenaBulisova@seznam.cz

Obr. 4. Poměr změny hodnot AOX původních a upravených odpad-
ních vod při opětovném použití heterogenního katalyzátoru Obr. 5. Poměr hodnot CHSKCr ku BSK5 odpadních vod při opětov-

ném použití heterogenního katalyzátoru

Study of Catalytic Wet Oxidation of Wastewater from Lasa-
mid Production (Bulisová, A.)

Key words
waste water – catalysis – wet oxidation – Lasamide

This work focuses on the possibility of pressure oxidation utili-
zation for waste water treatment from Lasamid production. That 
waste water contains 2,4-dichloro-5-sulfobenzoic acid (so-called 
vysolenec) mainly. Hence – the value of quality (high COD - AOX 
and low BOD) disallows to leak on the biological wastewater 
treatment plant. 

The results of experiments show that the treatment of waste 
water from Lasamid production by catalytic wet oxidation - while 
using suitable catalyser - can be successful and can be included 
as pre-treatment in face of biological wastewater treatment plant. 
The performed analyses confirm this statement.

V Čistírenských listech v čísle 1/2009 Vodního hospodářství jsme otiskli diplomovou práci oceněnou v 1. ročníku soutěže o cenu J. 
S. Čecha, pořádané firmou HYDROTECH. Nyní jste měli možnost si přečíst práci, která byla oceněna jako druhá nejlepší. V čísle 
5/2009 Vodního hospodářství se budete moci seznámit s prací, která se umístila na prvním místě. Redakce
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Flotační jednotky  
pro VITRY-LE-FRANÇOIS

Jednou z nejvýznamnějších realizací společnosti VODATECH, 
s.r.o., v roce 2008 byla instalace dvou flotačních jednotek ve Vit-
ry--le-François, v oblasti Champagne, Francie. Flotační jednotky 
jsou zde použity pro separaci NL z odpadních vod produkova-
ných  výrobnou sladu před následnou pískovou filtrací. Způsob 
užití flotace k tomuto účelu je pro naši společnost ojedinělý, za 
poslední léta jsme nainstalovali více než 100 flotačních jednotek 
na předčištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, přede-
vším na jatkách, v masozávodech, mlékárnách atd., ale předřazení 
flotační jednotky pískové filtraci je první instalací tohoto druhu. 
Technicky náročnému projektu předcházely testy, které se usku-
tečnily na pilotní flotační jednotce v první polovině roku 2008. 
Testy potvrdily způsobilost použití chemicko-fyzikální flotace 
a v druhé polovině roku 2008 bylo přikročeno k realizaci. Uvedení 
do provozu celé stanice bylo provedeno v měsíci září a současně 
byl započat zkušební provoz. 

VODATECH, s.r.o., je výrobní společnost podnikající v oblasti vývo-
je a výroby zařízení pro čištění odpadních vod. Vyráběná zařízení 
nacházejí uplatnění při čištění odpadních vod zejména z provozů 
potravinářského. Firma byla založena v roce 2002 a za dobu své 
existence instalovala celou řadu vyrobených zařízení především 
v zemích Evropské unie, ale také  východní Evropy, Asie, Afriky 
a Jižní Ameriky. 

Firma má své vlastní technické zázemí pro vývoj a konstrukci 
a poznatky získané v provozu jsou vyhodnocovány s cílem maxi-
málního zdokonalení jednotlivých zařízení z hlediska jejich provo-
zu a obsluhy. Velký důraz je kladen na servis a odborné zaškolení 
obsluhy. 

VODATECH, s.r.o.
Milotická 499/40

Svatobořice – Mistřín
tel.: 518 620 962

e-mail: kasparek@vodatech.net
www.vodatech.net

FLOTACE nátok odtok

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 
(NA 1 FLOTACI)

průměr max
Nátok m³/h 50 63      (4) Koncentrace NL průměr mg/l 338 20

Odtok m³/h 50 58,00 maxi mg/l 1200 50

Množství vyflotovaného kalu m³/h 1,60 5    (3) Látkové zatížené průměr kg/h 16,9 1,0

Stíraná plocha m² 10 maxi kg/h 75,6 2,9

Objem m³ 14 

Zdržení min 14 Redukce NL 94 % minimum
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Petře, tykáme si, tak jestli 
dovolíš, nebudu to měnit ani 
během našeho rozhovoru. V tom-
to měsíci slavíš padesátku. Jak 
ses vlastně k oboru dostal a jak 
se díváš na svoji dosavadní pra-
covní kariéru?

Narodil jsem se ve znamení 
ryb a tatínek byl významným 
odborníkem v oboru „Velké vody“. 
Jako pracovník Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského v Brně se podílel na řešení řady úkolů 
spojených s výstavbou a provozem přehradních 
nádrží. Maminka pracovala ve zdravotnictví. 
Na základní škole jsem neměl jasnou představu 
o své budoucnosti. To bylo vyřešeno v okamžiku, 
kdy jsem nedostal doporučení ke studiu na 
střední škole, k čemuž přispěly problémy tatínka 
s komunistickou stranou v roce 1968. Nastoupil 
jsem na učební obor zedník k podniku Ingstav 
Brno. Zde jsem získal nejen řadu cenných prak-
tických zkušeností, ale otevřela se mi také jako 
dělníkovi možnost ke studiu. Absolvoval jsem 
Střední průmyslovou školu stavební v Brně, 
obor „Vodohospodářské stavby“. Zde mě velmi 
pozitivně ovlivnil Ing. František Juren a Ing. 
Jiří Machovec, díky kterým mě začala lákat 
„Malá voda“. Následně jsem absolvoval Fakultu 
stavební Vysokého učení technického v Brně, 
obor „Vodní stavby a vodní hospodářství“. Na 
tehdejším Ústavu zdravotního inženýrství jsem 
začal řešit pod vedením tehdy mladého asistenta Ing. Jana Mičína, 
CSc., matematické modelování odtoku srážkových vod na městském 
povodí; nejprve v rámci studentské vědecké a odborné činnosti 
a později v rámci diplomové práce. Spolupráce s Ing. Janem Mičí-
nem, CSc., u něhož jsem obdivoval neutuchající pracovní elán 
a nápady, kterými jen sršel, mě definitivně přivedla k oboru stoko-
vání a čištění. V roce 1985 jsem nastoupil do střediska kanalizací 
HYDROPROJEKTU s.p., kde jsem jako projektant a později vedoucí 
projektant a HIP pracoval na řadě projektů kanalizací a čistíren 
odpadních vod na území celé republiky. V roce 1987 jsem zahájil 
studium externí vědecké aspirantury na FAST pod vedením prof. 
Ing. Milana Šerka, DrSc. Po jeho úmrtí pak pod vedením doc. Ing. 
Bohuslava Pivody, CSc., a po jeho odchodu z fakulty pod vede-
ním doc. Ing. Jana Mičína, CSc. Těsně po revoluci jsem byl přijat 
k postgraduálnímu studiu na IHE (Delft, Nizozemí) na mezinárodní 
kurs zdravotního inženýrství, se specializací na odvádění a čištění 
odpadních vod. Po návratu z Nizozemí jsem byl pověřen řízením 
řady významných projektů zpracovávaných firmou HYDROPRO-
JEKT s.p., později AQUATIS a.s. V roce 1992 jsem na doporučení 
doc. Ing. Jana Mičína, CSc., nastoupil jako asistent na Katedru 
zdravotního inženýrství. V roce 1993 jsem obhájil disertační práci 
„Automatizace projektování kanalizačních sítí a čistíren odpadních 
vod“ a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd. V roce 
1998 jsem byl po obhajobě habilitační práce „Metodika návrhu 
intenzifikací čistíren odpadních vod“ jmenován docentem v oboru 
„Vodní stavby a vodní hospodářství“.

Pokud se týká mé dosavadní pracovní kariéry, tak musím konsta-
tovat, že mě práce velmi uspokojuje. Oblasti mého působení většina 
čtenářů zná z publikovaných prací. Mezi to, co sám považuji za 
přínos, patří prosazení použití hlubokých oběhových aktivačních 
nádrží, které se staly významnou součástí soudobého čistírenství, 
a vývoj technologie odbourávání dusíku nitrifikací a denitrifikací 
v časovém sledu, která patří dosud k nejefektivnějším technolo-
giím odbourávání dusíku. V poslední době je to pak prosazování 
moderní koncepce odvodnění urbanizovaných území. Účast v řadě 
mezinárodních aktivit mě také přivedla do Bruselu ke spolupráci 
s Directorate General Research, kde působím jako externí evaluátor 
výzkumných projektů. Podílel jsem se na přípravě a jako expert 
správce stavby na realizaci jednoho z největších investičních 
projektů financovaných ze zdrojů EU „Ochrana vod v povodí řeky 
Dyje“ a také na přípravě a realizaci dalšího velmi významného 
projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské 
infrastruktury v povodí řeky Dyje“.

A co bys ještě chtěl v příštích letech zvládnout?

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Vodní hospodářství v České 
republice se v budoucnu začne 
potýkat se změnami klimatu. Lze 
očekávat vyšší frekvence a vyšší 
extrémy hydrologických a mete-
orologických epizod (období 
sucha a povodně). To povede 
k nutnosti zadržovat srážkovou 
vodu v krajině a lépe ji využívat. 
Lze očekávat tlak na vyšší kvalitu 

vyčištěných vod a možnost jejich znovuužití. 
V současnosti jsem zapojen do řešení projektu 
Marie Curie Early Stage Research Training 
MBR-TRAIN. Tento typ projektu je zaměřen na 
výměnu a výchovu mladých odborníků. Projekt 
podporuje mobility, tj. výměnné pobyty, které 
umožňují mladým výzkumníkům poznat jiné 
prostředí a jiné přístupy k práci. Jednou z mých 
priorit do budoucna je pokračovat v předávání 
znalostí a zkušeností mladým a větší zapojení 
do obdobných vzdělávacích a tréninkových 
projektů. 

Během mé kariéry jsem absolvoval řadu stáží 
na univerzitách v USA, Kanadě, Velké Británii, 
Německu, Itálii a Austrálii a získal jsem zkuše-
nosti, jak jsou strukturovány a řízeny moderní 
univerzity. Restrukturalizaci se v budoucnu 
nevyhne ani naše fakulta. Mojí prioritou je 
přispět k tomu, aby se fakulta začlenila plno-
hodnotně do sítě škol obdobného zaměření 
v Evropě i ve světě. 

Dnešní výzkum není možný bez zajištění financování. Naše vyso-
ké školy si zvykly na 100% financování, které do budoucna nelze 
očekávat. Výzkum je třeba maximálně propojit s praxí a vytvářet 
prostředky pro spolufinancování výzkumu. Proto považuji za velmi 
významné projekty financované z ministerstva průmyslu a obcho-
du, jako byl v minulosti TANDEM nebo IMPULS a v současnosti 
TIP. Velmi skepticky se dívám na projekty udělované grantovou 
agenturou GAČR, vzhledem k neprůhlednému přidělování projektů 
řešitelům a absenci kontroly využití výsledků pro praxi. Mou priori-
tou do budoucna je usilovat o ekonomickou samostatnost výzkum-
ných týmů na fakultě, aby prostředky, které generují, sloužily z větší 
části pro spolufinancování jejich výzkumných projektů. 

V té odborné výseči, které se teď věnuješ, co je možné oče-
kávat?

Městské odvodnění, ostatně jako každý obor lidské činnosti, se 
dynamicky vyvíjí. O předpověď budoucnosti městského odvodnění 
v České republice jsme se pokusili s Ing. Davidem Stránským, Ph.D., 
v článku „Vize vývoje městského odvodnění v České republice“, 
který byl publikován ve Vodním hospodářství č. 1/2009. V předpo-
vědi jsme vycházeli z vlastních zkušeností a ze světových trendů. 
V článku je diskutováno osm základních vizí: dešťová voda není 
voda odpadní, přepad z dešťového oddělovače je voda odpadní, 
klimatická změna = změna spolehlivosti systémů odvodnění, znát 
riziko znamená být připraven, nejistota je měřítkem kvality výsled-
ku, nové znečišťující látky, odpad může být cenný zdroj a veřejnost 
je partner. Některé z těchto vizí se už do vodního hospodářství 
měst a obcí začínají dostávat, jiné jsou na obzoru a další zatím stále 
hluboko za ním. Nastínili jsme možné směry vývoje, nicméně pravá 
podstata budoucího řešení odvodnění urbanizovaných území bude 
spočívat v nalezení přijatelného kompromisu mezi řadou často pro-
tichůdných názorů jednotlivých aktérů městského odvodnění.

Mám dojem, že lidé obecně berou vodu jako samozřejmost, 
když jí je tak akorát – ani málo ani hodně. Jak vidíš Ty ten vztah: 
jedinec – společnost – voda?

Dle mého názoru v naší společnosti obecně panuje nízké uvě-
domění vztahu vlastního chování k vodě pro své zdraví, komfort 
a k produkci potravin. Velmi důležitým předpokladem prosazení 
jakýchkoliv změn ve vztahu jedinec – společnost – voda je podpora 
veřejnosti. Bohužel problematika vody, snad s výjimkou povodní, je 
mezi obyvateli v podstatě neznámá. Je tedy nezbytné šířit znalosti 
principů udržitelnosti vodních zdrojů zavedením cílevědomé osvě-
ty již od základní školy. Současně je třeba zvyšovat informovanost 
státní a veřejné správy prostřednictvím seminářů. V zahraničí 
je běžné, že děti již v mateřské škole navštěvují úpravny vody 
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a čistírny odpadních vod, které jsou pro tyto případy vybaveny 
propagačními materiály ve srozumitelné formě. Kreslené příběhy 
o cestě kapky vody ze zdroje přes úpravnu vody ke spotřebiteli a od 
spotřebitele přes čistírnu odpadních vod do řeky pomáhají pochopit 
dětem význam a cenu vody. Evropská směrnice o vodní politice ve 
svém prvním odstavci říká, že: „voda není komerčním produktem 
jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které musí být chráně-
no, střeženo a nakládáno s ním jako takovým“. Tato definice má 
vzrůstající význam i přesto, že máme k dispozici technologie, které 
nám umožňují dodat vodu v požadovaném množství a požadované 
kvalitě na jakékoli místo na světě pouze v závislosti na dostupnosti 
finančních prostředků.

V poslední době se hovoří o nutnosti reformy vysokého školství. 
Jak hodnotíš změny, které proběhly za 17 let Tvého působení na 
Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Nastoupil jsem na Fakultu stavební Vysokého učení technického 
v Brně (dále VUT) na Katedru zdravotního inženýrství, která byla 
později přejmenována na Ústav vodního hospodářství obcí v roce 
1992. Dle mého názoru nebyla fakulta revolucí nijak poznamenána, 
snad s výjimkou toho, že na fakultě mohli začít působit i nestraníci 
jako já, kteří měli za minulého režimu nálepku „politicky nespolehli-
ví“. Zlom nastal až v okamžiku nástupu doc. Ing. Jaroslava Puchríka, 
CSc., v roce 2000 do funkce děkana fakulty. Jeho cílem bylo posunout 
fakultu na evropskou úroveň, posílit zahraniční spolupráci, omezit 
vliv profesorů důchodového věku, výrazně snížit věkový průměr 
docentů a profesorů na fakultě, soustředit fakultu do jednoho areálu 
a ústavy a pracovníky hodnotit podle skutečných výsledků. V tomto 
období se mně a mým spolupracovníkům, za podpory vedení fakulty, 
podařilo získat několik významných národních i mezinárodních 
projektů. Mezi nejvýznamnější patřily projekty 5. rámcového pro-
gramu Evropské komise AQUAREC a CARE-S. Snažení doc. Ing. 
Jaroslava Puchríka, CSc., skončilo v r. 2003, kdy se do funkce – za 
podpory profesorů důchodového věku, kteří neunesli omezení sféry 
svého vlivu – dostal prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Ten měl 
jiné cíle směřování fakulty, což vedlo k utlumení reformních kroků, 
prosazování zájmů jen určitých skupin a k rozdělení fakulty na dva 
tábory. Soustředil se na mediální prezentaci fakulty, neudělal však nic 
směrem k vnitřní restrukturalizaci. S opozicí si však dokázal poradit 
v duchu zásad třídního boje. Přestože moje výsledky ve výzkumu 
a vývoji významně přesahovaly požadavky kladené na uchazeče 
o profesuru, vystoupila proti mně během profesorského řízení část 
děkanovi oddaných členů vědecké rady, zpochybnila mé výsledky 
ve výzkumu a vývoji a způsobila, že jsem nezískal na fakultě potřeb-
nou nadpoloviční většinu kladných hlasů. To, že jsem byl později 
vyhodnocen na celém VUT v TOP 10 za výsledky výzkumu a vývoje, 
přešlo vedení fakulty raději mlčením.

Transformace naší fakulty na moderní evropskou univerzitu 
není možná bez ekonomického rozvoje. V prosinci 2008 předsta-
vil na VUT prof. Haňka úspěšný ekonomický vývoj na univerzitě 
v Cambridge. Ve své přednášce zdůraznil řadu nedostatků na uni-
verzitách v ČR spočívajících v omezování nových profesur, absencí 
lidí z aplikované sféry, nepružnou vědeckou základnu. Navrhl 
řešení v podobě reformy vzdělávací soustavy, zvýšení spolupráce 
s firmami, odměňování profesorů podle výsledků, odměňování 
kvalitního výzkumu, podpory úspěšných týmů a budování center 
skutečné excelence. Jak málo se z toho náš pan děkan poučil, lze 
demonstrovat na tom, že o připuštění akademického pracovníka 
k docentuře či profesuře rozhodují profesoři, kteří se neumísťují 
v žebříčku hodnocení vývoje a výzkumu v „Rejstříku informací 
o výsledcích“ RIV na VUT. Na současnou nepříznivou ekonomickou 
situaci zareagoval zvýšením odvodů z navrhovaných výzkum-
ných projektů, což je zcela v rozporu s obecně známými principy 
ekonomických zásad v době krize. Přerozdělování prostředků, tak 
nechvalně známé z dob totality, je dle mého názoru největší brzdou 
ekonomického rozvoje naší fakulty.

Do budoucna se dívám s optimismem i obavami. Optimismus 
vychází ze skutečnosti, že fakulta disponuje velkým potenciálem 
mladých odborníků. Obávám se nekvalifikovaných a škodlivých 
zásahů těch, kteří často upřednostňují zájmy vlastní před zájmy 
fakulty. Domnívám se, že je nezbytné realizovat zásadu, aby se na 
správná místa dostali správní lidé a aby byli správně motivováni. 
Bohužel se zatím více vyskytují případy, kdy větší roli hraje osob-
ní nebo politická přízeň. Jak nedostatečně je motivována činnost 
pracovníku fakulty ve výzkumu a vývoji je zřejmé toho, že z 4 137 
položek zadaných RIV je jich 3 638 hodnoceno bodovým ohod-

nocením „0“. V budoucnu je proto třeba se zaměřit na podporu 
výzkumných týmů, které již prokázaly schopnost se úspěšně zapojit 
do významných národních a evropských výzkumných projektů 
a které se orientují v evropském výzkumném prostoru. Takových 
je bohužel zatím na fakultě nedostatek.

Jsi znám svými aktivitami při pořádání různých seminářů, 
konferencí a při vydávání odborných publikací. Účastníš se 
i různými způsoby mezinárodní spolupráce. O jaké počiny jde 
a jak ses k tomu vlastně dostal?

V roce 1995 jsme s kolegou Ing. Jiřím Hlaváčkem napsali publi-
kaci „Čištění odpadních vod – praktické příklady výpočtů“ a marně 
hledali vydavatele. Založili jsme proto společně nakladatelství 
NOEL 2000 s.r.o. a nabídli možnost publikovat i dalším kolegům. 
Žádný z nás neměl však časový prostor se nakladatelství více 
věnovat. K výraznému rozšíření činnosti došlo až v roce 2003, kdy 
nakladatelství převzala moje žena. Myslím, že společnost ARDEC 
s.r.o., která je pokračovatelem nakladatelství NOEL 2000 s.r.o., 
není třeba čtenářům představovat. Díky úzké spolupráci s odbor-
nými skupinami AČE ČR se daří udržet velmi vysokou úroveň 
jak pořádaných seminářů, tak i konference „Městské vody“, která 
bude letos podeváté a je co do počtu účastníků největší konferencí 
svého druhu v ČR. Z mezinárodních akcí, které jsem měl možnost 
odborně zaštiťovat, si nejvíce cením workshopů pořádaných pod 
sponzorstvím NATO. První proběhl na Slovensku v roce 2005 pod 
názvem Integrated Urban Water Management, druhý v České repub-
lice v roce 2007 pod názvem Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in 
Urban Water Cycle a třetí v roce 2008 v Makedonii pod názvem Risk 
Management of Water Supply and Sanitation Systems Impaired by 
Operational Failures, Natural Disasters and War Conflicts. O význa-
mu těchto akcí svědčí i to, že publikace, které vznikají jako výsledek 
těchto setkání, vydává prestižní vydavatelství odborné literatury 
SPRINGER. Zde nemohu nevzpomenout Jiřího Maršálka z National 
Water Research Institute v Kanadě, který mi jako člen organizačního 
výboru vždy poskytoval cenné rady a bez jehož přispění by tyto 
akce nebyly tak úspěšné. 

Uskutečnění těchto aktivit vyžaduje organizační schopnosti. 
Čím se více cítíš? Manažerem nebo výzkumníkem a pedagogem?

Myslím, že dnes nejde jedno bez druhého. Výzkum je týmová prá-
ce a úspěšný výzkumník musí být současně dobrým manažerem. Je 
tristní, že vedení naší fakulty stále ještě naslouchá profesorům, kteří 
si představují výzkumníka jako někoho, kdo se celý život věnuje 
úzké oblasti vývoje a výzkumu bez návaznosti na využití v praxi 
a s tím související ekonomický přínos. Fakulta stavební je poslední 
velká fakulta, kde se většina finančních prostředků rozděluje podle 
počtu pedagogů a ne dle výkonu jednotlivých ústavů. Stále jsou na 
fakultě lidé, kteří tvrdí, že za výzkum a vývoj na technické vysoké 
škole je možno považovat zejména to, co nedokáže současná praxe 
ocenit a pochopit a že cílený průmyslový výzkum je něco podřad-
ného. Až v posledních dvou letech, kdy bylo na fakultě zavedeno 
nové veřejně přístupné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 
v RIV, je možné si ověřit, kdo je na fakultě profesorem a kdo si na 
to jen hraje. Výsledky, které jsem se svými spolupracovníky dosáhl 
v posledních letech při řešení výzkumných projektů a které byly 
prezentovány na řadě domácích i zahraničních konferencí, v publi-
kacích i impaktovaných časopisech, nejsou a ani nemohou být prací 
jednoho člověka. Stejně tak jako ověřené technologie a vyvinuté 
prototypy, z nichž byla řada zavedena do výroby. Výsledky výzku-
mu a vývoje a spolupráce s praxí vždy aktuálně zapracovávám do 
svých přednášek a používám při výchově studentů. Proto se cítím 
být jak pedagogem, tak výzkumníkem a manažerem. Mým krédem 
je: „Mojí největší předností je to, že se dokáži obklopit lidmi, kteří 
jsou schopnější než já sám“.

Jistě jsi velice zaneprázdněný člověk. Když máš volno, jak 
ho trávíš?

Rád lyžuji, jezdím na kole, hraji squash a občas zajdu i do posi-
lovny. Maximum času se snažím trávit s rodinou. Jsme chalupáři, 
kteří každý volný víkend vyjíždí ven z Brna. Máme psa, zlatého 
labradorského retrívra. Kdykoliv mám prostor, jdu s ním alespoň 
chvíli na procházku. Se ženou se snažíme mít vždy jeden den v týd-
nu pro sebe a vyrazit do divadla, do kina nebo posedět s přáteli. 
Zimní dovolenou trávíme obvykle na horách, v létě se snažíme 
načerpat energii u moře. 

Děkuji za rozhovor a přeji Ti neutuchající elán do dalších let.

Václav Stránský
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TECHNOAQUA, s.r.o. 
Možnosti on-line sledování stokových sítí s dešťovým 
odlehčením a jeho realizace v České republice

Pozornost věnovaná kvalitě vody se stále zvyšuje, přesto jsou 
oblasti, kde nejsou patrny zásadní změny. V odborných kruzích 
se vede množství diskuzí na téma znečištění povrchových vod, 
zdrojů tohoto znečištění, stanovení pravidel a limitů pro vypouštění 
odpadních vod a zakotvení všeho do platné legislativy. Tyto limity 
a omezení ale platí zejména pro bodové znečištění. Pro provozovate-
le čistíren odpadních vod a průmyslové podniky. Avšak stále žádný 
zákon dostatečně neřeší problematiku vod dešťových.

Mnohé výzkumy, které byly v této oblasti provedeny, dokazují, 
že velké riziko znečištění povrchových vod vzniká především 
v oblastech ovlivněných lidskou činností. Jednak jsou to zemědělské 
plochy, které jsou ošetřovány chemickými přípravky – herbicidy, 
pesticidy, dále zpevněné plochy v průmyslových oblastech, kde 
hrozí splachy chemických látek, městské aglomerace, kde je v sou-
časné době velký podíl nepropustných ploch. V případě srážek jde 
veškerá voda z těchto zpevněných ploch do jednotné kanalizace. 
Přírodní plochy se schopností vodu absorbovat se mění v plochy 
nepropustné. Okolo nových rodinných domů vznikají často velké 
nepropustné plochy, po kterých voda, případně tající sníh, pouze 
stékají. Stavitelé bez potřebných znalostí a bez kontroly úřadů málo 
dbají na důsledky. Voda tak při dešťových událostech nabírá velké 
množství polutantů a zhoršuje nejen stav recipientů, ale i přispívá 
k povodňovým stavům.

V současné době je na trhu moderní 
technika, která umožňuje všechny 
tyto problémy monitorovat a ve 
spojení s určitými úpravami by 
byla schopna i zamezit úniku vod 
obsahujících velké množství 
polutantů do vodních 
toků. Je důležité, aby 
odpovědní pracov-
níci byli dostateč-
ně vzděláváni, pří-
padně aby se sami 
zajímali o vývoj 
techniky.

Některé městské 
úřady již problema-
tiku kontaminace dešťo-
vých vod, například těžkými kovy, organickým znečištěním a další-
mi, řeší, a to většinou po vzniku specifických problémů jako je úhyn 
ryb. Příkladem jak řešit takové problémy by mohl být městský úřad 
Frenštát pod Radhoštěm, který je správcem zatrubněného potoka, 
do nějž ústí výpusti z rodinných domů, ale též z průmyslových 
podniků. Vzhledem k několika problémům, ke kterým v minulosti 
došlo, se Městský úřad rozhodl ve spolupráci se sponzorem zakou-
pit techniku, která by problematický tok monitorovala a v případě 
problému upozornila včas správce. Na toku byly instalovány dva 
automatické vzorkovače Isco 6712 osazené 24 lahvemi. 

Jeden z přístrojů je naprogramován jako řídicí. Je k němu při-
pojena multiparametrální sonda YSI 600XL s měřením vodivosti, 
teploty a pH. Druhý vzorkovač je instalován níže po toku a s prvním 
je propojen modemem. V případě, že vzorkovač naměří limitní 
parametry, spustí vzorkování a zároveň odešle informaci druhému 
vzorkovači, aby také odebral vzorky, a SMS zprávu obsluze, že došlo 
k překročení nastavených limitů. Obsluha pak na místě posoudí jak 
dále postupovat. Vzorky jsou následně analyzovány v laboratoři.

Monitorovací místa jsou označena a informace o jejich zbudování 
byla zveřejněna i v místním tisku. Je evidentní, že pouhá informa-
ce o tom, že je tok sledován, způsobila větší ukázněnost subjektů 
vypouštějících odpadní vody. 

Další příklad on-line monitoringu je sledování stokové sítě (jed-
notná kanalizace). Ve stoce byl nasazen automatický vzorkovač Isco 
6712 s 24 lahvemi, s multiparametrální sondou YSI 600XL osaze-
nou senzory pH, vodivosti a teploty. Dále byl ve stoce instalován 

průtokoměr Isco 2150, který k měření nepotřebuje měrný profil, 
a proto je vhodným nástrojem pro dočasné měření. Měří výšku 
hladiny a rychlost proudění. Tvar a rozměry stoky se zadávají soft-
warově. Cílem sledování bylo zjistit, jaké množství a kvalita vody 
ve stoce teče v průběhu delšího období. Vzorkovač byl nastaven 
na dvoudílné programování, kdy jedna část lahví byla určena pro 
vzorky v pravidelných 20minutových intervalech a druhá část pro 
vzorky na základě události. Tato varianta programu je vhodná pro 
následné určení znečišťujících látek, což by ve směsném vzorku 
nebylo možné. Zároveň byly měřeny ostatní uvedené parametry, 
a to v intervalu 1 minuta. Všechny vzorky byly podrobeny labora-
torní analýze. Na uvedeném grafu je možné vidět nejen dešťovou 
událost, ale i vypouštění vody, jejíž fyzikálně-chemické vlastnosti se 
dosti liší od běžné odpadní vody tekoucí v této stoce. Místo monito-
ringu bylo v jednotné kanalizaci poblíž průmyslového podniku se 
strojírenskou výrobou. Podíváme-li se na grafické zobrazení hodnot, 
speciálně na místo, kde v ranních hodinách (4.45 h) pH pokleslo 
k 6 a vodivost prudce stoupla na 2 868 μS/cm, můžeme usuzovat 
na vypouštění technologických vod.

Díky nastavení programu vzorkovače na odběr vzorku při překro-
čení či podkročení nastavených limitů, je možné následně zjistit 
přesné složení odpadní vody a tak určit, co bylo vypouštěno. Graf 
má minimalizovanou časovou osu, ale událost trvala delší dobu. 
Další zajímavá informace, která je z měření velmi dobře patrná, je 
dešťový příval 25. 7. 2008. Vidíme velký nárůst průtoku a následně 
pokles pH a vodivosti a zvýšení teploty vlivem naředění odpadní 
vody dešťovou. 

Tyto příklady jasně ukazují, že pokud je použito dostupné moder-
ní techniky, je možné mnohem lépe řídit nakládání s dešťovými 
vodami. 

Firma TECHNOAQUQA, s.r.o., má mnohé zkušenosti s osazo-
váním kompletních monitorovacích stanic pro různé účely a typy 
vod. Pokud Vás zajímá více podrobností, kontaktujte nás na naší 
adrese. Pravidelně se účastníme konferencí a výstav. Nejbližší akce, 
na které se s námi můžete potkat, je konference VHOS v Moravské 
Třebové 7.–8. 4. 2009 a poté vodohospodářská výstava WATENVI 
v Brně ve dnech 26.–28. 5. 2009. 

Michaela Povýšilová
TECHNOAQUA, s.r.o.

K Mejtu 416, 142 00 Praha 4
tel: 724 971 161, tel./fax: 244 460 474

e-mail: mail@technoaqua.cz
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Konference Vodárenská 
biologie 2009 v Praze

25. mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2009 se 
konala ve dnech 28. až 29. ledna 2009 v prostorách Depa Kačerov 
v areálu tzv. Atomového krytu v Praze 4. Shodou okolností, první 
den konference, tj. 28. leden, je v kalendáři označen za Meziná-
rodní den mobilizace proti jaderné válce. Otázkou zůstává, zda 
to byla náhoda, či záměr pořádajících, uspořádat v tomto dni 
konferenci právě v místech Atomového krytu. Odbornými garanty 
akce byli za Ministerstvo zemědělství ČR RNDr. Pavel Punčochář, 
CSc., za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Olga Halousková,  za 
VŠCHT Praha RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta 
Růžičková, Ph.D., za SZÚ Praha Mgr. Petr Pumann a dále Česká lim-
nologická společnost. Zahájení prvního i druhého dne konference 
se ujala RNDr. Jana Říhová Ambrožová. Bylo předneseno celkem 
29 odborných témat, do programu byla zařazena i posterová sekce 
(4 plakátová sdělení). Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků. 
Dovoluji si odborné setkání zhodnotit jako velmi vydařené. Pra-
videlné setkání zájemců nejen o biologii proběhlo v povznesené 
náladě, snad i díky prostorám, s nábojem a v mírně excitovaném 
stavu. V závěru konference zazněla náplň Evropské vodní charty, 
která existuje již 41 let, nicméně její náplň je stále aktuální a témata 
konference Vodárenská biologie se jí významně dotýkají. Podstatné 
pro konanou akci je i fakt, že organizátoři vždy žádají, v souladu 
s vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 423/2004 
Sb., o přidělení kreditů pro autory a o přidělení kreditů pro účast-
níky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve 
zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků 
– obor mikrobiologický.

V úvodu zazněl příspěvek shrnující 25 let problematiky aktuál-
ních otázek vodárenské biologie. V bloku věnovaném legislativě, 
právním předpisům a normám byly prezentovány připravované 
změny v právních předpisech ve vztahu k vodnímu hospodářství; 
biologické metody v technických normách a normy v hygieně pitné 
vody; mezilaboratorní porovnávání v oblasti pitných vod; výsledky 
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcy-
stinů; opakovatelnost a reprodukovatelnost stanovení biosestonu 
a pigmentů v povrchových vodách; (ne)reprodukovatelnost mik-
roskopického stanovení sinic; informace o vydaném technickém 
doporučení pro vodojemy a vzdělávání v oblasti toxikologie na 
Slovensku. V bloku věnovaném vodárenské problematice byly 

shrnuty poznatky z ukončeného projektu zaměřeného na jakost 
akumulované vody; technický audit vodojemů a monitoring 
vodojemů z pohledu chemika; nápravná opatření v objektech ve 
společnosti VaK Vsetín a biopolymery jako koagulační činidla pro 
úpravu vody. V bloku s názvem Nádrže, živiny, cyanobakterie, 
cyanotoxiny, ekotoxicita byla prezentována témata zaměřená na 
snižování biodostupnosti živin ze sedimentů; cyanobakterie na 
vodárenských nádržích na Slovensku; monitoring toxických sinic 
ve vodárenských nádržích ČR; nechemické a fyzikální metody ome-
zení rozvoje sinic; hodnocení nutriční úrovně významných přítoků 
řeky Želivky. Čistírenská problematika řešila legislativu nakládání 
s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygie-
nizace a jednoduché porovnání metod stanovení indikátorových 
organismů v čistírenských kalech; řízení vlastností aktivovaného 
kalu na čistírnách odpadních vod, vlastnosti permeátu z mem-
bránových bioreaktorů, možnosti jejich optimalizace a případné 
zanášení produkty metabolismu a postup čištění odpadních vod 
pomocí enkapsulované biomasy. 

Zájemce o sborník Vodárenská biologie 2009, 28.–29. ledna 2009, 
Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana, (Edit.), str. 190 
odkazuji na internetové stránky http://www.ekomonitor.cz/, popř. 
adresu e-mail:halouskova@ekomonitor.cz.

Kontaktní adresa
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí,  
Technická 3, 166 28, Praha 6, 

e-mail:jana.ambrozova@vscht.cz, tel:220 445 123

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!
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Akademie veřejné správy
Akademie veřejné správy o.p.s. byla založena v roce 1999 v Praze 

jako obecně prospěšná společnost zajišťující organizaci a realizaci 
vzdělávání pro úředníky veřejné správy. V současné době posky-
tuje své služby většině správních úřadů na území České republiky. 
Počtem vzdělávacích programů, kvalitou a velikostí lektorského 
sboru a množstvím vyškolených úředníků se řadí k čtyřem nejvý-
znamnějším vzdělávacím institucím pro oblast veřejné správy. 

Akademie veřejné správy v současné době disponuje týmem, kte-
rý tvoří 200 lektorů z vysokých škol a rezortních ministerstev. Výuka 
obvykle probíhá v učebnách v centru Prahy, ale na základě dohody 
je možné ji realizovat i v prostorách našich klientů. Součástí péče 
o klienty z různých částí republiky je zajištění kvalitního a cenově 
přístupného ubytování v Praze u našich smluvních partnerů.

Akademie veřejné správy obdržela akreditaci MVČR jako vzdělá-
vací instituce pro oblast veřejné správy a akreditaci MŠČR pro rea-
lizaci rekvalifikačních kurzů. V souladu se zákonem 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, zajišťuje následující 
typy programů vzdělávání:
1. Kurzy zvláštní odborné způsobilosti
2. Průběžné vzdělávání úředníků
3. Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
4. Jazykové kurzy
5. Kurzy veřejné správy pro rezortní ministerstva

Akademie veřejné správy je budována jako moderní vzdělávací 
agentura nového typu. Její koncepce je založena na uplatnění prin-
cipu komplexnosti vzdělávání, integrace poznatků a flexibility vzdě-

lávacích programů. Princip komplexnosti je naplňován poskytnutím 
„plného servisu“ tj. možnosti prohlubovat kvalifikaci úředníků ve 
všech oblastech vzdělávání stanovených zákonem 312/2002 Sb. 
Princip integrace je uplatňován prostřednictvím rozsáhlé meziobo-
rové spolupráce s pedagogy vysokých škol a odborníky z vědeckých 
ústavů a rezortních ministerstev. Princip flexibility je založen na 
tvorbě vzdělávacích programů v souladu s aktuálními potřebami 
a požadavky našich klientů.

Obecně lze kursy rozdělit do následujících kategorií:
• Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou. 
• Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.
• Komplexní program pro vedoucí pracovníky.
• Efektivní příprava tiskových mluvčí.
• Semináře a průběžné vzdělávání.
• Specializační vzdělávání.

Jedním z cílů Akademie veřejné správy je poskytovat našim 
klientům komplexní vzdělávání od dílčích kurzů přes rozsáhlejší 
vzdělávací moduly až ke komplexnímu vzdělávání vysokoškolského 
typu. Proto Akademie veřejné správy v současné době připravuje 
k akreditaci šestisemestrální bakalářské studium Management 
veřejné správy.

Z široké nabídky námi pořádaných kurzů čtenáře časopisu Vodní 
hospodářství upozorňujeme zejména na kurzy v oblasti vodního 
hospodářství., ochrany ovzduší nebo ochrany přírody a krajiny.

Zájemci najdou informace na www.akademie-avs.cz nebo je 
poskytne Ing. Jana Soukupová (e-mail: soukupova.avs@orloj.cz)

Ing. Jana Soukupová

MZe intenzivně pracuje 
na vodovodech a kanalizacích

Vzhledem k nepřesnostem, které se objevily v médiích v sou-
vislosti s výstavbou vodovodů a kanalizací v ČR, přinášíme 
souhrnnou informaci o povinnostech ČR a o programech, které 
slouží k zajištění odkanalizování odpadních vod a dodávání 
vody pitné.

Při přistoupení k EU se Česká republika zavázala splnit do konce 
roku 2010 požadavky vyplývající ze směrnice Rady O čištění měst-
ských odpadních vod (č. 91/271/EHS) a dále směrnice O jakosti 
vody určené pro lidskou spotřebu 98/83/ES. Směrnice stanovují 
způsob odkanalizování měst a obcí (aglomerací) a úroveň čištění 
městských odpadních vod ve vazbě na velikost dané aglomerace 
a podmínky dodávek pitné vody z hlediska zabezpečení její jakosti. 
Požadavky pro obce nad 2 000 obyvatel (ekvivalentních obyvatel 
– EO), které jsou součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU, nejsou 
samoúčelné, vedou naopak ke zlepšení kvality života obyvatel 
i životního prostředí. 

V současné době spravuje MZe dotační program „Výstavba 
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (229 310). Jeho 
prostřednictvím bude podpořeno zhruba 520 staveb s celkovými 
náklady přesahujícími 10 mld. Kč. V  rámci tohoto programu je 
poskytována podpora na budování či rekonstrukce čistíren odpad-
ních vod v obcích nad 2 000 EO, výstavbu kanalizačních řadů, 
rekonstrukce úpraven vod, výstavbu vodojemů, výstavbu vodo-
vodních řadů a souvisejících objektů. Dále je možné podporovat 
dostavbu kanalizačních systémů i v obcích pod 2 000 EO.

Programy MZe významně přispívají k naplnění požadavků 
směrnic EU, řadu projektů nelze realizovat jinými způsoby, např. 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tento 
operační program je zaměřen především na akce většího rozsahu. 
Menší projekty by tedy nesplňovaly daná kritéria a je nezbytné mít 
program, který slouží menším obcím.

Vzhledem k velké úspěšnosti prvního dotačního programu (229 
310) je připraven program navazující – „Výstavba a obnova infrastruk-
tury vodovodů a kanalizací II“ (129 180). Uvažované náklady progra-
mu jsou zhruba 9,1 mld. Kč. Rozdělení nákladů je následující: 
• úvěr EIB    3 mld. Kč
• kapitola MZe    1,5 mld. Kč 
• vlastní zdroje účastníků 
 programu (obce a města)   cca 1,5 mld. Kč 
• úvěry bez státní záruky   cca 2,0 mld. Kč 
• dotace z územních rozpočtů  cca 1,1 mld. Kč

Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu bylo 

po dohodě s ministerstvem financí přistoupeno k finančnímu 
posílení připravovaného programu úvěrem od EIB; jedná se o levné 
úvěrové zdroje, se kterými jsou velmi dobré zkušenosti i v jiných 
infrastrukturních projektech. 

Předpokládáme, že program bude zaměřen jednak na podporu 
staveb, které je nezbytné realizovat vzhledem k přechodnému 
období stanovenému pro směrnici O čištění městských odpadních 
vod*, tak i na vodovody a kanalizace v obcích pod 2 000 obyvatel. 
Tento dotační program výrazně posiluje dostupné finanční zdroje 
na budování této infrastruktury.

- MZe - 

Botanický ústav AV ČR 
Vás srdečně zve na druhý ročník školení

Determinační kurz Fytobentos 
2009

20. – 22. dubna 2009

Bílé Karpaty, Vyškovec, horská chata Valmont
Téma letošního ročníku: práce s programem  

Omnidia pro hodnocení kvality vod  
podle fytobentosu

Program kurzu: 
První blok – přednášky: předních odborníků 

v oboru ekologie, taxonomie a morfologie sinic, 
zelených řas a rozsivek. 

Druhý blok – praxe: exkurze horský ekosystém 
s praktickým odběrem fytobentosu, určování za 
využití projekčního mikroskopu, vyhodnocení 

výsledků programem Omnidia.

Program a přihlášku najdete na:  
www.fytobentos.sinice.cz

Uzávěrka přihlášek 10. dubna 2009
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Nový zákon o odpadech: vyšší podíl 
recyklace, větší komfort pro lidi

„Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a nedokáže 
efektivně zabránit plýtvání surovinami. Na skládkách končí téměř 
tři čtvrtiny odpadu z českých domácností. Nový zákon lidem 
usnadní třídění, zvýhodní využití odpadu před jeho skládkováním, 
zjednodušuje administrativu, aktivněji předchází nelegálnímu 
nakládání s odpady. Ekologické chování se lidem musí vyplatit 
– kdo třídí, ušetří,“ shrnuje ministr životního prostředí Martin 
Bursík hlavní teze nového zákona o odpadech. 

Česká republika recykluje jen 21 % komunálního odpadu, 
zatímco Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgie jsou dlouhodobě 
nad 50 %. Většina odpadů končí na skládkách, nízké je materiálové 
i energetické využití odpadu. Stávající zákon o odpadech je zastaralý 
a nepřehledný, byl už sedmnáctkrát novelizován. Ministerstvo život-
ního prostředí při přípravě nového zákona reagovalo na nejnovější 
vývoj evropské legislativy. Také obdrželo přes tisíc nejrůznějších 
podnětů a připomínek z České republiky, které se zčásti promítly 
do návrhu zákona. Cílem bylo stávající systém zpřehlednit a zefek-
tivnit, elektronickou evidencí zjednodušit firmám administrativu. 
Návrh zákona nyní MŽP předkládá k veřejné diskusi.

„Kromě nového zákona o odpadech se snažíme hledat i cesty, jak 
reagovat na aktuální přechodné problémy recyklačního průmyslu 
související se světovou hospodářskou krizí,“ říká ministr životního 
prostředí Martin Bursík. Vláda se rozhodla pro opatření na podporu 
malého a středního podnikání – zejména odložení placení zálohy 
na daň a navrhla také snížení sociálního a zdravotního pojištění. 
To jsou nástroje, které velmi pomohou také recyklačním firmám 
(tedy všem drobným podnikatelům, kteří jsou činní v řetězci od 
vytřídění, přes dotřídění a znovuzpracování odpadů). Na podporu 
třídění a materiálového využití odpadu MŽP ve dvou výzvách OP 
Životní prostředí rozdělilo téměř 3,5 miliardy korun.

„Jednáme také s Ministerstvem dopravy o podpoře recyklace 
prostřednictvím veřejných zakázek, například na využití směsných 
plastů do odhlučňovacích stěn u dálnic a železnic. S Minister-
stvem financí jednáme o snížení DPH na služby v odpadovém 
hospodářství. Na evropské úrovni se snažíme prosadit snížení 
DPH na recyklované výrobky. Plýtvání použitelnými surovinami 
je ekonomický nesmysl,“ uzavírá ministr Bursík. 

Třídění odpadů bude jednodušší 
Podle nového zákona musí obce od roku 2011 umožnit svým 

občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, 
kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad (zpočátku 
tam, kde převažují rodinné domky, od roku 2013 pak i tam, kde 
převládá sídlištní zástavba). 

Zejména v třídění biologicky rozložitelného komunálního odpa-
du (BRKO), který tvoří zhruba polovinu odpadu z domácností, 
existují obrovské rezervy. Tento odpad je přitom možné dobře 
využít v kompostárnách či v bioplynových stanicích, jejich kapa-
cita ale není dostatečná. V České republice je nyní více než 150 
fungujících kompostáren, ale pouze čtyři bioplynové stanice, které 
využívají BRKO. Na skládkách v roce 2007 skončilo o čtvrtinu 
více bioodpadu, než kolik České republice pro rok 2010 povoluje 
závazná evropská směrnice. 

Ekologické chování se začne vyplácet: kdo třídí, ušetří
Zruší se nepřehledný systém několika typů platby za svoz 

odpadu. Většina obcí účtuje lidem paušální platbu na hlavu, bez 
ohledu na to, kolik odpadu reálně produkují. 

Nově každá obec vypočte platbu za odpad ze dvou částí: pevné 
(až do 250 Kč) a pohyblivé (podle skutečného množství odpa-
du, který skončí nevytříděný v popelnici: až do 750 Kč). Platba 
každého občana musí odpovídat počtu svozů popelnic (pytlů, 
kontejnerů) od jeho domu a nikdy nesmí přesáhnout 1 000 Kč za 
rok. Lidé tak budou platit za odpad, který skutečně vyprodukovali 
a svozová firma prokazatelně odvezla. 

Ukládání odpadu na skládky nesmí být výhodné 
Zákon zpřísňuje požadavky na provozování skládek a zvyšuje 

pravomoci krajských úřadů. Skládky musí mít při zahájení činnos-
ti finanční rezervu pro případ havárie. Zároveň od roku 2011 dojde 
k postupnému zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného 

komunálního odpadu až na maximálních 1 300 Kč v roce 2015. 
Z toho vždy až 500 korun připadne obcím, na jejichž území sklád-
ka leží (konkrétní výši si obce určí obecní vyhláškou), kraj a Státní 
fond životního prostředí (SFŽP) si rovným dílem postupně rozdělí 
až 800 Kč. Tyto výnosy musí kraj i SFŽP reinvestovat do oblasti 
životního prostředí, zejména odpadového hospodářství.

Větší komfort při zpětném odběru výrobků
Přenosné baterie bude odebírat každá prodejna elektro, foto-

video, hodin, počítačové a telekomunikační techniky, a dále 
všechny prodejny nad 200 m2, které je nabízejí. Výjimku mají jen 
hotely, restaurace, drogerie a čerpací stanice.

Menší (do hmotnosti 5 kg) elektrospotřebiče bude možné 
odevzdat v místě prodeje (pokud je prodejna větší než 200 m2) 
v neomezeném množství a bez vázání na nákup zboží. I v případě 
prodeje přes internet musí prodejce při dodání nového elektrospo-
třebiče zajistit převzetí starého. 

Vzroste také počet míst pro odběr autovraků, budou minimálně 
v každé obci s rozšířenou působností. Náklady na sběrnou síť i na 
ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce. Odběr minerálních 
olejů a pneumatik musí výrobce zřídit ve všech obcích s rozší-
řenou působností, případně dalších, které o to požádají. Zpětný 
odběr baterií, akumulátorů, elektrospotřebičů, autovraků, mine-
rálních olejů i pneumatik je pro občany bezplatný.

Sníží se administrativní zátěž podnikatelů
Zákon zásadním způsobem sníží administrativní zátěž přede-

vším malých a středních podnikatelů. Hlášení o produkci odpadů 
se budou podávat elektronicky. Zvýšením minimální hranice, při 
které vzniká původcům odpadů povinnost podávat roční hlášení 
o produkci a nakládání s odpady, z 50 na 100 kg nebezpečných 
odpadů a z 50 na 100 tun ostatních odpadů, se sníží počet 
ohlašovatelů o 40 %. To bude opět znamenat významnou úlevu 
především pro drobné podnikatele. Ti přitom doposud hlásili 
údaje o produkci pouhých 1,5 % celkového množství evidovaných 
odpadů. Podnikatelé tak ušetří více než 150 milionů korun.

Jednorázové nákupní tašky nebudou zdarma
Podle kvalifikovaných odhadů se v českých obchodech ročně 

zdarma rozdají až tři miliardy plastových tašek, což představuje 
ročně 9 000 tun plastů vyráběných z dovážené ropy. Volně odho-
zené tašky zvyšují obcím náklady na úklid veřejných prostranství 
a ohrožují život zvířat. Nově už obchody nebudou moci tašky 
rozdávat zdarma a jejich cenu plošně promítat do jiných výrobků. 
Každý obchod ovšem bude nadále rozhodovat, kolik přesně za 
tašku zákazníkovi naúčtuje.

-	MŽP	-
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 1. Malý objem chemikálií – ekologičtější než klasické metody.

 2. Automatické načtení parametru spektrofotometry HACH LANGE.

 3. Zpětný sběr použitých kyvetových testů.

 4. Statisticky zpracované a zdokumentované metody.

 5. Nenáročné na čas a provedení – vhodné do terénu i do laboratoře.

 6. 10-ti násobné proměření kyvety = přesný výsledek.

 7. Velké množství parametrů a rozsahů měření.

 8. Návaznost na ISO normy.

 9. Bezpečnější manipulace – uživatel je v minimálním kontaktu

  s chemikáliemi.

10. Levnější – vytvořte si s námi cenovou analýzu! 

Úspora s kyvetovými testy 
HACH LANGE

NGE.

ratoře.


