




Šrotované stromy

Myslím si, že na něco mám docela dobrou paměť. Skoro slo-
ní. Tak bych ledasco vsadil, že asi před dvěma, třemi lety, také 
v předjarní čas, nastalo zběsilé kácení stromů podél cest. Když lidé 
mrmlali tak, že by se mohli naštvat, tak se dva příslušní ministři 
dohodli, že takhle to dál nejde, že přece jenom ty stromy podél 
starodávných, nyní vyasfaltovaných cest, majících často původ 
v předstředověkých stezkách, jsou potřebné a kácení stromů jen 
proto, aby se zvýšila domnělá ochrana řidičů, je nepřípustné. 
Sešlo se pár let, lidé zapomněli a „údržba“ silnic opět nastarto-
vala motorovky. Dále to šlo jako přes kopírák. Nakonec si Bendl 
a Bursík poklepali po ramenou, jak jsou dobří, když dalšímu 
kácení stromů zabránili. Houby zabránili! Ještě 31. března u nás 
káceli stromy, které všechny jistě pamatovaly hospodářskou krizi 
třicátých let. Na ouřadě mě vysvětlili, že kácení těch stromů už 
nešlo zabránit, jelikož bylo povoleno. Ono sice jde podle správní-
ho řádu povolení zrušit či aspoň pozastavit, když došlo ke změně 
podmínek. Ale vysvětlujte to moci úřední! Za kolik let zase přijde 
ke slovu salámová metoda a další stromy padnou?

V obdobných případech mívám asociální představy, kterými 
mě před léty infikoval jeden starý moudrý muž, když mi vyprá-
věl o obou světových válkách, které prožil jako voják. Říkal, že 
z vrcholu svého stáří neví, jestli se na válku má dívat jako na 
poloprázdnou či poloplnou sklenici. Je sice pravda, že ve válkách 
umírá mnoho lidí, ale prý jsou na světě lidé rozděleni tak asi po 
polovině na dobré a špatné. A těch špatných že mu líto není… 
S havarovanými na silnicích je to obdobné. Jen bych řekl, že 
havaruje více špatných, než dobrých lidí. Oni k tomu mají pre-
dispozice ve své skryté agresivitě a zamindrákování. A kvůli nim 
se zbavovat těch velikánů, které tady často byly, když my jsme tu 
ještě nebyli, a mohly by být i tehdy, až my tu většinou nebudeme, 
mi připadá hloupé.

No a ještě k tomu chtějí zavést šrotovné na auta. Prý, aby se 
stimulovala spotřeba. Ale v dezolátním stavu je toho více, třeba 
většina populace má v domácnostech spotřebiče, které už jsou 
léta po technické životnosti. Tak proč nepřispívat na šrotovné 
lednic, sporáků, televizí? No a každý občan ví, v jakém stavu jsou 
naše silnice, a každý vodohospodář ví, v jakém stavu jsou naše 
kanalizace. Když už stát chce rozhazovat peníze, tak by z nich jistě 
šly postavit lepší Hladové zdi než nová auta na silnicích. Docela 
se mi výjimečně líbí nápad pana Bursíka, podporovat zateplení 
a výměnu oken co nejšířeji. Myslím, že i podpora výroby z obnovi-
telných zdrojů je správným rozhodnutím, byť vím, že jde o drahou 
záležitost. Ale je to věc perspektivní, či alespoň nadějná.

Ing. Václav Stránský
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Kořenové čistírny 
odpadních vod:  
Dvacet let zkušeností 
v České republice
Jan Vymazal

Klíčová slova
kořenové čistírny – čištění odpadních vod – organické látky – rákos 
obecný – živiny

Souhrn
Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) se používají již více 

než 40 let, ale v České republice byla první KČOV uvedena do 
provozu až v roce 1989. Dosud bylo u nás uvedeno do provozu asi 
250 KČOV a až na několik výjimek byly všechny KČOV navrženy 
pro čištění splaškových vod. Dosavadní zkušenosti ukazují, že 
KČOV vykazují vysokou účinnost při odstraňování organických 
a nerozpuštěných látek a bez problémů splňují požadavky na 
kvalitu odtékající vody. Eliminace organických a nerozpuštěných 
látek je prakticky nezávislá na ročním období. Odstraňování dusí-
ku a fosforu je nižší a eliminace amoniaku je ovlivněna teplotou 
odpadní vody. KČOV jsou vhodným způsobem čištění odpadních 
vod z malých zdrojů především tam, kde je potřeba odstraňovat 
organické a nerozpuštěné látky. 

u

Úvod 
Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou jedním z mnoha 

typů umělých mokřadů, které se využívají pro čištění odpadních 
vod. Podle běžně používané mezinárodní terminologie jsou KČOV 
klasifikovány jako umělé mokřady s horizontálním podpovrchovým 
průtokem [1]. Základním principem tohoto způsobu čištění je 
horizontální průtok odpadní vody propustným substrátem, který je 
osázen mokřadní vegetací. Substrát musí být dostatečně propustný, 
aby nedocházelo k jeho ucpávání a následnému povrchovému 
odtoku (obr. 1). Při průchodu odpadní vody substrátem dochází 
k čištění, které se uskutečňuje komplexem chemických, fyzikálních 
a biologických procesů. Hlavní funkcí rostlin v KČOV v našich 
klimatických podmínkách je zateplování povrchu filtračních polí 
v zimním období, poskytování podkladů (kořeny a oddenky) pro 
růst přisedlých bakterií a v omezené míře i dodávka kyslíku do 
filtračních polí a kumulace živin [1]. 

První pokusy s využitím KČOV prováděla K. Seidlová již začátkem 
60. let v Německu [2]. Tyto KČOV byly součástí tak zvaných hybrid-
ních umělých mokřadů, které kombinovaly KČOV a umělé mokřady 
s vertikálním průtokem. KČOV byly vždy jako druhý stupeň a byly 
vyplněny porézním filtračním materiálem. Ve druhé polovině 70. let 
20. století navrhl R. Kickuth použití jílovitých půd, které měly velmi 
dobrou filtrační schopnost, ale malou hydraulickou propustnost [3]. 
Zároveň navrhl plochu 2 m2 EO-1. První plnoprovozní KČOV byla 
uvedena do provozu v Othfresenu v roce 1974. 

Zásadní změnu v návrhu KČOV přineslo vyhodnocení provozu 
asi 80 KČOV, které byly uvedeny do provozu v polovině 80. let 
v Dánsku [4]. Výsledkem bylo zvýšení nutné plochy na 5 m2 EO-1, 
které jsou dostatečné pro odstraňování nerozpuštěných a organic-
kých látek. Další změnou bylo rozdělení celkové plochy KČOV do 
několika menších ploch, které měly širokou nátokovou hranu, aby 
nedocházelo k lokálnímu přetížení v úzkých 
polích. Ve druhé polovině 80. let se rozšířily 
KČOV do Velké Británie, kde se začal místo 
lokální zeminy používat hrubý štěrk, aby 
byla zajištěna dostatečná hydraulická pro-
pustnost a nedocházelo k rychlému ucpává-
ní filtračního lože. Hrubé filtrační materiály 
se používají i v současné době [5]. 

V současné době jsou KČOV využívány 
pro čištění různých typů odpadních vod 
prakticky po celém světě (tab. 1). Nejvíce 

KČOV je v Německu (cca 50 000), USA (cca 10 000), Velké Británii 
(1 200), Rakousku (1 000), Itálii (600), Portugalsku (400), České 
republice (250) nebo Polsku (150). I když kořenové čistírny jsou 
většinou navrhovány pro malé zdroje znečištění, z technologického 
hlediska prakticky neexistuje omezení velikosti plochy. Jako příklad 
velké KČOV mohou sloužit KČOV Beja (Portugalsko, 22 800 m2, 
dočištění pro 24 500 EO), Billingham (Velká Británie, 49 000 m2, 
průmyslové odpadní vody) nebo Heglig (Súdán, 240 000 m2, 60 000 
m3/d odpadní vody z ropných polí, obr. 2).

Kořenové čistírny v České republice
V České republice byla první experimentální KČOV postavena 

v roce 1989, do roku 2008 bylo u nás uvedeno do provozu (nebo je 
ve výstavbě) téměř 250 KČOV (obr. 3). Nejvíce KČOV je navrženo 
jako malé domovní čistírny (do 20 EO) a pro malé obce 100–500 EO. 
V obou těchto kategoriích je v provozu asi 80 KČOV (obr. 4). Největ-
ší KČOV byla navržena v Osové Bitýšce (1 000 EO), ve Spáleném 
Poříčí jsou v provozu dvě KČOV (se společným odtokem) celkem 
pro 1 200 EO. Až na několik výjimek, byly všechny KČOV navrženy 
pro čištění splaškových vod. Dostupné údaje ze 192 KČOV uka-
zují, že průměrná návrhová specifická plocha filtračních polí je 
5,1 m2 EO-1 (medián 5,0 m2 EO-1). 

Jako předčištění se u nás nejčastěji používají septiky (pro domov-
ní čistírny) a kombinace česlí a štěrbinové nádrže (pro obecní 
čistírny). V případě čištění odpadních vod z jednotné kanalizace je 
nutné zařadit i lapák písku a štěrku. Filtrační pole jsou oddělená od 
podloží nepropustnou bariérou, nejčastěji platovou fólií. Jako filtrač-
ní materiál se v současné době používá štěrk nebo drcené kamenivo 
(frakce 4–8 nebo 8–16 mm). Nejčastěji používanou rostlinou je u nás 
i po celém světě rákos obecný (Phragmites australis). V České repub-
lice se často používá i chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), 
která se vysazuje většinou v kombinaci s rákosem [6]. V poslední 
době se uplatňuje i zblochan vodní (Glyceria maxima). Malé domov-
ní čistírny využívají celou řadu druhů, které mají i okrasnou funkci 
(např. kosatec bahenní – Iris pseudacorus) (obr. 5). 

Účinnost čištění
Organické a nerozpuštěné látky

Organické látky jsou odstraňovány v KČOV především mikrobi-
álními procesy, a to jak aerobními, tak anaerobními. Nerozpuštěné 
látky jsou odstraňovány především fyzikálními procesy sedimentace 
a filtrace. Účinnost KČOV při odstraňování organických a nerozpuš-
těných látek je shrnuta v tabulkách 2 a 3. Z výsledků je vidět vysoká 
účinnost a také skutečnost, že průměrné hodnoty na odtoku jsou 
výrazně nižší, než stanovuje Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. (novela 
229/2007 Sb.) pro čistírny odpadních vod do 500 EO (BSK5: 40 mg.l-1, 

Obr. 1. Schematické znázornění kořenové čistírny
1 = distribuční zóna (kamenivo, 50-200 mm), 2 = nepropustná bariéra 
(většinou plastová fólie), 3 = filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené 
kamenivo, většinou frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm), 4 = mokřadní vegetace, 
5 = výška hladiny vody ve filtračním loži, 6 = odtoková zóna (kamenivo 
150-200 mm), 7 = sběrná drenáž, 8 = regulace výšky vodní hladiny.

Splašky Jednotná i oddílná kanalizace, domovní 

Průmysl
Potravinářský (např. výroby sýrů, zpracování mléka, pivovary, lihovary, 
vinařství), chemický, kožedělný, papírenský, textilní, těžba a zpracování 
ropy 

Zemědělství Vepříny, kravíny, drůbežárny, rybí farmy, sádky

Splachové a drenážní  
Dálnice, městské intravilány, parkoviště, letiště, zahradnictví, golfová 
hřiště, zemědělství, uhelné a rudné doly

Průsaky Skládky pevného odpadu, kompostárny

Tab. 1 Typy odpadních vod, pro jejichž čištění se využívají kořenové čistírny [podle 6]
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CHSK: 150 mg.l-1 a NL: 50 mg.l-1). Zkušenosti 
ukazují, že KČOV jsou schopny velmi dobře 
odstraňovat organické látky ze splaškových 
vod z oddílné i jednotné kanalizace (tab. 
4). Pávě možnost využití pro odpadní vody 
s velmi nízkou vstupní koncentrací BSK5 činí 
KČOV velmi vhodnou alternativou pro malé 
obce s jednotnou kanalizací. Druhým fakto-
rem, který činí KČOV vhodnou technologií 
pro čištění naředěných odpadních vod, je 
skutečnost, že KČOV se velmi dobře vyrovnají 
s kolísáním kvality přítoku. Jako příklad jsou 
uvedeny výsledky z KČOV Čistá u Rakovníka 
(obr. 6). V období 1995–2008 kolísaly vstupní 
hodnoty BSK5 mezi 6,3 a 270 mg.l-1, zatímco koncentrace na odtoku 
se pohybovala pouze v rozmezí 1,5 a 18 mg.l-1 (obr. 7). Výsledky 
uvedené v tabulce 4 také ukazují, že účinnost při odstraňování 
jak organických tak nerozpuštěných látek je velmi stálá v průběhu 
provozu čistírny. Obdobné výsledky ze zahraničí potvrzují stálost 
čisticího účinku [8]. Zavadil [9] uvádí, že při kontrole 62 KČOV, 
kterou provedla v roce 2000 Česká inspekce životního prostředí, 
nesplňovalo limity pro vypouštění organických a nerozpuštěných 
látek pouze 5 čistíren. 

Dusík a fosfor
Zatímco dusík je v KČOV odstraňován především mikrobiálními 

procesy, fosfor je odstraňován především srážením a sorpcí [10]. 
Ve splaškových odpadních vodách se dusík vyskytuje převážně ve 
formě amoniaku a vzhledem k tomu, že ve filtračních polích pře-
vládají anoxické/anaerobní podmínky, je oxidace amoniaku (nit-
rifikace) v KČOV velmi limitovaná (tab. 5 a 6). Následně je nízké 
i odstranění celkového dusíku. KČOV mají dobrý předpoklad pro 
denitrifikaci, ale koncentrace nitrátů na přítoku, případně nitrátů 
vzniklých při nitrifikaci, jsou většinou nízké [9]. I když eliminace 
v KČOV je poměrně nízká, množství NH4-N na odtoku je dobře 
korelováno s množstvím NH4-N na přítoku (obr. 8). Nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. (v novele č. 229/2007 Sb.) limituje pro čistírny větší 
než 500 EO koncentrace NH4-N na odtoku koncentrací 20 mg.l-1. 
Z tabulky 5 je vidět, že průměrná koncentrace NH4-N na odtoku 
a i medián jsou pod touto hodnotou, ale je nutné vzít v úvahu 
nízké koncentrace na přítoku, které jsou ovlivněny v mnohých 
případech naředěním odpadní vody. Pokud je amoniak hlavním 
cílem čištění, KČOV nejsou příliš vhodnou variantou čistírenské 
technologie. V případě, že je nutné eliminovat amoniak, lze 
KČOV kombinovat s umělými mokřady s vertikálním průtokem. 
Na tento typ umělého mokřadu se přivádí voda přerušovaně 
na povrch mokřadu, čímž se umožní odpadní vodě prosáknout 
a další dávka odpadní vody následuje až po uprázdnění filtru. 
Tím dochází k dobré oxygenaci filtru a následné velmi efektivní 
oxidaci amoniaku. Je-li KČOV zařazena za vertikálním filtrem, 
dochází zde k vysokému stupni odstranění dusičnanů vzniklých 
ve vertikálním filtru oxidací amoniaku. 

Odstraňování fosforu v KČOV je nízké (tab. 5 a 6) vzhledem 
k tomu, že u nás běžně používané materiály (praný štěrk, drcené 
kamenivo) mají velmi nízkou schopnost sorbovat nebo srážet fosfor 
[11]. V poslední době se začínají jako náplň filtračních polí v KČOV 
využívat v zahraničí materiály s velkou sorpční schopností (např. 
různé strusky, zeolity, kalcit, termicky expandované jíly). V tom-
to případě je však nutné filtrační materiál po vyčerpání sorpční 
kapacity vyměnit [1]. V České republice však příslušné nařízení 
vlády limituje koncentrace fosforu na odtoku z čistíren větších než 
2 000 EO, a proto odstraňování fosforu z malých zdrojů znečištění 
není zatím primárním cílem čištění. 

Eliminace dusíku a fosforu kumulací 
v nadzemní části rostlin (s následným seká-
ním biomasy) je poměrně malá a většinou se 
pohybuje v rozmezí 3–6 % zatížení dusíkem 
a 1–3 % zatížení fosforem [1,12,13] pro 
splaškové odpadní vody.

Bakteriální znečištění a těžké kovy
V kořenových čistírnách dochází k vysoké 

eliminaci mikrobiálního znečištění včetně 
patogenních a potencionálně patogenních 
bakterií kombinací biologických, fyzikálních 
a chemických procesů [14, 15]. Výsledky 
z našich i zahraničních KČOV ukazují, že 

BSK5 CHSK NL

přítok odtok účinnost přítok odtok účinnost přítok odtok účinnost

průměr 167 14,8 84,8 381 52 75,4 185 12,2 82,1

medián 104 9,9 89,4 232 42 80,5 87,3 8,9 88,8

min 3,6 1,0 9,2 2,6 5,0 0,9

max 2540 114 8500 238 4230 262

n 382 382 358 358 374 374

KČOV 66 63 66

Tab. 2. Vyhodnocení účinnosti odstraňování organických a nerozpuštěných látek v koře
nových čistírnách v České republice za období 19892007. Hodnoty v mg l1. n = počet 
ročních průměrů, KČOV = počet kořenových čistíren

BSK5 CHSK NL

přítok odtok přítok odtok přítok odtok

průměr 72.3 6,6 157 23.7 63,5 5,5

medián 39.8 3,9 96 18.9 32,5 3,3

min 2,18 0,20 8,5 1.2 2,3 0,2

max 1415 97 3154 376 435 150

n 236 223 226

KČOV 54 48 50

Tab. 3. Látkové zatížení KČOV organickými a nerozpuštěnými 
látkami v České republice. Údaje v kg ha1 d1. n = počet ročních 
průměrů, KČOV = počet kořenových čistíren

Ondřejov Zásada Spálené Poříčí Čistá

Přítok Odtok Přítok Odtok Přítok Odtok Přítok Odtok

1991 168 16

1992 161 38 8,2 2,4

1993 152 28 30,2 7,3

1994 330 16 19,6 4,4

1995 83 13 110 12,7 20,0 3,1 34 5,7

1996 106 13 150 34 15,8 3,0 34,5 7,3

1997 112 13 187 10 13,1 3,6 43 9,2

1998 137 12 44 3,0 17,6 6,7 85 4,9

1999 493 27 222 4,5 15,9 3,9 24 5,0

2000 571 30 302 6,1 101 3,9 39,6 5,0

2001 49 3,0 15,8 3,7 34,3 3,9

2002 169 15 240 34,5 12,0 4,3 53 5,1

2003 408 11 338 10,6 77,8 13,1 21,4 7,7

2004 148 6 176 9,6 100 6,4 87 6,8

2005 204 16 63 2,0 134 9,9 12,7 3,5

2006 340 2,6 200 7,3 175 11,8 8,7

2007 360 7,9 790 24,7 80 13,6 44,4 11,4

Tab. 4. Odstraňování BSK5 na KČOV, které čistí odpadní vody 
z oddílné (Ondřejov, Zásada) a jednotné kanalizace (Spálené 
Poříčí, Čistá). Jednotlivé hodnoty v mg l1 jsou roční průměry

Pcelk. Ncelk. NH4
+-N

přítok odtok účinnost přítok odtok účinnost přítok odtok účinnost

průměr 6,8 3,9 33,5 49,8 25,4 44,9 31,3 18,8 30,4

medián 5,3 3,0 36,1 38,8 23,5 47,1 25,9 16,9 34,4

min 0.40 0,01 8,0 0,5 1,9 0,1

max 34 21,1 158 76,7 153 80

n 222 81 260

KČOV 50 22 53

Tab. 5. Vyhodnocení účinnosti odstraňování živin v kořenových čistírnách v České 
republice za období 19892007. Hodnoty v mg l1. n = počet ročních průměrů, KČOV = 
počet kořenových čistíren
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Obr. 2. Kořenová čistírna v súdánském Hegligu pro čištění pro
cesních vod z těžby ropy. Foto Oceans–ESU

Obr. 6. Kořenová čistírna Čistá u Rakovníka pro 800 EO. Foto Jan 
Vymazal

Obr. 9 Kořenová čistírna Břehov u Českých Budějovic před pose
káním (horní snímek, únor 2008) a po posekání (dolní snímek, 
březen 2008). Foto Jan Vymazal

eliminace mikrobiálního znečištění je minimálně srovnatelná 
s účinností klasických čistíren [1,14].

Velmi častou otázkou provozu KČOV je eliminace těžkých kovů 
a jejich kumulace v rostlinách a sedimentech filtračních polí. 

Výsledky ze zahraničí i z České republiky jasně ukazují, že elimina-
ce těžkých kovů a dalších rizikových prvků v KČOV je vysoká [1,16]. 
Rozbory nadzemní biomasy prokázaly, že kumulace v nadzemních 
orgánech rostlin je minimální [17] a většina zadržených stopových 
prvků je uložena v sedimentech [18]. Dále bylo prokázáno, že kon-
centrace stopových prvků jsou většinou o dva řády nižší ve srov-
nání s limity pro lehké i ostatní půdy, a to i po 15 letech provozu 
[17,18]. Z tohoto důvodu není v žádném případě nutné klasifikovat 
nadzemní biomasu jako nebezpečný materiál. 
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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 
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Obr. 3. Počet kořenových čistíren (KČOV) uvedených do provozu 
v České republice od roku 1989. V roce 2008 jsou započítány 
i KČOV, které jsou ve výstavbě. Pro 15 KČOV nebylo možno při 
průzkumu v roce 2008 určit přesně dobu uvedení do provozu. 

Pcelk. Ncelk. NH4
+-N

přítok odtok přítok odtok přítok odtok

průměr 106 62,2 789 437 519 220

medián 79,2 49,1 672 393 390 221

min 5,2 0,12 144 35 16,8 9,9

max 778 440 1937 1141 4722 3262

n 154 58 159

KČOV 42 17 43

Tab. 6. Látkové zatížení KČOV živinami v České republice. Údaje 
v g m-2 rok1. n = počet ročních průměrů, KČOV = počet kořeno
vých čistíren

Obr. 4. Rozdělení 
KČOV podle 
návrhového počtu 
EO

Obr. 7. Odstraňování BSK5 na KČOV Čistá v období 1995–2008 

Obr. 8. 
Odstraňování  
NH4N na KČOV 
v České republice

Sezónní účinnost
Výzkumné práce, které byly zaměřeny na srovnání výsledků 

účinnosti čištění během vegetačního a mimovegetačního (zimní-
ho) období, byly provedeny na šesti KČOV velikosti 150–800 EO. 
Vyhodnocení významnosti rozdílů průměrných hodnot znečištění 
na odtoku z KČOV ukázalo, že statisticky průkazný rozdíl v čis-
tícím účinku mezi vegetačním a mimovegetačním obdobím byl 
zjištěn pouze pro amoniakální dusík. Pro organické znečištění 
a nerozpuštěné látky nebyl na vybraných KČOV potvrzen statis-
ticky významný rozdíl [19]. Obdobné výsledky byly zjištěny i na 
dalších KČOV v České republice [20, 21] a obdobné výsledky byly 
publikovány v zahraničí [1]. Lze tedy konstatovat, že v klimatických 
podmínkách ČR je možno počítat s vyhovujícím čisticím účinkem 
pro organické znečištění a nerozpuštěné látky i v mimovegetačním 
období. Pro amoniakální dusík je nutné počítat s horším čisticím 
účinkem v zimním období, ale je nutné si uvědomit, že limitní 
hodnota 20 mg.l-1 pro NH4-N platí pro období, kdy teplota vody na 
odtoku je vyšší než 12 oC. 

Provoz a údržba 
Kořenové čistírny odpadních vod vyžadují minimální, ale pra-

videlnou údržbu. V žádném případě nejsou KČOV „bezobslužná 
zařízení“. Běžná kontrola je především zaměřena na údržbu mecha-
nického předčištění (čištění česlí, kontrola a případné vyklízení 
lapáku písku a štěrku) a kontrolu nastavení výšky vodní hladiny ve 
filtračním poli. Průběžně je také nutné kontrolovat množství kalu 
v septiku nebo štěrbinové nádrži, a v případě potřeby nahromaděný 
kal vyvézt. Nedostatečná účinnost nebo špatná údržba předčištění 
má téměř vždy za následek únik většího množství nerozpuštěných 
látek do vlastní kořenové čistírny, což obvykle vede ke kolmataci 
(zacpávání) filtračního lože a následnému povrchovému odtoku. 
Povrchový odtok se však většinou objevuje jen na krátkém úseku 
za rozvodnou zónou a v žádném případě se nejedná o havárii nebo 
kolaps čistírny. Povrchový odtok má prakticky jen minimální vliv na 
účinnost čištění. Umělé mokřady jsou běžně navrhovány i s volnou 
vodní hladinou a tyto systémy mají srovnatelnou schopnost čistit 
odpadní vody. 

Poměrně nejasná je otázka údržby vegetace, především pak 
nutnost sklízení nadzemní biomasy. V mnoha zemích se vegetace 
vůbec nesklízí, a proto jsou vlastní filtrační lože uložena pod úro-
veň okolního terénu, aby se tento výškový rozdíl časem „zazemnil“ 
rozkládající se biomasou rostlin. V České republice existuje celá 
řada přístupů, z nichž nejběžnější je kosení vegetace na konci 
zimního období (obr. 9) vzhledem k tomu, že zateplování povrchu 
filtračních polí je jednou z nejdůležitějších funkcí rostlin v našich 
klimatických podmínkách. Na některých KČOV je nadzemní bio-
masa kosena na podzim, je ponechána na povrchu filtračních polí 
a odstraněna na jaře příštího roku. V některých případech je apli-
kována dosti pochybná metoda pálení biomasy „na stojato“ přímo 
ve filtračních polích. Na některých KČOV se nadzemní biomasa 
prakticky nesklízí. 

Investiční a provozní náklady
Vzhledem k tomu, že každá KČOV je do jisté míry „originál“, 

je velmi obtížné určit „průměrné“ investiční náklady, neboť tyto 

Obr. 5. Domovní čistírna Žitenice uvedená do provozu v roce 
1993. Foto Jan Vymazal
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náklady jsou výrazně ovlivněny místními podmínkami. Podle 
Beneše [22] kolísají investiční náklady na KČOV v rozmezí od 
4 166 Kč do 48 000 Kč na jednoho (návrhového) ekvivalentního 
obyvatele (průměr 17 272 Kč, medián 12 628 Kč). Tyto částky jsou 
však ovlivněny skutečností, že 41 KČOV, u kterých se podařilo získat 
ověřené investiční náklady, bylo budováno v průběhu 15 let. Při 
neustále se zvyšujících cenách ve stavebnictví jsou pak jednotlivé 
částky obtížně srovnatelné. V současné době se investiční náklady 
na obecní čistírny (včetně předčištění) pohybují okolo 16 000 Kč na 
jednoho ekvivalentního obyvatele, čímž se KČOV řadí do střední 
skupiny podle investiční náročnosti. V porovnání s investičními 
náklady, které jsou k dispozici z jiných evropských zemí (Polsko, 
Itálie, Španělsko), jsou investiční náklady (přepočítané na EUR) 
v České republice podstatně vyšší [1]. Údaje z České republiky 
i ze zahraničí se shodují při rozdělení celkové investiční částky na 
předčištění (cca 25 %), filtrační pole (cca 55 %) a ostatní náklady 
(cca 20 %). Na základě údajů z USA, Portugalska, Španělska a Čes-
ké republiky [1] lze investiční náklady spojené s filtračním polem 
rozdělit na zemní práce (průměr 13 %, Česká republika 7 %), cena 
a transport filtračního materiálu (průměr 42 %, ČR 53 %), plastová 
fólie (průměr 21 %, ČR 13 %), cena a výsadba rostlin (průměr i ČR 
7 %), ostatní (např. rozvodné a sběrné drenáže, rozdělovací a odto-
kové šachty; průměr 17 %, ČR 20 %). Z těchto údajů vyplývá, že 
velmi podstatnou část investic tvoří cena za filtrační materiál a jeho 
transport, což jsou položky, které mohou výrazně kolísat podle 
místních podmínek. 

Na základě údajů z 28 KČOV v České republice uvádí Beneš [22] 
průměrné provozní náklady 385 Kč/rok na jednoho ekvivalentní-
ho obyvatele. Provozní náklady tvoří většinou chemické rozbory 
odpadní vody, vyvážení primárního kalu z předčištění, mzdové 
prostředky pro obsluhu čistírny a náklady na sekání vegetace. 

Závěry
Kořenové čistírny se, tak jako ve většině vyspělých zemí, již 

běžně používají jako vhodná alternativa pro čištění odpadních 
vod z malých zdrojů znečištění. Jejich uplatnění je především tam, 
kde hlavním cílem je odstraňování organických a nerozpuštěných 
látek, tj. parametrů, které jsou limitovány pro čistírny odpadních 
vod do 500 EO podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (v novele 
č. 229/2007 Sb.). Pokud jsou KČOV dimenzovány pro odstraňo-
vání těchto látek, tj. 5 m2 na jednoho ekvivalentního obyvatele, je 
odstraňování amoniaku velmi limitované vzhledem k omezenému 
přísunu kyslíku do filtračních loží. Při použití běžných filtračních 
náplní, tj. praného štěrku a drceného kameniva, je eliminace fosfo-
ru nízká. V současné době však pro malé zdroje znečištění nejsou 
stanoveny limity na fosfor, a proto se nevyužívají speciální náplně, 
které umožňují vysokou eliminaci fosforu, ale jsou podstatně dražší. 
Beneš [22] uvádí na základě průzkumu, který se uskutečnil v roce 
2008, že ze 135 ohlašovatelů jich celkem 129 (téměř 96 %) označilo 
účinnost KČOV jako vyhovující. Většina KČOV, jejichž provoz byl 
označen za nevyhovující, však splňovala předepsané limity a za 
důvody „nevyhovující“ funkce byl označován „zápach“, případně 
povrchový odtok. 
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The paper deals with the use of constructed wetlands with 
horizontal subsurface flow (HF CWs) in the Czech Republic. HF 
CWs have been used for wastewater treatment for about four dec-
ades. However, the first fullscale HF CWs was built in the Czech 
Republic only in 1989. At present, about 250 CWs are in operation 
in the Czech Republic. Most systems are built to treat domestic or 

municipal wastewater. The treatment performance is very good in 
terms of removal of organics (BOD5, COD) and suspended solids, i.e. 
parameters which are limited in the discharge from small sources 
of pollution. Removal of nitrogen and phosphorus is lower. Con-
structed wetlands proved to be a suitable alternative for treatment 
of sewage from small sources of pollution up to about 1000 PE.

Nové normy z oborů 
hydrotechniky, hydrologie 
a hydromeliorací
Lenka Fremrová, Jiří Kaisler

Klíčová slova
normy – hydrotechnika – hydrologie – hydromeliorace

Souhrn
V roce 2008 bylo zpracováno několik revizí norem z oborů hyd-

rotechniky, hydrologie a hydromeliorací. V následujícím článku 
je uveden jejich přehled.

u

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství –  
Terminologie hydrotechniky 

Požadavek na vytvoření normy ČSN 75 0120 vyplynul z postu-
pu prací na revizích terminologických norem, zpracovávaných 
v rámci programu technické normalizace v oboru hydrotechniky, 
připraveného již v roce 1998. Názvoslovná norma ČSN 75 0120 byla 
zařazena do plánu technické normalizace koncem roku 2006, kdy 
bylo vzhledem k postupu prací na již zpracovaných revidovaných 
názvoslovných normách z oboru hydrotechniky zřejmé, že obsahují 
poměrně velké množství společných termínů. To se potom řeší 
množstvím odkazů na další terminologické normy z oboru, a nebo 
jsou stejné termíny definovány v různých normách odchylně, což 
potom působí potíže. Protože běžný uživatel terminologických 
norem z oboru hydrotechniky obvykle potřebuje při své práci 
všechny dosud vydané terminologické normy, bylo rozhodnuto 
dokončit probíhající program postupných revizí stávajících termi-
nologických norem s tím, že po dokončení revize poslední z nich 
budou tyto normy shrnuty do jedné víceoborové normy, nazvané 
Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky.

Norma ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hyd-
rotechniky obsahuje termíny a jejich definice, původně obsažené 
v následujících samostatných normách:
ČSN 75 0121:2003 Vodní hospodářství – Terminologie vodních 
toků
ČSN 75 0123:1991 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky 
– Jezy 
ČSN 75 0124:2003 Vodní hospodářství – Terminologie vodních 
nádrží a zdrží
ČSN 75 0125:2006 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotech-
niky – Přehrady
TNV 75 0126:2005 Vodní hospodářství – Názvosloví pro pozorování 
a měření na vodních dílech
ČSN 73 6524:1987 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky 
– Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb 
ČSN 75 0128:1989 Vodní hospodářství – Názvosloví využití vodní 
energie
ČSN 75 0129:1991 Vodní hospodářství – Názvosloví vodních cest

Cílem zpracování ČSN 75 0120 bylo, kromě odstranění dupli-
citně se vyskytujících termínů a jejich profesně orientovaných 
definic, také usnadnit vyhledávání jednotlivých termínů a lépe 
využít možností výpočetní techniky vzhledem k existenci elek-
tronických verzí norem. Norma obsahuje anglické, německé 
a francouzské ekvivalenty, které byly při revizi doplněny. V prů-
běhu prací bylo v rámci projednání návrhu řešení a na podkladě 
konzultací s účastníky připomínkového řízení rozhodnuto, že 
termíny, obsažené v normě, budou řazeny abecedně. Tato norma 
byla zařazena do třídy norem vodního hospodářství s třídicím 
znakem 75 0120.

Při projednání návrhu normy ČSN 75 0120 v roce 2007 účastníci 
jednání navrhli, aby do normy byly doplněny obrázky vrat plavebních 
komor a půdorysná schémata přelivů. Jednalo se o 20 obrázků. Dopl-
nění obrázků do normy a projednání definic s doplněnými obrázky 
bylo obsahem 2. etapy zpracování ČSN 75 0120 v roce 2008. 

Tvorba normy probíhala za úzké spolupráce s odborníky 
z Katedry hydrotechniky ČVUT v Praze, z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., Státní plavební správy, 
Pöyry Environment, a. s., Povodí Vltavy, s. p. a firmy VODNí DíLA 
– TBD, a.s. Konečný návrh normy byl předán do schvalovacího 
řízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-
šebnictví (ÚNMZ).

Změna Z 1 ČSN 75 0101:2003  
Vodní hospodářství – Základní terminologie 

Tato norma byla vydána v roce 2003, termíny obsažené v normě 
jsou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k novelizaci vodního zákona bylo potřeba některé ter-
míny upravit, aby byly s tímto zákonem v souladu. Konečný návrh 
normy byl předán do schvalovacího řízení ÚNMZ.

ČSN 75 0135 Vodní hospodářství – Terminologie 
hydrologie (revize ČSN 73 6530:1985) 

Názvoslovná norma ČSN 73 6530 Vodní hospodářství – Názvo-
sloví hydrologie byla vydána roku 1985. Norma je velmi rozsáhlá, 
obsahuje 539 termínů. Tyto termíny jsou rozděleny do jednotlivých 
částí normy takto:
I. Všeobecné pojmy
II. Hydrografie
III. Bilance
IV. Základní metody zpracování hydrologických dat
V. Hydrometrie 
VI. Hydrometeorologie
VII. Podpovrchové vody
VIII. Povrchový odtok
IX. Hydrologické předpovědi
X. Kryologie
XI. Limnologie

Vzhledem k zastaralosti normy je nutná její revize. Nová názvo-
slovná norma bude vycházet ze současně platného znění názvoslovné 
normy ČSN 73 6530, přičemž členění normy a jednotlivých kapitol 
bude přizpůsobeno současným metodickým pokynům pro zpracování 
norem. Norma bude uvedena do souladu s názvoslovím používaným 
v legislativě a v názvoslovných normách ČSN 01 1320 Veličiny, znač-
ky a jednotky v hydromechanice, ČSN 75 0101 Vodní hospodářství 
– Základní terminologie a ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Termino-
logie hydrotechniky, v ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových 
vod a ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod. 

Při revizi budou doplněny v oboru nově zaváděné termíny a ke 
všem termínům budou doplněny jejich anglické, německé a fran-
couzské ekvivalenty. Stávající norma obsahuje celkem 24 obrázků. 
V rámci revize bude posouzeno, kolik obrázků bude v revidovaném 
znění normy zachováno a případně bude zváženo jejich doplnění pro 
ilustraci nově zařazených termínů. Všechny prezentované obrázky 
budou překresleny s použitím výpočetní techniky. Členění normy 
z hlediska obsahového může být zachováno podle stávající normy. 
Je však navrženo zrušit obsahové členění normy a termíny v normě 
seřadit podle abecedy. Pro variantu první hovoří určitá kontinuita 
s předcházejícími oborově orientovanými způsoby členění, varianta 
druhá zase zjednoduší hledání termínů v tištěné podobě normy, pro-
tože nebude zapotřebí vytvářet rejstřík termínů. Zároveň by se tímto 
způsobem úplně odstranil problém oborového řazení některých ter-
mínů, jejichž význam přesahuje oborové členění stávající normy. 

V 1. etapě zpracování revize ČSN 73 6530 v roce 2008 byly zpra-
covány a projednány zásady řešení a byla zpracována revize textové 
části normy. Ve 2. etapě v roce 2009 budou doplněny anglické, 
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německé a francouzské termíny a obrázky a celý návrh normy bude 
projednán a dokončen. V rámci revize bude norma také přeřazena 
do třídy norem vodního hospodářství. Jako nový třídicí znak je 
navrženo číselné označení 75 0135. Na tvorbě normy spolupracují 
odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. 

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství – Terminologie 
eroze, meliorace a rekultivace půdy (souhrnná 
revize ČSN 75 0140:1988 Vodní hospodářství – 
Názvosloví hydromeliorací, ČSN 75 0142:1992 Vodní 
hospodářství – Názvosloví protierozní ochrany půdy 
a ČSN 75 0146:2000 Lesnickotechnické meliorace 
– Terminologie) 

Obsahem tohoto úkolu technické normalizace je revize navzájem 
souvisejících norem ČSN 75 0140, ČSN 75 0142 a ČSN 75 0146 
a jejich sloučení do jedné normy. Revize norem je nutná vzhledem 
k jejich zastaralosti a jejich sloučení je vhodné vzhledem k příbuz-
nosti oborů těchto norem. Termíny a definice budou uvedeny do 
souladu s názvoslovím používaným v legislativě a v názvoslovných 
normách ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 
a ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky. 

Sloučení stávajících terminologických norem ČSN 75 0140, ČSN 
75 0142 a ČSN 75 0146 do jedné normy umožní sjednotit stávající 
terminologii a zejména eliminovat opakované termíny, přičemž 
tak vznikne terminologická norma s mnohem širší oblastí použití, 
která bude zahrnovat oblast meliorací a hydromeliorací zemědělské 
a lesnické půdy a bude komplexně obsahovat působení erozních 
vlivů a ochrany proti nim. Z tohoto důvodu budou do normy dopl-
něny termíny ze souvisejících a dosud terminologicky nepokrytých 
oblastí eroze vyvolané působením sněhu a ledu, dalších druhů 
meliorace a rekultivace nebo revitalizace půdy, které dříve nebyly 
v žádné z těchto norem obsaženy. Protože dosud nebyla vytvořena 
terminologická norma, zabývající se termíny z oboru ekologie, 
byla do této normy vložena i kapitola obsahující některé termíny 
z tohoto oboru, a to především takové, které mají úzký vztah k erozi 
a následným protierozním opatřením.

V 1. etapě zpracování normy byly v roce 2008 vypracovány 
a projednány zásady řešení, byl proveden základní výběr termínů 
a revidovány jejich definice a byly vypracovány definice nově zařa-
zených termínů. Výstupem 1. etapy je návrh normy bez cizojazyč-
ných termínů. Ve 2. etapě zpracování v roce 2009 budou doplněny 
anglické, německé a francouzské ekvivalenty českých termínů 
a celý návrh normy bude projednán a dokončen.

Členění normy z hlediska obsahového může být přizpůsobeno 
původnímu oborovému členění stávajících norem. Je však navrženo 
zrušit obsahové členění normy a termíny v normě seřadit podle 
abecedy. Pro variantu první hovoří určitá kontinuita s předchá-
zejícími oborově orientovanými způsoby členění, varianta druhá 
zase výrazně zjednoduší hledání termínů v tištěné podobě normy, 
protože nebude zapotřebí vytvářet rejstřík termínů. Zároveň by 
se tímto způsobem úplně odstranil problém oborového zařazení 
některých termínů, jejichž význam přesahuje oborové členění jak 
nové, tak i stávajících norem. Tvorba normy probíhá za spolupráce 
s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod 
(revize ČSN 73 6561:1987)

Norma ČSN 73 6561 byla vydána v roce 1987 a od té doby došlo 
k mnohým změnám nejen v předpisech, ale i v souvisejících 
normách. Za dvacet let, kdy tato norma platila, došlo ke změnám 
zákonů a navazujících norem a hlavně k naprosté změně v archivaci 
a předávání dat, což souvisí s rozvojem v oblasti výpočetní techniky. 
Z těchto důvodů bylo potřeba tuto normu revidovat.

Došlo k rozdělení Československa a i vzhledem k časovému 
odstupu již pro evidenci údajů platí jiné předpisy. S ohledem na 
běžné uživatele se všechny údaje uvádí v kalendářních rocích 
(údaje za hydrologický rok lze rovněž poskytnout, ale je třeba si je 
vyžádat). Umístění objektů lze předat jako vrstvu v GIS. Všechna 
data jsou uložena v databázi Oracle, tím je umožněna větší pružnost 
ve splnění požadavků. Byla proto přepracována související část 
normy, týkající se získávání, ukládání a poskytování hydrologic-
kých údajů podzemních vod. Požadované údaje se nyní obvykle 
předávají v elektronické podobě v datových souborech typu ASCII. 
Monitoring jakosti podzemních vod nabyl na důležitosti. Podle 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/EC) je nyní 
kladen důraz např. i na režimy, které v normě vůbec nejsou zmí-
něny. Od roku 2003 jsou všechny získané kvalitativní údaje volně 
přístupné na internetu.

V rámci revize byla norma také přeřazena do třídy norem vodního 
hospodářství s novým třídicím znakem 75 1500. Na tvorbě normy 
spolupracovali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. 
Norma ČSN 75 1500 byla vydána v lednu 2009.

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků (revize 
ČSN 75 2101:1993)

Norma ČSN 75 2101 byla vydána v roce 1993, platí pro úpra-
vy přirozených i umělých vodních toků s povodím větším než 
5 km2 a pro jejich revitalizace. Norma je již zastaralá, bylo potřeba 
revidovat její technický obsah. Také citované a související normy 
i související právní předpisy již byly novelizovány a bylo nutné 
aktualizovat jejich seznamy. 

Norma je po revizi výhradně zaměřena na problematiku takových 
úprav, jejichž hlavním cílem je zlepšení environmentálního stavu 
vodního toku. Z textu normy byly proto vypuštěny pasáže zabýva-
jící se technickým řešením úprav toků, které řeší normy TNV 75 
2102 Úpravy potoků a TNV 75 2103 Úpravy řek. 

Do normy byly při revizi doplněny zejména tyto nové části: 
−	 zásady řešení včetně volby návrhových hydrologických veličin pro 

úpravy toku, jejichž cílem je zlepšení jejich ekologického stavu,
−	 posouzení možnosti zmírnění účinků povodní obnovou přirozené 

transformační schopnosti koryt toků i inundací,
−	 posouzení možností zmírnění nepříznivých účinků období sucha 

zvýšením retence povrchových i podzemních vod,
−	 zvýšení migrační prostupnosti toků.

Na tvorbě normy spolupracoval pan docent Ing. Aleš Havlík, 
CSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Konečný návrh normy byl 
předán do schvalovacího řízení Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví.

Rozborový úkol Rybí přechody
V roce 2007 byla v rámci rozborového úkolu „Prověrka technic-

kých norem z oboru hydrotechniky“ prověřena norma TNV 75 2321 
Rybí přechody a byla doporučena její revize vzhledem k tomu, že je 
již zastaralá. Norma určuje zásady pro navrhování a provoz rybích 
přechodů přes vodní díla na vodních tocích. Tuto normu by bylo 
potřeba revidovat vzhledem k tomu, že v současnosti se používají 
nové druhy těchto zařízení (balvanité rampy (kaskády) apod.). Také 
odkazy na citované a související normy jsou již zastaralé.

V Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) existuje tech-
nická komise TC 113 Hydrometrie, jejíž součástí je subkomise SC 2 
Stavby pro měření průtoku. V rámci této subkomise byl zpracován 
návrh normy ISO/DIS 26906 Hydrometrie – Rybí přechody na 
stavbách pro měření průtoku. V roce 2008 byl zpracován rozborový 
úkol, v jehož rámci odborníci posoudili možnost využití připravo-
vané mezinárodní normy ISO/DIS 26906 pro revizi TNV 75 2321 
a shromáždili další podklady. 

Návrh mezinárodní normy ISO/DIS 26906 byl rozeslán odbor-
níkům z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., z Ústavu biologie 
obratlovců AV ČR, z Českého rybářského svazu a z firmy Envisys-
tem s.r.o. Odborníci doporučili po schválení a vydání normy ISO 
26906 zavést tuto normu překladem do soustavy ČSN. Norma 
ISO 26906 se týká pouze rybích přechodů na stavbách pro měření 
průtoku a příslušná ČSN ISO 26906 tudíž nemá nahradit obecnější 
normu TNV 75 2321 Rybí přechody. V normě jsou řešeny některé 
typy rybích přechodů, které jsou pro podmínky České republiky 
nevyužitelné nebo jsou v současné době již překonané (Denilův 
rybí přechod). Při zpracování překladu normy ISO 26906 budou 
do normy doplněny vysvětlující (informativní) národní poznámky, 
které upozorní na to, které typy rybích přechodů jsou pro podmínky 
České republiky nevhodné.

Vzhledem k tomu, že norma ISO 26906 nepokrývá celou proble-
matiku, kterou řeší obecnější norma TNV 75 2321 Rybí přechody, 
je potřeba normu TNV 75 2321 revidovat. Na základě doporučení 
Komise pro rybí přechody při AOPK ČR vypracoval pan docent 
Ing. Stanislav Lusk, CSc., z Ústavu biologie obratlovců AV ČR 
podklad pro plánovanou revizi TNV 75 2321, který byl projednán 
v listopadu 2008. Vlastní text revize TNV 75 2321 bude zpraco-
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váván v průběhu let 2009 a 2010 a bude projednáván nejméně ve 
dvou kolech připomínkového řízení.

ČSN 75 3310 Odkaliště (revize ČSN 75 3310:1992)
Norma ČSN 75 3310 byla vydána v roce 1992. Platí pro navrho-

vání odkališť a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce; dále 
stanoví zásady provozu odkališť. U odkališť na území ovlivněném 
hlubinnou těžbou je nutno respektovat příslušné předpisy pro 
stavby na poddolovaném území. Norma neplatí pro kalová pole 
čistíren odpadních vod.

Revize normy byla nutná vzhledem k její zastaralosti a vzhledem 
k potřebě aktualizovat vazby na změněnou legislativu (na zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a na vyhlášku Ministerstva 
zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu 
nad vodními díly). 

Norma ČSN 75 3310 obsahuje také odkazy na řadu norem, které 
byly za dobu její platnosti revidovány a novelizovány. Normu bylo 
nutné uvést do souladu např. s novými normami, které lze využít 
při návrhu hrázového systému odkaliště (ČSN 75 2310 Sypané hrá-
ze, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže) a s novými názvoslovnými nor-
mami (ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie, 
ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky).

Při revizi normy ČSN 75 3310 byly využity nové poznatky pro 
navrhování odkališť a zkušenosti z jejich provozování. Revidovaná 
norma vychází ze znění stávající normy a byla rozšířena tak, aby 
obsahovala všechny podstatné aspekty odkališť jako specifických 
určených vodních děl po celou dobu jejich existence, se zřetelem 
na jednotlivé etapy: zásady pro projektovou přípravu a návrh, okol-
nosti související s výstavbou a vlastním provozem a nově i etapu 
ukončení provozu, rekultivačních prací a podmínek pro vyjmutí 
z evidence vodních děl.

Na tvorbě normy spolupracovali odborníci z organizací VODNí 
DíLA – TBD a.s., PP Projekt a Fakulta stavební ČVUT v Praze. Koneč-
ný návrh normy byl předán do schvalovacího řízení ÚNMZ.

TNV 75 4320 Závlahové kanály  
(revize ON 73 6952:1981) 

Oborová norma ON 73 6952 byla vydána v roce 1981, byla již zasta-
ralá. Platila pro navrhování a výstavbu hlavních a vedlejších, otevře-
ných i krytých závlahových kanálů a zařízení na nich. Problematika 
závlahových kanálů, zpracovaná v ON 73 6952, byla při revizi zcela 
přepracována a doplněna zejména o níže uvedenou problematiku:
• hydraulické řešení jednotlivých závlahových kanálů a kanálové 

sítě; 
• modernizaci způsobu regulace průtoku vody v závlahových 

kanálech; 

• ochranu závlahových kanálů před zanášením a eutrofizací; 
• rekonstrukci a revitalizaci závlahových kanálů, přírodě blízké 

řešení závlahových kanálů; 
• víceúčelové využití závlahových kanálů (např. k řízení vodního 

režimu přilehlého území).
Do informativní přílohy byl doplněn způsob výpočtu ztráty vody 

v závlahových kanálech.
Obsah normy byl aktualizován v souladu se současným právním 

stavem ve vodním hospodářství. Citované a související normy 
i související právní předpisy uvedené v ON 73 6952 již byly nove-
lizovány a bylo nutné aktualizovat jejich seznamy. Obsah normy 
bylo potřeba uvést do souladu například s normami ČSN 75 2101 
Ekologizace úprav vodních toků, ČSN 75 4100 Průzkum pro meli-
orační opatření na zemědělských půdách – Základní ustanovení, 
TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích, 
TNV 75 4931 Provozní řád závlah a TNV 75 4933 Údržba závlaho-
vých zařízení. Protože oborové normy již byly zákonem č. 142/1991 
Sb. zrušeny, byla norma ON 73 6952 při revizi transformována na 
odvětvovou technickou normu vodního hospodářství (TNV). 

Na tvorbě normy spolupracoval pan profesor Ing. Jan Šálek, 
CSc. Norma TNV 75 4320 byla vydána v lednu 2009, její distribuci 
zajišťuje HYDROPROJEKT CZ a.s.
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Several revisions of technical standards from the branches 
of hydrotechnics structures, hydrology and amelioration were 
prepared in 2008. Information about these technical standards is 
introduced in the following paper.

Vliv vegetačního 
krytu a stanovištních 
podmínek na aktuální 
evapotranspiraci 
Renata Duffková, Antonín Zajíček
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Souhrn
Na povodí Dehtáře (Českomoravská vrchovina) byly v letech 

2004–2006 zjišťovány průměrné denní hodnoty aktuální evapo
transpirace (ETA) a Bowenova poměru v závislosti na půdním 
typu (pseudoglej, kambizem), reliéfu terénu a pěstované plodině 
(orná půda, trvalý travní porost). Vliv půdního typu a reliéfu na 
výpar vody ze stanoviště se projevuje výrazněji v období s ome-
zenou či nulovou transpirací, tj. při převládající evaporaci. Za 
podmínek zapojeného zeleného porostu působí transpirace jako 
jednotící faktor výparu půdně nestejnorodého území. Vyrovnává 

rozdíly ve výparu i mezi různými půdními typy s odlišnou plodi-
nou. Přestože méně propustná půda (pseudoglej) byla odvodněna 
drenážním systémem, byla zde intenzita ETA vyšší než na neod-
vodněné propustnější půdě (kambizem), tzn. v souladu s působe-
ním fyzikálních půdních vlastností.

u

Úvod 
Aktuální evapotranspirace (ETA) je nejvýznamnější složkou 

bilance vody v krajině charakterizovaná výparem z povrchu půdy, 
vodní plochy a intercepční zdrže (evaporace) a rostlinstva (transpi-
race). Aktivně se podílí na produkci biomasy, formuje ochlazovací 
schopnost krajiny, přispívá v závislosti na půdním typu k tvorbě 
odtoku vody z povodí [1]. Intenzita tohoto procesu odráží integro-
vaný vliv meteorologických činitelů, obsahu vody v půdě, půdního 
typu, vegetace a hloubky kořenového systému [2]. 

Vliv půdního typu na evapotranspiraci závisí na jeho pórovitosti. 
Jílovité (jemně zrnité) půdy mají tendenci k vyšší pórovitosti [2], 
půdní vodní zásobě a evapotranspiraci [3] než písčité (hrubě zrnité) 
půdy. Největší vododržnost, tj. využitelnou vodní kapacitu, mají 
hlinité půdy, které sice mají nižší hodnotu polní vodní kapacity než 
jílovité půdy, ale naopak výrazně nižší bod vadnutí. 

Svahové zóny povodí se v hydrogeologii rozdělují na zdrojové 
a výtokové oblasti [4]. Pro podmínky krystalinika Českomoravské 
vrchoviny udává [5] ještě další oblast – transportní. V přirozených 
povodích teče podzemní voda ze zdrojových oblastí do výtokových 
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Obr. 1. Přehledná mapa povodí Dehtáře s vyznačením meteostanic 
a zón zranitelnosti půdy

Stanice
Svahová 
zóna

Nadmoř-
ská
výška 
(m)

Půdní typ BPEJ Půdní druh

Obsah 
jílnatých 
částic
(%)

Obsah 
středního 
písku
(%)

MKVK 
(% obj.)

Hydraulická 
nasycená
vodivost K
(mm.min-1)

Plodina
Odvod-
nění

Horizont. 
křivost

Vertik. 
křivost

Sklonitost
(°)

A 
Výtoková 
zóna

506 Pseudoglej 75011 Písčitohlinitá 27,7 31,8 39,89 -
Travní 
porost

ano
mírně 
konkávní

planární 2–3

B 
Výtoková 
zóna

513 Pseudoglej 75011 Hlinitá 30,3 25,5 39,84 0,07
Orná 
půda

ano planární konkávní 3–4

C 
Zdrojová
zóna

523 Kambizem 72914 Hlinitopísčitá 16,5 51,1 30,41 2,61
Orná 
půda

ne konkávní konkávní 5–6

D 
Zdrojová 
zóna

534 Kambizem 72914 Hlinitopísčitá 16,6 39,9 30,30 1,64
Orná 
půda

ne
mírně 
konkávní

konvexní 6–7

Tab. 1. Charakteristika umístění, půdy (vybrané zrnitostní kategorie, MKVK a K: průměr z 20–30 cm), plodin, odvodnění, křivosti 
a sklonu terénu jednotlivých meteorologických stanic.

oblastí. Zdrojové oblasti jsou části povodí, kde infiltrují srážky, 
které mohou být využity pro doplnění hladiny podzemní vody. 
Zaujímají nejčastěji nejvyšší oblasti povodí poblíž rozvodnice. Jsou 
zde předpokládány mělčí, kamenité půdy s vyšším obsahem písku 
a s velkou schopností infiltrace. 

Transportní zóna zaujímá především střední části svahů, srážky 
se transformují převážně na povrchový odtok, podzemní voda teče 
svahem dolů, hladina podzemní vody se dostává blíže k povrchu. 
Představuje spojnici mezi zdrojovou a výtokovou oblastí. 

Výtokové oblasti jsou části povodí, kde podzemní voda vytéká 
na povrch nebo do povrchového vodního útvaru. Nacházejí se 
v nejníže položených částech svahů a podél povrchových toků, mají 
sklon k povrchovému zamokření. Předpokládají se zde půdy hlubší 
s vyšším podílem jílu. Možnost infiltrace srážek je nízká. 

Na rozložení svahových zón má vliv reliéf terénu, jeho křivost 
a sklon. Vertikální křivost reliéfu (ve smyslu spádnice) určuje zrych-
lování nebo zpomalování toku vody a materiálu po svahu, intenzitu 
určuje sklon. Na vertikálně konvexních plochách dochází ke zrych-
lování toku, na vertikálně planárních k transportu a na vertikálně 
konkávních plochách dochází ke zpomalení toků vody a materiálu 
a k jejich akumulaci. Horizontální křivost reliéfu určuje míru konver-
gence (horizontálně konkávní) či divergence (horizontálně konvexní), 
na horizontálně planárních formách převažuje transport. 

Během vegetačního období proces transpirace výrazně transformu-
je vliv půdního typu a reliéfu terénu na pohyb vody, neboť přenos 
vody rostlinou se uskutečňuje řádově vyššími rychlostmi než je 
rychlost přenosu vzlínající vody v půdě bez vegetačního krytu [1]. 

Cílem článku je zjistit, jak půdní typ a jeho fyzikální vlastnosti 
ve spojitosti s reliéfem terénu a odvodněním ovlivňují výpar vody 
v povodí v závislosti na přítomnosti vegetace a její vývojové fázi. 

Materiál, metody
Popis povodí a meteorologických stanic

Povodí Dehtáře se nachází na Českomoravské vrchovině a jeho 
plocha je 57,9 ha, z toho odvodněná plocha představuje 19 ha. 
V povodí není vyvinuta permanentní povrchová vodoteč.

Z hlediska využití půdy je zájmové území tvořeno převážně 
zemědělskou půdou s minimálním zastoupením lesa. V nejnižší, 
jihovýchodní části povodí, se nachází travní porost na odvodněném 
bloku půdy. Zbývající zemědělská půda je využívána jako orná, 
převažuje pěstování obilovin. Z geomorfologického hlediska se jed-
ná o typ erozně–akumulačního reliéfu. Nejvyšší nadmořská výška 
je 549,8 m a nejnižší 497,0 m. Z hlediska klimatického členění je 
lokalita zařazena do klimatické oblasti mírně teplé. Roční srážkový 
úhrn je 660 mm, průměrná teplota vzduchu 7,0 °C. 

Pro území jsou charakteristické mělké zvodně, vázané na 
kvartérní propustné uloženiny, zóny zvětrání podložních krysta-
lických hornin, případně zóny přípovrchového rozpojení puklin. 
Substrátem jsou částečně migmatizované pararuly, které pozvolna 
přecházejí až do migmatitů. Kvartérní sedimenty jsou zastoupe-
ny svahovými písky a hlínami, které dosahují mocnosti 1–2 m. 
Hlavními půdními představiteli jsou kambizemě modální, litické, 
rankerové a kambizemě oglejené (odvodněná plocha). Z hlediska 
zrnitostního složení se vyskytují půdy hlinitopísčité, písčitohlinité 
a hlinité. Poblíž rozvodnice jsou půdy mělké s vyšším obsahem 
písku a často kamenité, ve středních partiích svahů převažují půdy 
písčitohlinité a v dolní části povodí, zejména v jeho ose, se vyskytují 
půdy hlinité, hlubší a těžší. 

Odvodňovací systémy byly vybudovány v roce 1977. Jedná se 
o systematickou plošnou drenáž nacházející se v západní polovině 

povodí. Rozchody sběrných drénů jsou 13 a 20 m, hloubka uložení 
sběrných drénů je 1,0 m, svodných 1,1 m; záchytné drény jsou 
uloženy v hloubce 1,1 až 1,8 m se štěrkovým obsypem. Systém je 
vyústěn do požární nádrže. Ve středních částech svahů byly zjištěny 
sezónní vzestupné pramenné vývěry, projevující se jako významné 
lokální a liniové zdroje zamokření [6].

Na povodí byly rozmístěny čtyři speciální meteorologické stanice 
(A, B, C, D, obr. 1) tak, aby zachycovaly různé půdní typy a druhy 
a svahové zóny (tab. 1). Na každé stanici byl umístěn měřící systém 
pro získání hodnot aktuální evapotranspirace (ETA), který obsahoval 
datalogger registrující data ze 2 čidel na měření teploty a relativní 
vlhkosti vzduchu ve dvou různých úrovních (0,5 a 2,0 m), ze  sen-
zoru měřícího bilanci radiační energie, ze dvou čidel na měření 
teploty půdy ve dvou hloubkách (0,1 a 0,2 m) a z čidla na měření 
toku tepla do půdy. Stanice B, C, D jsou v provozu pouze v průběhu 
vegetačního období. Stanice A, která byla vybavena navíc pyranome-
trem pro sledování intenzity globálního záření a čidlem pro měření 
rychlosti větru ve 2 m, byla v provozu celoročně. Měřicí jednotka 
snímala měřené hodnoty každou minutu a datalogger ukládal jejich 
desetiminutové průměry. 

Z hlediska hospodaření byl v okolí stanice A po celou dobu sle-
dování experimentu trvalý travní porost (TTP) sečený třikrát ročně 
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(koncem května, 2. polovina července, 2. 
polovina října - mulčování), v okolí stanic 
B-D byla v roce 2004 pěstována ozimá pše-
nice (setí 20.9.2003, sklizeň 25.7.2004), 2005 
jarní ječmen (setí 3.4., sklizeň 12.8.2005), 
2006 řepka ozimá (setí 22.8. 2005, sklizeň 
1.8. 2006).

Stanovení aktuální evapotranspirace 
na základě metody energetické 
bilance a Bowenova poměru

Výpočet ETA vychází z rovnice energetic-
ké bilance [7]:

 
(1)

kde Rn - radiační bilance [W.m-2], G 
- tok tepla do půdy [W.m-2], LE – tok tepla 
spotřebovaného na výpar [W.m-2] (L – sku-
penské teplo vypařování vody, E – hus-
tota toku vodní páry, tj. intenzita ETA,  
[kg.m-2.s-1]), H – turbulentní tok tepla [W.m-

2]
Rn a G jsou relativně jednoduše měřitel-

né, problém zůstává s určením H, který lze 
zjistit z tzv. Bowenova poměru β. Bowenův 
poměr vychází z teorie turbulentní difuze 
a při splnění určitých předpokladů jej lze 
vypočítat z vertikálního gradientu teploty 
a koncentrace vodní páry. Základním před-
pokladem je rovnost přenosových koefici-
entů pro vertikální turbulentní přenos tepla 
a vodních par za podmínky neutrálního 
zvrstvení atmosféry a dostatečně rozsáhlého 
porostu. 

Bowenův poměr, který je ukazatelem dostupnosti vody pro výpar 
stanoviště, je definován:

 (2).

Modifikací rovnic pro vertikální turbulentní přenos tepla [7] 
a přenos vodní páry [1] a zavedením pojmu psychrometrická kon-
stanta γ [kPa.°C-1] dostáváme rovnici:

 (3)

kde T2 – T1 – rozdíl teplot vzduchu [°C] a e2, e1 – tlak vodní páry 
ve dvou úrovních (0,5 a 2,0 m) v kPa. 

Kombinací rovnic (1) a (2) vypočítáme ETA:

 .3600 [mm.hod-1] (4)

Podmínky pro splnění teoretických předpokladů stanovení β, 
které nebývají splněny v ranních a nočních hodinách, ve dnech 
s oblačností a s významnou advekcí, byly zajištěny výběrem deseti-
minutových hodnot β v rozmezí 0,1–4,0. Následně byly vyloučeny 
desetiminutové hodnoty ETA (mm.hod-1) vyšší než 1 a menší než 0. 
Chybějící data ETA byla doplněna na základě regresního koeficientu 
funkční lineární závislosti vyhovujících hodnot ETA (tj. 0–1) a poten-
ciální evapotranspirace podle Penmana [8] včetně nulových nočních 
hodnot. Z kompletních desetiminutových hodnot ETA byla zjištěna 
průměrná denní intenzita evapotranspirace v mm.hod-1 a následně 
denní suma aktuální evapotranspirace (denní ETA, v mm.den-1).

Měření nasycené hydraulické vodivosti, stanovení zrnitosti 
a maximální kapilární vodní kapacity, statistické metody

Nasycená hydraulická vodivost půdy (K) byla měřena pomocí 
dvou soustředných válců metodou výtopové infiltrace, která 
zamezuje vsakování vody do stran [9]. Měření byla prováděna 
v kopaných sondách tak, aby byl charakterizován zvlášť 1. a 2. 
horizont. V tab. 1 jsou uvedené hodnoty K pro 2. horizont (B, C ve 
40 cm, D v 25 cm). 

Zrnitostní rozbor byl stanoven procentuálním zastoupením částic 
různých velikostních frakcí (jíl: < 0,001 mm, jílnaté částice: < 0,01 
mm, hrubý prach: 0,01–0,05 mm, jemný písek: 0,05–0,25 mm, 
střední písek: 0,25–2,0 mm). Třídění půdních frakcí bylo použito 
podle komplexního průzkumu půd ČR [10]. Následně byl stanoven 
půdní druh podle obsahu jílnatých částic (tj. frakce < 0,01 mm). 

Vzorky byly odebírány okolo jednotlivých meteostanic v hloubkách 
půdního profilu 5–10 a 20–30 cm. 

Pro posouzení půdní vododržnosti byla stanovena maximální 
kapilární vodní kapacita podle Nováka (MKVK: % objem kapi-
lárních půdních pórů odpovídající polní vodní kapacitě [11]). 
Zjišťuje se z hmotnostní změny po dvouhodinovém odsávání vody 
z Kopeckého válečku plně nasáklého kapilární vodou na suchém 
filtračním papíru.

Pro posouzení vlivu stanovištních podmínek zahrnujících půdní 
typ, druh vegetačního krytu, existenci odvodnění, křivost a sklon 
terénu na denní úhrny ETA stanovené jako průměr za hodnocené 
tříleté období byl využit párový t-test, který testoval hypotézu o rov-
nosti dvou průměrů s nastavenou hladinou významnosti P = 0,05 
(tab. 3). Odděleně bylo testováno období do počátku zrání – obdo-
bí 1 (tj. od počátku května do cca poloviny července) a období od 
počátku zrání – období 2 (do poloviny srpna). 

Pro posouzení infiltrační kapacity půdy byla na obr. 1 využita 
metodika vymezení rozsahu potenciálně zranitelných půd [12]. Tato 
metodika vychází z uplatnění kategorizace zranitelnosti půdy dle 
syntetické mapy zranitelnosti půdy a horninového prostředí z hlediska 
potenciální schopnosti infiltrace nutrientů do půdního a horninové-
ho prostředí. Zranitelnost půdního prostředí byla odstupňována 5 
kategoriemi (1 – maximální zranitelnost a infiltrace, 5 – minimální 
zranitelnost a infiltrace) určenými na základě informací z pětimístných 
číselných kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Výsledky a diskuse
Výsledky dokumentované v tab. 2 naznačují, že průměrná denní 

ETA se v období 2 (tj. od počátku zrání) výrazně lišila v závislosti 
na půdním typu a svahové zóně [13]. Oba zastoupené půdní typy, 
pseudoglej a kambizem, jsou charakterizovány výrazně odlišnými 
vybranými fyzikálními vlastnostmi (tab. 1) ovlivňujícími jejich 
retenční kapacitu. Pseudoglej (A a B) měl větší průměrný obsah 
JČ (A – 27,7 %; B – 30,3 %) a vyšší MKVK (39,9 %; 39,8 %) ve 
srovnání s kambizemí (C a D: JČ – 16,5 %; 16,5 %; MKVK – 30,4 %; 
30,3 %). Obsah SP byl naopak nejvyšší na kambizemi (C – 51,1 %; 
D – 39,9 %). Voda z půdního profilu pseudogleje (jemnější zrnitost) 
je pomaleji odváděna (menší K, tab. 1) a pro účely evapotranspirace 
je v půdním profilu více vody než v profilu kambizemě, kde byla 
zároveň zjištěna i větší K [3]. Absolutně nejnižší hodnota průměrné 
ETA na C je vázána na nejvyšší zastoupení obsahu SP.

Meteostanice Denní průměrná ETA (mm) Denní průměrný Bowenův poměr (-)

Do začátku 
zrání

Po začátku 
zrání

Vegetační 
sezóna 

Do začátku 
zrání

Po začátku 
zrání

Vegetační 
sezóna

A 3,17±1,40 3,38±1,29 3,23±1,36 0,52±0,23 0,47±0,20 0,50±0,22
B 3,24±1,49 3,15±1,25 3,21±1,42 0,54±0,39 0,94±0,86 0,67±0,61
C 2,96±1,48 2,50±1,06 2,81±1,38 0,67±0,32 1,44±0,79 0,91±0,62
D 3,07±1,29 2,64±1,04 2,93±1,23 0,64±0,29 1,40±0,82 0,87±0,62

Tab. 2. Tříleté průměry denní aktuální evapotranspirace (mm) a Bowenova poměru včetně 
směrodatné odchylky v období do/po začátku zrání a ve vegetační sezóně (2004–2006, 
poč. května–2. pol. srpna)

Vybraná kritéria pro porovnání Srovnávaný pár
P

Před zráním
Zrání/sklizeň 
z.p.

Stejný půdní typ (Pseudoglej)  
s různými zemědělskými kulturami

A (TTP) x B (orná půda) 0,8763 0,9222

Stejné zemědělské plodiny na různých 
resp. stejných půdních typech

B (pseudoglej) x C (kambisol) 0,0718 0,0024 *

B x D (kambisol) 0,5188 0,0258 *

C x D 0,2168 0,3837

Trvalý travní porost na pseudogleji (A) 
a zemědělské plodiny na kambizemi

A x C 0,0872 0,0001 *

A x D 0,6114 0,0019 *

Tab. 3. Dosažená hladina významnosti P pro párové porovnání průměrných denních 
hodnot ETA 

(* označuje zamítnutou nulovou hypotézu)
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Uvedené rozdíly v půdních typech, resp. 
utváření reliéfu, ovlivňovaly pohyb vody 
v půdě, do té míry, že v období 2 (tj. bez 
či s omezenou transpirací) byl zamítnut 
náhodný vliv stanovištních podmínek na 
průměrnou denní ETA (tab. 3). Průkazné 
rozdíly byly identifikovány nejen v případě 
odlišných půdních typů a zemědělských 
plodin (A vs. C, D), ale i v případě různých 
půdních typů se stejnými druhy plodin (B 
vs. C, D). Naopak rozdíly nebyly zjištěny 
v případě pěstování různých zemědělských 
plodin na jednom půdním typu (A vs. B). 

V období 1 (tj. do počátku zrání) byla 
rozhodující složkou výparu transpirace, 
která v době sledování nebyla téměř limito-
vána nedostatkem vody v půdě. Evaporace 
i transpirace jsou za podmínek dostatku 
půdní vláhy principiálně shodně řízeny 
meteorologickými činiteli, avšak pohyb vody 
v půdě při evaporaci je ovládán fyzikálními 
půdními vlastnostmi a přenos vody rostli-
nou sací silou kořenů, která proces výparu 
výrazně zintenzivní ve srovnání s pouhou 
evaporací [1]. Po srážce je voda infiltrovaná 
do půdy především využita pro transpi-
raci, tzn. že fyzikální půdní vlastnosti na 
její pohyb mají omezený vliv. Převažující 
transpirační složka tedy působí jako jedno-
tící činitel výparu půdně nestejnorodého 
území. Tvrzení dokládají výsledky t-testu, 
které nejenže nevykázaly průkaznost roz-
dílů stanic na odlišných půdních typech 
a sklonech, ale dokonce i stanic lišících 
se navíc druhem porostu. To znamená, 
že odlišné půdní vlastnosti, resp. křivost 
a sklon terénu ani rozdílná vegetace, nebyly 
natolik významné, aby se vyskytly průkazné 
rozdíly v denní ETA mezi stanicemi A vs. 
B vs. C, D. 

Obr. 2 a 3 znázorňují rozdíly mezi prů-
měrnými tříletými denními ETA a β jed-
notlivých meteorologických stanic, jejichž 
účelem je především prezentovat vzájemné 
relace sledovaných parametrů v závislosti na 
časovém období vegetační sezóny. V období 
plně transpirujícího zapojeného porostu jsou 
rozdíly ETA a β mezi stanicemi zanedbatelné. 
Zhruba od poloviny července (období 2) se 
začínají projevovat určité rozdíly vycházející 
z faktu, že slábne vliv transpirace a nabývá převahy účinek fyzikálních 
půdních vlastností a utváření terénu na výpar. 

Ačkoliv v půdním profilu pseudogleje je umístěn drenážní systém, 
z porovnání β jednotlivých stanic vyplývá, že vypařovací schopnost 
tohoto půdního typu je vyšší než kambizemě bez drenážního sys-
tému. Tento fakt dokládají relativně nízké průměrné hodnoty β na 
pseudogleji (A – 0,50, B – 0,67) ve srovnání s kambizemí (C – 0,91, 
D – 0,87). Nejvyšším hodnotám β na stanici C odpovídají nejnižší 
průměrné denní ETA spolu s nejnižší vypařovací schopností. Hod-
noty Bowenova poměru na propustné kambizemi začaly nástupem 
období 2 stoupat rychleji než na pseudogleji (stanice B). 

Závěr
Vliv půdního typu a jeho fyzikálních vlastností a morfologie teré-

nu na výpar stanoviště se výrazněji projevuje v období s omezenou 
či žádnou transpirací, tj. při převládající evaporaci. Za podmínek 
zapojeného zeleného rostlinného porostu působí transpirace, kte-
rá využívá pomocí sací síly kořenů podstatnou část půdní vodní 
zásoby, jako jednotící faktor výparu půdně nestejnorodého území. 
Vyrovnává rozdíly ve výparu dokonce i mezi různými půdními 
typy s odlišnou plodinou. Vegetace minimalizuje odtok v jakékoliv 
formě, omezuje průsak vody v zdrojových zónách, potažmo i dotaci 
hladiny podzemní vody. 

Přestože méně propustná půda (pseudoglej) byla odvodněna 
drenážním systémem, byla zde intenzita ETA vyšší než na neodvod-

něné propustnější půdě (kambizem), tzn. v souladu s působením 
fyzikálních půdních vlastností a nikoli zamokření.
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The effect of plant cover presence and site conditions on 
actual evapotranspiration (Duffková, R.; Zajíček, A.)
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In the period 2004–2006, in Dehtáře catchment of the Bohemo
Moravian Highland, average daily values of actual evapotranspi-
ration (ETA), together with the Bowen ratio, were estimated rela-
tive to soil types (stagnosol, cambisol), terrain relief, and culture 
(cultivated or permanent grassland). The impact of soil properties 
and terrain on water vaporization was more pronounced during 
the period of limited or no transpiration with evaporation being 
prevalent. With green cover, transpiration, which takes up a major 
portion of soil water storage through the suction force of roots, 
acted as an equalizing factor in vaporization from heterogeneous 
soil areas. Transpiration mitigated differences in vaporization 
among differing soils and crops. Although the experimental site 
with less permeable soil (stagnosol) had been drained, its ETA 
was higher than that of nondrained soil with higher permeability 
(cambisol), reflecting the influence of soil properties.

Ekologický potenciál 
rybích obsádek našich 
nádrží: Mohou nám 
okolní jezera sloužit jako 
referenční stavy?
Jan Kubečka, Jiří Peterka

Klíčová slova
údolní nádrže – důlní jezera – přirozená jezera – rybí obsádky 
– ekologický potenciál – eutrofizace

Souhrn
Česká republika prakticky nemá přirozená jezera s rybami. 

Definice dobrého ekologického stavu umělých vodních nádrží se 
může opírat o hledisko uživatelské nebo o hledisko podpory hod-
notných druhových společenstev. Pro druhý přístup lze s výhodou 
použít analogie hodnotných rybích obsádek v přirozených jeze-
rech sousedních států. Pro horské nádrže jsou vhodným modelem 
salmonidní jezera, pro čisté a hluboké nádrže jezera síhová, zatím-
co eutrofní vody balancují mezi vzácnějšími a čistšími systémy 
s velkým podílem rostlin a fytofilních ryb (zejména štika, okoun) 
a často degradovanými systémy candátocejnovými, které jsou 
u nás naneštěstí nejčastější. Zachování a podpora vzácnějších 
rybích společenstev je často v souladu s uživatelskou snahou 
zachovat dobrou kvalitu vody.

u

Parametry popisující údolní nádrže se s jezerními parametry 
většinou překrývají, ale modální hodnoty nejsou často identické. 
Pomineme-li zcela odlišné stáří, mívají nádrže obvykle kratší dobu 
zdržení a větší kolísání vodní hladiny. Při posuzování nádrží je třeba 
mít na zřeteli jak účel, pro který byly stavěny, tak i to, že v české 
krajině, která je od přírody bez jezer, přebírají údolní nádrže spo-
lečně s rybníky některé jezerní funkce. Zatímco údolní nádrže se 
v současné době prakticky nestaví, vznikají postupně nové umělé 
nádrže v jámách po těžbě nerostů.

RSV a nádrže
Rámcová směrnice vodní politiky EU č. 2000/60/EU přináší 

další úhel pohledu na stav těchto vod [1,4]. Koncepce přírodě 
blízkého stavu, který je považován za nejlepší ekologický stav, 
nutí přírodovědce k zamyšlení nad celou řadou vod, jak by vypa-

daly, kdyby se na nich nepodepsal vliv lidské činnosti. Umělé 
nádrže by v takovém případě neexistovaly. Názory na to, zda má 
smysl se jejich ekologickým stavem zabývat, se různí (pro stav 
umělých a silně modifikovaných vodních útvarů byl zaveden 
termín potenciál, tzn. umělé nádrže nemohou dosáhnout přírodě 
blízkého stavu, nýbrž potenciálu). Postupně se logicky prosazuje 
názor, že ekologický stav či potenciál umělých nádrží je pro ČR 
stejně důležitý, jako pro jezerní země stav jejich jezer. Ichtyologové 
mají k tomuto názoru blízko, neboť bylo nejednou konstatováno, 
že vývoj rybích obsádek nádrží a jezer má řadu společných prvků 
[5,7]. Není proto překvapivé, že pokud hledáme referenční stavy, 
které jsou charakterizovány co nejmenšími antropogenními vlivy, 
pak se zájmem sledujeme hledání kolegů v sousedních jezerních 
pánvích [2,3,6]. „Jezerní“ kolegové mají mnoho výhod. Stav jezer je 
ustálenější, v mnoha případech existují historická data o úlovcích, 
sahající do středověku, kdy byl antropogenní vliv malý, a také 
snaha definovat ekologický stav zde začala dříve než u nádrží. 
Použití jezer jako referenčních stavů znamená hledání odpově-
di, co by v dané lokalitě (nadmořská výška, expozice, podloží, 
přirozený přísun živin) žilo v jezeře daných parametrů (velikost, 
morfometrie, doba zdržení). 

Referenční ichtyologické stavy
Jaké referenční ichtyologické stavy máme vlastně k dispozici? Pro 

naše podmínky jsou nejužitečnější údaje z německých, polských 
a rakouských jezer. Bohužel i zde je nutno konstatovat, že dosavadní 
analýzy jsou spíše kvalitativní (přítomnost/nepřítomnost druhu), což 
má omezenou použitelnost při uvažování o žádoucím složení a abun-
danci ryb, jak to požaduje rámcová směrnice. Abychom pokročili 
v našich úvahách, získali jsme předběžné příklady typických rybích 
faun z předběžných výsledků Lake Fish Monitoring Group (obr. 1). 
Salmonidní jezera patří ve střední Evropě k nejvzácnějším a mají dvě 
těžiště výskytu: karpatsko-alpskou oblast s vysokou nadmořskou výš-
kou a Skotsko a Skandinávii, kde v mnoha částech tento typ převládá. 
Charakteristickým rysem je podstatná přítomnost lososovitých ryb 
(jezerní forma pstruha potočního Salmo trutta, Salmo marmoratus 
nebo nějaké druhy komplexu rodu Salvelinus). Příklady z rakous-
kých salmonidních jezer (obr. 1) ukazují, že lososovité ryby nemají 
ani zde jednoduchý život, neboť do jezer často pronikají okounovité 
a kaprovité ryby, které lososovité ryby poškozují predací i kompeticí. 
I tímto je situace v salmonidních jezerech a nádržích podobná, neboť 
podobný zápas o ekologický potenciál se odehrává v několika našich 
nádržích Krušných hor a Beskyd, v nichž lososovité ryby představují 
podstatnou část obsádky. 

Prakticky všechna jezera hlubší než 30 m mezi Alpami a jižní 
Skandinávií obsahují jeden nebo více druhů síhů. Podobně jako 
v některých amerických jezerech zde žije rybí obsádka dvoupatrová. 
V hladinových vrstvách zde obývají ryby kaprovité a okounovité, 
zatímco v dolním patře (obvykle pod 10 m) žijí populace síhů, kteří 
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Obr. 1. Procentualni složení rybích obsádek ve čtyřech základních typech známých z jezer 
států sousedících s ČR

jsou opravdoví jezerní specialisté (na rozdíl 
od mnohdy eurytopních druhů horního 
patra). Síhová jezera jsou velmi typickým 
fenoménem holarktických systémů a domní-
váme se, že patří k ekologickému potenciálu 
našich nádrží. Kdyby se na našem území 
přirozeně vyskytovala hluboká stratifikova-
ná jezera, měla by své síhy. Rod síh (Core-
gonus) se vyskytuje na všech příhodných 
místech od Itálie do Finska a navíc jsou 
v našich vodách dva druhy naturalizovány 
(Coregonus lavaretus a C. peled). Ve většině 
údolních nádrží brání rozvoji síhů kyslíko-
vé deficity v hlubších vrstvách, které jsou 
důsledkem nadměrné eutrofizace. Dokud 
tento stav trvá, je třeba se smířit s tím, že 
přežívání síhů zde má špatné vyhlídky. 
Síhové však patří do čistých nádrží, kde jsou 
schopni využívat planktonní produkci efek-
tivněji než kaprovité a okounovité druhy, 
které jsou méně hodnotné tržní i ekologickou hodnotou.

Zbylé skupiny mělčích jezer běžné v okolních státech se vyznačují 
převahou kaprovitých ryb s různým zastoupením okouna (množství 
okouna je nepřímo úměrné eutrofizaci). Za hodnotnější je obecně 
přijímán systém štikový (v Polsku štiko-línový), který se vyznačuje 
velkou průhledností a dobře vyvinutým pásem pobřežní vegetace 
s dobrými podmínkami pro přežívání a výtěr fytofilních ryb (štika, 
okoun, lín, perlín...). Eutrofnější systémy s nízkou průhledností jsou 
doménou cejna, cejnka malého, případně dalších kaprovitých ryb 
a z dravců zejména candáta obecného. Do cejno-candátového typu 
jezer patří jak přirozeně eutrofní jezera, tak i systémy degradované 
lidskou aktivitou.

Monitoring
Všechny uvedené systémy se vyskytují ve formě blízké přirozené 

i v podobách degradovaných. V současné době se rozpracovávají 
ukazatele, které by měly ekologický stav definovat. V roce 2008 byl 
spuštěn cyklus monitorování ekologického stavu největších českých 
nádrží. Pro monitorování byla rozpracována metodika využívající 
několika evropských norem a výsledky z českých nádrží tak budou 
v celoevropském snažení o inventarizaci ekologického stavu patřit 
mezi nejlépe srovnatelné. Lidská aktivita často postihuje nádrže ve 
větší míře než jezera. Proto je bohužel pravděpodobné, že některé 
naše nádrže poslouží kolegům z okolních zemí spíše jako příklady 
nedobrého ekologického stavu v důsledku antropogenní zátěže. 
V celoevropském snažení o pochopení vlivu jednotlivých stresorů 
a nápravu stavu jsou však i takovéto příklady velmi hodnotné 
a umožňují dát dohromady celé kontinuum. Od jezerních kolegů 
můžeme naopak získat postrádané referenční stavy, tj. stavy, ke 
kterým bychom měli naše nádrže strategicky směrovat. Výměna 
informací s geograficky blízkými jezerními sousedy bude pro hod-
nocení kvality rybích obsádek nádrží nezbytná. Zlepšování ekolo-
gického stavu není rozhodně beznadějné. Zájmy zlepšování kvality 
vody (pro vodárenství a rekreaci) a ekologického potenciálu rybích 
obsádek jdou v hustě zalidněné střední Evropě obvykle stejným 
směrem. Rovněž zájmy rybářských subjektů doznávají vývoj od 
jednoznačné orientaci na produkci směrem k obnově vzácnějších 
rybích obsádek s vyšším ekologickým potenciálem.

Poděkování. Studie byla podpořena Programem cíleného výzkumu 
1QS600170504 AV ČR a projektem GA ČR  č. 206/07/1392.
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Ecological potential of the fish stock of Czech reservoirs: 
Can we use the examples from the lakes of neighboring 
countries? (Kubečka, J.; Peterka, J.)
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Czech Republic lacks natural lakes with fish. The definition of 
good ecological potential can be driven either by user’s approach or 
by the view of protection of valuable species assemblages. The later 
approach can benefit from the analogies with the fish composition 
types in the natural lakes of neighboring states. Salmonid stocks 
represent good model for mountain reservoirs, clean and deep 
reservoirs can take the example from whitefish (coregonid) lakes 
while eutrophic waters balance between cleaner and more valuable 
systems with submerged macrophytes and larger representation of 
phytophilous fish (especially perch and pike) and often degraded 
breampikeperch systems, which are unfortunately the most com-
mon. Protection and support of valuable communities is often in 
agreement with user’s effort to maintain good water quality.
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Setkání vodohospodářů  
při příležitosti  
Světového dne vody 2009

Letošní slavnostní setkání se uskutečnilo 19. března na obvyklém 
místě v Národním domě KDŽ na Vinohradech. Zúčastnilo se ho 
více než 200 zástupců státní správy, vodohospodářských podniků 
a společností z oborů vodovodů a kanalizací, vodních toků, a dále 
inženýrských a projektových firem. 

V čestném předsednictvu předsedající konference Ing. Bc. Vla-
dimír Procházka, MBA, přivítal ministra zemědělství Mgr. Petra 
Gandaloviče, náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla 
Bláhu, CSc., náměstka ministra zemědělství Ing. Karla Turečka, 
předsedu Svazu vodního hospodářství ČR Ing. Miroslav Nováčka 
a předsedu SOVAK Ing. Františka Baráka. Úvodem slavnostního 
setkání postupně vystoupili představitelé obou rezortů, ministr 
zemědělství Mgr. Petr Gandalovič, náměstek ministra životního 
prostředí Ing. Karel Bláha, CSc., a náměstek ministra zemědělství 
Ing. Karel Tureček. 

Ministr Mgr. Gandalovič připomněl stálá rizika povodní a kon-
statoval lepší současnou připravenost všech subjektů zapojených 
do systému protipovodňové prevence, než tomu bylo v minulosti. 
Vyzdvihl pokrok v přípravě a realizaci staveb na ochranu před 
povodněmi, realizovaných v rámci Programu prevence, a to přes 
některé problémy, např. při získávání práv k dotčeným pozemkům. 
K oboru vodovodů a kanalizací zmínil některé problémy s admi-
nistrací Operačního programu Životní prostředí, které komplikují 
možnost financovat některé projekty nezbytné k implementaci 
směrnice o čištění odpadních vod. Přislíbil podpořit prioritní pro-
jekty z nového programu Ministerstva zemědělství, který umožní 
financovat stavby vodovodů a kanalizací za obvyklých podmínek 
dotačního titulu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací“. Dále zmínil připravovanou novelu vodního zákona, 
která by měla být do konce března předložena vládě. K nejčastěji 
diskutované záležitosti poplatků uvedl, že v současné ekonomic-
ké situaci nebudou nové poplatky uplatňovány a k postupnému 
zvyšování poplatků za odběry podzemní vody bude přistoupeno 
až od roku 2011.

Náměstek ministra Ing. Bláha se ve vazbě na letošní celosvětové 
zaměření Světového dne vody zaměřil na spolupráci na přeshra-
ničních vodách. Připomněl Úmluvu EHK/OSN o ochraně a využí-
vání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, kterou Česká 
republika ratifikovala v roce 2000. Dále zmínil širokou mezinárodní 
spolupráci se sousedními státy v rámci Komisí na ochranu vod 
mezinárodních povodí nebo na hraničních vodách.

Náměstek ministra Ing. Karel Tureček uvedl dvě současné 
priority vodního hospodářství. Nejprve zmínil implementaci 
směrnice o čištění odpadních vod, ohledně které se v současné 
době připravuje materiál do vlády. Ministerstvo zemědělství bude 
uplatňovat, aby bylo nalezeno řešení v současném přešlapování 
kolem financování relevantních projektů a přislíbil, že Ministerstvo 
zemědělství podpoří i ty projekty, které jsou problematické s ohle-
dem na podmínky přijatelnosti financování z OPŽP. Další prioritou 
je příprava novely vodního zákona připravovaná pro jednání vlády. 
Dále informoval, že rezort bude vždy usilovat o to, aby příjmy 
z poplatků byly vraceny zpět do systému vodního hospodářství. 
Z dalších priorit uvedl snahu o udržení financování potřeb veřej-
ných zájmů obou oborů vodního hospodářství z veřejných zdrojů, 
zejména půjčky EIB až do roku 2025.

Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva Svazu vodního 
hospodářství, vystoupil na téma problémů vodního hospodářství 
z pohledu Svazu vodního hospodářství. Nezabýval se však jen sou-
časnými problémy, ale v úvodu vyzdvihl i řadu předností českého 
vodního hospodářství ve srovnání s mnoha i vyspělými evropskými 
státy. Ohledně problémů se ztotožnil s předřečníky, zmínil navíc 
rizika související s možnými dopady současné hospodářské krize, 
která se začíná projevovat snižováním odběrů vody. Tato skutečnost 
znamená omezování příjmů za vodohospodářské služby, které 
poskytují jak státní podniky Povodí, tak i společnosti vodovodů 
a kanalizací. Ve svém důsledku to může znamenat budoucí pro-
blémy při kofinancování investic nebo při financování obnovy 
infrastruktury. V okruhu legislativy zmínil úspěšný dosavadní 
proces plánování v oblasti vod, avšak upozornil na nutnost včasné 

metodické přípravy dalšího cyklu plánování a to na základě vyhod-
nocení dosud provedených prací na Plánech oblastí povodí.

Předseda SOVAK Ing. František Barák úvodem zrekapituloval 
některé rozhodující sumární parametry oboru vodovodů a kanali-
zací v České republice. Společnosti vodovodů a kanalizací zajišťují 
ročně výrobu cca 1,5 mld. pitné vody, provozují více než 37 000 km 
kanalizací a 70 000 km vodovodů, a to v hodnotě více než 1 bilio-
nu Kč. S ohledem na stáří infrastruktury by bylo potřeba na řádnou 
obnovu cca 20 mld. Kč ročně, což je částka, kterou – s ohledem na 
současnou sociálně únosnou cenu vody – nelze dnes realizovat. 
Přitom dobrá péče a trvalá obnova je podmínkou pro dobrý stav 
vodohospodářské infrastruktury v budoucnu. 

Po tomto slavnostním zahájení vystoupili v následujícím bloku 
přednášek po přestávce Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru 
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství, a ředitel odbo-
ru fondů EU Ing. Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí a dále 
ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodář-
ství Ing. Radka Bučilová a Ing. Zdeněk Hledík z odboru vodovodů 
a kanalizací, oba z Ministerstva zemědělství. 

Ing. Miroslav Král, CSc., se prioritně zaměřil na současně připra-
vovanou novelu vodního zákona, která po vyhodnocení mezirezort-
ního připomínkového řízení s více než 1 000 připomínkami, z toho 
512 zásadními, bude připravena koncem března t. r. k předložení 
do vlády. Po dvouleté diskuzi o zaměření novely je současný návrh 
zaměřen na tyto hlavní okruhy:
• reflexe dosavadní praxe,
• snížení administrativní zátěže,
• nové právní prostředí,
• transpozice nových směrnic EU a „infingement“,
• nové ekonomické parametry.

Informoval o dosavadních nevypořádaných připomínkách zejména 
s rezorty Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životní-
ho prostředí. Podrobněji se zmínil o výzvě EK k nápravě neúplné 
i nesprávné transpozice Rámcové směrnice o vodní politice, která 
je jedním z impulzů na úpravu některých ustanovení vodního záko-
na. Z transpozice dalších směrnic EU uvedl směrnici 2007/60/ES 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Závěrem infor-
moval, že na základě vyhodnocení vodní bilance v povodích podle 
průměrného scénáře změny klimatu jsou připravovány tzv. Generely 
výhledových území pro akumulaci.

Ing. Jan Kříž, již tradiční účastník tohoto setkání při příležitos-
tech Světového dne vody, přednesl aktuální informaci k financování 
vodohospodářských projektů z operačního programu Životní pro-
středí. Soustředil se na programové období 2007 až 2013, ve kterém 
na problematiku vodohospodářských projektů je vyčleněno téměř 
50 % celkové alokace pro operační program Životní prostředí. Na 
opatření prioritní osy 1 jsou aktuálně plánovány finanční zdroje 
uvedené v tabulce.

Prioritní osa 1 Zlepšování VH infrastruktury mil. EUR

oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod 1 487,7

oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 400,7

oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní 100,2

Celkem 1 988,6

Ve prospěch optimalizace vodního režimu krajiny je plánováno 
využít 224,8 mil. EUR.

Dále uvedl některé aktuální informace k procesu dosavadní 
administrace vodohospodářských projektů:
• V rámci oblasti podpory 1.1, v naprosté většině orientované na 

plnění závazků směrnice o čištění městských odpadních vod, bylo 
do konce roku 2008 schváleno 232 projektů v objemu dotací 16,3 
mld. Kč a dále 3 velké projekty s celkovou dotací 2,7 mld. Kč.

• V poslední 7. výzvě bylo rámci oblasti podpory 1.1 podáno 95 
žádostí s požadovanou dotací přes 8 mld. Kč. a dále byly před-
loženy 3 velké projekty „Brno“, „Ostrava“ a „ÚČOV Praha“.

• V oblast podpory 1.3 doporučil řídící výbor dne 16.3. t. r. ke 
schválení 17 projektů v objemu cca 250 mil. Kč.

• V oblasti podpory 6.4 bylo v rámci 2. a 6. výzvy schváleno 559 
projektů v objemu 2,8 mld. Kč.
Ing. Kříž dále zmínil některé uplatňované i připravované nástroje 

týkající se administrace projektů prioritní osy 1.1. Zejména infor-
moval o :
• pozitivním vyjádření EK k nastavení finančního modelu,
• poradenství k aplikaci finančního modelu od dubna t. r.,
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• přípravě praktické pří-
ručky k výkonovým uka-
zatelům, včetně sankcí 
a monitoringu,

• očekávaném stanovis-
ku EK k problematice 
„oddělitelnosti“ infra-
struktury,

• problematických aglome-
racích, tj. těch, kde pro-
vozní smlouvy končí po r. 
2022 a kde celkový dotač-
ní deficit mimo pražských 
aglomerací představuje 
cca 800 mil. Kč.
Závěrem informoval 

o aktuálním plánu výzev 

procesu nového programu „ Výstavba a obnova infrastruktury 
vodovodů a kanalizací II“ platný pro roky 2009 až 2013. Celkový 
finanční rámec Programu je 9,1 mld. Kč, z toho:
• půjčka EIB   3,0 mld. Kč
• kapitola Mze   1,5 mld. Kč
• vlastní zdroje investorů  1,5 mld. Kč
• úvěry bez státní záruky  2,0 mld. Kč
• dotace územních rozpočtů 1,1 mld. Kč

Závěrem informoval o přípravě materiálu „Aktualizace strategie 
financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod“, který má být předložen vládě do konce 
března t. r. 

V rámci konference byla již tradičně uspořádána ve společenském 
sále vernisáž obrázků a básniček žáků prvního stupně základních 
škol, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené Ministerstvem zeměděl-
ství. Tématem prací byla letos problematika „vody“. Po skončení 
odborné části konference si je přítomní vodohospodáři se zájmem 
prohlédli. Již tradičně setkání předcházelo pátečnímu koncertu, 
letos v Betlémské kapli, a sobotnímu 15. reprezentačnímu plesu 
vodohospodářů na Žofíně. 

Letošní setkání vodohospodářů splnilo své odborné i společenské 
poslání a zájem účastníků potvrdil jeho opodstatněnost.

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

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
plechaty@vrv.cz

tak, že lze očekávat vypsá-
ní výzev na aglomerace pod 2000 EO i na opatření 1.2. (pitná voda) 
na podzim 2009.

Ing. Radka Bučilová podrobně informovala o zkušenostech z prv-
ních dvou let fungování Programu 129 120 – Podpora prevence před 
povodněmi II a dále o legislativních podkladech pro administraci 
tohoto programu v roce 2009. Z celkového plánovaného objemu 
dotačních zdrojů programu ve výši 10 mld. Kč bylo v roce 2007 
čerpáno 234,1 mil. Kč a v roce 2008 881,7 mil. Kč. V roce 2009 
se předpokládá čerpání již přesahující 1 mld. Kč. Z legislativních 
podkladů zmínila Ing. Bučilová aktualizaci a celkové zjednodušení 
Dokumentace programu, zrušení institutu navrhovatele s tím, že 
budou posuzovány jen projekty v úrovni vydaného územního roz-
hodnutí a dále zmínila prodloužení alokačního období Programu 
až do konce roku 2013. Pozitivně hodnotila přínos tzv. malé novely 
vodního zákona zejména v tom, že zavedením institutu vyvlastnění 
pro výkup pozemků pod stavbami na ochranu před povodněmi 
a uplatněním náhrad za omezení užívání pozemků v území 
určeném k rozlivu povodní umožní se zjednodušení a urychlení 
investorské přípravy těchto staveb.

Ing. Zdeněk Hledík připomněl finanční zdroje v rámci programu 
229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 
a odkázal na pravidla a postupy, které jsou zveřejněny na interne-
tu. Aktuálně informoval, že v roce 2008 byla přidělena dotace pro 
309 akcí v celkové výši 1 947 mil. Kč, z toho na projekty vodovodů 
783 mil. Kč a projekty kanalizací včetně ČOV 1 164 mil. Kč. Pozi-
tivní zprávou pro vodohospodáře byla informace o schvalovacím 
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Moderní kloubová dopravní a protierozní 
dlažba stavebnicového typu Tri-Lock, posky-
tuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb 
nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost 
a snadnou montáž bez použití malt a lepidel. 
Je vyráběna vibrolisováním betonové směsi, 
jejímiž základními komponenty jsou drcené 
kamenivo, písek, cement, plastifikátory a voda. 
Protierozní ochrana kloubovou dlažbou Tri-
Lock se používá k zabránění splavování zeminy 
nejen na hrázích, březích a dnech vodních toků, 
rybníků a nádrží, ale i na svazích, které vlivem 
stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) 
bez vegetačního krytu tak, aby je bylo možné 
uvést pod vegetační kryt. 
Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro vodní 
a inženýrské stavby a je vysoce flexibilní. 
Pokládá se suchou cestou. Lze jej aplikovat 
na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení 
postačuje jeho hmotnost a spolu s kloubovou 
vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto 

větrem, vodou nebo rostoucí trávou. Tri-Lock 
nezatěžuje životní prostředí. Je vysoce trvan-
livý, odolný proti mechanickému poškození, 
vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných 
ploch, bezpečný pro pojezd sekaček udržujících 
zeleň. Nepotřebuje obrubníky. Jeho pokládka 
je možná i pod vodou.  
Tri-Lock je stavebnicí s jednoduchou montáží 
a po celou dobu své životnosti bezúdržbový.

Navštivte nás: Stavební veletrh IBF Brno 2009, 21. 4. – 25. 4., pavilon A1, stánek 001
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ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE
S ohledem na růst odborné i společenské poptávky po komplexních 

projektech zaměřených na ochranu říční sítě ČR vznikl v roce 2008 ve 
VÚV T.G.M., v.v.i., odbor aplikované ekologie. Jeho hlavní náplní je analýza 
vztahů mezi různými úrovněmi biologické organizace vodních ekosystémů. 
Výzkum zahrnuje stanovení vlivu civilizačních faktorů a vývoj predikčních 
modelů stavu biologických složek vodních ekosystémů. Vodní organismy 
jsou  sledovány  na úrovni  jedinců,  populací  i společenstev. Současně 
jsou sledovány látky obsažené ve vodním prostředí, včetně jejich plošné 
bilance a cyklů, které přirozený vývoj společenstev ovlivňují. Pro stano-
vení konfliktních situací mezi přirozeným vývojem ekosystémů a vlivem 
civilizačních  faktorů  jsou  používány  především matematické modely. 
Součástí pracovní náplně je i expertní a posudková činnost a zapojení do 
procesu implementace legislativy Evropské unie v oblasti vodní politiky. 

Odbor je zaměřen na interdisciplinární programy s výsledky využitelnými 
pro komplexní koncepci ochrany přírody.
Hlavní zaměření odboru se promítá v činnosti dvou oddělení: 
Oddělení ekologie vodních organismů se orientuje na výzkum spole-

čenstev s ohledem na přirozený stav prostředí, sledování vztahů mezi 
vodním a suchozemským prostředím, stanovení vlivu klimatických změn 
na populace, vývoj predikčních modelů pro výskyt, migraci a reprodukci 
organismů a návrhy opatření zmírňujících vliv civilizačních faktorů, včetně 
záchranných programů.

Oddělení ochrany vodních ekosystémů analyzuje vztahy mezi zdroji zne-
čištění a jejich vlivy na jakost vod a kvalitu vodních ekosystémů, včetně sta-
novení významu cizorodých látek pro existenci biologických složek vodního 
prostředí. Součástí specializace je odborná podpora přípravy plánů oblastí 
povodí, vytváření hodnoticího systému stavu vod a referenčních podmínek 
vodních útvarů a výzkum plánování vodní bilance a užívání vod.

Program snížení znečištění 
LOsOsOVých A KAPROVých VOD

Věra Kladivová, Jitka Svobodová 

Klíčová slova
znečištění povrchových vod, lososové a kaprové vody, program opatření

Souhrn
Nařízením vlády č. 71/2003 Sb. bylo vyhlášeno 305 úseků lososo-

vých a kaprových vod. Na základě monitoringu jakosti vody byly zjiš-
těny úseky nevyhovující všem ukazatelům jakosti, které jsou uvedeny 
v legislativních předpisech. Byl vytvořen Program snížení znečištění 
povrchových vod, který zahrnuje 327 investičních akcí a dalších opat-
ření na zlepšení tohoto stavu. Aktuální stav plnění tohoto programu 
byl vyhodnocen k 31. 12. 2007. Míra realizace staveb se pohybuje 
okolo 64–65 %.

Lososové a kaprové vody České republiky byly vyhlášeny nařízením 
vlády č. 71/2003 Sb. jako povrchové vody vhodné pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Tento statut zajišťuje 
zvýšení  ochrany  vymezených  vod  před  znečištěním  a zlepšení  jejich 
jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro život ryb. Bylo vyhlášeno 
305 přesně vymezených vod: 174 lososových a 131 kaprových. Česká 
republika vymezila tyto vody obdobně jako ostatní státy EU na základě 
implementace směrnice 78/659/EHS o kvalitě sladkých povrchových 
vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za účelem podpory života ryb  
(v kodifikovaném znění 44/2006/EU). 
Lososovými  vodami  nazýváme  vody,  kde  jsou  podmínky  pro  život 

lososovitých ryb (Salmonidae) a lipana podhorního (Thymallus thymallus 
L.). Kaprovými vodami nazýváme vody, kde jsou podmínky pro život ryb 
kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů, jako je štika obecná (Esox 
lucius),  okoun  říční  (Perca fluviatilis)  a úhoř  říční  (Anguilla anguilla). 
Jako hlavní vodítko pro členění rybných vod byl zvolen řád toku (podle 
Horthon–Strahlera). Rozhraní  úseků  lososových a kaprových  vod byla 
určena podle nejnižšího výskytu štěrkových lavic nutných pro přirozenou 
reprodukci signálního druhu lipana podhorního (Thymallus thymallus L.). 
K podrobnému rozdělení všech úseků bylo použito podkladů rybářských 
svazů,  lokálních  expertů  i lokalit  (území)  Natura  2000.  Při  vymezení 
nebylo  přihlédnuto  k vlivu  současného  znečištění,  čímž  byly  splněny 
požadavky směrnice EU. 
Byl zaveden pravidelný měsíční monitoring jakosti vody všech úseků 

rybných vod, při kterém se sleduje přibližně 650 profilů v rámci monito-
rovacích sítí státních podniků Povodí a situačního monitoringu. Sledují 
se jak uzávěrové profily jednotlivých vyhlášených rybných vod, tak i profily 
doplňkové. Stanovuje se celkem 13 ukazatelů, pro které uvedené legis-

lativní předpisy určují přípustné limity. Mezi ně patří rozpuštěný kyslík, 
volný amoniak, amonné  ionty,  teplota, pH, celkový chlor,  ropné  látky, 
fenoly a veškerý zinek, které jsou pro vyhlášené vody závazné (manda-
tory). Další sledované ukazatele jsou zařazeny mezi tzv. cílové ukazatele 
(guide). Patří mezi ně BSK
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měď. Lososové vody mají v některých přípustných i cílových ukazatelích 
přísnější limity než vody kaprové. Na základě vyhodnocování monitoringu 
je pravidelně sledován vývoj jakosti vod v jednotlivých úsecích. Plnění či 
neplnění stanovených limitů ve vyhlášených „rybných“ vodách je před-
mětem reportingu všech členských států EU.
Na základě monitoringu bylo v roce 2003 zjištěno, že 81 úseků vod 

(33 lososových a 48 kaprových) nevyhovuje přípustným limitům jakosti 
vody. Pro zlepšení kvality vody v těchto úsecích byl proto vytvořen Pro-
gram snížení znečištění povrchových vod. Legislativním podkladem se 
stalo nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kde byl tento program vyhlášen 
a kde jsou tyto úseky vyjmenovány. V listopadu 2006 pak byl ve Věstníku 
MŽP (ročník XVI, částka 11) zveřejněn společný Metodický pokyn MŽP 
a MZe k zabezpečení plnění programu snížení znečištění povrchových vod 
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 
živočichů. Zahrnuje 327 investičních akcí a dalších opatření na zlepšení 
tohoto stavu. Většina těchto akcí se týká odkanalizování a čištění měst-
ských odpadních vod – výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV 
a dostavby a rekonstrukce kanalizačních sítí. Usnesením vlády č. 1401 
ze dne 2. 11. 2005  bylo plánováno vyhodnocení realizace vyhlášeného 
programu v polovině daného období, tedy do konce roku 2007. 
Byla  vyhodnocena  především  investiční  část,  což  je  231  opatření 

navržených k realizaci a týkajících se přímo odkanalizování a čištění měst-
ských odpadních vod. Investiční opatření byla navrhována pro 69 úseků 
rybných vod. V mnoha případech bylo čištění splaškových vod v textu 
programu navrženo pro celou skupinu malých obcí. V těchto případech 
byly obce seskupeny podle stupně realizace po několika stavbách a takto 
vzniklé skupiny pak byly hodnoceny samostatně.
Aktuální stav realizace staveb byl zjišťován dotazy na příslušných vodo-

právních úřadech, do jejichž kompetence dané stavby patří. Podrobnosti 
pak byly dohledávány na městských či obecních úřadech nebo u správců 
kanalizací či konkrétních provozů. Původní záměr – zjišťování aktuálního 
stavu pomocí dostupných registrů – narazil na časovou prodlevu nutnou 
k jejich doplnění. Stav realizace staveb za rok 2007 byl stanovován až 
v průběhu roku 2008 a následně bude doplňován do registrů (obr. 1).
Kritéria hodnocení staveb jsou uvedena v tabulce 1. Zahrnuty jsou zde 

i akce týkající se zemědělských objektů a rybníků. 
Bez realizace zůstalo do konce roku 2007 17 % všech akcí. Jde pře-

vážně o malé obce pod 500 EO. Většinou bylo konstatováno, že tyto obce 
vzhledem ke své finanční situaci v současné době neuvažují o realizaci 
žádné akce pro zlepšení kvality vody. V šesti případech jde o nerealizo-
vanou část  rozsáhlejšího  záměru  zlepšení stavu  v celé skupině obcí, 
například na Radbuze dolní a Zákolanském potoce. Do této skupiny byly 
také zařazeny dva průmyslové podniky, které mezitím změnily majitele 
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či charakter výroby. Jde o podniky na Loučné horní a Střele kaznějovic-
ké. Nerealizovány zůstaly avizované revitalizace menších vodních toků 
střední a jižní Moravy i návrh na odstraňování sedimentů z horních toků 
Litavy a Trkmanky.
V další skupině jsou obce, které o zlepšení čištění svých odpadních 

vod usilují a hledají možné finanční zdroje. Záměr do konce roku 2007 
ale nebyl realizován. Třetí skupina, kde jde o připravovaná správní řízení, 
usiluje o získání stavebního povolení a poté se bude ucházet o financo-
vání z různých programů.
Stavby, které v současné době probíhají, i stavby již realizované postup-

ně sníží přísun znečištění do rybných vod. Jakost vody se bude měnit 
a ryby a jiné vodní organismy se budou moci do takovýchto úseků vod 
postupně vrátit. Doufáme, že provoz nových zařízení se nestane zdrojem 

havarijních  úniků  nebo  zhoršení  jakosti  vody, 
které by celý proces vrátily opět na začátek. 
Kromě realizace konkrétních staveb byl vyhod-

nocen stav rozestavěnosti všech akcí v každém 
úseku, pro který byl Program snížení znečištění 
vyhlášen. Míra  realizace  staveb  se  pohybuje 
v průměru okolo 65 %. 
Míra  realizace  jednotlivých  akcí  v úse-

cích,  které  jsou  vyjmenovány  v nařízení  vlády 
č. 169/2006 Sb.,  je rozdílná. Maximální míry 
realizace dosahuje největší počet, tedy 15 úse-
ků. Mezi ně patří například Tichá Orlice choceň-
ská, Bílý Halštrov, ale  i Kyjovka dolní a Haná. 
Monitoring jakosti vody v průběhu dalších období 

ukáže, zda byla tato opatření dostatečná nebo zda bude nutné v rámci 
Plánů oblastí povodí provádět další opatření. Naopak ve čtyřech úsecích 
nebyl program realizován ani v nejmenší míře. Tento stav dokumentuje 
mapka na obr. 2, která pro přehlednost vyjádření ukazuje jen tři hladiny 
realizace – všechny stavby v úseku nerealizovány; v úseku jsou stavby 
ve stadiu realizace až do míry 90 %; v úseku jsou všechny stavby reali-
zované nebo blízké konečné realizaci.
Vztah mezi plněním limitů v jednotlivých úsecích a mezi mírou realizace 

staveb není zcela odpovídající, protože mnohé stavby byly realizovány až 
koncem roku 2007. I u staveb uskutečněných do konce roku 2006 nelze 
ještě předpokládat optimální provoz. Na mapce (obr. 2)  jsou znázorněny 
i výsledky plnění přípustných limitů lososových a kaprových vod za období 
2005–2007. Toto  trojletí  jsme vybrali proto, že  i reportingová povinnost 
jednotlivých států o stavu implementace směrnice 78/689/EHS o „sladkých 
vodách“ se vztahuje na tříleté období.
Součástí Programu na snížení znečištění jsou také další neinvestiční 

opatření  –  především  vyhodnocení  vývoje  rybí  populace  ve  vazbě  na 
kyslíkové či teplotní poměry ve vodním toku. Stav rybích společenstev 
byl z tohoto důvodu v roce 2006 sledován v 55 úsecích. Z tohoto počtu 
v 11 % rybných úseků bylo shledáno, že kyslíkový deficit způsobuje, že 
se v toku nevyskytuje přirozená rybí populace. Jde např. o Loučnou horní, 
Oskavu, Rusavu, Říčku, Klejnárku dolní a Vrchlici. V těchto úsecích je 
potřeba řešit nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku v připravovaných 
Plánech  oblastí  povodí.  V 55 %  úseků  jsou  již  hodnoty  rozpuštěného 
kyslíku v limitu, ale rybí populace  ještě není vyvážená. Většinou  je to 
způsobeno jiným znečištěním toku. Je nutné je dále sledovat a navrhnout 
opatření v Plánech oblastí povodí. Ve 34 % úseků je již vyrovnané rybí 

Stav realizace

Bez realizace

Záměr

Příprava – příprava podkladů až po územní rozhodnutí, příprava na stavební řízení

Příprava – udělené stavební povolení 

V realizaci – stavba probíhá

Realizováno

Realizováno + další zlepšení, jak si to vyžaduje situace rozrůstání obcí

Tabulka 1. Kritéria hodnocení staveb 

Obr. 2. Program snížení znečištění povrchových vod pro vyhlášené lososové a kaprové vody ČR

Obr. 1. Realizace investiční části Programu snížení znečištění povrcho-
vých vod
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společenstvo a i kyslíkové a teplotní poměry jsou v limitu. Úsek většinou 
splňuje přípustné limity nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
K neinvestičním opatřením se řadí kontroly hospodaření na rybnících 

ovlivňujících jakost vody některých toků a následné revize manipulačních 
řádů ze strany vodoprávních úřadů. Vzhledem k tomu,  že v současné 
legislativě není dostatečně zakotvena odpovědnost provozovatelů chovu 
ryb za jakost vody v toku pod rybníky nebo soustavami, byla tato část 
Programu snížení znečištění v roce 2007 bez realizace. 
Do poslední skupiny neinvestičních akcí náleží opatření s místní účin-

ností, jako třeba kontrola nečištěných odpadních vod z vinařské výroby. 
Patří sem také činnosti ČIŽP a vodoprávních úřadů při  revizi povolení 
vypouštění několika velkých znečišťovatelů na Lučině, Svratce, Ostravici 
a Bílině, které se budou řešit po 1. 5. 2009. 

Závěr
Byla vyhodnocena první polovina pětiletého běhu Programu snížení 

znečištění  povrchových  vod.  Investiční  část  programu  zahrnuje  232 
staveb. Míra všech realizací staveb se na konci roku 2007 pohybovala 
v průměru okolo 65 %. Opatření neinvestiční povahy se týkají průběžné 
činnosti a jejich účinnost bude souhrnně hodnocena v roce 2009, kdy 
platnost programů skončí. 
Nadále se očekává, že vliv rozestavěných i čerstvě dokončených staveb 

se na jakosti vody plně projeví až v dalších sledovaných obdobích. 
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Program for reduction of salmonid and cyprinid waters pollution 
(Kladivová, V., Svobodová, J.)

305 sectors of salmonid and cyprinid waters have been declared 
by government regulation No. 71/2003 Coll. Based on monitoring 
it was discovered that some sectors do not comply with all quality 
indicators, which are listed in the regulations. A Program for reduc-
tion of pollution of surface waters was created, which encompasses 
327 investment projects and other measures for improvement of the 
status. The actual status of the program fulfillment was evaluated as 
of December 31, 2007. The degree of completeness of the construc-
tions is about 64–65%.

aLKYLFenoLY, JeJiCH DeriVÁtY 
A BIsFENOL A V POVRchOVých 
VODÁch A VE VODÁch 
na oDtoCíCH z čistíren 
ODPADNÍch VOD

Petr Lochovský, Danica Pospíchalová

Klíčová slova
tenzidy, alkylfenoly, nonylfenolethoxyláty, bisfenol A, povrchové vody, 
odpadní vody

Souhrn
Práce je zaměřena na průzkum relevance alkylfenolů (4-terc- 

-oktylfenol a 4-nonylfenol), vybraných derivátů 4-nonylfenolu (mono- 
a diethoxylát 4-nonylfenolu, 4-nonylfenoxyoctová kyselina) a bisfeno- 
lu A v povrchových vodách říčních toků na území ČR v souvislosti se 
zdroji kontaminace těmito látkami na odtocích z komunálních čistíren 
odpadních vod. V rámci sledování bylo zjištěno, že jednoduché ethoxy-
láty a karboxyláty 4-nonylfenolu se významně podílejí na kontaminaci 
vodních toků nonylfenolovými látkami. V ČR a řadě dalších zemí EU 
nejsou zatím pro tyto látky legislativně stanoveny imisní limity. Zatímco 
koncentrační nálezy 4-nonylfenolu vesměs splnily požadavky pro imisní 
zatížení povrchových vod (NV č. 61/2003 Sb., směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/105/ES), nálezy jednoduchých ethoxylátů 
4-nonylfenolu překračovaly prakticky u všech analyzovaných vzorků 
vody nejvyšší přípustné imisní koncentrace platné v Holandsku, sta-
novené na základě Risk assessment reportu RIVM 601501019/2003. 
Koncentrační nálezy jednoduchých derivátů 4-nonylfenolu byly přitom 
jak v povrchových vodách, tak ve vodách na výpustech z čistíren 
odpadních vod vyšší než nálezy samotných 4-nonylfenolů. 

Koncentrační nálezy 4-terc-oktylfenolu a bisfenolu A lze na sledova-
ných lokalitách hodnotit jako nízké.

Úvod
Alkylfenoly  s osmi-  a devítiuhlíkovým  alkylovým  řetězcem,  zejména  

4-terc-oktylfenol (OP) a 4-nonylfenol (NP), patří k chemickým látkám, které 
nacházejí  velmi  široké  uplatnění  v řadě  průmyslových  odvětví. Menší 
část produkce se uplatňuje při výrobě fenolových pryskyřic nebo  jako 
stabilizátor v plastických hmotách, většina vyrobených alkylfenolů je však 
zpracovávána dále katalytickou adicí ethylenoxidu  na alkylfenolethoxyláty 
(ApnEO), které se osvědčily jako velmi účinné neiontové tenzidy. Výsled-
né chemické vlastnosti produktu značně závisejí na počtu přítomných 
ethoxyskupin a rozvětvení alkylového  řetězce. V čisticích prostředcích 
převažují alkylfenoly s počtem ethoxyskupin < 10 a rozvětvenými alkyly. 
Používají se zejména v následujících průmyslových oblastech: v textilním 
a kožedělném průmyslu, jako součást emulzí při opracovávání kovů, pří-
sada do mazacích prostředků a barev, při výrobě epoxidových pryskyřic, 
při aplikaci biocidů, v čisticích prostředcích, ve fotoprůmyslu, při výrobě 
papíru a v řadě dalších aplikací. 
Bisfenol  A (BP-A)  (4,4‘-dihydroxy-2,2-difenylpropan)  patří  z hlediska 

chemického složení k poněkud odlišným látkám, avšak byly u něj proká-
zány velmi podobné estrogenní účinky jako u alkylfenolů a jejich derivátů 
(Servos, 1999; Montgomery-Brown, 2003). Bisfenol A se používá při 
výrobě polykarbonátů a epoxidových pryskyřic, jako antioxidant při výrobě 
plastů  a hydraulických  kapalin,  k výrobě  hasicích  látek,  termopapírů, 
zubních plomb a v mnoha dalších aplikacích.
V porovnání  s hormony  (estrogen,  estradiol,  ethynylestradiol)  jsou 

estrogenní  účinky  všech námi  sledovaných  látek  o několik  řádů nižší 
(Gaido, 1997), avšak jejich koncentrační nálezy na odtocích z ČOV bývají 
naopak o mnoho řádů vyšší, nelze  tedy zcela vyloučit určitý negativní 
dopad na vodní prostředí. Na základě některých výzkumných prací byl 
rovněž  prokázán  synergický  účinek  estrogenně  aktivních  látek  (Silva, 
2002; Thorpe, 2003). V důsledku plošné aplikace lze přítomnost alkyl-
fenolových  látek  i BPA prokázat prakticky ve všech složkách životního 
prostředí, převážná většina se jich však dostává do vodního prostředí 
z výpustí  komunálních  a průmyslových  čistíren  odpadních  vod  (Giger, 
1995; Alder, 1997). Dalšími potenciálními zdroji kontaminace hydrosféry 
těmito  látkami mohou  být  aplikace  čistírenských  kalů  v zemědělství, 
popřípadě v omezené míře i přenos vzdušnou cestou.



�

Legislativní limity
V právním řádu EU jsou NP a OP zařazeny do skupiny prioritních látek 

(příloha X Rámcové směrnice 60/2000 EU)  a byly  publikovány údaje 
o stanovení jejich ekologického rizika (Hansen, 2002). Na základě této 
studie byly v povrchových vodách stanoveny nejvyšší přípustné koncent-
race NP 0,33 μg/l a OP 0,01 μg/l. Tyto hodnoty byly převzaty do českých 
právních norem a zohledněny  v imisních  limitech NV  č. 61/2003 Sb. 
a v novele tohoto nařízení č. 229/2007Sb. V prosinci 2008 vstoupila 
v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o nor-
mách environmentální kvality v oblasti vodní politiky. Pro nonylfenol je 
zde pro vnitrozemské povrchové vody uvedena roční průměrná hodnota 
normy environmentální kvality  (RP-NEK) 0,3 μg/l a nejvyšší přípustná 
koncentrace  (NPK-NEK)  2,0  μg/l.  Pro  oktylfenol  se  zde  uvádí  pouze 
koncentrační hodnota (RP-NEK) 0,1 μg/l. 
Pro deriváty alkylfenolů nebyly v ČR ani v rámci EU zatím stanoveny 

žádné imisní limity, ale například v Holandsku jsou používány nejvyšší 
přípustné  koncentrace  pro  jednoduché  ethoxyláty  i karboxyláty  (RIVM 
report 2003). V tabulce 1 jsou pro informaci uvedeny nejvyšší přípust-
né koncentrace alkylfenolů a jejich derivátů pro vodu, říční sedimenty 
a zemědělské půdy podle výše uvedeného RIVM reportu. 
Zvláštní  pozornost  zasluhují  zejména  jednoduché  ethoxyláty  alkyl-

fenolů, neboť jsou v přírodních ekosystémech 
vzhledem ke své stabilitě značně rozšířeny.
Pro  bisfenol  A nebyly  v ČR  ani  v EU  zatím 

stanoveny žádné koncentrační limity pro povr-
chové vody, s odůvodněním jeho velmi rychlé 
biodegradace v přírodních ekosystémech (Dorn, 
1987; Nakada, 2006). Přesto  je  však  v sou-
časné době ekologický dopad bisfenolu A stále 
přezkoumáván.

Chování alkylfenolů, jejich derivátů 
a bisfenolu A na čistírnách 
odpadních vod a v recipientech
Většina alkylfenolových látek přichází na ČOV 

ve  formě  polyethoxylátů,  které  se  částečně 
štěpí  již  v kanalizační  síti  za  vzniku  kratších 
řetězců. Část látek se již v surové odpadní vodě 
sorbuje na pevné matrici kalu a je separována 
při mechanické fázi čištění ve formě primárního 
kalu. V biologické fázi čištění dochází působe-
ním mikroorganismů ke zkracování polyethoxy-
řetězců  až  na mono-  a diethoxyláty,  které  se 
vyznačují lipofilnějším charakterem a z hlediska 
další degradace patří k poměrně stabilním lát-
kám. Část jednoduchých ethoxylátů je v aerobní 
fázi čištění oxidována na karboxyláty, za vzniku 
kyselin  alkylfenoxyoctové  a alkylfenoxyetho-
xyoctové  (koncový uhlík ethoxylového  řetězce 
je  oxidován  za  vzniku  karboxylové  skupiny). 
Vzniklé  karboxyláty  jsou  v důsledku  přítomnosti  karboxylové  skupiny 
výrazně rozpustnější ve vodě a dostávají se společně s malým množstvím 
jednoduchých ethoxylátů do vyčištěné odpadní vody a dále do recipientů. 
V recipientech se  jak alkylfenoly,  tak  jejich  ethoxyláty  snadno sorbují 
na pevné matrici  říčních sedimentů. V anaerobním prostředí hlubších 
sedimentových horizontů dochází k jejich další degradaci  již  jen velmi 
pomalu a látky zde mohou být kumulovány po řadu let. 
Bisfenol A podléhá za aerobních podmínek jak v povrchových vodách, 

tak  v půdách  a sedimentech  velmi  rychlé  biodegradaci  (Dorn,  1987; 
Nakada, 2006). Podle distribučních koeficientů oktanol / voda (Koren-
man, 1973; Staples, 1998) je bisfenol A (v porovnání s NP a OP) slaběji 
sorbován na pevné matrici a rovněž méně bioakumulován. Mikrobiální 
rozklad probíhá poměrně rychle, podle Dorna (1987) jsou udávány hod-
noty 2,5–4 dny, hlavním metabolitem rozkladu je 4-hydroxyacetofenon. 

Sledované látky
4-nonylfenol – technická směs izomerů (NP), 4-nonylfenolmonoetho-

xylát  (NP1EO),  4-nonylfenoldiethoxylát  (NP2EO),  4-nonylfenoxyoctová 
kyselina (NP1EC), 4-terc-oktylfenol (OP) a bisfenol A (BP-A).

Cíle sledování
Cílem  sledování  bylo  prokázat  relevanci  vybraných  derivátů  alkyl-

fenolů  a bisfenolu  A ve  vodách  říčních  toků ČR  a porovnat  příslušné 
nálezy  s koncentracemi  z výpustí  komunálních  čistíren  odpadních 
vod. Rozsah sledovaných ukazatelů byl determinován vývojem přísluš-
ných  analytických metod  v laboratořích  VÚV  T.G.M.,  v.v.i.,  proto  byly 
v rámci  odběrů  v roce  2007  stanoveny  pouze  jednoduché  ethoxyláty 
nonylfenolů,  zatímco  v roce  2008  byly  analýzy  rozšířeny  o stanovení  
4-nonylfenoxyoctové kyseliny jakožto degradačního produktu nonylfenol-
polyethoxylátů za aerobních podmínek.

Název látky *
Voda
(μg/l)

Sediment 
(mg/kg)

Půdy
(mg/kg)

OP 4-oktylfenol 0,01 – –

NP 4-nonylfenol 0,33 0,105 0,105

OPE
1+2

C 4-oktylfenolkarboxylát (1+2) 5 0,40 0,40

OPEO
1+2

4-oktylfenolethoxylát (1+2) 7,3 3,6 3,6

OPEO
3-8

4-oktylfenolethoxylát (3–8) 1,8 0,45 0,45

OPEO
>8

4-oktylfenolethoxylát (> 8) 2,1 0,23 0,23

NPE
1+2

C 4-nonylfenolkarboxylát (1+2) 1 0,15 0,15

NPEO
1+2

4-nonylfenolethoxylát (1+2) 0,12 0,15 0,15

NPEO
3-8

4-nonylfenolethoxylát (3–8) 14 4,5 8,7

NPEO
>8

4-nonylfenolethoxylát (> 8) 10 2,9 2,9

Tabulka 1. Nejvyšší přípustné koncentrace pro vybrané alkylfenoly, jejich 
ethoxyláty a karboxyláty ve vodě, říčních sedimentech a zemědělských 
půdách (podle holandského RIVM reportu 2003)

Odběrové místo
Datum 
odběru

*Říční km 
/ břeh

Stručná charakteristika odběrové lokality

Smiřice (Labe) 16. 5. 07 279,0/ P nad Hradcem Králové a Pardubicemi
Valy (Labe) 16. 5. 07 227,2/ L pod průmyslovou aglomerací Pardubic (Synthesia)
Lysá nad Labem (Labe) 18. 9. 07 150,7/ L pod průmyslovou aglomerací Kolína
Obříství (Labe) 16. 5. 07 114,0/ L pod Neratovicemi (Spolana)
Ústí n. Labem-Vaňov (Labe) 30. 5. 07 41,3/ L nad Ústím nad Labem
Děčín (Labe) 18. 9. 07 21,3/ P Labe odtékající do SRN
Ústí nad Labem (Bílina) 30. 5. 07 0,2/ P koncový profil Bíliny
Terezín (Ohře) 18. 9. 07 4,0/ P koncový profil Ohře
Zelčín (Vltava) 20. 3. 07 5,0/ L koncový profil Vltavy
Vrané nad Vltavou (Vltava) 21. 3. 07 71,2/ L Vltava nad Prahou a přítokem Berounky
Káraný (Jizera) 18. 9. 07 1,0/ L koncový profil Jizery
Vltava-nad ÚČOV 9. 9. 08 43,6/ L 100 m nad výpustí z ÚČOV
Vltava-pod ÚČOV 9. 9. 08 43,2/ L 300 m pod výpustí z ÚČOV
Vltava-nad ÚČOV 12. 9. 08 43,6/ L 100 m nad výpustí z ÚČOV
Vltava-pod ÚČOV 12. 9. 08 43,2/ L 300 m pod výpustí z ÚČOV
Vltava-Roztoky 11. 9. 08 39,1/ L vliv pražské aglomerace
Labe-nad ústím Bíliny 11. 9. 08 38,5/ L nad Ústím nad Labem
Bílina 11. 9. 08 0,2/ P koncový profil
Labe-pod Ústím nad Labem 11. 9. 08 36,0/ L nad ČOV
Labe-pod Děčínem 11. 9. 08 19,0/ L Labe odtékající do SRN
Labe-Štětí 11. 9. 08 93,0/ P 1 km pod papírnami ve Štětí (nad jezem)
Labe-Obříství 11. 9. 08 114,0/ L pod Neratovicemi (Spolana)
Botič 14. 9. 08 0,5/ L potok na území Prahy
Šárecký potok 12. 9. 08 0,1/ L potok na území Prahy

Tabulka 2. Odběrová místa povrchové vody s datem odběru 

*  říční  km  jsou pro  Labe uváděny  od  státní  hranice  se SRN,  u ostatních  toků od  jejich  ústí  (L  –  levý  břeh,  
P – pravý břeh)

ČOV Datum odběru ČOV Datum odběru

Praha-ÚČOV 15. 6. 06 Praha-ÚČOV 9. 9. 08

Praha-ÚČOV 12. 9. 06 Praha-ÚČOV 12. 9. 08

Tabulka 3. Odběrová místa surové odpadní vody z komunálních čistíren 
odpadních vod

ČOV Datum odběru ČOV Datum odběru

Hradec Králové 17. 9. 07 Ústí nad Labem 14. 6. 07

Pardubice 22. 5. 07 Praha-ÚČOV 15. 6. 07

Přelouč 17. 9. 07 Praha-ÚČOV 9. 9. 08

Kolín 17. 9. 07 Praha-ÚČOV 12. 9. 08

Litoměřice 17. 9. 07 Ústí nad Labem 11. 9. 08

Děčín 17. 9. 07 Děčín 11. 9. 08

Lysá nad Labem 17. 9. 07 Litoměřice 11. 9. 08

Tabulka 4. Odběrová místa vyčištěné odpadní vody z komunálních čis-
tíren odpadních vod

Analytické metody
Stanovení analytů bylo provedeno plynovou chromatografií na přístroji 

Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem Agilent 5973 
Network  s multifunkčním  autosamplerem Gerstel MPS2  a kapilární 
kolonou HP-5MS o rozměrech 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm. 
Bez derivatizace byly stanoveny 4-terc-oktylfenol a 4-nonylfenol (podle 

normy ISO/FDIS 18857-1). Pro stanovení ethoxylátů, kyseliny 4-nonyl-
fenoxyoctové a bisfenolu A byla aplikována derivatizační metoda podle 
Benanou  et  al.,  2004.  Jako  derivatizační  činidlo  byla  použita  směs 
trimethylchlorsilanu  (TMCS),  hexamethyldisilazanu  (HMDS)  a pyridinu  
(1 : 3 : 9 ) od firmy Supelco. 

* čísla  v  závorce za názvem  jednotlivých chemických  látek a číselné  indexy  za 
zkratkami těchto názvů udávají počet ethoxyskupin v příslušné molekule
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Meze stanovitelnosti: 4-terc-oktylfenol 2 ng/l, 4-nonylfenol 20 ng/l, 
bisfenol A 3 ng/l, 4-nonylfenolmonoethoxylát 30 ng/l, 4-nonylfenoldietho-
xylát 40 ng/l a 4-nonylfenoxyoctová kyselina 30 ng/l.

Odběrová místa
Odběry vzorků povrchové vody a vody odpadní z komunálních čistíren 

odpadních  vod  (ČOV)  byly  provedeny  v letech  2007–2008. Odběrová 
místa s příslušným datem odběru jsou uvedena v tabulce 2. Vzorky vody 
byly odebrány pomocí ručního vzorkovače a ve vzorkovnicích stabilizovány 
přídavkem kyseliny chlorovodíkové.

Výsledky 
Na obrázcích  jsou  graficky  znázorněny  výsledky  analýz  jednotlivých 

alkylfenolových  látek  a bisfenolu  A v povrchové  vodě,  ve  vyčištěné 
odpadní vodě z komunálních čistíren odpadních vod a v surové odpadní 
vodě z ÚČOV Praha. Na obr. 1 jsou znázorněny koncentrační nálezy sle-
dovaných nonylfenolových látek v povrchových vodách vybraných vodních 
toků ČR, na obr. 2 je pak zobrazen procentuální podíl jednotlivých látek 
na sumární koncentraci. Z obr. 1 a 2 je patrné, že na celkovém obsahu 

nonylfenolových látek se kromě samotných nonylfenolů podílejí přibližně 
z jedné poloviny i jejich deriváty. Ačkoli koncentrační nálezy samotných 
nonylfenolů vesměs splňují limitní koncentrace pro povrchové vody podle 
NV č. 61/2003 Sb., NV č. 229/2007 Sb. i směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2008/105/ES, překračují ve většině případů sumární 
koncentrace jednoduchých ethoxylátů (NP1EO + NP2EO) nejvyšší přípust-
nou koncentraci podle holandského RIVM reportu 120 ng/l.
Koncentrační nálezy OP (obr. 3) byly na všech sledovaných lokalitách 

relativně vyrovnané s tím, že v žádném případě nebyl překročen imisní 
limit 10 ng/l podle NV č. 61/2003 Sb. a norma environmentální kvality 
0,1 μg/l směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES.
Rovněž koncentrační nálezy BP-A se pohybovaly na všech sledovaných 

lokalitách na nízké úrovni (obr. 4), mírně zvýšené hodnoty byly zjištěny 
pouze ve vodě řeky Bíliny v Ústí nad Labem a potoce Botič v Praze.
Kromě povrchových vod byly paralelně sledovány i vyčištěné odpadní 

vody z komunálních čistíren odpadních vod. Na obr. 5  jsou zobrazeny 
koncentrační nálezy jednotlivých sledovaných nonylfenolových látek na 
čistírnách odpadních vod v Praze, Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích. 

Obr. 1. NP, NP1EO, NP2EO a NP1EC v povrchových vodách vodních toků 
ČR (odběry v roce 2008)

Obr. 2. Procentuální zastoupení NP, NP1EO, NP2EO a NP1EC na sumár-
ním obsahu sledovaných nonylfenolových  látek  v povrchových  vodách 
vodních toků ČR (odběry v roce 2008)

Obr. 3. OP  v povrchových  vodách  vodních  toků  na  území ČR  (odběry 
v roce 2008)

Obr. 4. OP  v povrchových  vodách  vodních  toků  na  území ČR  (odběry 
v roce 2008)

Obr. 5. NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC ve vyčištěné odpadní vodě komunál-
ních čistíren odpadních vod (odběry v roce 2008)

Obr. 6. OP a BP-A ve vyčištěné odpadní vodě komunálních čistíren odpad-
ních vod (odběry v roce 2008)

Obr. 7. NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC  v surové  odpadní  vodě  na ÚČOV 
Praha (odběry v roce 2008)

Obr. 8. OP a BP-A v surové odpadní vodě na ÚČOV Praha (odběry v roce 
2008)
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Z obr. 5  je patrné, že na celkové zátěži nonyl-
fenolovými  látkami se značnou měrou podílejí 
i jejich  deriváty,  obdobně  jako  u vod  povrcho-
vých, nálezy na jednotlivých lokalitách se přitom 
značně lišily. Naproti tomu koncentrační nálezy 
OP a BP-A (obr. 6) byly na výstupech z čistíren 
odpadních  vod  na  nízké  úrovni,  srovnatelné 
s nálezy v samotných recipientech.
Na obr. 7 jsou znázorněny koncentrační nálezy 

sledovaných  nonylfenolových  látek  v surové 
odpadní vodě na ÚČOV v Praze. Zjištěné koncen-
trace jsou zde více než řádově vyšší v porovnání 
s nálezy  v recipientech. Rovněž  podíl  derivátů  
4-nonylfenolu na sumárním obsahu analyzova-
ných nonylfenolových látek je v porovnání s nálezy v recipientech vyšší. 
Nutno  však  podotknout,  že  vedle  námi  sledovaných  nonylfenolových 
látek se na celkové zátěži surové odpadní vody podílejí zejména nonyl-
fenolpolyethoxyláty (Wettstein, 2004), které nebyly v rámci této práce 
stanovovány. 
Na obr. 8 jsou pak znázorněny koncentrační nálezy 4-terc-oktylfenolu 

a BP-A v surové odpadní vodě na ÚČOV Praha.
V tabulce 5  jsou shrnuty výsledky analýz vybraných nonylfenolových 

látek, OP a BP-A z odběrů provedených v letech 2007–2008 (povrchové 
vody,  vyčištěné  odpadní  vody  z komunálních  čistíren  odpadních  vod 
a surové odpadní vody z ÚČOV Praha).
Jak je patrné z tabulky 5, pohybovaly se nálezy NP, NP1EO a NP2EO, 

NP1EC  ve  sledovaných  říčních  vodách  v širokém  koncentračním  roz-
mezí, řádově v desítkách až stovkách ng/l, výskyt NP a NP2EO přitom 
převažoval nad ostatními sledovanými látkami. Nálezy OP v povrchových 
vodách  se  pohybovaly  poblíž meze  stanovitelnosti  použité  analytické 
metody (2 ng/l), nálezy BP-A pak převážně na koncentrační úrovni desítek 
ng/l. V porovnání s koncentracemi stanovenými v povrchových vodách 
v zahraničí jsou námi zjištěné nálezy převážně na nižší úrovni (Lagana et 
al., 2006; Parkkonen, 2000; Solé et al., 2000), v dobré shodě jsou pak 
v porovnání s výsledky průzkumů na Labi a některých dalších německých 
řekách (Stachel et al., 2003). 

Rovněž ve vodách na odtocích z ČOV jsou námi zjištěné koncentrace 
alkylfenolových látek a BP-A v porovnání se zahraničními údaji převážně 
na nižší úrovni (Svenson et al., 2003; Balaguer et al., 1999; Lagana et 
al., 2006; Parkkonen, 2000; Solé et al., 2000).

Závěr
Na základě dosavadních výsledků sledování relevance vybraných 

látek s estrogenním účinkem  (alkylfenoly,  jejich deriváty a bisfenol A) 
lze konstatovat, že zatížení vodních toků těmito látkami na území ČR je 
značně rovnoměrné, bez významnějších koncentračních výkyvů. K větším 
koncentračním výkyvům však dochází  ve vodách na vstupu a výstupu  
komunálních čistíren odpadních vod. V povrchových vodách byly nejvyšší 
koncentrační  nálezy  prokázány  u NP a NP2EO,  ve  vyčištěných  odpad-
ních vodách pak u NP, NP2EO a NP1EC. U všech analyzovaných vzorků 
povrchové vody ležely koncentrační nálezy NP pod nejvyšší přípustnou 
hodnotou imisního zatížení povrchových vod 330 ng/l (NV č. 61/2003 
Sb.), popřípadě 300 ng/l podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/105/ES. Naproti tomu sumární koncentrace jednoduchých ethoxy-
látů 4-nonylfenolu překračovaly ve většině případů imisní limit 120 ng/l 
(NP1EO + NP2EO)  stanovený  v Holandsku pro povrchové  vody  (RIVM 
report  2003).  U NP1EC  nebyl  v žádném  námi  analyzovaném  vzorku 
povrchové vody překročen holandský imisní limit pro tyto vody 1000 ng/l, 
stanovený rovněž na základě výše uvedeného reportu.
U 4-terc-oktylfenolu se většina nálezů v povrchových vodách pohybo-

vala pod nejvyšší přípustnou koncentrací 10 ng/l (NV č. 61/2003 Sb.), 
všechny nálezy splňovaly normu enviromentální kvality 0,1 μg/l podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES. 
U bisfenolu A se koncentrační nálezy pohybovaly jak v povrchových 

vodách, tak ve vodách na výstupu z čistíren odpadních vod na nízké 
a velmi  podobné  úrovni.  Tato  skutečnost  svědčí  zřejmě  i o dalších 
zdrojích  kontaminace  vodních  toků,  než  pouze  z výpustí  čistíren 
odpadních vod.
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Povrchové vody Vyčištěné odpadní vody Surové odpadní vody

min. max. průměr min. max. průměr min. max. průměr
NP < 20 255 158 87 1220 407 2740 2770 2757

NP1EO < 30 152 51 < 30 237 62 547 893 720

NP2EO < 40 206 103 113 421 208 2161 2819 2490

NP1EC < 30 75 54 76 523 272 1724 2680 2200

OP < 2 13 7 5 160 24 37 39 38

BP-A < 3 52 21 14 51 28 670 978 824

Tabulka 5. Výsledky analýz NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC, OP a BP-A v povrchových vodách a vodách 
odpadních z let 2007–2008 (vše v ng/l)
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Alkylphenols, their derivates and bisphenol A in surface waters 
and in effluents of waste water treatment plants (Lochovský, 
P., Pospíchalová, D.)

Concentrations of the selected alkylphenols, alkylphenol derivatives 
and bisphenol A (4-tert-octylphenol, 4-nonylphenol, 4-nonylphenol-
monoethoxylate, 4-nonylphenoldiethoxylate, 4-nonylphenoxyacetic 
acid) were measured in surface waters and in some effluents of the 
wastewater treatment plants in the Czech Republic. Current results 
indicate relatively high contribution of nonylphenol derivatives on the 

total load with nonylphenolic compounds. At present there is no legisla-
tive regulation for the occurence of alkylphenolderivatives in surface 
waters in the CR. Therefore the measured results were compared 
with the Dutch Environmental Risk Limits for surface waters set after 
RIVM report 601501019/2003. In many cases the presented results 
exceeded the above mentioned Dutch limits. 

The concentration findings of 4-octylphenol and bisphenol A at the 
investigated localities can be classified as low.

ÚsPěšnost PŘirozenÉ 
REPRODUKcE RYB NA DOLNÍM 
ÚseKU ŘeKY LaBe

Pavel Horký, Petra Kulíšková, Ondřej Slavík

Klíčová slova
společenstvo juvenilních ryb, reprodukční plocha 

Souhrn
Byla sledována úspěšnost přirozené reprodukce ryb na 12 profilech 

toku dolního Labe v ČR. Přirozená reprodukce byla doložena u 15 
druhů náležejících zejména mezi reofilní, psamofilní a litofilní druhy. 
Byl prokázán význam komunikace hlavního toku se záplavovou zónou 
a přítoky pro úspěšnou přirozenou reprodukci společenstev ryb v říč-
ním prostředí. 

Úvod 
Reprodukční úspěch společenstev  ryb  je obecně uvažován  jako si-

gnifikantní  ukazatel  vývoje  a ekologického  stavu  říčního  ekosystému 
(Copp, 1989; Slavík a Jurajda, 2001). Princip využití metody sledování 
juvenilních ryb je založen na skutečnosti, že jednotlivé druhy ryb mají 
specifické nároky na prostředí vhodné k reprodukci a následnému vývoji 
během juvenilní fáze (Balon, 1975). Podle těchto požadavků lze druhy 
dělit na určité reprodukční skupiny, jejichž zastoupení nebo nepřítomnost 
ve společenstvu lze vztahovat ke kvalitě říčního prostředí (Copp et al., 
1991). Podobně jsou společenstva říčních ryb řazena do ekologických 
skupin podle nároků na rychlosti proudění vody v průběhu celého život-
ního cyklu (Schiemer and Waidbacher, 1992). Jestliže dochází ke změně 
intenzity proudění (např. v důsledku snížení spádu toku),  lze sledovat 
i změnu složení rybích společenstev. Lze tak zobecnit, že podle četnosti 
zastoupení reprodukčních a ekologických skupin je možné hodnotit vliv 
úprav říčního koryta nebo průtokové variability na přirozenou reprodukci 
ryb,  jak bylo mnohokrát uvedeno (Copp, 1990; Jurajda, 1995; Slavík 
a Bartoš, 2000). 
Předkládaná studie hodnotí úspěšnost přirozené reprodukce společen-

stev ryb na dolním úseku řeky Labe, cenném především pro zachovaný 
vyšší spád a proudný charakter toku.

a vráceny do vody živé. Vzorek zbývajících juvenilních ryb byl fixován ve 
4% formaldehydu a následně zpracován v laboratoři. 
Vzorky juvenilních ryb byly odebrány celkem na 12 lokalitách v podél-

ném profilu dolního Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem (obr. 1). 
Konkrétně šlo o Ústí nad Labem I a II, Centrální přístav, Svádov, Valtířov, 
Velké Březno, Malé Březno, Nebočadský luh, Boletice nad Labem, Děčín 
I a II (soutok s Ploučnicí) a Dolní Žleb. 
Pro  statistickou  analýzu  byly  odběry  z jednotlivých  lokalit  sloučeny 

pomocí clusterové analýzy (Ward’s Minimum Variance Cluster Analysis) 
do čtyř skupin. Skupiny byly vygenerovány na základě podobnosti hod-
nocených parametrů. Výpočet závislostí byl proveden programem SAS 
(Statistical Analysys System; metoda GLM). K vyhodnocení výsledků byla 
použita metoda nejmenších čtverců (LSMEANs).

Výsledky
Celkem bylo na dvanácti hodnocených lokalitách odloveno 930 kusů 

juvenilních stadií ryb. Přirozená reprodukce byla prokázána u 15 druhů 
ryb,  z toho  12  bylo  zjištěno  na  lokalitě  Nebočadský  luh.  Z hlediska 
druhové skladby byly významně zastoupeny zejména reofilní, psamofilní 
a litofilní druhy (např. hrouzek obecný, jelec tloušť, jelec proudník, jelec 
jesen, parma obecná). 
Na základě clusterové analýzy byly lokality rozděleny do čtyř skupin 

podle podobnosti hodnocených parametrů (obr. 2). Skupiny byly násle-
dující:
I.  Děčín II (soutok s Ploučnicí),
II.  Děčín I, Svádov, Dolní žleb, Nebočadský luh,
III.  Centrální přístav, Malé Březno,
IV.  Valtířov, Velké Březno, Boletice, Ústí nad Labem I a II.
Mezi skupinami byly nalezeny signifikantní rozdíly v celkové početnosti 

všech druhů  (F
3 
= 16,20; P < 0,0028 – obr. 3), početnosti  litofilních 

druhů (F
3 
= 39,16; P < 0,0002 – obr. 4), početnosti  reofilních druhů 

(F
3 
= 33,78; P < 0,0004 – obr. 5) a v početnosti parmy obecné Barbus 

barbus L. (F
3 
= 46,33; P < 0,0002 – obr. 6). Ve všech výše zmiňovaných 

parametrech byly nejlepší podmínky nalezeny na lokalitě Děčín II. Vhod-
nost  lokalit pro reprodukci a vývoj  juvenilních stadií  ryb klesala podle 
zařazení do jednotlivých skupin (nejlepší podmínky v I. skupině, nejméně 
vhodné ve IV. skupině). 

Diskuse
Z výsledků je patrné, že úspěšnost přirozené reprodukce se v podél-

ném  profilu  dolního  Labe  značně  odlišuje.  Z obecného  hlediska  lze 

Obr. 1. Mapa s vyznačením sledovaného úseku 
řeky Labe 

Obr. 2. Výstup clusterové analýzy hodnotící míru podobnosti  lokalit  z hlediska přirozené  repro-
dukce

Materiál a metoda
Odlov vzorků byl realizován v srpnu 2005. Byl 

použit metodický přístup, při kterém je pomocí 
elektrického  agregátu  nepřetržitě  vzorkována 
břehová  linie,  kde  se  raná  vývojová  stadia 
zdržují  (Slavík  a Jurajda,  2001).  Početnost 
juvenilních ryb byla hodnocena jako počet ks na 
m břehové linie. Odběr vzorků byl prováděn tak, 
aby minimálně ovlivnil strukturu společenstva 
juvenilních ryb; vzácné a podle velikosti snadno 
určitelné druhy byly zpracovávány přímo v terénu 
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jako nejvhodnější pro reprodukci ryb vyhodnotit lokalitu Děčín II v místě 
soutoku s Ploučnicí. Potvrzuje se tak výjimečnost delty Ploučnice, jejíž 
přirozený charakter nenarušený nevhodnými antropogenními úpravami 
je na dolním Labi  ojedinělý.  Velký  význam pro  vývoj  juvenilních stadií 
ryb byl prokázán  i u lokalit Děčín  I, Svádov, Dolní Žleb a Nebočadský 
luh.  Zařazení  Nebočadského  luhu  do  této  skupiny  dokládá  význam 
přirozených záplavových území pro reprodukci ryb. Většina ze zjištěných 
druhů byla nalezena právě na této lokalitě. Díky tomu také stoupl počet 
celkově zjištěných úspěšně se reprodukujících druhů. V kanalizovaném 
toku Labe je nabídka úkrytů pro juvenilní vývojová stadia ryb omezená 
a zbytky záplavové zóny jako je Nebočadský luh tak hrají velmi důležitou 
roli v populační dynamice ryb. Druhová skladba juvenilních ryb z výše 
uvedených  lokalit byla reprezentována především reofilními,  litofilními 
a psamofilními  druhy,  které  preferují  vyšší  rychlosti  proudění  a svým 
životním i reprodukčním cyklem jsou vázané na štěrkový substrát. Mezi 
reofilní druhy patří např. parma a všechny tři druhy u nás se vyskytujících 
jelců. Úsek dolního Labe patří mezi  jedny z mála  lokalit v ČR, kde se 
tyto druhy pravidelně a pohromadě rozmnožují. Při porovnání úspěšnosti 
reprodukce v podélném profilu Labe vyhodnotili Slavík a Bartoš (2004) 
dolní Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem jako úsek s největším 
zastoupením reofilních, psamofilních a litofilních reprodukčních skupin 
v rámci celého sledovaného úseku českého Labe. Nejnižší zastoupení 
těchto druhů bylo naopak nalezeno na středním toku Labe, kde  jsou 
překryty  původní  substráty  dna  bahnitými  sedimenty.  Negativní  efekt 
zanášení  štěrkového  substrátu  sedimenty  na  přirozenou  reprodukci 
v průmyslově ovlivněných tocích prokázali i Turnpenny a Williams (1980). 
Tento proces je mimo jiné důsledkem snížení spádu toku způsobeného 
výstavbou jezů. Lze tedy konstatovat, že v úseku dolního Labe je zacho-
vána přirozená reprodukce druhů ryb preferujících původní typy substrátů 
a proudný charakter prostředí. Z hlediska zvýšení ekologické kvality lze 
v rámci revitalizačních opatření doporučit obnovu komunikace hlavního 
toku s původním záplavovým územím a s přítoky.

Obr. 3. Celková početnost juvenilních ryb podle 
skupin lokalit seřazených dle clusteru

Obr. 4. Početnost litofilních druhů podle skupin 
lokalit seřazených dle clusteru

Obr. 5. Početnost reofilních druhů podle skupin 
lokalit seřazených dle clusteru

Obr. 6. Početnost  parmy  podle  skupin  lokalit 
seřazených dle clusteru
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Success of fish natural reproduction on the lower Elbe River, 
Czech Republic (Horký, P., Kulíšková, P., Slavík, O.)

The success of fish natural reproduction was observed on 12 sites 
of the lower Elbe River, Czech Republic. Rheophilic, psamophilous and 
litophilous species represented a majority of 15 reproducing species 
observed on these sites. The importance of the main channel, flood 
plane areas and tributaries interconnection for successful fish natural 
reproduction was proved.
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LÉčiVa a čistírnY oDPaDníCH 
VoD – možnosti oDstraŇoVÁní 
a reÁLnÁ Data
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Lucie Schönbauerová, Alena Svobodová, Miroslav 
Váňa, Václav Šťastný

Klíčová slova
PPCPs, ibuprofen, kyselina salicylová, diklofenak, karbamazepin, čistírny 
odpadních vod, řeky, recipienty, Labe

Souhrn
V letech 2007 a 2008 byly na třech čistírnách odpadních vod 

a v jejich recipientech měřeny koncentrace vybraných léčiv. Pro sta-
novení byla použita metoda HPLC-UV s extrakcí pomocí SPE s mezí 
stanovitelnosti v oblasti 1 μg·l-1. Ze sledovaných léčiv a jejich metabo-
litů byly v čistírnách odpadních vod prokázány měřitelné koncentrace 
ibuprofenu, kyseliny salicylové, diklofenaku a karbamazepinu. Jejich 
koncentrace v podélném profilu technologických linek vybraných čistí-
ren odpadních vod obecně klesaly, nejnižší koncentrace byly nalezeny 
na odtocích. V recipientech nebyl použitou metodou prokázán výskyt 
žádné ze sledovaných látek. 

U některých ze sledovaných látek je dokázán negativní vliv na popu-
lace vodních živočichů obývajících recipienty odpadních vod. Vzhledem 
k rezistenci některých léčiv může docházet k jejich akumulaci ve 
vodním prostředí. Omezení dostupnosti léčiv používaných v humánní 
medicíně legislativními nástroji není možné, a proto lze zabránit jejich 
vnosu do vodního prostředí pouze jejich odstraněním z odpadních vod 
během čistírenských procesů. 

Předkládaná studie poskytuje první ucelená data z území České 
republiky o zátěži čistíren odpadních vod vybranými léčivy a o jejich 
odstraňování z odpadních vod. Zároveň získaná data informují o zátěži 
povrchových vod sledovanými léčivy.

Úvod
Klasické  znečištění  povrchových  vod  organickým  uhlíkem  z nedo-

statečně  čištěných  splaškových  a průmyslových  vod  ztratilo  v zemích 
s rozvinutými vodohospodářskými soustavami a se zavedenými postupy 
nakládání se splaškovými vodami z pohledu recipientů i z technologické 
stránky problému na aktuálnosti (Fuksa a Svoboda, 2007). Podobný trend 
lze ve výrazně menší míře sledovat  i v případě přísunu dusíku a reak-
tivních forem fosforu zodpovědných za eutrofizaci vnitrozemských vod 
a moří. Děje se tak částečně postupným zaváděním a zdokonalováním 
postupů jejich odstraňování z odpadních vod a také legislativními nástroji 
omezujícími používání jejich zdrojů v čisticích prostředcích, průmyslových 
výrobách a v zemědělství v podobě hnojiv. Legislativní omezení používání, 
vypouštění a zavádění nových šetrných výrobních technologií se promítá 
také do omezování  výskytu dalších nebezpečných  látek pocházejících 
z průmyslu nebo zemědělství v životním prostředí.
Stále větší význam mají z hlediska ochrany vodních ekosystémů i zdro-

jů pitné vody  látky se specifickým účinkem, které  jsou součástí  léků, 
čisticích a kosmetických přípravků apod. a které se do vody dostávají 
až po jejich užití populací. Skupina těchto látek je v literatuře obecně 
označována  PPCPs  –  Pharmaceuticals  and  Personal  Care  Products 
(léčiva a produkty osobní péče). V případě léků nelze vzhledem k pozi-
tivnímu účinku na lidské zdraví předpokládat omezování jejich používání 
legislativními nástroji, naopak jejich spotřeba bude mít pravděpodobně 
vzrůstající trend. Také lze předpokládat, že vzhledem k rozvoji medicíny 
a farmaceutického  průmyslu  se  budou  stále  objevovat  nové,  dosud 
neznámé látky. Přitom v případě některých volně prodejných i předepi-
sovaných léků jejich celkový výdej v České republice již dnes dosahuje 
řádově až desítek tun za rok. 
Léčiva nejsou ve většině případů po působení v organismu metabo-

lizována na  jednoduché sloučeniny, ale  jsou transformována tak, aby 
mohla být vyloučena v hydrofilní (tj. ve vodě rozpustné) polární formě. 
V některých případech mohou být vyloučena v nezměněném stavu, ale 
většinou  jsou metabolicky pozměněna. Výsledný metabolický produkt 
může  být méně,  ale  i více  biologicky  aktivní  než  původní  sloučenina. 
Výsledné metabolity  jsou  vyloučeny  z těla  a dostávají  se  do  vodního 
prostředí splaškovými vodami, které jsou v případě větších aglomerací 
odváděny k další úpravě na biologické čistírny odpadních vod (ČOV). 
Obecně je na základě chemické struktury léčiva nebo jeho metabolitu 

velmi složité odhadnout, do jaké míry bude podléhat degradaci biologic-
kými a fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími v ČOV. Tyto složité, 
často uměle vyrobené sloučeniny nejsou jediným substrátem pro růst 

mikroorganismů schopných jejich rozkladu, ale jsou kometabolizovány 
spolu s dalšími přirozenými zdroji organického uhlíku. Z toho vyplývá, že 
nelze předpokládat  jejich  významnou biodegradaci  v řekách  (recipien-
tech), ve kterých ve srovnání s minulostí není nadbytek zdrojů snadno 
dostupného organického uhlíku (Fuksa a Svoboda, 2007) a které jsou 
navíc často technickými zásahy zbaveny habitatů vhodných pro výskyt 
bakteriálních společenstev se schopností rozkladu sledovaných látek. 
Z uvedených důvodů je třeba ČOV považovat za zdroje PPCPs ve vodním 
prostředí a zároveň za místa jejich největšího možného záchytu, degra-
dace a odstraňování z hydrosféry obecně.

Sledované látky
Součástí výzkumného záměru MZP0002071101 je komplexní proble-

matika výskytu a transportu vybraných léků v povrchových a odpadních 
vodách a sledování jejich možných dopadů na biotu v recipientech odpad-
ních vod s jejich výskytem. Řešena je na metodické úrovni z hlediska 
jejich stanovení v povrchových i odpadních vodách a především z hlediska 
jejich  transformací  v recipientech  odpadních  vod  a technologických 
možností jejich odstraňování v ČOV. Sledování výskytu některých léčiv 
a jejich metabolitů se stává předmětem nejrůznějších monitorovacích 
programů a již v době psaní tohoto článku lze sledovat zvýšenou spo-
lečenskou poptávku po informacích o možných dopadech nejrůznějších 
léčiv vyskytujících se ve vodním prostředí na kvalitu zdrojů pitné vody 
i na možnosti  ovlivnění  ekosystémů  a potravních  řetězců  s možnými 
dopady na lidské zdraví.
Na počátku řešení byl podle rešerší z odborné literatury o dopadech 

jednotlivých farmakologicky účinných látek na vodní ekosystémy a podle 
dat o jejich spotřebě ve světě a v České republice vypracován seznam 
prioritně sledovaných léků, popřípadě jejich metabolitů. Podle charakteru 
fyziologického a farmakologického působení na lidské zdraví a účinků na 
recipienty lze vybranou skupinu rozdělit takto:
1.  Estrogenní hormony estron (E1) a 17β-estradiol (E2) a syntetický 

analog E2 17α-ethinylestradiol (EE2), které jsou součástí nejrůznějších 
hormonálních přípravků, např. kontraceptiv, léčiv pro hormonální substi-
tuční léčbu atd. Estron a 17β-estradiol jsou přírodní hormony a v průběhu 
biologického čištění dochází ke konverzi 17β-estradiolu na estron, který je 
ve velké míře dále metabolizován na oxid uhličitý a vodu. Lidskou populací 
je produkováno také velké množství původních estrogenních hormonů. 
17α-ethinylestradiol, který  je masově užíván  jako součást syntetických 
kontraceptiv, je rezistentní vůči biodegradaci (Ternes et al., 1999) a ve 
vodním prostředí je považován za jednu z hlavních látek působících naru-
šení přirozených hormonálních mechanismů řídících rozmnožovací procesy 
ryb i ostatních vodních obratlovců i bezobratlých živočichů. Skupina látek 
s obecným patologickým účinkem na hormonální řídicí procesy se ozna-
čuje jako endokrinní disruptory (EDCs – Endocrine Disrupting Chemicals). 
Sumární spotřeba léčiv obsahujících estrogenní hormony v ČR odpovídá 
přibližně jednomu stu kilogramů aktivních látek za rok.
2.  Další skupinou léčiv, která jsou středem vědeckého zájmu přede-

vším díky velkému množství distribuovaných aktivních látek, jsou léky ze 
skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs – Nonsteroidal Anti-
Inflammatory Drugs). Jejich hlavní účinek je především v léčbě bolesti, 
působí protizánětlivě a ulevují při horečnatých stavech. Velmi často jsou 
volně dostupné bez lékařského předpisu. Hlavními a typickými zástupci 
této skupiny jsou ibuprofen, diklofenak, kyselina acetylsalicylová a keto-
profen. Ibuprofen je celosvětově nejprodávanější farmakologicky účinnou 
látkou. Jeho výdej lékárnami v České republice v roce 2005 dosáhl téměř 
180  tun.  Ibuprofen  i další  NSAIDs  jsou  často  prodávány  jako  směsi 
s hlavní  protizánětlivou  složkou  spolu  se  stimulační  složkou  kofeinem 
nebo pseudoefedrinem, který snižuje překrvení sliznic. Pseudoefedrin je 
využíván při nelegální výrobě drogy pervitinu a jeho významným zdrojem 
jsou právě zmíněné volně prodejné preparáty ibuprofenu. Je odhadováno, 
že na území České republiky je při nelegální výrobě pervitinu při extrakci 
pseudoefedrinu z volně prodejných směsných NSAIDs pro perorální užití 
(modafen apod.) ročně spotřebováno množství odpovídající dvanácti tunám 
ibuprofenu s těžko odhadnutelným a regulovatelným osudem. Je vysoce 
pravděpodobné, že nevyužitý ibuprofen končí ve své čisté aktivní formě 
v kanalizačních soustavách. Kyselina acetylsalicylová (komerčně prodá-
vaná jako acylpyrin apod.) se používá při léčbě podobných příznaků jako 
ibuprofen a její spotřeba dosahuje zhruba šedesáti tun za rok. Do ČOV 
a povrchových vod se dostává její metabolit kyselina salicylová. Diklofenak 
je určen pro zmírnění příznaků onemocněními kloubů končetin a páteře 
např. revmatoidní artritidy, osteoartrózy nebo dny. Rezidua jednotlivých 
NSAIDs byla identifikována jak v odtocích z čistíren odpadních vod, tak 
v povrchových i podzemních vodách. Podle literatury (Ternes, 1998) kon-
centrace ve vypouštěných odpadních vodách dosahují až jeden mikrogram 
na litr. Přesný účinek na jednotlivé vodní organismy není znám, ale jeho 
patologické působení v terestrických potravních řetězcích je prokázáno.
3.  Fibráty jsou léky určené pro kontrolu hladiny krevních lipoproteinů, 

která má vliv na usazování cholesterolu v cévním řečišti a na krevní tlak. 
Jejich spotřeba v ČR přesahuje deset tun ročně. Jedním z jejich meta-
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bolitů je kyselina klofibrová, která je strukturním izomerem zakázaného 
herbicidu mecopropu. Kyselina klofibrová byla nalezena v komunálních 
odpadních vodách, v ČOV nedochází k její degradaci a je dále vypouštěna 
do recipientů. Její stopy byly nalezeny i v podzemních zdrojích pitné vody 
(Ternes, 1998).
4.  Léky  s vysokou  spotřebou  jsou  také  antidepresiva  či  sedativa. 

Nejčastěji předepisovaná antidepresiva jsou látky s účinkem na kontrolu 
míry zpětného vstřebávání serotoninu z nervových synapsí v mozkových 
centrech  zodpovědných  za  řízení  nálady.  Tyto  léky  jsou  předepisovány 
často a ve  velkých dávkách  i k léčbě bolestivých stavů po amputacích 
apod. V ČR  je nejčastěji předepisovaným zástupcem antidepresiv anti-
epileptikum karbamazepin, v roce 2005 ho bylo vydáno téměř sedm tun. 
Karbamazepin je po svém účinku z těla odstraňován v nezměněné aktivní 
formě, z odpadních vod nejsou známy současně vylučované metabolity. 
V ČOV je odstraňován ve velmi malé míře – nepodléhá zřejmě biodegradaci 
a vzhledem ke své polaritě se ani nesorbuje na pevné částice. Po vstupu 
do prostředí ovlivňuje hladinu serotoninu u necílových organismů. 
Obecně  se  při  správném  užívání  ze  spotřebovaných  léčiv  či  jejich 

metabolitů do splaškových vod dostává zlomek původní dávky v závislosti 
na jejich metabolismu a farmakologickém účinku. Pokud však dochází 
k jejich nesprávné likvidaci nebo zneužívaní při výrobě tvrdých drog, tak 
se do prostředí pravděpodobně dostává téměř 100 % takto zlikvidova-
ných biologicky aktivních látek. Podstatné ovšem je, že již z povahy léčiv 
vyplývá jejich vysoká biologická aktivita i při velmi nízkých koncentracích 
v prostředí, která může ovlivňovat nejrůznější fyziologické procesy vodních 
organismů a zprostředkovaně i další články potravních řetězců, popřípadě 
vlastnosti vody při dalším užívání, včetně úpravy na pitnou.

Sledované lokality a metodika
Sledované čistírny
Jako zdroje vzorků pro získání terénních dat byly vybrány tři velikostně 

rozdílné aktivační ČOV na území ČR s charakterově odlišnými recipienty. 
Hlavní těžiště prací bylo soustředěno na Ústřední čistírnu odpadních vod 
(ÚČOV) v Praze-Podbabě, představující velkou ČOV, se zatížením více než 
jeden milion ekvivalentních obyvatel (EO). Další vybranou čistírnou byla 
relativně malá ČOV v Hostinném se zatížením odpovídajícím jedenácti tisí-
cům EO. Poslední sledovanou ČOV byla čistírna obsluhující průmyslovou 
aglomeraci do 100 000 EO s jednotnou kanalizační soustavou. V tomto 
případě si provozovatel ČOV výslovně nepřál, aby byl původ vzorku udáván 
jmenovitě, proto bude v dalším textu uváděna pod označením ČOV(X). 

Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhal v letech 2007 a 2008. Pro získání informací 

o změnách koncentrací jednotlivých léčiv v podélném profilu technologic-
kých linek jednotlivých ČOV byla použita stejná strategie odběru vzorků. 
Na ČOV Hostinné a ČOV(X) byly při  jednotlivých odběrech vzorkovány: 
přítok  na  ČOV  za  česlemi,  odtok  z mechanické  fáze  a odtok  z dosa-
zovacích  nádrží.  Vzhledem  k řešení  technologické  linky  ÚČOV  Praha 
(Kos a kol., 1998) byly na této čistírně odebírány vzorky z obou větví 
aktivačních a dosazovacích nádrží, které jsou dále v grafech označovány 
jako ldos a pdos.
Vzorky byly odebrány do skleněných zábrusových vzorkovnic o objemu 

2 l a byly konzervovány přídavkem 1 ml·l-1 koncentrované HCl; po úpravě 
se pH vzorků pohybovalo v rozmezí hodnot 2–3. Do některých vzorků byl 
z důvodu testování vyvíjené metody stanovení PPCPs v okamžiku odběru 
přidán směsný standard stanovovaných látek v takovém množství, aby 
koncentrace všech analytů vzrostla o 20 μg·l-1. Vzorky se do zpracování 
uchovávaly maximálně po dobu 48 hodin při teplotě 4 0C. 

Analytické metody
V  r ámc i   p ř í p r a vné   f á ze   ř ešen í   v ý z kumného   z ámě r u 

MZP0002071101/3614  chemické  laboratoře  VÚV  T.G.M.,  v.v.i.,  pro 
tento  výzkum zvolily metodiku  založenou na vysokoúčinné kapalinové 
chromatografii s detekcí v ultrafialovém spektru (HPLC/UV). Byl připraven 
a používán následující postup.
Vzorky byly zpracovány technikou extrakce na pevnou fázi (SPE). Před 

SPE bylo nutné vzorek vody přefiltrovat, aby nedocházelo k ucpání kolon-
ky nerozpuštěnými částicemi. Pro filtraci se používaly filtry ze skelných 
vláken GF/C Whatman o průměru 47 mm a velikosti pórů 1 μm. Výhodné 
bylo při filtraci použít také vatu ze skelných vláken, na které se částice 
zachytily, takže nedocházelo k zanášení filtru. 
Extrakce se prováděla na SPE kolonkách Oasis  typu HLB  (Waters) 

o objemu 6 ml  s 200mg množstvím  sorbentu.  Před  extrakcí  se  SPE 
kolonky  kondicionovaly  promytím 3 ml methyl-terc-butyletheru (MTBE) 
a následujícím propláchnutím 3 ml methanolu (MeOH) a 3 ml Milli Q vody 
okyselené na pH 2,3. Přes takto připravenou kolonku bylo převedeno 
0,5 l zfiltrovaného vzorku vody rychlostí 5 ml·min-1. Před elucí analytů 
byla kolonka promyta 3 ml směsi MeOH/voda v poměru 1  : 19 a po 
dobu 20 min byla sušena prosáváním vzduchu. Sledované analyty byly 
z kolonky eluovány 6 ml směsi MeOH/MTBE v poměru 1 : 9. Eluát byl 
odpařen  pomocí  dusíku  a odparek  převeden  do mobilní  fáze  tvořené 

acetonitrilem (ACN) a 0,1% kyselinou fosforečnou (1 : 4, v : v). Objem 
výsledného extraktu k měření byl 500 μl.

Příprava standardů
Z pevných látek (estron, 17β-estradiol, 17α-ethinylestradiol, kyselina 

salicylová, ibuprofen, diklofenak, karbamazepin, kyselina klofibrová (Dr. 
Ehrenstorfer) a kyselina o-hippurová  (Aldrich) byly připraveny  základní 
roztoky jednotlivých analytů v methanolu. Z těchto základních roztoků byl 
připraven směsný pracovní roztok o koncentraci 1 mg·ml-1. Tento roztok 
byl dále podle potřeby naředěn methanolem a použit pro sestrojení kalib-
račních křivek, průběžnou kontrolu účinnosti chromatografické separace 
a přípravu modelových  vzorků  pro  kontrolu  celé metody  realizovanou 
v místě odběru (viz výše) nebo až v laboratoři.

Stanovení pomocí HPLC s UV detekcí
Vybraná  léčiva  byla  stanovena metodou HPLC/UV na  kapalinovém 

chromatografu  (Waters),  vybaveném  separačním modulem W2695, 
který  zahrnuje  vysokotlaké gradientové čerpadlo,  vakuový odplynovač 
mobilní fáze, autosampler a termostat kolon, dále UV detektorem W2996 
a chromatografickým softwarem Empower.
Separace analytů probíhala na koloně LiChroCART 250-3 s ochrannou 

předkolonkou LiChroCART 4-4  (Merck). Obě byly naplněny sorbentem 
Purospher STAR RP-18e s velikostí částic 5 μm.
Analyty byly detekovány při vlnové délce 220 nm při teplotě kolony 28 0C, 

průtoku mobilní fáze 0,64 ml·min-1 a objemu nástřiku vzorku na kolonu 
15 μl. Mobilní fázi tvořila směs ACN a 0,1 % kyseliny fosforečné. Složení 
mobilní fáze se měnilo v závislosti na čase, jak uvádí tabulka 1.

Čas (min) ACN (%) 0,1% k. fosforečná (%)

0 20 80

10 80 20

15 80 20

18 95 5

Tabulka 1. Složení mobilní fáze v závislosti na čase 

Jednotlivé látky byly identifikovány porovnáním retenčních časů s re-
tenčními  časy  externích  standardů.  K identifikaci byla  rovněž  využita 
data ze spektrální analýzy chromatografických píků. Kvantifikace byla 
provedena na základě příslušných kalibračních křivek.

Statistické hodnocení
Pro  statistické  hodnocení  získaných  dat  byl  využit  volně  dostupný 

statistický balík R (R Development Core Team, 2008) šířený pod licencí 
GNU GPL. Pomocí jednocestné analýzy rozptylu byla testována hypotéza 
o shodě středních hodnot zjištěných koncentrací sledovaných látek (One 
Way ANOVA) v jednotlivých ČOV. Vzhledem k charakteru rozdělení dat byl 
test proveden po logaritmizaci zjištěných koncentrací.

Výsledky a diskuse
Při validaci použité metody HPLC/UV byly pro jednotlivé analyty naleze-

ny meze stanovitelnosti odpovídající hodnotám 1 μg·l-1. Z tohoto důvodu 
případné nálezy látek o koncentraci pod mezí stanovitelnosti, tj. méně 
užívaných  léčiv, popřípadě  léčiv s vyšší účinností odstraňování v ČOV, 
nebyly zaznamenány.
V odebraných vzorcích byly spolehlivě stanoveny pouze kyselina sali-

cylová, ibuprofen, karbamazepin a diklofenak. Tyto látky byly stanoveny 
pouze ve vzorcích pocházejících z jednotlivých ČOV, ve vzorcích z recipi-
entů nebyl zaznamenán žádný pozitivní nález. Počty pozitivních nálezů 
jsou uvedeny v tabulce 2.

Ibuprofen
Kyselina 
salicylová

Diklofenak Karbamazepin

ÚČOV

česle 5 5 3 4

mechanika 5 5 4 5

ldos 0 0 3 1

pdos 1 0 2 0

ČOV Hostinné

česle 4 4 4 4

mechanika 4 4 4 4

dosazovací nádrž 0 0 2 3

ČOV(X)

česle 5 5 5 3

mechanika 5 4 5 4

dosazovací nádrže 2 0 5 3

Tabulka 2.  Počet  pozitivních  nálezů  ibuprofenu,  kyseliny  salicylové, 
diklofenaku a karbamazepinu ve sledovaných místech vybraných ČOV
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Na obr. 1–3 jsou formou krabicových diagramů (box and whisker plot) 
znázorněny koncentrace kyseliny salicylové, ibuprofenu, karbamazepinu 
a diklofenaku v jednotlivých fázích čistírenského procesu ve sledovaných 
ČOV. Ze všech grafů  lze vysledovat  tendenci, že nejnižší koncentrace 
zjištěných léčiv byly naměřeny na odtocích z dosazovacích nádrží, pokud 
se nedostaly pod meze stanovitelnosti. Ve většině případů kromě ÚČOV 
Praha a diklofenaku v ČOV Hostinné lze také předpokládat, že k odstra-
ňování  léčiv  dochází  zřejmě  již  v mechanické  fázi,  ať  již  působením 
biodegradačních procesů, nebo procesů fyzikálně-chemických.
Předpoklad o alespoň částečné eliminaci PPCPs v odpadních vodách 

lze nejlépe demonstrovat na datech získaných z ČOV(X) (obr. 3). Z krabico-
vých diagramů vyplývá, že v průběhu čistírenskou linkou dochází k odstra-
ňování všech čtyř zjištěných léčiv či jejich metabolitů (kyselina salicylová 
nebyla zjištěna na odtoku z dosazovacích nádržích). V případě karbama-
zepinu a diklofenaku lze tvrzení o postupné eliminaci opřít i o výsledek 
jednocestné analýzy rozptylu, která potvrdila, že na pětiprocentní hladině 
významnosti lze zamítnout předpoklad, že střední hodnoty koncentrací 
se neliší (diklofenak p = 0,45, karbamazepin p = 0,0005). 

Závěr
V letech 2007 a 2008 probíhaly práce zaměřené na získání představy 

o vstupech některých hormonálně a farmakologicky účinných látek do 
vodních ekosystémů komunálními odpadními vodami s cílem zjistit míru 
jejich odstraňování běžnými biologickými ČOV s aktivačním procesem. 
V rámci České republiky šlo o jeden z prvních výzkumů, který se syste-
maticky zabývá problematikou vstupu některých léčiv do vodního pro-
středí přes ČOV. Toto téma je v rozvinutých evropských zemích aktuální 
a pozornost je na ně zaměřena již od poloviny devadesátých let minulého 
století (Jobling et al., 1998).
Vzhledem  k nedostatečné  citlivosti  použité  detekční  techniky  však 

byly  zjištěny  ve  vzorcích  ze  sledovaných  ČOV měřitelné  koncentrace 
pouze  v případě  ibuprofenu,  karbamazepinu,  diklofenaku  a kyseliny 
salicylové,  která  je  degradačním produktem kyseliny  acetylsalicylové. 
Ve  sledovaných recipientech  nebyly  zjištěny  koncentrace  vyšší,  než 
jsou meze stanovitelnosti použité analytické metody. Moderní postupy 
s využitím  kapalinové  chromatografie  v kombinaci  s hmotností  spekt-
roskopií v tandemovém uspořádání  (LC-MS/MS) s případným využitím 
standardů značených těžkými  izotopy (Kasprzyk-Hordern et al., 2008) 
však  posunují meze  stanovitelnosti  vybraných  látek  o dva  až  tři  řády 
níže na úroveň desítek a jednotek ng·l-1 v závislosti na původu vzorků 
(odpadní  nebo  povrchové  vody).  V dalších  fázích  řešení  problematiky 
výskytu a transformací PPCPs v povrchových a odpadních vodách autoři 
článku předpokládají využít právě této moderní analytické metody spolu 
se zde popsaným postupem vyvinutým pro extrakci jednotlivých PPCP ze 
vzorků odpadních a povrchových vod pomocí SPE. 
Přes nedostatky v citlivosti zvolené analytické metody bylo možné na 

některých datech demonstrovat chování určitých léčiv a jejich metabolitů 
v prostředí komunálních ČOV. Lze předpokládat, že v našich podmínkách 
dochází k částečné eliminaci sledovaných látek. Ačkoliv nebyl prokázán 
výskyt sledovaných  látek v recipientech,  lze předpokládat, že  jsou do 
povrchových vod vypouštěny v měřitelném množství. Vzhledem k jejich 
povaze a pravděpodobnému dlouhodobému působení na biotu recipien-
tů i lidskou populaci díky jejich trvalému přísunu do vodního prostředí, 
i vzhledem k jejich nízké míře degradace v povrchových vodách, autoři 
předpokládají  v dalších  fázích  řešení  využití  citlivějších  analytických 
metod.  Je  třeba si uvědomit,  že některé složky hormonálních kontra-
ceptiv,  především  syntetický  a rezistentní  17α-ethinylestradiol, mají 
jasně prokázaný negativní vliv na populace vodních živočichů právě již 
v koncentracích nad úrovní mezí detekce nejmodernějších analytických 
postupů. Jak uvádějí některé experimentální práce (Kidd et al., 2007) 
dlouhodobě simulující přísun 17α-ethinylestradiolu do jezerních ekosys-
témů na úrovni koncentrací zjišťovaných v recipientech komunálních ČOV, 
stačí  již  koncentrace  v jednotkách ng·l-1 k projevu  fyziologických  změn 
na  reprodukční mechanismy vodních obratlovců. Tyto  změny vedly až 
k úplnému vymizení některých krátkověkých rybích druhů ze sledovaných 
jezerních ekosystémů. 
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Obr. 1.  Koncentrace  kyseliny  salicylové,  ibuprofenu,  karbamazepinu 
a diklofenaku v podélném profilu pražské ÚČOV: mech – mechanická 
fáze čistírenské  linky,  ldos – výtok z levé větve aktivačních a dosazo-
vacích nádrží, pdos – výtok z pravé větve dosazovacích nádrží; v případě 
pouze jednoho použitelného výsledku je zjištěná koncentrace vyznačena 
kroužkem

Obr. 2.  Koncentrace  kyseliny  salicylové,  ibuprofenu,  karbamazepinu 
a diklofenaku v podélném profilu  linky ČOV Hostinné: mech – mecha-
nická fáze čistírenské linky, dosaz – výtok z dosazovacích nádrží

Obr. 3.  Koncentrace  kyseliny  salicylové,  ibuprofenu,  karbamazepinu 
a diklofenaku v podélném profilu linky ČOV(X): mech – mechanická fáze 
čistírenské linky, dosaz – výtok z dosazovacích nádrží
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Pharmaceuticals and wastewater treatment plants – possibilities 
of removal and real data (Svoboda, J. et al.)

Concentrations of selected pharmaceuticals had been measured in 
three wastewater treatment plants and their recipients during years 
2007 and 2008. HPLC-UV with SPE sample preparation had been used 

for determination. Limit of quantification of selected method was in the 
range of 1 μg·l-1. Measurable concentration of traced pharmaceuticals 
and their metabolites had been obtained only for ibuprofen, diclofenac, 
salicylic acid and carbamazepin. Their concentrations had been gener-
ally decreasing along the longitudinal profile of wastewater treatment 
plants, the lowest ones had been found at discharge to recipients. 
Evidence of selected compounds in recipients had not been confirmed 
with the used methodology.

Negative effect of some compounds in question on populations of 
aquatic animals is proven. As some pharmaceuticals are resistant 
against degradation, they can accumulate in aquatic environment. 
A restriction of usage of pharmaceuticals in human medicine is impos-
sible by standard legislation instruments. That is why the wastewater 
treatment plant is a sole agent on which the abatement of these 
compounds depends prior to discharge to the aquatic environment.

Presented study shows the first consistent data set from the Czech 
Republic about the load of wastewater treatment plants by pharma-
ceuticals and about their removal from wastewater. Acquired data also 
give an insight into the load of pharmaceuticals to surface water.

ÚroVeŇ KontaminaCe starÝCH 
seDimentoVÝCH nÁnosŮ VLtaVY 
V PLAVEBNÍM KANÁLU  
PRAhA-PODBABA

Vladimír Kužílek, Petr Lochovský

Klíčová slova
říční sediment, vertikální sedimentový profil, sedimentová jádra, orga-
nické polutanty, těžké kovy

Souhrn
Na základě odběru a analýzy sedimentových jader byla zjišťována 

zátěž sedimentových nánosů plavebního kanálu Vltavy Praha-Podbaba 
organickými polutanty, těžkými kovy, metaloidy a fosforem. Z výsledků 
průzkumu vyplývá, že tyto nánosy nepředstavují z hlediska vodního toku 
Vltavy významnější potenciální riziko v případě resuspendace, neboť 
jejich zátěž jak organickými polutanty, tak kovy, metaloidy a fosforem je 
převážně nižší, popřípadě srovnatelná se zátěží recentních sedimentů. 
U většiny organických polutantů dochází k výraznému koncentrační-
mu poklesu s rostoucí hloubkou uloženého sedimentového materiálu 
(v korelaci s poklesem obsahu TOC), u kovů, metaloidů a fosforu je 
tento pokles méně výrazný, u některých prvků (Ag, Cd, Hg) bylo možno 
pozorovat v rámci sledovaných profilů i určitá maxima. Koncentrační 
nálezy kovů a metaloidů byly porovnány s hodnotami přirozeného pozadí 
říčních sedimentů dolní Vltavy.

1  Úvod
Řada organických polutantů a těžkých kovů se významně kumuluje 

v říčních sedimentech, sledování jejich kontaminace proto patří k rutinním 
činnostem v rámci správy vodních toků a je také součástí řady monitoro-
vacích či výzkumných projektů (Státní sledování jakosti povrchových vod, 
Mezinárodní program měření Labe, Projekt LABE a další). Převážně však 
jde o sledování povrchových vrstev říčních sedimentů (čerstvé sedimenty). 
Jak organické polutanty, tak těžké kovy mohou být ale uloženy i v hlubších 
vrstvách sedimentových nánosů (staré zátěže). Při mimořádných hydro-
logických situacích, popřípadě stavebních úpravách říčního koryta pak 
může dojít k jejich resuspendaci a negativnímu ovlivnění vodního toku. 
Proto je této problematice věnována značná pozornost [1–4].
Předkládaná práce se zabývá kontaminací hlouběji uložených sedimen-

tových vrstev plavebního kanálu Praha-Podbaba, a to na základě odběru 
a analýzy sedimentových jader. Mocnost sedimentových nánosů v uvede-
ném plavebním kanále přesahuje na některých místech tři metry. Plavební 
kanál je v provozu přibližně 100 let, postupné ukládání sedimentů tudíž 
musí spadat do uvedeného časového období. V tomto období bylo možno 
na Vltavě zaznamenat několik mimořádných povodňových situací, které 
patrně narušily pravidelné ukládání sedimentů, proto není možno z hloubky 
jednotlivých sedimentových vrstev jednoduše usuzovat na jejich stáří. 
Plavební  kanál  Praha-Podbaba  leží  těsně  pod  pražskou  průmyslo-

vě-městskou aglomerací,  není  však přímo dotčen  výpustí  vyčištěných 
odpadních vod z ÚČOV Praha.

2  Odběry a příprava vzorků k analýze
Odběry sedimentových jader byly provedeny pomocí půdního vrtáku 

s nástavci o vnitřním průměru 2,8 cm v říjnu 2007, v době vypuštění 

plavebního kanálu (obr. 1), a to na dvou místech (označených A a B) do 
hloubky 2,0 m, resp. 3,0 m. Odebraný sedimentový materiál z příslušné 
hloubky  byl  převeden  do  aluminiových  (stanovení  organických  látek) 
a plastových (stanovení kovů) vzorkovnic a zamražen k dalšímu zpraco-
vání. Odběry byly prováděny po 0,5m úsecích, takže byly získány vzorky 
sedimentů z následujících hloubek: 
odběrové místo A: povrch – 0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m,
odběrové místo B: povrch – 0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 
3,0 m.
Po vysušení sedimentového materiálu vymražením byla část vzorku, 

určená pro organické analýzy, extrahována směsí hexan/aceton (9 : 1) 
v automatickém extraktoru Dionex ASE 300. Získaný extrakt byl přečištěn 
pomocí gelové permeační chromatografie, zakoncentrován a analyzován 
na obsah organických polutantů.
Obsah  kovů  a metaloidů  byl  stanoven  ve  frakci  o velikosti  částic 

< 20 μm (odděleno sítováním zamokra v ultrazvukové lázni) po rozkla-
du lučavkou královskou v mikrovlnné peci (s výjimkou rtuti, která byla 
stanovena přímo v pevném sedimentovém materiálu).

Obr. 1.  Vypuštěný  plavební  kanál  Praha-Podbaba  s vyznačením míst 
odběru sedimentových jader
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3  Přehled sledovaných chemických ukazatelů
Organické polutanty
•  polychlorované bifenyly (PCB), 
•  chlorované benzeny (trichlorbenzeny, pentachlorbenzen, hexachlorben-
zen),

•  organochlorované pesticidy (DDT a jeho metabolity, alachlor, α-endo-
sulfan, β-endosulfan, heptachlor, chlorpyrifos, aldrin, endrin, dieldrin, 
methoxychlor, oktachlorstyren, trifluralin),

•  alkyfenoly (4-nonylfenol a 4-terc-oktylfenol),
•  syntetické mošusové látky (Tonalide a Galaxolide).

Kovy a metaloidy
•  Ag, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Mn, Ni, Pb, Sc, Sn, V, Zn.

Další ukazatele
•  fosfor, celkový organický uhlík.

4  Použité analytické metody
Stanovení organických polutantů
Pro  stanovení  PCB,  chlorovaných  benzenů 

a organochlorovaných pesticidů byl použit ply-
nový  chromatograf  Agilent  6890 N,  vybavený 
dvěma detektory elektronového záchytu (ECD), 
split/splitless duálním automatickým injektorem 
a elektronickou kontrolou tlaku (EPC). Nosným 
plynem  bylo  helium  v čistotě  5.0.  K separaci 
jednotlivých  analytů  byly  použity  následující 
chromatografické kolony:
–  kolona DB  -  5,  délka  60 m,  vnitřní  průměr 
0,25 mm, zakotvená stacionární fáze 0,25 μm,
– kolona DB - XLB, délka 60 m, vnitřní průměr 
0,25 mm, zakotvená stacionární fáze 0,25 μm,
– kolona DB - 1701, délka 60 m, vnitřní průměr 
0,25 mm, zakotvená stacionární fáze 0,25 μm.
Stanovení alkylfenolů a syntetických mošuso-

vých látek bylo provedeno pomocí plynového chro-
matografu Agilent 6890N vybaveného automa-
tickým dávkovačem firmy Gerstel. K dělení byla 
použita křemenná kapilární kolona HP-5MS o dél-
ce 30 m, vnitřním průměru 0,25 mm a tloušťce 
filmu stacionární fáze 0,25 μm. Injektor pracoval 
technikou  „pulsní  splitless“. Mobilní  fází  bylo 
helium 5.0.  K detekci  byl  použit  hmotnostně 
selektivní detektor Agilent 5973 s vyhodnocova-
cím softwarem. Pro kvantitativní vyhodnocení byl 
detektor nastaven v SIM modu (měření vybraných 
iontů) s ionizací EI, nebo NCI.

Stanovení kovů, metaloidů a fosforu
Obsah kovů, metaloidů a fosforu (s výjimkou 

rtuti) byl stanoven technikami ICP-OES (přístroj 
IRIS Intrepid II. XSP od firmy Thermo Elemental) 
a AAS (přístroj Varian AA 240Z).
Rtuť  byla  stanovena  v pevném materiálu 

sedimentu (frakce o velikosti částic < 20 μm) 
na analyzátoru rtuti AMA 254.

Stanovení celkového organického uhlíku 
(TOC)
Obsah  TOC  byl  stanoven  na  přístroji  firmy 

Shimadzu – Solid Sample Modul 5000A. 

5  Výsledky a diskuse
Materiál  sedimentových  jader  byl  v celém 

vertikálním profilu značně homogenní s vysokým 
podílem jemného jílu. V tabulce 1 jsou shrnuty 
výsledky  zrnitostní  analýzy  (frakce  o velikosti 
částic  <  200  μm  a < 20 μm)  a obsahu  orga-
nického  uhlíku  (TOC)  v jednotlivých  polohách 
sedimentového jádra.
Z tabulky 1 je patrné, že odebraný sedimen-

tový materiál  obsahoval  v průměru  10–25 % 
velmi jemné frakce o velikosti částic < 20 μm 
a přibližně polovinu hmotnosti tvořil nepísčitý, jílovitý materiál o velikos-
ti  částic < 200 μm. Obsah TOC výrazně klesal s přibývající hloubkou 
uloženého  sedimentu.  U svrchních  sedimentových  vrstev  činil  obsah 
TOC přibližně 5 % hmotnosti, zatímco v hlubších polohách klesl pod 1 %. 
Výrazný  pokles obsahu  TOC byl  pozorován  zejména  v hloubce 1,5 m. 
Nízký obsah TOC v hlubších sedimentových polohách podporuje před-
poklad uplynutí delšího období od jejich depozice (aerobní i anaerobní 
degradace organických látek). Rovnoměrná distribuce velikosti částic, 
stejně jako relativně vyrovnaný průběh koncentrace geogenního prvku 

Odběrové místo a poloha 
sedimentové vrstvy

Podíl frakce
< 200 μm v %

Podíl frakce
< 20 μm v %

TOC
(%)

A – povrch 43 15,6 5,1

A – 0,5 m 48 21 4,5

A – 1 m 37 15 4,4

A – 1,5 m 42 10 2,8

A – 2 m 38 13 1,8

B – povrch 55 26 4,0

B – 0,5 m 45 22 4,0

B – 1 m 54 26 5,1

B – 1,5 m 52 23 2,0

B – 2,0 m 52 19 1,0

B – 2,5 m 52 16 0,76

B – 3 m 55 18 0,73

Tabulka 1.  Výsledky  zrnitostní  analýzy  a obsahu  TOC  v jednotlivých 
polohách sedimentových jader

Obr. 2. Koncentrační průběh vybraných organických polutantů ve vertikálních profilech sedimen-
tových jader (odběrová místa A a B)

skandia (obr. 3) ve vertikálním profilu obou sedimentových jader svědčí 
o poměrně pravidelném ukládání sedimentového materiálu.

Organické polutanty
Analytická stanovení byla provedena pro širokou škálu organických 

polutantů. Koncentrační nálezy některých z nich však  ležely pod mezí 
stanovitelnosti  příslušné  analytické metody  nebo  v její  blízkosti  (tj. 
v oblasti desetin ng/g), a nebylo je proto možné hodnotit v souvislosti 
s hloubkou  odebraných  vzorků.  Příkladem  je  hexachlorbenzen  a další 
chlorované benzeny nebo řada organochlorovaných pesticidů (izomery 
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hexachlorcyklohexanu, alachlor, α-endosulfan, 
β-endosulfan,  heptachlor,  chlorpyrifos,  aldrin, 
endrin, dieldrin, methoxychlor, oktachlorstyren 
aj.). 
Na obr. 2 jsou v grafech uvedeny koncentrace 

celkového organického uhlíku (TOC) a vybraných 
organických  polutantů  stanovených  v jednotli-
vých polohách odebraných sedimentových jader. 
V případě PCB jde o sumu sedmi kongenerů (28, 
52, 101, 118, 138, 153 a 180) a v případě DDT 
o sumu  pěti metabolitů  (o,p´-DDE,  o,p´-DDD, 
p,p´-DDD, o,p´-DDT a p,p´-DDT).
Z uvedených grafů je patrné, že s přibývající 

hloubkou uložených sedimentů obecně dochází 
k poklesu obsahu TOC a koncentrací sledova-
ných  organických  polutantů.  Tento  pokles  je 
markantní především od hloubky 1,5 metru, jeho 
míra je však pro různé skupiny látek odlišná. V případě PCB a trifluralinu 
jde až o řádové snížení koncentrací, v případě DDT a 4-nonylfenolu  je 
toto snížení výrazně nižší a u 4-terc-oktylfenolu není téměř prokazatelné. 
Také v případě syntetických mošusových látek Tonalide a Galaxolide byl 
s rostoucí  hloubkou  uložených  sedimentů  pozorován  obdobný  trend, 
nutno však poznamenat, že šlo o stanovení velmi nízkých koncentrací 
blížících se mezím stanovitelnosti. 
Nálezy organických polutantů ve svrchních vrstvách sedimentových jader 

plavebního kanálu Praha-Podbaba byly dále porovnány s nálezy v čerstvých 
sedimentech vlastního říčního toku Vltavy (tabulka 2). K porovnání byly 
použity výsledky analýz sedimentů odebraných v lokalitách Vltava-Roztoky 
a Vltava-Zelčín v období 2005–2007. Z tabulky 2 je zřejmé, že nálezy orga-
nických polutantů v povrchových vrstvách sedimentů plavebního kanálu 
a vlastního říčního toku jsou v zásadě srovnatelné (výjimkou jsou pouze 
nálezy DDT, jejichž koncentrace byly v plavebním kanálu nižší, a trifluralinu, 
jehož nálezy byly naopak vyšší).

Kovy, metaloidy a fosfor
V tabulce 3 jsou shrnuty výsledky analýz kovů, 

metaloidů  a fosforu  v materiálu  odebraných 
sedimentových  jader. Koncentrační nálezy pro 
jednotlivé prvky jsou zde porovnány s hodnota-
mi přirozeného pozadí říčních sedimentů dolní 
Vltavy,  stanovenými  v [5].  Poměr  koncentrace 
v sedimentovém  jádře  a hodnoty  přirozeného 
pozadí  je  pak  uveden  jako  koeficient  nakon-
centrování příslušného prvku vůči přirozenému 
pozadí.  Jak  je  patrné  z tabulky 3,  nejvyšších 
hodnot koeficientů nakoncentrování je dosaženo 
u ekologicky relevantních prvků, zejména u Cd, 
Ag, Hg, dále pak u Pb, Sb a Zn.

Odběrová místa
TOC 
(%)

Koncentrace organických polutantů (ng/g)
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Plavební kanál
Praha-Podbaba

A 5,1 345,4 8,5 63,4 168,2 14,1 1,5 4,7

B 4,0 201,6 5,2 49,7 111,8 13,4 2,3 5,3

Vlastní říční tok 
Vltavy

průměr 7 stanovení 
v profilech Roztoky 

a Zelčín
3,4 241,0 38,6 < 0,2 114,8 < 5 4,2 5,5

Tabulka 2. Porovnání nálezů organických polutantů v povrchových sedimentech plavebního kanálu 
Praha-Podbaba a čerstvých sedimentech vlastního říčního toku Vltavy

Prvek
Rozsah 

koncentrací 
(mg/kg)

Přirozené 
pozadí říčních 

sedimentů 
dolní Vltavy

Koeficient 
nakoncen-

trování

Ag 1,1–3,2 0,35 3–9

As 24–39 20 1–2

Be 2,7–3,9 2,4 1–2

Cd 1,0–4,4 0,2 5–22

Co 26–32 26 1

Cr 80–115 90 1

Cu 58–111 41 1–3

Hg 0,7–1,0 0,17 4–6

Mn 790–1800 1350 1

Ni 61–83 63 1

P 1300–3100 1100 1–3

Pb 88–180 33 3–5

Sb 2,5–4,3 0,8 3–5

Se 0,5–3,7 0,45 1–8

Sc 11,8–15,9 13 1

Sn 10–16 5 2–3

V 84–123 93 1

Zn 200–580 209 1–3

Tabulka 3. Koncentrační  nálezy  jednotlivých 
prvků  v sedimentových  jádrech  odebraných 
v plavebním kanálu Vltavy Praha-Podbaba (ana-
lýza frakce < 20 μm po mikrovlnném rozkladu 
lučavkou královskou) v porovnání s pozaďovými 
hodnotami na dolní Vltavě [5]

Obr. 3. Koncentrační průběh některých vybraných prvků ve vertikálních profilech odebraných sedi-
mentových jader (odběrová místa A a B)

V grafech na obr. 3 je zobrazen koncentrační průběh některých vybraných 
prvků ve vertikálních sedimentových profilech. Obecně zde s přibývající 
hloubkou nedochází k tak výrazným koncentračním změnám jako u většiny 
organických látek, přesto však lze pozorovat převážně nižší koncentrační 
nálezy  v nejhlubších  sedimentových  polohách,  v porovnání  s polohami 
svrchními. U koncentračního průběhu některých prvků můžeme pozorovat 
i určité maximum (např. u Cd v hloubce 1 m). U geogenního prvku scandia 
lze pozorovat v celém sedimentovém profilu velmi vyrovnaný koncentrační 
průběh. Průměrný obsah uvedeného prvku v sedimentovém jádře velmi 
dobře koreluje s pozaďovou hodnotou pro dolní Vltavu 13 mg/kg Sc.

6  Závěr
Práce se zabývá odběrem a analýzou starších sedimentových náno-

sů  plavebního  kanálu  Vltavy  (Praha-Podbaba),  jejichž mocnost  často 
přesahuje  tři metry,  a zaměřuje  se  na  obsah  organických  polutantů, 
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kovů, metaloidů a fosforu. Z výsledků průzkumu vyplývá, že tyto nánosy 
nepředstavují  z hlediska  vodního  toku  Vltavy  významnější  potenciální 
riziko v případě resuspendace, neboť jejich zátěž jak organickými polu-
tanty, tak kovy a metaloidy je převážně nižší, popřípadě srovnatelná se 
zátěží  recentních sedimentů. U většiny organických polutantů dochází 
k výraznému koncentračnímu poklesu s přibývající hloubkou uloženého 
sedimentového materiálu.  Příčinou  je  kromě  vlastní  degradace  orga-
nických polutantů zejména paralelní pokles obsahu TOC, na který jsou 
jednotlivé organické látky vázány. U většiny kovových prvků, metaloidů 
a fosforu lze ve vertikálních sedimentových profilech rovněž pozorovat 
určitý  koncentrační  pokles  s rostoucí  hloubkou,  který  je  však méně 
výrazný než u polutantů organických; u některých prvků (Ag, Cd, Hg) bylo 
možno pozorovat v rámci sledovaných profilů i určitá maxima.
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Souhrn
Detritový kontinuální vzorkovač DDG je nově vyvinuté zařízení 

vhodné pro drobné toky, umožňující odebírat zakoncentrované vzorky 
plavenin (partikulovaného organického materiálu) z toků. Vzorkovač 
odvádí proudící vodu do sedimentačního prostoru, kde dochází vlivem 
snížení rychlosti proudění k sedimentaci partikulovaných částic. Při 
obvyklých koncentracích plavenin v oligotrofních vodách vykazuje 
vzorkovač dobrou funkci při expozičních dobách do 14 dnů a lze jej 
použít již při průtocích okolo 0,2 l/min. Průtok zařízením lze regulovat 
podle množství plavenin ve vzorkovaném toku. 

Úvod
Sledování chemických, biologických a dalších charakteristik jemných 

suspenzí, nacházejících se ve vznosu ve vodním prostředí, má kratší 
tradici  než  sledování  látek  v roztoku.  Odběr  plavenin  –  v biologické 
oblasti  bývá  tato  frakce  označována  jako  jemný  detrit  (frakce  FPOM 
–  fine  particulate  organic matter  čili  jemně  partikulovaná  organická 
hmota) – se potýká s několika problémy. Jde především o zakoncentro-
vání příliš naředěného vzorku ve velmi čistých tocích a postihnutí rych-
lé časové změny koncentrací na drobných  tocích. Problematické bývá 
rovněž získání natolik reprezentativního vzorku, aby mohl být proveden 
přepočet množství plavenin na litr vody. Tyto náročné operace jsou vět-
šinou řešeny prostřednictvím velmi složitých stabilních analyzátorových 
stanic s kontinuálním odběrem vzorků nebo prostřednictvím přenosných 
samočinných programovatelných vzorkovačů. Zásadním limitem použití 
těchto zařízení pro  rozsáhlejší plošné monitorovací programy  je  jejich 
cena a také nemožnost ponechat zařízení bez dozoru pracovat na lokalitě 
bez jeho zabezpečení v pevném stavebním objektu. I pro odběr bodových 
vzorků je proto například v síti Českého hydrometeorologického ústavu 
používán především ruční odběr [6]. 
S výjimkou analyzátorových stanic, vybavených nákladným zařízením 

pro filtraci vzorku, nelze při žádném z těchto přístupů provést zakoncen-
trování vzorku přímo při odběru. V případě nízkých koncentrací v toku 
a potřeby větší navážky materiálu pro analýzu je tedy nutné odebrat buď 
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Contamination of the old sediment deposits in the Vltava River 
channel Praha-Podbaba (Kužílek, V., Lochovský, P.)

Concentrations of organic pollutants, heavy metals, metalloids and 
phosphorus in vertical sediment profiles of the Vltava River channel 
Praha-Podbaba were determined. In the collected sediment cores the 
concentrations of TOC and most of the analysed parameters decreased 
with the increasing depth. Concentration levels of the organic pollut-
ants in the upper parts of the sediment cores and in fresh sediments 
sampled in the natural part of the Vltava River bed correlated very 
well. Concentration findings of metals and metalloids in the collected 
sediment cores were compared with natural sediment background 
values for the Vltava River.

The results of the presented study indicate, that the massive sedi-
ment layers deposited in the Vltava River channel Praha-Podbaba does 
not represent a serious potential risk for water ecosystem in the case 
of their remobilisation.

velmi objemné vzorky vody anebo ručně provést filtraci přímo při odběru 
vzorku na lokalitě.
V oblasti  biologického  výzkumu  s odlišnými  nároky  na  šetrnost 

odběru se na experimentálních povodích dosud používají složitá sta-
bilní zařízení, která jsou svou cenou i stavební náročností analogická 
analyzátorovým stanicím pro monitoring jakosti vod. Levnější kvantita-
tivní metody předpokládají oddělený odběr vody (20–30 l) pro filtraci 
jemných částic a současně instalaci Millerova síťového odběráku pro 
zachycení méně koncentrovaných partikulí větších rozměrů [7]. Jinou 
jednoduchou semikvantitativní metodou je metoda sedimentační pasti. 
Do nádoby o definovatelné ploše vzhůru obráceného ústí se nechá po 
definovatelnou dobu sedimentovat materiál z okolní vody [4]. Použití 
těchto relativně jednoduchých zařízení je však doporučované a vhod-
né zejména ve stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Na malých 
proudných vodních tocích je jeho funkce nestandardní, pokud ho vůbec 
lze použít. Jestliže je tato sedimentační past zasazena do dna toku, 
je možné ji použít i na relativně malém toku, nezískáme však vzorek 
umožňující bilancovat teoretický látkový odnos. Pokud materiál chceme 
dále použít k biologickým, respektive mikrobiologickým analýzám, jeví 
se jako problém také rychlý nástup anoxických podmínek neumožňující 
delší expozici.
V některých  literárních  zdrojích  je pro  vzorkování  transportovaného 

organického materiálu doporučeno umístit do toku za sebou několik sítí 
s různou velikostí ok, které budou simultánně zachytávat plaveniny rovnou 
rozdělené do několika velikostních frakcí. Před zařízením je umístěna 
hydrometrická vrtule, sloužící k měření rychlosti proudění. Tato metoda 
je ale vhodná spíše pro větší toky a je uzpůsobena pro kratší expozice 
– v případě malých toků je velmi pravděpodobné, že při delší expozici by 
se odběrové zařízení ucpalo většími plaveninami [1]. Na sítích založený 
systém  na  tocích  druhého  řádu  byl  použit  v [5].  Tato  instalace  však 
vyžadovala převedení celého průtoku  toku do krátkého potrubí a byla 
náročná  na  pravidelnou  údržbu.  Systém mohl  být  nainstalován  jen 
na tocích s velkým spádem. Zásadní nevýhodou  je, že síťová zařízení 
nemohou zachycovat partikule pod 40 μm, která při bazálním odtoku 
představují většinu celkového odnosu partikulí [7].

Metoda a popis funkce
Princip zařízení
Detritový kontinuální vzorkovač pro drobné toky (vzorkovač DDG) využívá 

spádu toku ke kontinuálnímu nasávání definovaného objemu vzorkované 
vody do sedimentačního prostoru. Zde probíhá vlivem snížení rychlosti 
proudění vody sedimentace partikulí,  jejichž sedimentační  rychlost  je 
větší  než  rychlost  proudění  vody.  Nastavením  rozdílu  výšek  přívodní 
a odtokové hadice lze regulovat průtok zařízením – tedy poměry proudění 
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v sedimentačním prostoru a charakter  sedimentujících  částic.  Princip 
funkce zařízení je schematicky znázorněn na obr. 1.

Konstrukce zařízení
Zařízení začíná sacím košem, opatřeným vnější mříží z potahovaného 

kovového pletiva pro odclonění hrubých unášených předmětů. Koš  je 
válcovitého tvaru o průměru asi 5 cm a délce 15 cm. Vnitřní část sacího 
koše je opatřena polyetylenovou síťovinou o zvolené velikosti ok – např. 
1 mm – dovnitř zařízení tak vstupuje např. pouze frakce jemného detritu 
(FPOM). Sací koš je v toku umístěn na místo trvale zaplavené vodou. Je 
formovatelný, proto je možné ho přizpůsobit konkrétnímu mikroreliéfu. 
Stabilizován je buď místními kameny, nebo fixován do jílovitého či pís-
čitého substrátu kotvou ve tvaru dlouhého U ze silného kovového drátu 
potaženého PVC.
Od sacího koše k sedimentační nádobě vede flexibilní sací potrubí. 

Nápustní část uvnitř sedimentační nádoby je opatřena nápustným košem 
s otvory v jeho bocích a dně, omezujícími zkratové proudění, a zátěží, 
která udržuje nápustní koš vždy v dolní části sedimentační nádoby bez 
ohledu na její polohu. Sedimentační nádoba je uložena pod vodní hla-
dinu a obložena kameny nebo kotvena drátěnou kotvou. Umístění pod 
hladinou zajišťuje shodné tepelné poměry pro sbíraný vzorek s poměry 
v toku. Sedimentační nádoba může být umístěna  výškově mezi horní 
a dolní pracovní hladinou, nebo níže či výše, podle konkrétní dispozice 
v místě odběru. Sedimentační nádoba je z polyetylenu, má tvar kvádru 
se zaoblenými hranami a objem 5 l.
Odpadní potrubí začíná nasávacím košem v horní části sedimentační 

nádoby, opatřeným síťovinou pro zamezení vzniku zkratovitého proudění. 
Jeho konec  tvoří  volná  trubice s ústím  ležícím alespoň o 10 cm níže 
než sací koš. Odpadní potrubí  je stabilizováno kameny nebo kovovou 
kotvou do dna. 
Potrubí  vedoucí  od  sacího  koše  k sedimentační  nádobě  a odpadní 

potrubí  je položeno na dně a zakryto kameny. Při popsaném způsobu 
instalace je odběrové zařízení jen obtížně viditelné, což snižuje pravděpo-
dobnost jeho poškození cizí osobou. Vzhledem k pořizovacím nákladům 
případné zcizení jednoho nebo i série těchto zařízení představuje rozumné 
riziko pro práci v terénních podmínkách. 
Rychlost průtoku zařízením  lze snadno  regulovat nastavením výšky 

flexibilního  odpadního  potrubí  v místě  jeho  volného  ústí.  Průtok  tedy 
není regulován škrticí tratí nebo kohoutem, kde by snadno docházelo 
k ucpání při dlouhodobé expozici.

Stavebnicový princip
Celé zařízení je vyrobeno na stavebnicovém principu z přesně zhotove-

ných plastových komponent a sestavuje se z jednotlivých dílů bez použití 
lepidla, šroubů nebo spojovacího materiálu. Sedimentační nádoba a koše 
jsou k přírubám připojeny šroubovým závitem. Konce jednotlivých pruž-
ných silnostěnných hadic jsou seříznuty do šikma pro snazší protahování 
otvory. Vzorkovač DDG  lze  tedy kdykoli bez nástrojů  rozebrat, vyčistit 
a opět  složit,  a to  i v terénních podmínkách. Při  poškození  některých 
částí je lze snadno doplnit.

Možnost jednorázového použití
Pro přesné analýzy nebo mikrobiologická stanovení ve velmi čistých 

vodách nebo kultivace mikroorganismů z plaveného materiálu, kde  je 
nutné zachování sterility, je s výhodou možné použít vždy nový vzorkovač 
DDG. Zařízení je tedy vhodné i pro jednorázové použití. Pro běžné užití 
lze vzorkovač DDG vymýt a popřípadě chemicky sterilizovat. 

Uchování vzorku ve vzorkovači
Konstrukce zařízení je vytvořena tak, aby mohlo být v případě potřeby 

při použití  zcela ponořeno ve vzorkovaném prostředí. Voda  je vedena 
sedimentační nádobou  tak,  že po celou dobu expozice omývá vzorek 
plavenin, a nedochází proto ke změnám kyslíkového režimu a chemismu 
v postupně  hromaděném  vzorku.  Tenkostěnná  průhledná  konstrukce 
z polyetylenu umožňuje zachování teplotních poměrů okolního prostředí 
v postupně  hromaděném  vzorku,  stejně  jako  obdobného  světelného 
režimu, včetně přítomnosti ultrafialové složky procházející dobře stěnami 
sedimentační nádoby z odolného plastu. Tyto funkce jsou podstatné při 
odběru dlouhodobých vzorků pro citlivé biologické analýzy živých složek 
plavenin a chemické analýzy labilních látek. 

Popis funkce zařízení
Nové nebo vyčištěné zařízení se před  instalací naplní vodou z toku 

bez zákalu, uzavře se a nechá se  tlakově stabilizovat. Poté se vytvo-
řením podtlaku na konci odpadního potrubí uvede do chodu, pokud je 
to vlivem vzduchových kapes v hadicích potřebné. Zařízení funguje na 
principu rozdílu hladin, kde jako horní pracovní hladina slouží hladina 
nad místem uložení sacího koše v toku, dolní pracovní hladina je pak 
hladina nad odpadním potrubím, jak je vyznačeno na schématu (obr. 1). 
Rozdíl hladin je dán postavením sacího koše a ústí odpadního potrubí 
vůči sobě navzájem. Nastavením výšky hladin lze regulovat průtok vody 
zařízením, tedy i poměry proudění v sedimentačním prostoru, které ovliv-
ňují charakter sedimentujících částic. Skutečný průtok zařízením se před 

zahájením odběru měří na zvednuté části odpadního potrubí odměrnou 
nádobou a stopkami. Při měření musí být ústí odpadního potrubí umís-
těno do výšky dolní pracovní hladiny vody v toku. Před odběrem vzorku 
po ukončení odběru se opět změří průtok. 
Při odběru vzorku je možné provést buďto kompletní výměnu sedimen-

tační  nádoby,  která  slouží  současně  jako  velkokapacitní  vzorkovnice, 
nebo pouze vylít vzorek či jeho poměrné části do přinesené vzorkovni-
ce. Při obvyklých koncentracích plavenin v oligotrofních tocích vykazuje 
vzorkovač DDG opakovaně dobrou funkci při expozičních dobách do 14 
dnů, přičemž již za 24 hodin je sesbírán vzorek dostatečný pro analýzy 
i v tocích s malým množstvím plavenin. Zařízení vykazuje dobrou funkci 
při průtocích okolo 0,2 l/min. 
Sedimentační nádoba pojme velké množství detritu, takže je rovněž 

možné použít ji k delším expozicím, přičemž je znám průtok zařízením 
pro bilanci látkového odnosu. Je možné ho umístit i do drobných potoků 
a vzhledem k malé velikosti sacího koše  i běžného průtoku zařízením 
může fungovat i za nízkých průtoků. 
Vzorkovač DDG  je určen ke kontinuálním odběrům vzorků plavenin 

z vody  tekoucí  pod  atmosférickým  tlakem a spádem  větším  než  3 % 
na délku tří metrů. Při tomto spádu je průtok dostatečně velký na to, 
aby nedocházelo k ucpávání zařízení plaveninami. Celková délka trubic 
u testovaného prototypu DDG 01 byla 3 m při vnitřním průměru 4 mm. 
Při použití kratších trubic nebo trubic s větším průměrem předpokládáme 
možnou funkci i při nižším spádu, respektive menším rozdílu mezi horní 
a dolní hladinou.
Velikost použité sedimentační nádoby,  rychlost průtoku a příslušný 

poměr spádu a velikosti trubic je závislý na účelu, ke kterému má být 
zařízení použito. Pro zachytávání rychleji sedimentujících částic postačí 
menší sedimentační nádoba nebo může být významně zvýšena rychlost 
průtoku odběrákem.

Výsledky testování v drobných tocích a diskuse
Testy  zařízení probíhaly od poloviny  roku 2007 na drobných  tocích 

druhého řádu a dále v roce 2008 ve vývěrech pramenišť. Celkem bylo 
vyrobeno  10  ks  prototypu DDG 01  pro  testování  paralelních  expozic 
na drobných tocích. V srpnu a září 2007 bylo zařízení testováno jak při 
kratší době expozice (24 hodin), tak při delší době expozice (5, 7, 12 
a 23 dní), a to paralelně na několika místech Sněženského a Vyšného 
potoka (povodí Blanice, CHKO Šumava). Na každém toku bylo umístěno 
3  až  5  vzorkovačů. Odebrané  vzorky  detritu  byly  potom  porovnávány 
na základě mikroskopického obrazu, kdy je detrit sledován při dvaceti 
až stonásobném zvětšení a jako základní charakteristiky slouží poměr 
jednotlivých rozlišitelných frakcí, oživení a pestrost fauny a přítomnost 
živých  řas.  V paralelních  vzorcích  detritu  byla  rovněž  provedena  řada 
chemických analýz. Sledován byl obsah uhlíku, dusíku, fosforu, vápníku 
a některých kovů jak v pevném podílu, tak v roztoku získaných vzorků. 
Vzorky z odběráků byly porovnány i se vzorky získanými jinými metodami 
(přímý odběr z detritových depozic v toku nebo odběr řízenou sedimentací 
v pískem naplněných plastových boxech).
Typický detrit ze sledovaného povodí má světle hnědou barvu a i při 

pohledu pouhým okem tvoří flokulující shluky materiálu. Detrit ze smr-
kových rašelinných poloh je tmavě hnědý až černý. Skládá se v různém 
poměru převážně z rostlinných zbytků s dosud zachovalými pletivy, fekál-
ních pelet živočichů různé velikosti a tvaru a více či méně kompaktních, 
a nerozlišené hmoty, která se pravděpodobně skládá z anorganických 
–  jílovitých  částic  a vysráženého  organického materiálu,  vzniklého 
z DOM (dissolved organic matter – rozpuštěný organický materiál) [3] 
a rozpadlých  fekálních  pelet.  Nebyly  zjištěny  významné  rozdíly mezi 

Obr. 1.  Princip zařízení: 1 – sací koš umístěný do vodního toku, 2 – přívod-
ní flexibilní potrubí, 3 – tělo se sedimentačním prostorem, 4 – odtokové 
flexibilní potrubí; horní hladina znázorňuje místo uložení sacího koše ve 
výše položené části toku a dolní hladina ústí odpadního potrubí v níže 
položené části toku s velkým spádem 
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detritovým materiálem získaným ze vzorkovačů a detritem odebraným 
jinými způsoby.
Při  porovnání  chemického složení  paralelních  vzorků bylo u většiny 

parametrů dosaženo uspokojivých výsledků, některé parametry naopak 
mezi  jednotlivými  paralelními  vzorky  velmi  kolísaly.  Příklad  porovnání 
obsahu vápníku ve vzorcích detritu z pěti paralelních vzorků ze Sněžen-
ského potoka a pěti paralelních vzorků z Vyšného potoka je na obr. 2. 
Ukázka výsledků testování z odběrů s různou dobou expozice na příkladu 
obsahu sušiny ve vzorcích je na obr. 3.
Další testování, které dosud probíhá, se soustředilo na ověření mož-

nosti využití kontinuálního vzorkovače přímo pro odběr suspendovaných 
materiálů z vývěrů pramenišť. Bude také ověřeno, jaké procento partikulí 
v jednotlivých velikostních frakcích je zařízením v konkrétních podmínkách 
zachycováno. Vzhledem k rozdílné sedimentační rychlosti organických 
a anorganických částic však tyto výsledky není možné zobecnit pro jiné 
typy vod. 
V době  experimentálního  ověřování  sérií  prototypů  přestály  insta-

lace  vzorkovače DDG na  tocích druhého  řádu  i povodňový  průtok Q1 
(povodňový  průtok  opakující  se  s pravděpodobností  1x  ročně). Došlo 
sice  k částečnému  vytrhání  nebo  odnesení  sacích  košů  a v několika 

případech k ucpání sacího koše nebo přívodního potrubí zvířeným pískem, 
všechny vzorky v sedimentačních nádobách ale byly zachovány a mohly 
být následně analyzovány [2]. 
Funkce zařízení byla ověřována v tocích s nízkým množstvím dostup-

ných živin a relativně chladnou vodou. Lze předpokládat, že například 
v prostředí drobných toků v nížinách s intenzivní zemědělskou produkcí 
se mohou projevit některé nevýhody odběráku DDG. Při vzorkování pro-
středí s vysokou trofií, jako jsou znečištěné řeky nebo odpadní vody, bude 
pravděpodobně nutné pro zachování vzorku v optimálních podmínkách 
přiměřeně zkrátit dobu expozice, nebo zvýšit průtok.

Závěr
Vzorkovač DDG  je určen ke kontinuálním odběrům vzorků plavenin 

v drobných  tocích.  Pokud  je  sedimentační  nádoba  instalovaná  přímo 
v toku, zařízení zachovává ve sbíraném vzorku kyslíkové poměry, che-
mismus vody, teplotu i osvit obdobný vzorkovanému prostředí i při dlou-
hodobých expozicích. Tato funkce je ověřena při expozici zařízení v oligo-
trofních tocích. Upravený kontinuální vzorkovač s vhodně nastavenými 
průtokovými a sedimentačními vlastnostmi je potenciálně využitelný na 
jiných typech vod i ve vodárenství nebo průmyslových provozech. Zařízení 
je chráněno užitným vzorem (užitný vzor č. 18924, 2008). 
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Continual floating particles sampler for small streams (Simon, 
O., Fricová, K.)

Continual detrital sampler DDG is a newly developed device, suitable 
for small streams, which allows sampling of concentrated samples of 
floating particles (particulate organic matter) from the streams. The 
sampler is draining water into the sedimentary tank, where thanks to 
the current velocity the decrease of sedimentation proceeds. At usual 
concentrations of floating particles the sampler shows a good function by 
the time of exposition up to 14 days, and it is applicable at the discharge 
of 0.2 l/min, already. Flow through the device can be adjusted according 
to the floating particles amount in the stream water sample. 

Obr. 2. Porovnání obsahu vápníku ve vzorcích detritu z pěti paralelních 
vzorků  ze  Sněženského  potoka  a pěti  paralelních  vzorků  z Vyšného 
potoka; jednodenní expozice, 5. 9. 2007

Obr. 3. Závislost ztráty žíháním na naakumulované sušině v odběráku 
DDG 01 z experimentů s různou dobou expozice 1–24 dní; vzorky ze dvou 
sérií z Vyšného potoka s obecně menším podílem organického uhlíku 
označeny elipsou; závislost naznačuje možný rozklad vzorků při dlouhých 
dobách expozice spojených s velkou akumulací materiálu

Publikace VÚV t.g.m., v.v.i.

Effects of Environmental Factors on the Freshwater Pearl 
Mussel Population in the National Nature Monument “Lužní 
Potok” (Zinnbach) 
Edited by Michal Bílý
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2008, ISBN 978-80-85900-86-6

Publikace, která vychází v angličtině, informuje o výskytu perlorodky 
říční v ašském výběžku v západních Čechách. 
Jak  stav  populace  perlorodky,  tak  složek  jejího  životního  prostředí 

v Lužním potoce je neuspokojivý. Od roku 1995, kdy bylo v Lužním poto-

ce zjištěno téměř 18 000 exemplářů perlorodky říční, její počty prudce 
poklesly na 1 135 exemplářů v roce 2006 a stále se snižují. Přirozená 
reprodukce zde recentně nebyla doložena. Přes řadu aktivit a opatření 
ze  všech  zúčastněných  stran  dosud  nedošlo  k potřebnému obnovení 
narušených funkcí biotopu perlorodky říční.
Vlivem  dalekosáhlých  změn  v minulosti  došlo  k plošnému  útlumu 

potravních  funkcí  jednotlivých  složek  povodí,  především  z pramenišť, 
drobných přítoků a vegetace nivních luk. Jak detritus přítomný ve vlastním 
toku, tak i ve zkoumaném vzorku pramenných zdrojů vykazuje jen velmi 
nízkou či nulovou míru úživnosti. To se projevuje stagnací růstu mladých 
stadií perlorodky v toku a pravděpodobně i zvýšením mortality starých 
jedinců. Snaha o zlepšení potravní situace v povodí by měla být prioritou 
v rámci ostatních ochranářských aktivit v této oblasti. Zcela nezbytná 
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je  obnova  narušených  potravních  funkcí,  a to  podle  studie  speciální 
revitalizace, která se v současné době zpracovává.
Rovněž chemismus Lužního potoka se ukazuje jako ne příliš příznivý. 

Pásmo, kde se v toku po celou sezonu udržují všechny důležité parametry 
v přijatelných hodnotách, je velmi úzké a v některých letech se nevysky-
tuje vůbec. Třebaže překračování limitních hodnot parametrů chemismu 
vody nemusí být primárním důvodem vymírání populace perlorodky, jde 
bezpochyby o signál narušené situace v povodí.
Lužní potok je stále velmi cenným oligotrofním tokem. Má kvalitní inter-

sticiál, který je i bez jakýchkoli umělých úprav dobře prokysličený a voda 
v něm  zjevně  nestagnuje.  Aerobní  podmínky  byly  zjištěny  i v hloubce 
40 cm pod povrchem dna. Nebylo zaznamenáno žádné výrazné zvýšení 
množství organické hmoty, které by zhoršovalo kvalitu vody. Nicméně 
významné je zjištění vysoké koncentrace železa, což má též nepříznivý 
dopad na znehodnocování potravního zásobení biotopu. Snížení koncen-
trací Fe je očekáváno teprve po úpravách vodního režimu v pramenné 
oblasti v rámci speciální revitalizace.
V Lužním potoce se vyskytuje obsádka pstruha potočního, důležité-

ho  pro  životní  cyklus  perlorodky. Migrační  aktivita místní  populace 
pstruha  je  však  nízká,  což  snižuje  možnost  osidlování  vhodných 

habitatů  juvenilními  perlorodkami,  pokud  by  v toku  lužního  potoka 
byly přítomny. 
Význam Lužního potoka podtrhuje bohatá biodiverzita  této  lokality, 

jakou dokládají rozbory bentického společenstva. Byly zde nalezeny druhy 
se statutem IUCN i druhy s vysokou bioindikační váhou, jejichž výskyt je 
podmíněn neznečištěným životním prostředím. 
V povodí  Lužního  potoka  proběhla  opakovaně  reintrodukce mladých 

perlorodek, získaných polopřirozeným odchovem z místní populace. V rámci 
českého Záchranného programu perlorodky říční byly takto realizovány tři 
polopřirozené odchovné cykly s celkovým výstupem 1 429 juvenilních jedin-
ců ve věku tří až pěti roků. Ti jsou již schopni se minimálně osm až deset let 
dále vyvíjet i v současném potravně ochuzeném prostředí. Pokud by však 
potravní nedostatečnost trvala příliš dlouho, předstihne rychlost koroze 
spojovacího vazu schránek (ligamentu) jeho růst a dojde k úhynu.
Cílem záchranného programu není udržení výskytu perlorodky pomocí 

dlouhodobého posilování populací odchovem, nýbrž obnovení funkce všech 
společenstev oligotrofního povodí. Výsledkem by měl být opětovný nástup 
přirozené reprodukce a možnost trvalé existence populace perlorodky. 

Redakce

asLaB – stŘeDisKo  
Pro PosUzoVÁní zPŮsoBiLosti 
LaBoratoŘí
V rámci  Výzkumného  ústavu  vodohospodářského  T.  G. Masaryka 

působí jako jeho organizační složka také ASLAB – Středisko pro posu-
zování způsobilosti  laboratoří, a to  již 18.  rok. Kontinuálně pokračuje 
v činnosti „Akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod“, zřízené-
ho jako samostatný útvar při VÚV T.G.M. ministrem životního prostředí 
dopisem  č.  j. M/4601/91  ze  dne  31.  12.  1991.  V roce  1997  byl 
dopisem ředitele odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
č. j. 114/OOV/97 změněn název na ASLAB – Středisko pro posuzování 
způsobilosti laboratoří.
Středisko  ASLAB  je  pověřeno  samostatnou  působností  zejména 

ve  výkonu  funkce Národního  inspekčního  orgánu  správné  laboratorní 
praxe  (SLP),  v posuzování  a zkoušení  odborné  způsobilosti  laboratoří 
a v organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek v oblasti život-
ního prostředí. Uvedené činnosti provádí ASLAB na  základě pověření 
Ministerstva životního prostředí jakožto ústředního orgánu státní správy 
(opatření č. 12/06 MŽP z 12. 12. 2006). 
Funkci Národního inspekčního orgánu SLP upravuje zákon č. 356/2003 

Sb. ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a vyhlášky č. 279/2005 Sb. 
Osvědčení o správné činnosti laboratoře, které je výsledkem posuzo-

vání správné činnosti laboratoře střediskem ASLAB, je jednou z podmí-
nek splnění požadavků zákona č. 254/2001 Sb. a příslušné prováděcí 
vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
na oprávněnou laboratoř.
Od loňského roku je Osvědčení o správné činnosti laboratoře vydá-

vané ASLAB také  jedním z nezbytných předpokladů splnění podmínek 
vyhlášky č. 341/2008 Sb. pro laboratoře provádějící analytické rozbory 
a mikrobiologické zkoušky výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů pro 
účely jejich hodnocení. 
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Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Tovární 2093, 356 01 Sokolov 
Telefon: 352 614 410    Telefax: 352 623 079 
Vedoucí: Ing. Miroslav Wittner         miroslav.wittner@hexionchem.com
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Miroslav Šena, vodohospodářská laboratoř, Nymburk-Babín
laboratoř
Osvědčení: č. 340 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2012 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Nymburk Babín, Pošt. schr. 2, 288 02 Nymburk 
Telefon: 325 513 518    Telefax: 325 513 518 
Vedoucí: Ing. Stanislav Marek    senalab@centrum.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,  
OJ Jaderná elektrárna Dukovany
Chemická laboratoř, odd. chemické režimy
Osvědčení: č. 336 ze dne 21. 2. 2007, platné do 28. 2. 2012 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: 675 50 Dukovany 
Telefon: 561 102 038    Telefax: 568 866 437 
Vedoucí: Ing. Petr Chvátal    Petr.Chvatal@cez.cz

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
VAK JČ – laboratoř Písek
Osvědčení: č. 359 ze dne 18. 1. 2008, platné do 31. 1. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR  /  pov, odp 
Adresa: Alešova ulice, 397 11 Písek 
Telefon: 382 214 603
Vedoucí: Petr Pulkrab     petr.pulkrab@vakjc.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,  
OJ Elektrárny Poříčí
Vodní laboratoř, odd. provozních režimů
Osvědčení: č. 358 ze dne 1. 2. 2008, platné do 28. 2. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Kladská 466, 541 37 Trutnov 3-Poříčí 
Telefon: 492 102 227    Telefax: 492 102 199 
Vedoucí: Ing. Věra Krouželová    Vera.Krouzelova@.cez.cz

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
provozní laboratoř ČOV
Osvědčení: č. 361 ze dne 1. 2. 2008, platné do 28. 2. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod 
Telefon: 569 423 896    Telefax: 569 425 562 
Vedoucí: Petr Krejčí      laborp@mujbox.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,  
OJ Elektrárna Chvaletice
Chemická laboratoř
Osvědčení: č. 365 ze dne 30. 6. 2008, platné do 30. 6. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: 533 12 Chvaletice
Telefon: 462 102 920    Telefax: 462 103 525 
Vedoucí: Ing. Lea Pražáková     Lea.Prazakova@cez.cz

VODAK Humpolec, s. r. o.
Laboratoř Vodak
Osvědčení: č. 365 ze dne 30. 5. 2008, platné do 31. 5. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Lužická 1673, 396 01 Humpolec (ČOV) 
Telefon: 565 533 150    Telefax: 565 533 307 
Vedoucí: Ing. Václav Čech     sekretariat@vodakhu.cz

Ekologická laboratoř PEAL, s. r. o.
ekol. laboratoř
Osvědčení: č. 364 ze dne 28. 4. 2008, platné do 30. 4. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, VZ  /  pit, pov, odp, výluh 
Adresa: U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4 
Telefon: 241 728 264    Telefax: 241 728 264 
Vedoucí: Ing. Ivan Černý     milankempny@volny.cz

Precheza, a. s.
Centrální laboratoře – lab. životního prostředí
Osvědčení: č. 369 ze dne 1. 10. 2008, platné do 31. 10. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR  /  odp, pov 
Adresa: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov 
Telefon: 581 252 344    Telefax: 581 252 342 
Vedoucí: Ing. Jan Balcárek, Ph.D.  jan.balcarek@precheza.cz

Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice
OŘKJ – laboratoř severočeských dolů
Osvědčení: č. 373 ze dne 1. 1. 2009, platné do 31. 12. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ  /  odp 
Adresa: 432 01 Kadaň
Telefon: 474 902 158    Telefax: 474902016
Vedoucí: Ing. Miroslav Šíma     msima@mail.sdas.cz

AQUA-CONTACT Praha, v. o. s.
laboratoř
Osvědčení: č. 371 ze dne 31. 10. 2008, platné do 31. 10. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR  /  pov, odp 
Adresa: Buzulucká 6, 160 00 Praha 6 
Telefon: 233 321 977    Telefax: 224 311 424 
Vedoucí: Ing. Karel Běhounek           karel.behounek@aqua-contact.cz

Mondi Štětí a. s.
Laboratoř vodního hospodářství, Centrální laboratoře
Osvědčení: č. 378 ze dne 23. 2. 2009, platné do 28. 2. 2014 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pov, odp 
Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí 
Telefon: 416 802 890    Telefax: 416 802 158 
Vedoucí: Ing. Martina Mihaľková 
martina.mihalkova@mondipackaging.com

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,  
OJ Elektrárna Mělník
laboratoř vody ČEZ Mělník
Osvědčení: č. 372 ze dne 1. 12. 2008, platné do 30. 11. 2013 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: 277 03 Horní Počaply 
Telefon: 311 102 558    Telefax: 311 102 013 
Vedoucí: Katarina Vrňáková     Katarina.Vrnakova@cez.cz

Jiří Žovinec – AQUA-CHEM
laboratoř odpadních vod ČOV
Osvědčení: č. 345 ze dne 14. 6. 2007 , platné do 30. 6. 2009  
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Čechova ul., 256 01 Benešov u Prahy 
Telefon: 317 721 496    Telefax: 317 721 496 
Vedoucí: Jiří Žovinec     zovinec@quick.cz

AQUA-AGRO SERVIS, s. r. o.
Hydroanalytická zkušební laboratoř
Osvědčení: č. 343 ze dne 1. 6. 2008, platné do 31. 5. 2009 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp, výluh 
Adresa: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava 2-Vítkovice 
Telefon: 596 618 654    Telefax: 596 618 654
Vedoucí: Ing. Jana Bzonková             aqua.agroservis@worldonline.cz

Jana Svobodová
Chemická laboratoř
Osvědčení: č. 320 ze dne 30. 6. 2006, platné do 30. 6. 2010 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: 9. května 1184, 742 58 Příbor 
Telefon: 556 719 560    Telefax: 556 719 679 
Vedoucí: Ing. Jana Svobodová    laborator_pribor@seznam.cz

ČEZ Energetické služby, s. r. o.
vodohospodářská laboratoř
Osvědčení: č. 360 ze dne 15. 1. 2008 platné do 31. 12. 2010 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pit, pov, pod, odp 
Adresa: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice 
Telefon: 597 015 361    Telefax: 597 015 309 
Vedoucí: Zdeňka Poláchová     zdenka.polachova@evias.cz

Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r. o.
laboratoř pitných vod
Osvědčení: č. 312 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2011 
Oblast platnosti: ZCHR, MB  /  pit, pov 
Adresa: Černoleská 1600, 256 13 Benešov 
Telefon: 317 726 005    Telefax: 317 722 472 
Vedoucí: Ing. Věra Syslová     vhs@abnet.cz

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
Útvar kvality – detašované pracoviště Tábor
Osvědčení: č. 309 ze dne 1. 3. 2006, platné do 31. 3. 2011 
Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
Telefon: 381 264 706    Telefax: 381 281 004 
Vedoucí: Alena Melicharová     tebichova@ta.vakjc.cz

AQUA SERVIS, a. s.
laboratoř
Osvědčení: č. 323 ze dne 3. 10. 2006, platné do 31. 10. 2011 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Telefon: 494 535 267    Telefax: 494 539 109 
Vedoucí: Ing. Hana Hamplová            aquaservis.hamplova@tiscali.cz
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HUMECO, a. s.
Laboratoř vod HUMECO, a. s.
Osvědčení: č. 339 ze dne 27. 1. 2009, platné do 30. 4. 2012 
Oblast platnosti: ZCHR, VZ  /  pov, odp 
Adresa: Most-Starý Most čp. 1, PSČ 434 01 
Telefon: 476 203 854    Telefax: 476 206 860 
Vedoucí: Ing. Lenka Zachová    laborator@humeco.cz

ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
OJ Jaderná elektrárna Temelín
skupina Laboratoře OJ
Osvědčení: č. 374 ze dne 30. 1. 2009, platné do 31. 1. 2014 
Oblast platnosti: ZCHR, RA, VZ  /  pit, pov, odp 
Adresa: 373 05 Temelín 
Telefon: 381 103 932    Telefax: 381 103 566 
Vedoucí: Ing. Zdenka Pávková    Zdenka.Pavkova@cez.cz

DIAMO, s. p., o. z. Správa uranových ložisek Příbram
laboratoř Příbram Diamo, s. p.
Osvědčení: č. 375 ze dne 30. 1. 2009, platné do 31. 1. 2014 
Oblast platnosti: ZCHR, RA  /  pit, pov, důl, odp 
Adresa: 28. října 184, 261 01 Příbram VII 
Telefon: 318 644 211    Telefax: 318 664 225 
Vedoucí: Ing. Stanislava Dvořáková   dvorakova@diamo.cz

Technické služby Strakonice s. r. o.
TS Strakonice, laboratoř VHS
Čistírna odpadních vod Strakonice
Osvědčení: č. 310 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2009 
Oblast platnosti: ZCHR  /  pit, pov, pod, odp 
Adresa: Za Káním vrchem, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 322 067    Telefax: 383 322 067 
Vedoucí: Ing. Alena Chumová

Spolana, a. s.
Útvar řízení jakosti
Osvědčení: č. 311 ze dne 3. 4. 2006, platné do 30. 4. 2009 
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ  /  pov, odp 
Adresa: Práce 657, 277 11 Neratovice 
Telefon: 315 662 550    Telefax: 315 665 008 
Vedoucí: Ing. Jarmila Škrhová    jskrhova@spolana.cz

Vodaprim s. r. o.
Osvědčení: č. 329 ze dne 31. 10. 2006, platné do 31. 10. 2009   
Oblast platnosti: ZCHR, MB  /  pit, pod, odp 
Adresa: Daimlerova 1172/5, 301 00 Plzeň-Skvrňany 
Telefon: 377 823 323    Telefax: 377 822 029 
Vedoucí: Jiří Poupa      vodaprim@seznam.cz

DEKONTA, a. s.
Laboratoř Dřetovice
Osvědčení: č. 341 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2010 
Oblast platnosti: ZCHR, MB, SOA  /  voda, zemina 
Adresa: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
Telefon: 602 133 383    Telefax: 312 292 966 
Vedoucí: Ing. Petra Žáčková    zackova@dekonta.cz

Lučební závody a. s. KOLÍN
Vodohospodářská laboratoř
Osvědčení: č. 342 ze dne 23. 5. 2007, platné do 31. 5. 2010 
Oblast platnosti: ZCHR  /  pov, odp 
Adresa: Pražská 54, 28024 Kolín II 
Telefon: 321 741 590    Telefax: 321 725 243 
Vedoucí: Ing. Markéta Šimůnková  simunkova@lucebni.cz

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Laboratoř
Osvědčení: č. 347 ze dne 10. 9. 2007, platné do 30. 9. 2010 
Oblast platnosti: ZCHR /  pit, odp 
Adresa: Kladská 1521, 547 01 Náchod 
Telefon: 491 419 312
Vedoucí: Ing. Pavel Šulc    laborator@vakna.cz

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchraného 
sboru ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Laboratoř – pracoviště protichemických opatření
Osvědčení: č. 367 ze dne 1. 7. 2008, platné do 31. 7. 2011 
Oblast platnosti: ZCHR, BCHL, SOA / pit, pov, odp, methan. a ethan. 
roztoky, vzduch, půda, pevné vzorky, zemina 
Adresa: Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč 
Telefon: 950 580 331    Telefax: 466 921 153
Vedoucí: Ing. Tomáš Čapoun, CSc.        jana.krykorkova@ioolb.izscr.cz

Český hydrometeorologický ústav
Laboratoř – oddělení jakosti vod
Osvědčení: č. 368 ze dne 1. 8. 2008, platné do 31. 8. 2011 
Oblast platnosti: ZCHR  /  pov, pod 
Adresa: Generála Šišky 942, 143 00 Praha 412-Kamýk 
Telefon: 244 033 498    Telefax: 244 033 499 
Vedoucí: Ing. Larisa Zayets     zayets@chmi.cz

Vysvětlivky:
     ZCHR  – základní chemický rozbor
    SAA  – speciální anorganická analýza
    SOA  – speciální organická analýza
    RA  – radiochemická analýza
     MB  – mikrobiologie 
    HB  – hydrobiologie 
    TX  – testy toxicity
    VZ   – odběry vzorků
    BCHL  – bojové chemické látky
    pit    – pitná voda
    pov  – povrchová voda
    odp  – odpadní voda
    pod  – podzemní voda
    výluh  – vodné výluhy
    důl  – důlní vody

Poznámka: Oblast  působnosti  laboratoře  uvedená  zkratkou  je  pouze 
orientační – podrobně je specifikována v příloze osvědčení.

ASLAB – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 30, 160 00  Praha 6
Tel., fax: 224 319 783

aslab@vuv.cz, http://aslab.vuv.cz 

Dne 21.  5.  2009  se  koná  odborný  seminář Metody 
ochrany vybraných vodních organismů chráněných celo-
evropskou soustavou NATURA 2000 (Mgr. O. Simon).
Výzkumný  ústav  vodohospodářský  T.  G. Masaryka, 

v. v. i., Podbabská 30, Praha 6, kinosál budovy C, začátek 
ve 14 hodin.
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Protipovodňová 
a revitalizační 
opatření v Dirlewangu 
a v Memmelsdorfu 
v Bavorsku
Tomáš Just

Klíčová slova
protipovodňová ochrana – revitalizace – přírodě blízká protipovod-
ňová opatření – poldr – Dirlewang – Memmelsdorf

Souhrn
V Bavorsku jsou obvyklá komplexní vodohospodářská opatření, 

která plní souběžně cíle protipovodňové ochrany a zlepšování mor-
fologického stavu vodních toků. V posledních letech byla taková opa
tření provedena mimo jiné v obcích Dirlewang a Memmelsdorf. 

Povodňové ohrožení Dirlewangu dříve zhoršovala mimo jiné 
nevhodná technická úprava říčky Mindel nad obcí. Právě v tomto 
prostoru byla v letech 2006–2007 uskutečněna opatření, spočívající 
ve výstavbě poldru a revitalizaci koryta říčky. Revitalizace proběhla 
i v zátopové ploše poldru, kde se v současnosti samovolně dotváří 
koryto rozvolněných, přírodě blízkých tvarů. Zadržováním povod-
ňových vln v poldru a jejich zpomalováním členitou revitalizova-
nou tratí by měla být obec chráněna po úroveň Q100.

V Memmelsdorfu byla protipovodňová a revitalizační opatření 
uskutečněna jako forma ekologické kompenzace za výstavbu nové 
silniční komunikace, vedené po okraji obce. Při této příležitosti 
byl potok Leitenbach přeložen ze středu obce do území na jejím 
okraji. Zástavba obce je chráněna před povodněmi tělesem nové 
komunikace. Novému korytu Leitenbachu byl dán k dispozici 
rozsáhlý prostor mezi okrajem obce a dálnicí, kde bylo vytvořeno 
velmi rozvolněné a členité nové koryto. Významnými znaky tohoto 
nového, přírodě blízkého koryta jsou mělkost a malá průtočná 
kapacita, podporující rozlivy větších průtoků do nivy.

u

Ekologicky pojatá protipovodňová ochrana v Bavorsku
Pokud se v Bavorsku provádějí protipovodňová opatření, hledají 

se možnosti, jak současně zlepšit morfologický stav dotčených 
vodních toků a jejich niv, nebo jak přinejmenším kompenzovat 
poškození, kterým se nepodařilo při protipovodňových stavbách 
předejít. Tyto přístupy vycházejí z následujících okolností:
•	 Státní správa vodních toků je vykonávána vodohospodářskými 

úřady, které nesou jednotnou odpovědnost jak za protipovod-
ňovou ochranu, tak za ekologický stav vodních toků. Vodohos-
podářské úřady se proto snaží působit v obou těchto směrech 
současně, co nejpříznivěji a nejeefektivněji. Pokud provádějí 
investiční opatření, koncipují je tak, aby pokud možno přinášela 
efekty v obou oblastech. 

•	 Bavorská vodohospodářská správa je kvalifikovaná v záležitos-
tech jak technicko-vodohospodářských, tak hydroekologických. 
Nečiní jí obtíže uvědomovat si vazby mezi morfologickým stavem 
vodních toků a niv a průběhem povodní. Revitalizace vodních 
toků a povodí pak pokládá nejen za způsob zlepšování jejich 
ekologického, resp. morfologického stavu, ale také za jeden z nos-
ných prvků protipovodňové ochrany. Toto pojetí promítá jak do 
investičních akcí, tak do průběžné správy vodních toků. 

•	 Z německé spolkové právní úpravy plyne institut kompenzace 
škod, působených na životním prostředí. Tento přístup je striktně 
uplatňován i vůči protipovodňové ochraně. Německý vodní zákon 
poměrně důrazně chrání plochy pro tlumivé rozlivy povodní. Za 
újmu na chráněných zájmech, která musí být kompenzována, je 
pokládáno mimo jiné omezení rozlivových ploch, k němuž dojde 
tím, že určité zastavěné území je opatřeno ochrannými hrázemi. 
Kompenzace může mít právě podobu revitalizací, které pak jsou 
prováděny a financovány jakožto opatření vyvolaná protipovod-
ňovou stavbou.

•	 Obce a města mají důvody přijímat pozitivně jak protipovodňová, 
tak i revitalizační opatření. Revitalizace toků a niv jsou zpravi-
dla pojímány tak, že zároveň zlepšují pobytovou hodnotu sídel 
a posilují jejich rekreační zázemí. 
Naznačené přístupy se promítají do směrodatných dokumentů, 

ze kterých pak vychází praktická činnost vodohospodářské správy. 
Bavorská vláda přijala v roce 2002 Akční program protipovodňové 
ochrany do roku 2020. Mimo jiné ukládá během tohoto období 
v rámci ochrany před povodněmi zrevitalizovat 2 500 kilometrů 
vodních toků a 10 tisíc hektarů pobřežních ploch. Tento program 
vznikl především v reakci na velké povodně – Bavorsko bylo 
povodní historického rozsahu zasaženo v roce 1999 – následně 
však nachází dobrou shodu i se záměry evropské Rámcové směrnice 
o vodní politice.

Podpora realizací
Ani v Bavorsku není snadné protipovodňová a revitalizační 

opatření připravovat a prosazovat. Nicméně tamním vodohospo-
dářským úřadům pomáhají některé okolnosti. Předně bavorský stát 
si uvědomuje, že pro naplňování veřejných funkcí jsou potřebné 
pozemky ve státním nebo v obecním vlastnictví. V praxi to zna-
mená, že získávání pozemků do veřejného vlastnictví je politicky 
i finančně podporováno a je pro ně vytvořen funkční systém 
vykupování pozemků od soukromých osob za reálné ceny. Dále je 
v Bavorsku zaveden systém standardní spolupráce vodohospodář-
ské správy s obcemi a s vyššími územně-správními jednotkami, 
kraji. Obce jsou povinny podílet se na nákladech těch opatření, 
která se dějí k jejich užitku. Zároveň mohou tuto svoji povinnost 
realizovat v podobě pozemků, které dají pro výstavbu k dispozici, 
což významnou měrou přispívá k pozemkovému zajištění staveb. 
Spolupráce mezi vodohospodářskou správou a obcemi pokračuje 
ve fázi následné údržby ploch, dotčených stavbami. Například 
revitalizované plochy v obci nebo v její blízkosti se často stávají 
součástí obecní veřejné zeleně a jako takové je obec přejímá do svojí 
správy. Zajímavá je také možnost obcí zčásti si „odpracovat“ podíl 
na investici. Obec se státu uváže provádět po určitou dobu údržbu 
státních pozemků, příslušejících k vodohospodářské stavbě. Tato 
práce je oceněna a započítává se do podílu obce na financování 
stavby. V neposlední řadě vodohospodářům pomáhá to, že v Bavor-
sku je poměrně ctěno územní plánování, takže například majitelé 
pozemků v nivách vodních toků se příliš nezabývají úvahami 
o jejich zastavitelnosti. 

Komplexně pojatá opatření, která ovlivňují vznik a průběh povod-
ní a současně zlepšují morfologický stav toků a niv, v dnešní době 
patří k hlavním aktivitám bavorských vodohospodářských úřadů. 
Uvedeme dvě realizace z nedávné doby. 

Dirlewang – revitalizace říčky Mindel a výstavba 
poldru s přírodě blízkou zátopovou plochou

Obec Dirlewang leží v jihozápadním Bavorsku, západně od Lands-
bergu. Protéká jí říčka Mindel, která byla v minulosti v trati nad obcí 
technicky upravena. Jenom v období 1999 až 2005 postihlo obec 
šest větších povodní. 
Technické úpravě Min-
del nad obcí byl připoč-
ten nepříznivý vliv na 
průběh těchto událostí. 
Napřímené, kapacitní 
a hydraulicky relativ-
ně hladké koryto sou-
střeďovalo povodňové 
vlny, zrychlovalo jejich 
postup a omezovalo 
využití jinak velmi pří-
znivě tvarované – široké 
a ploché – nivy nad obcí 
pro tlumivé rozlivy.

V letech 2006 až 2007 
proto byla nad obcí pro-
vedena vodohospodář-
ská opatření, spočívající 
hlavně ve výstavbě prů-
točného poldru a v revi-
talizaci říčky Mindel. 
Tato opatření by měla 

Protipovodňová a revitalizační opatření 
nad obcí Dirlewangem (upraveno dle 
prezentace Vodohospodářského úřadu 
Kempten)
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být schopna chránit obec po úroveň Q100, což v přítoku do poldru 
představuje 48 m3/s. Poldr o retenčním objemu 675 000 m3 společně 
s revitalizací toku by měl být schopen tento průtok transformovat 
zhruba na 15 m3/s, což by mělo být množství únosné pro obec. 

Nad Dirlewangem teče říčka Mindel plochým, mírně sklonitým 
údolím se širokou nivou. Původně meandrující tok byl v minulosti 
technicky upraven do přímé trati s pravidelným příčným průřezem. 
V rámci pojednávaných opatření byla v délce tří kilometrů od 
horního okraje obce směrem proti proudu provedena revitalizace 
toku a zhruba v polovině této délky byla postavena hráz poldru. 
Revitalizováno je takto i koryto Mindel v zátopové ploše poldru. 
Přímé technicky upravené koryto bylo ne zcela souvisle paraleli-
zováno novým korytem, přírodě blízkým, výrazně zvlněným. Staré 
koryto, v době výstavby již do jisté míry pozměněné rozpadem staré 
technické úpravy a dalšími renaturačními procesy, bylo převážně 
ponecháno a povodňové průtoky tak mají ve značné délce trati 
možnost téci oběma koryty. Toto řešení zvětšuje v revitalizovaném 

úseku retenční objem, který je k dispozici pro transformaci menších 
povodňových průtoků, a v obou korytech vytváří velký a členitý 
aktivní povrch. Revitalizací již od jejího dokončení proběhly nějaké 
menší povodně. Obnovila se z hlediska ekologického stavu toku vel-
mi příznivá aktivní meandrace. Plocha nivy je souvisle zatravněna 
a vývoj koryta může být tolerován. Již se vytvořily živé štěrkové lavi-
ce, které nabízejí bohaté příležitosti pro rozmanité formy oživení. 
Souběžný průběh starého a nového koryta však má slabinu, která 
pravděpodobně bude muset být dalšími zásahy správce vodního 
díla korigována – v některých dílčích úsecích se již i běžné průto-
ky vrátily do starého, technicky upraveného koryta a nové koryto 
revitalizační bylo zaneseno štěrkem a zůstalo na suchu.

Poldr na říčce Mindel byl postaven jako průtočná suchá nádrž 
se zemní hrází. Sdružený objekt poldru provádí běžné průtoky, 
umožňuje automatickou regulaci odtokového průtočného průřezu 
v rozsahu povodňových hladin a zajišťuje funkci bezpečnostního 
přelivu. Běžné průtoky procházejí objektem v otevřené vyzděné 
kynetě. V jejím dně jsou zapuštěny kameny, takže tvarová členitost, 
hloubky a rychlosti proudění za běžných průtoků umožňují pro-
stupnost pro vodní živočichy. Poldr tedy nepředstavuje migrační 
překážku. Součástí výstavby poldru bylo zvýšení tělesa státní 
silnice, která probíhá souběžně s říčkou Mindel. 

Podél horního okraje obce byla napříč nivou postavena koncen-
trační hráz. Jejím úkolem je vracet do koryta průtoky, které se do 
nivy rozlijí v revitalizovaném úseku Mindel pod poldrem.

Uvnitř samotné obce nebylo místo pro rozvolňování koryta toku. 
Tam byla provedena jen stabilizační úprava v podobě nepravidel-
ných rovnanin z velkých kamenů v březích koryta. Dno koryta je 
štěrkové, přírodě blízkého charakteru. V celé obci je říčka Mindel 
prostupná pro vodní živočichy. I když se tedy jedná o upravený 
intravilánový úsek vodního toku, jsou v něm podmínky pro život 
ryb a koryto slušně vypadá. 

Revitalizace říčky Mindel nad poldrem. Vpravo staré, dříve tech-
nicky upravené koryto, vlevo volně se vyvíjející koryto nové. 

Větší průtoky volně dotvářejí revitalizační koryto říčky Mindel 
v zátopové ploše poldru. 

K samovolnému vývoji nového koryta říčky Mindel náleží vymílá-
ní v nárazových částech břehů a ukládání štěrkových lavic. 

Sdružený objekt poldru nad Dirlewangem. Běžné průtoky prochá-
zejí migračně prostupnou kynetou. Pohyblivé hrazení umožňuje 
regulovat odtoky. 

Alternace starého koryta (vpravo) a nového koryta (vlevo) v revi-
talizovaném úseku mezi poldrem a obcí Dirlewangem. 
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Celý projekt protipovodňové ochrany Dirlewangu stál 4,84 milio-
nů €. Z toho žádalo 240 tis. € plánování a příprava, 630 tis. € výkup 
pozemků, zbytek stavební realizace. Na nákladech se podílely stát 
Bavorsko (50 %), kraj Švábsko (25 %) a obec Dirlewang (25 %). Ve 
státním podílu bylo zahrnuto kofinancování ze strany Spolkové 
republiky Německo (program Zlepšování struktury zemědělství 
a ochrany pobřeží) a EU (evropský vyrovnávací a garanční fond 
pro zemědělství – EAGFL). Investorem stavby byl Vodohospodářský 
úřad v Kemptenu.

Memmelsdorf – přírodě blízký povodňový obchvat 
potoka Leitenbach kolem obce, vybudovaný jako 
kompenzace za výstavbu silnice

Obec Memmelsdorf se nalézá v severním Bavorsku, asi 3 kilo-
metry východně od Bambergu. Obcí protékal potok Leitenbach, 
který představoval povodňové ohrožení zástavby (Q100 cca 70 m3/s). 
V letech 2007 – 2008 se po severním okraji obce staví obchvat míst-
ní silniční komunikace. Jelikož tato stavba přináší jistá poškození 
přírody a krajiny, musí ji v souladu s německými právními předpisy 
provázet kompenzace. Touto kompenzací je vybudování přírodě 
blízkého povodňového obchvatu potoka Leitenbach.

Mezi severním okrajem obce, nově budovaným silničním 
obchvatem a tělesem spolkové dálnice zůstal volný prostor široký 
až několik stovek metrů. Tento prostor byl vyhrazen povodňovým 
rozlivům a v něm bylo vybudováno nové koryto Leitenbachu. Jedná 

se o přírodě blízkou kynetu pro běžné průtoky, která je výrazně 
zvlněná, velmi mělká a plochá. Místy se větví do více ramen nebo 
vybíhá do postranních klků. Mimo okrajové úseky, doteky se silnič-
ními tělesy apod., není tato kyneta stabilizována ničím jiným než 
velmi mělkými, plochými tvary příčných průřezů a malou průtoč-
nou kapacitou. Celý rozlivný prostor s novým korytem odděluje od 
zástavby obce nové silniční těleso, které se uplatní i jako ochranná 
protipovodňová hráz. Na horním okraji řešeného úseku se od nové 
kynety odděluje staré koryto Leitenbachu, které bylo v křížení se 
silničním tělesem, před vstupem do zástavby obce, opatřeno regu-
lačním objektem. Do obce by tímto korytem měly nadále vstupovat 
pouze neškodné průtoky. Staré a nové koryto Leitenbachu se opět 
potkávají na dolním okraji úpravy. 

Opatřením, uskutečněným v roce 2007, vznikl zhruba kilometr 
nové trasy Leitenbachu. Bylo vytěženo 30 tis. m3 zemin. Celkové 
náklady činily 1,3 mil. €. Z toho 50 % nesl stát Bavorsko, 25 % kraj 
Horní Franky a 25 % obec Memmelsdorf. Investorem akce byl kraj 
Horní Franky, vrchní vedení stavby příslušelo Vodohospodářskému 
úřadu v Kronachu. 
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In Bavaria, as usual complex of water management measures, 
the parallel objective of flood protection and improvement of the 
morphological state of the waterways were performed. In recent 
years, these measures were implemented in the municipalities 
Dirlewang and Memmelsdorf. 

In Dirlewang there was previously a flood threat caused by 
an inadequate technical modification of the Mindel river above 
the village. It is in this area where the measures were carried 
out through the construction of polders and the revitalization 

of the river bed in the years 2006  2007. 
Revitalization was implemented also in 
flood area of polders, where the river bed is 
currently being spontaneously formed into 
shapes that are close to nature. The village 
should be protected for water level Q100 
by detention of flood waves in the polders 
and by slowing the waves in the revitalized 
flood lines. 

In Memmelsdorf the flood and rehabili-
tation measures were realized as a form of 
environmental compensation for the con-
struction of the new road, laid out along the 
outskirts of the village. On this occasion, 
the brook Leitenbach was relocated from 
the center of the village to the territory on 
its border. Inhabited part of the village is 
protected from flooding by the new body 
of the motorway. New Leitenbach river bed 
was given a large space between the edge 
of the village and the motorway, where the 
new wide revitalized river bed was created. 
Major features of this new close to natural 
river bed, is the platitude and a small flow 
capacity, supporting the pour of larger flows 
to the habitation.

Situace povodňové přeložky potoka Leitenbach u Memmels
dorfu:
A  nová komunikace, budovaná po severním okraji obce
B  regulační objekt, kterým se odděluje staré koryto potoka, 
vedoucí do obce
C  staré koryto potoka Leitenbach v obci 
D  rozlivná plocha s novým, přírodě blízkým korytem potoka
E  dálnice
F  soutok starého a nového koryta na dolním okraji úpravy. 

Pohled na nové koryto potoka Leitenbach. Vpravo těleso nové komunikace, které bude 
současně působit jako protipovodňová ochrana obce. 
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Recyklace odpadních vod  
a společnost ASIO, spol. s r.o.

Odpadní voda může být recyklována různými způsoby. Největší 
procento je spojeno s využitím v zemědělství, při hašení požárů, 
splachování toalet, chlazení, zavlažování parků a hřišť, na tvorbu 
mokřadů, rekreačních vodních nádrží, atd. Potenciální recyklace 
odpadní vody závisí na hydraulickém a biochemickém složení 
vody.

Z hlediska zhodnocení nezávadného stavu recyklované odpadní 
vody se sledují zejména dva parametry:
- přítomnost patogenů,
- přítomnost těžkých kovů a zvýšená salinita vody.

Aplikace membránových technologií
Membránové technologie jsou dnes již zavedenou technologií, 

uplatňující se u komunálních i domovních ČOV nebo i na čištění 
vod průmyslových. V Evropě se stává standardem, že membrány 
jsou technologií (BAT) používanou na čištění komunálních vod 
v citlivých oblastech.

Na membránové technologie se dá pohlížet dvěma způsoby, jako 
na doplněk stávajícího způsobu čištění nebo jako na zcela nový 
prvek. Membránová technologie tak může být i základem celého 
nového schématu ČOV při minimalizaci prostorových nároků nebo 
za účelem zvýšení výkonu bez nutnosti navýšení objemů.

Aplikace membránových technologií při čištění průmyslových 
vod slouží pak vedle čištění odpadních vod i k získávání cenných 
surovin z vody anebo i jiných médií. Zde se skrývá obrovský 
potenciál pro membránové technologie, neboť umožňují získávat 
ekonomicky hodnotné podíly jak pevné, tak kapalné fáze a záro-
veň jsou ekonomicky zajímavou alternativou i oproti biologickým 
a chemickým způsobům čištění.

Získávání užitkové vody z komunálních vod pomocí 
MBR technologií

Pod pojmem MBR technologie si můžeme představit technologie 
založené na biologickém čištění se separačním stupněm tvořeným 
membránami. Jedná se tedy o klasickou biologickou čistírnu, u níž 
je dosazovací nádrž nahrazena membránovou vestavbou, umístěnou 
přímo v aktivaci nebo samostatném stupni za aktivací. Není tedy 
třeba dosazovací nádrž a aktivace může v ideálním případě mít pouze 
třetinový objem.  Nezanedbatelným efektem je i to, že voda je zároveň 
hygienicky zabezpečená téměř na úroveň kvality pitné vody.

Úroveň hygienického zabezpečení
Uvádí se, že úroveň hygienického zabezpečení odtoku z membrá-

nových modulů je dostatečná na to, aby se vyčištěná voda mohla 
používat i jako voda užitková, tj. např. i na sprchování a koupání 
osob. V praxi takovému použití brání spíše subjektivní pocity, ale 
tam, kde je vyčištěná voda vracena ke spotřebiteli rozvodem užit-
kové vody, tj. spotřebitel přímo nevidí souvislost s odpadní vodou, 

s takovým využitím problém není, viz zkušenosti z Austrálie nebo 
Japonska, kde je recirkulace u některých velkých hotelů přímo 
nařízená místními předpisy.

Úroveň hygienického zabezpečení byla prověřována i v našich 
podmínkách. Na několika námi provozovaných čistírnách a pokus-
ném zařízení společnosti ASIO, spol. s r.o., s deskovými membrá-
nami provozovaném na VŠCHT v Praze byly naměřeny následující 
hodnoty a pro zajímavost a pro srovnání jsou v  tab. 1 uvedeny 
i hodnoty požadované pro pitnou vodu (vyhláška č. 252/2004 Sb.) 
a pro závlahovou vodu (ČSN 757143).

Použití membrán na domovních čistírnách – příklad 
recyklace v malém

Původně měla být právě oblast domovních čistíren dominant-
ní pro využití membrán. Recyklace vod byla logickým řešením 
především pro malé zdroje a lokality. S MBR se tak setkáme jako 
s obvyklým řešením čištění v citlivých oblastech, na lokalitách 
s vypouštěním do stojatých vod, vod určených k rekreaci, na lodích 
jak říčních, tak i námořních nebo třeba na horských chatách. 

Získávání pitné vody z komunálních vod pomocí MBR 
technologií

Řešení, kdy se odpadní voda použila přímo na výrobu pitné vody, 
existují, ale z důvodů pocitových se prozatím rozšíření tohoto způ-
sobu nepředpokládá. Spíše lze očekávat řešení obdobná jako u často 
uváděného příkladu pro Wulpen v Belgii.

Obr. 1. Příklad uspořádání domovní ČOV s membránami a za
řízením na využití dešťové vody

Obr. 2. Technologie FMX   dodavatel ASIO, spol. s r.o. Technologické schéma FMX
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Získávání užitkové vody z vod 
průmyslových pomocí MBR 
technologií

V oblasti průmyslových odpadních vod se 
nejčastěji znovu využívají vody, u kterých 
nevyžadujeme kvalitu pitné vody a tuto 
vodu pak používáme na chlazení nebo 
jako procesní vodu. Např. v Austrálii je na 
základě poloprovozních testů prováděn 
návrh předčištění chladících vod v mnoha 
továrnách pomocí mikrofiltračních mem-
bránových modulů. Často používaným 
řešením je využití membrán k čištění vod 
z prádelen. Tyto systémy umožňují až 80% 
recyklaci vod.

Získávání ekonomicky zajímavých 
produktů z odpadních vod pomocí 
MBR 

Jiný pohled na recyklaci odpadních vod 
dávají membránové aplikace, kdy není hlav-
ním předmětem zájmu vyčištěná odpadní 
voda, ale získaný pevný podíl. Nicméně 
s recyklací odpadních vod to úzce souvisí, 
protože vyčištěnou vodu lze přinejmenším 
jako procesní nebo chladící vodu znovu 
využít. Příkladem takovéto technologie je 
např. FMX, kterou společnost ASIO, spol. s r.o., představí na mezi-
národním vodohospodářském veletrhu WATENVI.

Technologie FMX je ekonomičtější řešení než běžné membránové 
technologie a umožňuje využít membránovou separaci i pro filtraci 
látek s velkou hustotou a viskozitou. Zároveň díky inovačnímu 
řešení zabraňování ucpávání membrán jsou výrazně nižší provozní 
náklady na chemické čištění membrán a výrazně se prodlužuje 
i jejich životnost.

Slibnou aplikací je recyklace různých drahých nebo těžkých 
kovů. Několik realizací lze nalézt i ve farmaceutickém průmyslu, 
dále při znovuzískávání nátěrových pigmentů, znovuzískávání 
cenných surovin, např. methylcelulózy, při výrobě bionafty, v potra-
vinářském průmyslu (pivovarský, koření, ocet, atd.).

V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na 
jatkách, při zahuštění nebo odvodnění kalu, ale především u bioply-
nových stanic, kde se pomocí dvoustupňové separace (ultrafiltrace 

Tab. 1.  Výsledky mikrobiologických rozborů na odtoku z MBR a srovnání s nejvyššími 
mezními hodnotami pro pitnou a závlahovou vodu

Ukazatel PV1 PV2 ZV1 ZV2 ZV3 VŠ A1 A2 A3

Escherichia coli 04 (NMH) 04 02 04 04 04

Termotolerantní 
koliformní bakterie 04 (MH) 101 1001 >1001 12 4121 11 051

Intestinální enter-
okoky 04 (NMH) 101 1001 >1001 42 01 01 01

Clostridium perf-
ringens 04 (MH) 03 03 03

Kultivovatelné bak-
terie při 22 °C 2001 (MH) 5001 19301 4101 35

3701

Kultivovatelné bak-
terie při 36 °C 1001 (MH) 2001 135

5301 5801 105
5301

Vysvětlivky k tabulce:
1 – KTJ v 1 mL; 2 – KTJ v 10 mL; 3 – KTJ v 50 mL; 4 – KTJ ve 100 mL
KTJ – kolonie tvořící jednotka; NMH – nejvyšší mezní hodnota; MH – mezní hodnota
PV1 – Příloha 1 vyhlášky 252/2004 Sb. o mikrobiologických ukazatelích pitné vody a jejích hygienických 
limitů
PV2 – Příloha 3 vyhlášky 252/2004 Sb. o mikrobiologických ukazatelích teplé vody pro účely osobní 
hygieny zaměstnanců a jejích hygienických limitů
ZV1,2,3 – Nejvyšší přípustné hodnoty biologických ukazatelů jakosti dle ČSN 757143 vody I. třídy (voda 
vhodná pro závlahy), II. třídy (voda podmíněně vhodná pro závlahy), III. třídy (voda nevhodná pro závlahy)
VŠ – výsledky modelu na VŠCHT
A1,2,3 – membránové čistírny odpadních vod provozované firmou Asio

a reverzní osmóza) získávají dva hodnotné produkty – hnojivo 
a vyčištěná odpadní voda kvality destilované vody. 

Z dalších aplikací nesouvisejících již s odpadní vodou lze vybrat 
zejména recyklaci odpadních olejů, jichž se podniky obvykle obtížně 
jako odpadu zbavují. Pomocí FMX technologie se odpadní oleje vyčistí 
a získá se recyklovaný produkt, jejž lze opětovně využít nebo prodat. 

Závěr
Recyklace vod a získávání surovin z odpadních vod pomocí mem-

brán bude nabývat na významu a společnost ASIO, spol. s r.o., se na 
to poctivě připravuje jak po stránce odborné, tak i aparátové.

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

www.asio.cz

STIP-scan CAM74/CAS74 –  
jediný přístroj pro 8 parametrů

STIP-scan je spektroskopický analyzátor pracující v širokém pásmu 
UV-VIS oblasti. Díky výkonné xenonové lampě je schopný detekovat 
absorbci rozpuštěných látek v odpadních vodách v rozsahu vlnových 
délek 200 až 680 nm, stejně jako zákal odpadní vody s možnou kore-
lací na koncentraci nerozpuštěných látek, resp. aktivovaného kalu. 

Kromě schopnosti měřit v takto širokém spektru vyniká přístroj 
STIP-scan unikátní konstrukcí, kde díky sedimentační kyvetě a systé-
mu podávání nefiltrovaného vzorku odpadní vody přímo z aktivační 
nádrže pomocí těsněného pístu (viz obrázek) umožňuje získat infor-
maci o sedimentačních vlastnostech aktivovaného kalu.

Jediným přístrojem je tak možné získat téměř kompletní údaje 
potřebné pro řízení aktivačního procesu na čistírnách odpadních 
vod. Díky přímo měřeným veličinám, jakými jsou koncentrace 
dusičnanového dusíku, absorbance rozpuštěných organických 
látek či zákal, dokáže STIP-scan díky sofistikovaným matematickým 
algoritmům vyhodnotit i paramtery ekvivalentní: celkový obsah 
nerozpuštěných látek (aktivovaného kalu), CHSK (TOC), kalový 
index SI a objem kalu SV. Kromě jednotlivých měřených parametrů 
dokáže tento analyzátor jako jediný poskytnout informaci o roz-
ložení absorbance v celém měřeném UV-VIS spektru.

Přístroj STIP-scan CAS74/CAM74 pracuje ponořen přímo v měře-
ném médiu (např. aktivační nádrži ČOV) a pro svůj provoz nepo-
třebuje žádné chemikálie, externí systém čištění ani filtraci či jinou 
úpravu vzorku. Sedimentační kyveta uvnitř analyzátoru je dokonale 
čištěna dvojicí těsnicích o-kroužků a její stav (čistota) je kontrolován 

patentovaným systémem. Přístroj dokáže pracovat s nejkratší dobou 
odezvy 2 min, ale umožňuje volit i doby delší.

Analyzátor je ovládán pomocí 32 bitového počítače s velkým 
12‘‘ dotykovým TFT  displejem, sériovým rozhraním RS232/485, 
dvěma USB konektory, LAN konektorem a CF slotem. Kromě až 
dvou standardních analogových výstupů 0/4–20mA (po jednom na 
měřený kanál), umožňuje STIP-scan osazení 7 reléovými kontakty 
a komunikaci pomocí průmyslového standardu PROFIBUS DP.
Měřicí rozsahy
• Nitráty ... 0,3–23 mg/l NO3-N 
• Zákal (ATU) ... 1–200 m-1

• Absorbance (A254) ... 1–250 m-1

• CHSKekv. ... 10–2000 mg/l*
• TOCekv. ... 4–800 mg/l*
Kalové parametry
• NL ... 0,5–5 g/l *
• SV ... 100–900 ml/l *
• SI = SV/TS
Pozn.: * záleží na stavu  
a chování aktivovaného kalu

Ing. Petr Švajda 
Phone: +420 241 080 458 
petr.svajda@cz.endress.com 



138 vh 4/2009

Stránský: Dovolte, abych na 
začátek parafrázoval základní 
tři filozofické otázky – kdo jsme, 
odkud pocházíme a kam kráčí-
me. Tak tedy: Kdo jste?

Novotný: Akademický titul 
inženýr (Ing.) jsem získal na Vyso-
kém učení technickém (VUT) 
v Brně v roce 1962. Poté jsem šest 
let pracoval jako výzkumný pracov-
ník Výzkumného ústavu vodohos-
podářského v Brně a v roce 1969 
přešel na postgraduální studium 
na Department of Environmental 
and Water Resources Engineering 
(Katedra inženýrství životního 
prostředí a vodních zdrojů) of 
Vanderbilt University in Nashville, 
USA. Mezi mými přednášejícími 
byli zde i legendární profesoři 
Krenkel a Eckenfelder. Následně, 
po krátkém období poskytová-
ní poradenských služeb, jsem 
nastoupil na Marquette University 
v Milwaukee, Wisconsin, kde jsem 
byl zaměstnán 29 let. V roce 2002 
mi byla nabídnuta profesura na 
Northeastern University v Bos-
tonu, USA, kde dosud pracuji. 
Nyní jsem v České republice na 
rozšířené stáži na VŠCHT jako 
Senior Specialista sponzorovaný 
Fulbrightovou nadací.

Aktivně působím v Mezinárod-
ní asociaci pro vodu (International 
Water Association), v rámci které 
jsem v roce 1992 založil Mezi-
národní skupinu specialistů pro 
difuzní znečištění a eutrofizaci 
(International Group of Specialists 
on Diffuse Pollution and Eutrophication). Byl jsem zakladatelem 
a čelným představitelem této skupiny až do roku 2000. Skupina 
dnes patří mezi nejaktivnější skupiny ustavené v této největší mezi-
národní asociaci pro pitnou a znečištěnou vodu. Skupina pořádala 
konference v mnoha zemích, včetně České republiky v roce 1995.

Stránský: Otázka druhá: Odkud podle vás obor vodního hos-
podářství vyšel?

Novotný: Zde asi musíme začít u předhistorických lidí, kteří 
opouštějí život kočovných lovců, stávají se zemědělci a začínají žít 
v usedlostech a ve městech. Musí si opatřit vodu, někdy z velkých 
dálek pomocí akvaduktů a kanálů, ze studní a vodou také zavlažu-
jí pěstované plodiny. Někdy civilizace dokonce zanikly, protože 
nezvládly své hospodaření s vodou.

Z vědeckého hlediska lze chápat tisíciletý vývoj vodního hospo-
dářství jako trvale udržitelné vztahy tří složek: společnosti, prostředí 
a ekonomie. Prvotní vodohospodářské systémy sloužily výhradně 
uchování lidského rodu, tj. zabezpečení vody jako nejzákladnější 
životní potřeby. Později, když se voda využívala k rozvoji bohatých 
měst (Řím), začaly převažovat ekonomické požadavky, rozvíjející 
se průmysl a velkoplošné zemědělství. Nadměrná spotřeba vody 
a vodních zdrojů pro hospodářské účely územního rozvoje, země-
dělství a průmyslu zvýraznila problémy znečištění, když člověk 
vyčerpal a překročil asimilační schopnost prostředí bezpečně 
přijímat polutanty. Tento vývoj přinesl ve dvacátém století hrozné 
následky, např. na řece Cayahoga v Clevelandu byl požár způsobený 
velkým znečištěním. V Asii i jinde došlo k plošně rozsáhlým otra-
vám lidí jedovatými kovy a pesticidy. Mezi rozsáhlé pohromy pro 
lidské zdraví a prostředí naneštěstí patří také skutečnost, že v České 
republice je více než 70 procent vodních nádrží včetně legendár-
ního Máchova jezera zamořeno sinicemi a voda v nich se změnila 
na nevyužitelnou a pro lidské zdraví nebezpečnou „hrachovou 
polévku“. Unikátní je rozsah a intenzita této environmentální kata-
strofy a její obdobu lze ve světě nalézt jen v několika málo zemích 
(např. v Číně). Mezi příčiny této pohromy patří především rozvoj 
průmyslu a zástavba území bez odpovídajících environmentálních 

omezení, a také intenzifikace 
zemědělství neberoucí v potaz 
environmentální důsledky. 

Stránský: A za třetí: Kam obor 
směřuje?

Novotný: Jednadvacáté století 
bude stoletím konfrontace lidstva 
s nepříznivými důsledky jevů, 
které samo vyvolalo v prostředí 
a ve vodních zdrojích nadměr-
nou spotřebu a znečištěním. 
Objevují se nové hrozby, z nichž 
nejzávažnějšími jsou růst počtu 
obyvatel zejména v rozvojových 
zemích a globální oteplování 
(změna klimatu). Čína musí nyní 
budovat nová města v rozsahu, 
který nemá historickou obdobu 
nikde ve světě. Indie musí dělat 
totéž a zároveň musí také zajistit 
potravu pro své rychle rostoucí 
počty obyvatel.

Na druhé straně, zodpovědnost 
a usilovná snaha vyřešit environ-
mentální problémy, které genera-
ce z minulého století ponechaly 
k řešení nastupujícím generacím 
21. století, povyšují ochranu, 
obnovu a trvalou udržitelnost 
dobrého stavu prostředí na hlavní 
realizační cíle. Pro dosažení těch-
to environmentálních cílů byla již 
zapracována do legislativy USA, 
EU, Japonska a jiných států mimo-
řádně silná nátlaková a vynucova-
cí ustanovení. Doba neomezeného 
rozvoje znečisťujícího průmyslu, 
nerozumných zemědělských 
praktik a nadměrného využívání 
vodních zdrojů v podstatě skon-

čila. To se týká také nadměrného hnojení, přehnaného odkanali-
zování krajiny a budování přehrad s nepříznivými důsledky na 
život ve vodě, odvodnění zemědělských pozemků systematickou 
trubkovou drenáží, která v České republice zatěžuje vodní recipi-
enty živinami a vede k hypertrofii vody v nádržích a k nedostatku 
kyslíku (hypoxii) v mnoha příbřežních oblastech světových moří, 
kde likviduje rybářství.

V případě územní výstavby se ukázalo, že staré systémy výstavby 
měst a jejich vodních systémů také nejsou trvale udržitelné. Pří-
rodní hydrologické bilance byly narušeny nepropustností povrchů 
území, stokováním, nadměrným využíváním vody a nedostatečným 
čištěním odpadních vod odváděných z měst. Např. je obdivuhodné, 
že Česká republika má dobře fungující čistírny odpadních vod, ale 
silné znečištění stále produkují přelivy z oddělovačů přívalových 
vod na stokových sítích, odtoky vod z ulic, silničních komunikací 
a stavenišť.

Světový trend směřuje k „městům budoucnosti“ (podrobné infor-
mace lze získat pomocí internetového vyhledávače, např. Google, 
zadáním termínu „Cities of the Future”). Mezinárodní asociace 
pro vodu IWA a Federace pro vodní prostředí (Water Environment 
Federation) v USA spojily své úsilí k definování nového urbanismu 
zaměřeného na trvale udržitelné využívání vodních zdrojů. Tyto 
urbanistické koncepce se nyní objevují v plánech tzv. „ekoměst“ 
(ecocities), z nichž některé se již budují ve Švédsku, Německu, Číně, 
Abu Dhabi, Dubaji a pozvolna také v USA. Systémy pitné, přívalo-
vé a odpadní vody se v těchto městech řeší jako uzavřené smyčky 
hydrologického oběhu vody, který zahrnuje zachycování a opa-
kované používání vody, využívání obnovitelných zdrojů energie, 
čištění odpadních vod jako zdroje pro získání energie a živin (např. 
fosfátů), recyklaci odpadů, dále také dostupnou veřejnou dopravu 
(obdivuhodnou v České republice, ale velice špatnou v USA), zelené 
pásy se stezkami pro pěší a cyklisty, energeticky úsporné budovy 
a příměstské organické zemědělství. V těchto záměrech se velké 
kombinované a přívalové stokové sítě považují za zastaralé, nahra-
zují se mokřady využívanými k dočištění a recyklování odpadních 

Prof. Vladimír Novotný
Northeastern University Boston
specialista Fulbrightovy nadace

člen redakční rady Vodního hospodářství
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vod. Podstatně se snižuje spotřeba vody a energie, většina energie 
se získává z obnovitelných zdrojů a až neuvěřitelně se snižuje 
produkce skleníkových plynů.

Srovnání svět versus ČR
Stránský: Jak je to se zásobováním a čištěním odpadních vod 

v USA nejen obyvatel, ale i v zemědělství?
Novotný: Po zavedení zákona o čistotě vody v USA (Clean Water 

Act – CWA) v roce 1972, který měl velkou právní sílu, je dnes 
v podstatě dokončena výstavba čistíren odpadních vod velkých 
průmyslových a městských bodových zdrojů znečištění a pozornost 
se nyní zaměřila na odstraňování živin a na sanaci a regeneraci 
znečištěných vod. Spojené státy mají bohužel ve světovém měřítku 
největší spotřebu vody na obyvatele, pravděpodobně asi dvojnásob-
nou v porovnání s Českou republikou. Koncem minulého století 
byly zavedeny dva hlavní sanační programy, přičemž program Cel-
kové maximální denní zátěže (Total Maximum Daily Load – TMDL), 
porovnávající zatížení vypouštěných vod se zátěžovou kapacitou 
vodních recipientů, je dnes v USA nejdůležitější iniciativou. Tento 
program je velmi podobný Rámcové směrnici EU pro vodu (WFD), 
osobně však věřím, že WFD je poněkud lepší, protože TMDL zatím 
není pro kontrolu difuzního znečištění dostatečně účinný. Druhou 
současnou iniciativou v USA je snižování znečištění odtoků ze 
zastavěných a zastavovaných území jako hlavního zdroje toxických 
sloučenin. Do programu TMDL se nyní začleňují zásady správné 
environmentální praxe, a to je právě možné, poněvadž se v širokém 
měřítku zavedla protierozní a jiná opatření na snížení plošného 
znečištění. 

Na straně zemědělství se od období nazývaného Dust Bowl 
v 30. letech minulého století dbá na protierozní ochranu půdy a bylo 
zavedeno mnoho postupů správné zemědělské praxe, např. šetrnější 
orba, hnojení přizpůsobené potřebám rostlin, kontrola povrchového 
odtoku vody s využíváním rybníků a mokřadů atd. Je třeba zdůraznit, 
že spotřeba hnojiv na hektar je mnohem nižší než v ČR.

Stránský: Bere se v potaz role vody jako složky životního pro-
středí nejen pro člověka, ale i pro ostatní organismy?

Novotný: V tom je asi největší rozdíl mezi USA a ČR, který 
pozoruji. Jak CWA v USA, tak WFD v EU zdůrazňují důležitost eko-
logie vody a požadují také vyhodnocení potřeb obyvatel a ochrany 
lidského zdraví. V CWA je nejdůležitějším cílem dosažení a ucho-
vání nenarušenosti (integrity) celostátních vod. Integrita se přitom 
definuje jako bilančně vyrovnaný život ve vodě (aquatic life), který 
by měl být co nejbližší přirozenému životu v daném místě. Vodní 
recipienty také musí být bezpečné pro primární rekreaci, pro 
zásobování pitnou vodou a pro jiné užitečné využívání. Prostředí 
se proto přinejmenším klade na stejnou úroveň jako ekonomika. 
Totéž platí o WFD, kde požadavek zdravé populace živočichů (bioty) 
v recipientech je také nezbytným předpokladem pro lidské zdraví. 

V ČR stále vidím, že se klade silný důraz na ekonomické potřeby 
a na ochranu veřejného zdraví, zatímco ekologie se buď zcela zane-
dbává (např. v zemědělství), nebo se s ní nakládá jako s něčím, co se 
musí splnit, aby se vyhovělo požadavkům EU. Např. v případě vod-
ního zdroje Želivka se zdá, že hlavním a jediným přijatým limitem 
pro dusík je koncentrace 50 mg/l dusičnanového N, který je odvozen 
od zdravotnického limitu pro prevenci methemoglobinemie (modra-
vé zbarvení kůže, nebezpečné zvláště pro kojence). Používání tohoto 
nesprávného limitu při kontrole eutrofizace a hypertrofie vody 
v nádrži Švihov na Želivce vede úřady k falešnému pocitu bezpečí, 
když „průměrný“ obsah dusíku je nižší než limit světové zdravotnic-
ké organizace WHO. Tato koncentrace dusičnanů je však devastující 
pro vodní biotu a vyvolává hypertrofii (horší než eutrofii). Limity 
pro předcházení eutrofizace jsou mnohem nižší a menší než 1 mg/l 
celkového N v jarním období. Navíc jsou hypertrofické vodní útvary 
nebezpečné pro lidské zdraví a vylučují vodní rekreaci.

Největší rozdíl mezi ČR a USA je v tom, že ČR se nezaměřuje na 
difuzní zdroje znečištění, což vede k eutrofii a také katastrofální 
hypertrofii vodních zdrojů a kriticky postihuje používání zdrojů 
pro zásobování pitnou vodou, rekreaci a zdravý život ve vodách 
a to nejenom v povodi Želivky.

Stránský: Mám dojem, že plno lidí odcházelo z tehdejší ČSSR 
na Západ kvůli tomu, že měli pocit, že zde se nemohou reali-
zovat. Jaké byly a jsou podmínky pro výzkum ve světě obecně 
a v USA zvláště?

Novotný: Myslím si, že po rozdrcení „Pražského jara“ v roce 1968 
mnoho lidí věřilo, že se jim bude lépe dařit na Západě. Některým 

se to podařilo, jiným ne. Někteří z těch, kteří opustili zemi legálně, 
aby studovali na západě, se vrátit nemohli. To vše je ale minulost. 
Dnes ve svobodné a demokratické ČR, která je součástí demokratic-
kého světa, jsou ohromující možnosti studovat v zahraničí a životní 
podmínky v ČR jsou takové, že představa lepšího života na Západě 
je mlhavá a brzy nebude existovat. V současné době tisíce občanů 
USA žijí spokojeně v ČR. 

V tomto století (2000+) v USA nebyly podmínky pro výzkum 
optimální. Fondy podporující výzkum vyschly a velmi zreduko-
vané fondy pro nevojenský výzkum se staly předmětem nelítostné 
konkurence. Věřím, že se tato situace zlepší s novým stimulač-
ním balíkem, který má poskytnout o dvě miliardy dolarů více na 
výzkum. Až doposud však americká agentura pro ochranu prostředí 
(US Environmental Protection Agency) nemá fondy pro ekologic-
ký výzkum a finanční podpora Státní vědecké nadace (National 
Science Foundation) je velmi nízká.

Není tomu tak všude. Podpora výzkumu v EU je mnohem lepší 
a my, američtí vědci, poněkud závidíme svým evropským kolegům 
úroveň jejich finanční podpory. Jinde – země jako je Singapur a Čí-
na – vyčleňují na výzkum ohromné fondy a dokonce si najímají 
některé americké instituce. Např. Singapur (malá země se 4 milióny 
obyvatel na ploše 600 km2) zaplatila Massachusettskému technolo-
gickému institutu (Massachusetts Institute of Technology) 200 milio-
nů dolarů na výzkum, ze kterého bude mít prospěch Singapur.

Singapur se nyní stává střediskem světového vodohospodářského 
výzkumu a v současné době buduje několik „ekoměst“ v Číně. Co 
se týká samotné Číny, její podpora vodohospodářského výzkumu 
je mnohem větší než v USA a téměř každý kvalitnější výzkumný 
ústav nebo universita má dostatečné fondy pro výzkum. Mohl jsem 
si to osobně vyzkoušet při mém pracovním začlenění na Univerzitu 
v Pekingu (Beijingu) a na Čínskou akademii věd. Budují ohromná 
výzkumná střediska a celé budoucí ekoměsto Tianjin s 500 tisíci 
obyvateli bude laboratoří pro trvale udržitelný rozvoj „vodo-cen-
trické“ ekologické městské zástavby (water centric – zaměřené 
přednostně na hospodaření s vodou). 

Stránský: …a jak to bylo a je s výzkumem u nás?
Novotný: Byl jsem příjemně překvapen vysokou úrovní výzkumu 

v ČR a také podporou, kterou mu poskytuje vláda a Evropská unie. 
Jsem již po dlouhou dobu v kontaktu s mnoha tuzemskými kolegy. 
Podpora výzkumných center byla vždy tradičním rysem ČSR, ČSSR 
a nyní i ČR a výzkumná pracoviště na VŠCHT, v Hydrobiologickém 
ústavu ČAV v Českých Budějovicích, Institutu pro sinice (kyanobak-
terie) v Brně i další výzkumné instituce již jsou na světové úrovni, 
nebo jsou jí blízko. Osobně jsem dostal první příležitost v 60. letech 
na VÚV v Brně. Lze konstatovat, že všechny vědecké instituce 
celosvětově trpí nedostatečným propojením s praxí, pravděpodobně 
víc v ČR než v USA, a tradičně drží své výsledky poněkud utajeně 
v rámci své vlastní vědecké společnosti. To je však problém všude 
ve světě. Vždy existuje možnost zlepšení a je potřeba, aby se víc 
českých vědců pracujících v tuzemsku i v cizině stalo ve svých 
disciplínách vedoucími osobnostmi ve světě.

Z mých dřívějších návštěv a z literatury vím, že kvalita vody 
v útvarech povrchových vod v České republice není dobrá, ale že se 
v některých ukazatelích zlepšuje. V jiných aspektech, např. eutro-
fizaci a hypertrofii, se však zhoršuje. Nyní, když ČR vstoupila do 
Evropské unie, je třeba dosáhnout do roku 2015 dobrý ekologický stav 
definovaný v Rámcové směrnici pro vodu. Dozvěděl jsem se také, že 
EU poskytuje členským státům finanční podporu, ale že může ukládat 
pokuty těm státům, které požadavkům do roku 2015 nevyhoví.

Problémy dneška
Stránský: Na obojí je třeba financí... Co třeba tzv. halíř z kubí-

ku odebrané vody?
Novotný: Toto je hlavní téma ucelené vědecké disciplíny ekono-

mie vody. Voda je veřejné zboží a musí být dostupná v postačujícím 
a dosažitelném množství pro každého. Přitom se uplatňují násle-
dující finanční schémata: (1) uživatel platí, nebo (2) znečišťovatel 
platí. V případě vody však někdy vznikají komplikace, za kterých 
základní ekonomické zákony a financování nejsou účinné. Nazývají 
se externí dis-ekonomiky (external dis-economics) a vyskytují se, 
když ekonomický dopad znečištění se projevuje daleko po proudu 
(např. v Praze) a znečišťovatelé se vyskytují proti proudu (v povodí 
nádrže Želivka-Švihov) a sami nejsou postiženi špatnou kvalitou, 
kterou způsobují vypouštěním svého znečištění. Financování pak 
je kompromisem a nazývá se „získané užitky“ (benefits received), 
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při kterém uživatel vody poskytuje znečišťovateli finanční podporu, 
aby neznečišťoval. Jde však o kompromis, protože znečišťovatelé 
nemají žádné právo znečišťovat prostředí. Je to tudíž konflikt, který 
se obecně řeší v politické nebo legislativní rovině zákony a soud-
ními pravidly na ochranu kvality vody. V USA existuje mnoho 
takových soudních pravidel a nařízení.

Stránský: Některá klíčová slova ve vodním hospodářství byla 
jakoby zapomenuta a pak se znova objevila (povodně, sucha, 
závlahy, přehrady) a jiná se objevují nově (srážkové vody). Buďte 
na chvíli futuristou. 

Novotný: Většina těchto termínů skutečně není nová, a to včetně 
srážkové vody. Jejich důležitost se může s časem měnit. Skutečně 
novými termíny ovlivňujícími vývoj vodního hospodářství jsou 
změna klimatu (globální oteplování), růst počtu obyvatel a trvalá 
udržitelnost. Změna klimatu bude mít vážné dopady na vodní 
zdroje v některých částech světa a také ovlivní „staré“ problémy 
povodní a sucha. Přílivové zatopení Benátek v loňském prosinci, 
kdy náměstí svatého Marka bylo více než 1 m pod hladinou, a čet-
nost zátop tohoto historického města se rok od roku zvětšuje, může 
být varovným znamením jevů, které přijdou. Růst obyvatel v rozvo-
jových zemích vyvolá tlak na vodní zdroje zejména v zemích, kde 
již dnes je vody nedostatek.

Termín trvalá udržitelnost znamená, že současné generace oby-
vatel nebudou nadužívat zdroje tak, aby byly poškozeny generace 
budoucí. To také znamená, že zdroje, které již byly poškozeny, 
budou buď restaurovány, nebo budoucí generace budou do určité 
míry kompenzovány tím, že se vybudují zdroje alternativní. Např. 
docházejí nám zdroje ropy, a další využívání ropy a uhlí nejen 
poškozuje budoucí generace, ale zhoršuje dopady globálního 
oteplování. Je proto povinností současné generace omezit spotřebu 
energie a vody a vybudovat alternativní obnovitelné zdroje energie, 
např. větrné, solární a geotermální. To také znamená, že odpadní 
voda musí být považována za zdroj, a nikoli za odpad.

Pro Českou republiku (a také pro Čínu a možná i pro několik jiných 
zemí) je specifický široce rozšířený problém sinic, vodního květu 
a hypertrofie, které jsou rovněž novými termíny. Sinice na zemi 
existují již miliardy let, ale dopad jejich rychlého šíření na vodní 
zdroje, jmenovitě na nádrže využívané pro zásobování pitnou vodou 
a na rekreaci, je relativně nový. Tyto mikroorganismy preferují teplé 
prostředí a lze očekávat vážné problémy, pokud se neuskuteční žádná 
ochranná opatření. Je třeba uplatnit „nový“ termín hypertrofie tam, 
kde tradiční termín eutrofie je příliš slabý na to, aby vyjádřil závaž-
nost kvalitativní situace mnoha nádrží vykazujících častý a prudký 
růst této specifické skupiny mikroorganismů. 

Stránský: Hodně se propaguje dělení odpadních vod na černé 
a šedivé hned u spotřebitele a opětovné použití vody šedivé. 
Jak to vidíte Vy?

Novotný: Zde se vrátíme zpět ke koncepci měst budoucnosti, ve 
kterých odpadní voda je zdrojem a nikoli odpadem. Černé vody 
obsahují exkrementy a šedé vody pocházejí z prádelen a z praní. 
Jedno musí být jasné: šedá voda není bez bakteriálního znečištění 
a musí se proto čistit, lze ji však používat na splachování toalet nebo 
k zavlažování. Některé koncepce také zahrnují separaci moči, pokud 
jde o odstraňování fosforu. Moč obsahuje většinu vyměšovaného 
fosforu. Je známou skutečností, že svět fosfáty ztrácí a přestože fos-
for ve vodních recipientech nemáme rádi, jde o nezbytné hnojivo. 
Ve světě existuje mnoho plánovaných a dokonce i realizovaných 
systémů, kde se uplatňuje nebo zavádí recyklování zdrojů – např. 
eko-města Tianjin a Qingdao v Číně, Mazdar v Abu Dhabi, Hammar-
by Sjöstad ve Stockholmu, a mnohé jiné se plánují.

Stránský: Někdy přemýšlím o smyslu domovních ČOV, které 
nikdo neudržuje. Nebylo by dobré se vrátit k našim předkům na 
trochu vyšší úrovni a povolit komorové septiky se zasakováním? 
(Ovšemže pokud to není na nějak zvlášť citlivém místě?)

Novotný: Toto skutečně vůbec není špatný nápad. Systémy sep-
tiků zabezpečujících první stupeň čištění, propojené na přiměřené 
dočištění absorpcí v půdě nebo mokřady, jsou skutečně přiměřeným 
řešením pro malé obce, pokud jsou dobře navrženy a udržovány. 
Septiky s půdní absorpcí v půdách jsou vhodné pro půdy s dobrou 
absorpční kapacitou jako jsou středně těžké půdy. Pro nepropustné 
půdy mohou být vhodnější zatopené umělé mokřady. Ve Wisconsi-
nu i jinde se na nevhodných půdách používá za septikem mohylový 
(mount) půdní systém dočištění. Takové systémy jsem také viděl 
v malých obcích ležících v ochranných pásmech vodárenské nádrže 
Miyun zásobující pitnou vodou hlavní město Peking.

Stránský: Prý jste vymyslel termín „difuzní zdroje“...
Novotný: To nevím, je však skutečností, že název mé první kni-

hy „Učebnice nebodového znečištění“ byl chybně přeložen jako 
„Učebnice znečištění bez bodů“. Vyskytly se také některé legisla-
tivní zvláštnosti s definováním bodových nebodových zdrojů, když 
definice bodových zdrojů byla jednoznačná a nebodové zdroje byly 
„všechny ostatní“. Podle těchto definic byla sanace bodových zdrojů 
povinná, a sanace nebodových nikoli. Odtoky z měst (urban) byly 
bodovým zdrojem, zatímco odtoky ze zemědělství nebodovým zdro-
jem. Proto jsem použil pro název dalšího vydání učebnice termín 
difuzní zdroje, který definuje plošně rozsáhlé znečištění vyvolávané 
většinou meteorologickými jevy.

Stránský: Jakou vlastně podle Vás hrají roli obecně?
Novotný: V minulém tisíciletí jsme dosáhli hranice, kdy bodové 

zdroje ze stokových sítí jsou v hospodářsky vyspělých zemích všeo-
becně kontrolovány, a bylo dosaženo určité zlepšení kvality vod. Cíle 
vodního zákona (Clean Water Act) v USA ani Rámcové směrnice pro 
vodu (WFD) v EU však nebyly dosaženy a difuzní znečištění se stalo 
hlavním všudypřítomným dosud přetrvávajícím problémem. 

Stránský: Je v tom směru ČR nějak specifická?
Novotný: V tom, že pro kontrolu difuzních zdrojů znečištění se 

v tuzemsku uskutečnilo velmi málo, není ČR mimořádně specific-
ká. ČR však zařazuje do druhé kategorie zemí EU to, že problém 
difuzního znečištění se jinde začal rozeznávat, možnosti kontroly 
se vyhodnocují a zahrnují jak městské zdroje (odlehčovací přelivy 
jednotných stokových sítí, odtoky ze zástavby a komunikací pro 
motorová vozidla), tak venkovské zdroje (rostlinná výroba, past-
viny, zavlažování, odvodnění). Země jako USA, Británie, Švédsko, 
Švýcarsko, Německo a Nizozemí už vypracovaly plány pro identi-
fikaci a kontrolu difuzního znečištění a v současné době je začínají 
realizovat. Tento úkol však dosud není splněn ani v USA.

Stránský: Prvním Vaším životním odborným tématem jsou živi-
ny ve vodách. Mohl byste v kostce říci, jak na věc pohlížíte?

Novotný: Začnu trochou historie: Můj poslední výzkum v býva-
lém Československu v období 1968–69 byl zaměřen na prognózu 
kvality vody v nádržích Nové Mlýny na jižní Moravě. Prognózy 
získané pomocí přibližných modelů a ve spolupráci s nejlepšími 
limnology nebyly příznivé a zpráva předpovídala, že kvalita vody 
v nádržích bude velmi špatná a nádrže budou trpět eutrofií. Tato 
prognóza byla správná. Později v USA jsem řešil několik projektů 
zaměřený na eutrofizaci jezer v Tennessee, Wisconsinu a Kalifornii 
a vodárenských nádrží pro zásobování New Yorku pitnou vodou. 
Musím připustit, že žádný z těchto projektů nebyl tak závažný, 
jako je stav živin ve vodárenském systému Želivka. Totéž platí pro 
Brněnskou přehradu a pro nádrže Nové Mlýny. Ve vodárenském 
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systému Želivka je zatížení živinami velmi vysoké a rozsah problé-
mu je tak závažný, že si vyžádá seriózní kolektivní studium mnoha 
expertů z různých oborů a opatření v celém rozsahu povodí, aby 
se našlo komplexní řešení, které bude účinné a zabrání potenciální 
katastrofě. Problém je v tom, že čelíme mikroorganismům, které 
jsou velmi houževnaté a mohou přežívat i v nepříznivém prostředí. 
Vodohospodářský systém jako celek již překročil limit hypertrofie, 
zdroje živin jsou mnohočetné a většinou nekontrolované.

Stránský: Dalším Vaším tématem jsou srážkové vody. Kolik by 
stálo naplnění snahy po trvale udržitelném využití srážek a jak 
by se to financovalo?

Novotný: Dešťová voda je relativně (i když nikoli naprosto) čistá, 
její používání má tisíciletou tradici a stále je oblíbené v mnoha 
suchých oblastech. Takové obce nebo jednotliví vlastníci domů 
zachycují srážkovou vodu a odvádějí ji do cisteren pro následující 
používání k zavlažování, praní, čištění a dokonce, po jednoduchém 
čištění, i pro vaření. Jakmile však srážková voda spadne na zpev-
něné ulice, přemění se na znečištěný odtok, čímž vznikne problém 
znečištění. Zároveň je to i hydrologický problém, protože srážková 
voda přeměněná nepropustným povrchem na znečištěný odtok 

přestane doplňovat zásoby podzemní vody a narušuje celý hydrolo-
gický koloběh. V Bostonu mnoho historických budov založených na 
dřevěných pilotách trpí sedáním, protože došlo k poklesu hladiny 
podzemních vod a k následnému hnití pilot. Čerpání pitné vody 
do zóny podzemních vod, aby se zabránilo poklesu úrovně jejich 
hladiny, je velmi nákladným řešením tohoto problému. 

Používání srážkové vody k zavlažování měst namísto pitné vody 
z městské rozvodné sítě není příliš nákladné. Velmi populární jsou 
„dešťové zahrady“ (raingardens) s květinami a vegetací, používané 
k infiltraci srážek namísto příkopů nebo dokonce dešťových stok. 
Zachycování deště (rain harvesting) je dnes speciálním tématem 
výzkumu a praxe, uznávaným Mezinárodní asociací pro vodu 
(International Water Association – IWA).

Ve většině případů pořizovací náklady odpovídají pouze nákla-
dům na vzdělávání veřejných a městských úřadů, aby tyto techniky 
používaly namísto pitné vody nebo budování nákladných podzem-
ních záchytných stok pro zachycování přívalů. 

Dokončení příště

MEDZINáRODNé gEOTERMáLNE DNI
Slovensko 2009
konferencia a letná škola 

pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR

26. 5. – 29. 5. 2009
účelové zariadenie NR SR ČastáPapiernička

Myšlienkou podujatia je prediskutovať situáciu v oblasti energie a problematiku využitia geotermálnej energie v krajinách Više-
grádskej štvorky ako aj v krajinách západnej, strednej a východnej Európy.

Hlavné témy konferencie:
 Projekty využitia geotermálnej ene rgie na vykurovanie: technická a ekonomická dostupnosť v strednej Európe
 Legislatívne aspekty – právna a ekonomická podpora rozvoja využitia geotermálnej energie v strednej Európe
 Úspešné vypracovanie geotermálneho projektu
 Kogeneračné projekty – geotermálna energia v kombinácii s konvenčnými zdrojmi
 Možnosti širšieho využitia geotermálnej energie v poľnohospodárstve a priemyselnej výrobe v strednej Európe
 Využitie geotermálnej energie v balneológii v strednej Európe

V rámci podujatia sa uskutoční medzinárodný kurz organizovania úspešného rozvoja geotermálnych projektov s cieľom umož-
niť orientáciu na riadny proces geotermálnych projektov, ktorý je potrebný pre definovanie právnej, finančnej a organizačnej 
podpory a zostavenie úspešných stratégií rozvoja.

SEKRETARIáT KONFERENCIE:
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábrežie armád. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Tel.: 02/59 343 255, 59 343 358

Fax: 02/54 416 334
E-mail: vidova@vuvh.sk 

Bližšie informácie nájdete na webovej URL adrese:  
http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/news/58/15/Medzinarodne-geotermalne-dni-Slovensko-2009/d,Aktuality_detail.tpl
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Watenvi nejen pro odborníky,  
na své si přijdou i starostové 

Pořadatelé očekávají, že Mezinárodní vodohospodářský a ekolo-
gický veletrh Watenvi navštíví více než 10 000 především odbor-
ných návštěvníků, ale mnoho zajímavých informací bude letos 
určeno i široké veřejnosti. Watenvi se uskuteční na brněnském 
výstavišti od 26. do 28. května 
2009. Projekt tvoří 15. meziná-
rodní vodohospodářská výstava 
Vodovody – Kanalizace a jejímž 
pořadatelem je Sdružení Vodo-
vodů a kanalizací  ČR (SOVAK), 
a 15. mezinárodní veletrh tech-
niky pro tvorbu a ochranu život-
ního prostředí Envibrno. Veletrh je důležitým místem pro získání 
uceleného komplexu cenných informací, které budou zajímat 
především starosty měst a obcí a zástupce krajů.

Vše pod jednou střechou
Pro starosty  budou určeny aktuální otázky týkající se problema-

tiky čištění odpadních vod. Právě v Brně na veletrhu Watenvi se 
sejdou všechny zainteresované subjekty na jednom místě – výrobci, 
provozovatelé, stavební firmy i poskytovatelé dotací. ČR má závazek 
vůči Evropské unii, v němž se uvádí, že řádné čištění a odvádění 
odpadních vod musí být v aglomeracích nad 2000 obyvatel zajiš-
těno do roku 2010.

Podle odborníků je už jisté, že čtvrtina vodohospodářských 
projektů v zemi včetně Prahy se nestihne postavit. Podle předsedy 
představenstva SOVAK Františka Baráka, z 530 aglomerací s více 
než dvěma tisíci obyvateli jich 47 nemá ještě ani územní rozhodnutí 
a realizace projektů se tak nedá stihnout. Za hlavní příčiny označil 
nedostatek peněz a stavebníků i zkracující se dobu na samotnou 
výstavbu. 

Na pět desítek měst a obcí zřejmě nesplní  
závazky k EU 

Problém s blížícím se termínem 2010 lze vyřešit pouze politic-
kým rozhodnutím. Česko jako předsedající země Evropské unie by 
podle Baráka mohlo získat odklad termínu za ústupek v jiné oblasti. 
„Několik obcí a měst nestačí zřejmě opatření zajistit. Někde totiž 
chybí příslušná povolení, jinde je nedostatek finančních zdrojů. 
Připouštím, že v některých sídlech panuje nezájem o tuto oblast,“ 
podotkl Barák. Připomněl, že dotace měly pouze přispět k zajištění 
plnění směrnice EHS 91. Většinu finančních zdrojů si musí vlastníci 
vodárenského majetku zajistit sami. 

Že splnit tento termín je nereálné, potvrdil i mluvčí Středočeské-
ho kraje Martin Kupka. Tento kraj v řešení odpadních vod zaostává 
nejvíce. „Do roku 2010 v některých obcích určitě k odkanalizování 
nedojde,“ řekl. Týká se to zejména obcí s mnoha osadami rozese-

tými po jejich okolí. Obce mohou termín 2010 stihnout jen tehdy, 
pokud budou mít projekty zúřadovány do konce roku 2009, a to 
včetně stavebního povolení, pozemkového vypořádání a v soutěži 
vybraného zhotovitele. „Jsem přesvědčen o tom, že Unie bude 
akceptovat projekty, které jsou připravené, a nebude 1. ledna 2011 
podávat kvůli nesplnění žalobu k Evropskému soudu,“ poznamenal 
včera Jan Kříž z ministerstva životního prostředí. 

Znečišťování odpadních vod klesá
Podle předsedy představen-

stva SOVAK jsou nyní největ-
šími znečišťovateli vod u nás 
velká města a významné prů-
myslové podniky, především 
chemické provozy, papírny 
a celulózky. „Musím připome-

nout, že za posledních patnáct let v ČR došlo vzhledem k restruktu-
ralizaci průmyslu a zániku některých odvětví k výraznému poklesu 
při vypouštění znečistěných vod. Významně se také podařilo snížit 
množství nebezpečných a zvláště nebezpečných látek.“ Při sou-
časném omezování průmyslové výroby je velmi pravděpodobné, 
že nastane pokles tohoto znečištění. Jeho výši však nelze přesně 
stanovit. Je také třeba si uvědomit, že většina velkých měst i prů-
myslových podniků v poslední době investovala a stále investuje do 
procesů čištění odpadních vod. Dá se říci, že znečištění odpadních 
vod průběžně klesá. 

globální krize pomáhá životnímu prostředí
Ministr Martin Bursík zastává názor, že by se měla  propojit eko-

nomická celosvětová krize s řešením dlouhodobých klimatických 
a energetických problémů. „Ekonomická krize neruší naléhavost 
krize klimatu. Naopak dává šanci na radikální odklon od energeticky 
náročné ekonomiky, která vysoké emise čehokoli včetně skleníko-

vých plynů produkuje, k ekonomice, která 
se zaměří na nejmodernější nízkouhlíkové 
technologie. Rychlé a efektivní využití 
prostředků z OPŽP i z programu Zelená 
úsporám je velmi důležité,“ uvedl. 

Podle britského výpočtu vychází na milion 
eur investovaný do energetických úspor až 
13,5 nových pracovních míst. To znamená, 
že samotný program Zelená úsporám je jen 
letos zároveň zelenou pro 5 000 takových 
nových míst. „A když připočítáme OPŽP, 
půjde o další tisíce lidí, kteří budou mít prá-
ci, a to v perspektivních odvětvích. Nutnost 
propojení řešení krize ekonomické a krize 
klimatické je evidentní,“ dodal ministr.

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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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Metody sezonální 
regionalizace výskytu 
povodní
Radek Čekal, Josef Hladný

Klíčová slova
sezonalita – povodeň – metody směrových statistik – MD

Souhrn
Analýza sezonality výskytu povodní představuje jeden z ambi-

ciózních metodologických přístupů ke zvýšení poznatků o režimu 
těchto přírodních disturbancí. K aplikaci analýzy na území České 
republiky bylo použito údajů ze 181 povodí (z toho 108 z povodí 
Labe, 21 z povodí Odry a 52 z povodí Moravy a Dyje). Vstupní-
mi veličinami byly povodňové průtoky reprezentované jejich 
denními průměry v jednotném referenčním období 1975–2000. 
K vyjádření prostorové odlišnosti sezonality výskytu povodní 
byla použita metoda směrových statistik. Výstupem postupů 
podle této metody je určení průměrného dne výskytu povodní 
(MD) v průběhu roku v šetřeném povodí a dále index časového 
rozptylu (r) povodňových případů. Na základě těchto směrových 
charakteristik aplikovaných na souborech vybraných povodí 
lze tak území České republiky rozdělit na oblasti podle četnosti 
výskytu povodní v konkrétním období roku.

1 Úvod
Analýza sezonality výskytu povodní představuje jeden z ambi-

ciózních metodických přístupů ke zvýšení poznatků o režimu 
těchto přírodních disturbancí. Její podstatou je rozbor fyzikálních 
jevů vedoucích ke vzniku povodní v závislosti na určitém období 
roku. V oblastech, kde je frekvence výskytu povodní vysoká, by se 
daly využít znalosti sezonality v rámci protipovodňových opatření, 
zejména při úvahách o rozdělování finančních prostředků na opat-
ření investičního charakteru. Základním předpokladem k tomu je 
však objektivní a spolehlivé určení míry sezonality výskytu povodní 
a zejména pak znalost regionalizace území České republiky z hle-
diska zvýšené frekvence povodňových případů. Jako přínos k řešení 
naznačených úkolů v protipovodňové ochraně by mohly pomoci 
výsledky této studie.

2 Výběr metody sezonální analýzy výskytu povodní 
K vyjádření prostorových odlišností sezonality výskytu povodní 

na území České republiky byly zvoleny přístupy, které umožňují 
pracovat s daty v denním kroku, a se kterými lze dosáhnout prak-
ticky přijatelného určení období s vyšší pravděpodobností výskytu 
povodní. Sezonální analýza byla pak na podkladě vybraných metod 
aplikovaná na průtokových řadách vybraných vodoměrných stanic, 
za předpokladu, že takto získané informace budou reprezentovat 
režim vzniku rozvodnění vždy na celém povodí daného toku a na 
povodích v jeho blízkém okolí.

Dříve než byla aplikována zvolená sezonální analýza na prů-
tokové řady vybraných vodoměrných stanic, bylo třeba vyloučit 
případy lokálních rozvodnění nahodilého typu, které by statistiku 
sezonality dominantních povodní mohly zkreslit. Na základě meto-
dy POT (Peaks Over Threshold), tzn. kalkulace s průtoky nad urči-
tou mezí, byly proto analyzovány pouze ty hodnoty průměrných 
denních povodňových průtoků, které přesáhly zvolenou hranici 

průtoku QB [Todorovic a Zelenhasic, 1970; Quarda, 1993]. V této 
studii odpovídal QB hodnotě 1letého průtoku, což znamená průtok 
s pravděpodobností překročení mezi 60 až 70 %.

K interpretaci sezonálních informací byla v této studii použita 
metoda směrových statistik a jako doplněk byl navržen a aplikován 
povodňový index. Obě tyto metody pracují s průtoky separovanými 
metodou POT.

2.1 Metoda směrových statistik
Při využití metody směrových charakteristik se datum výskytu 

povodně převádí prostřednictvím polárního souřadnicového sys-
tému do příslušné polohy na jednotkové kružnici představující 
průběh roku ve dnech. Podle matematické konvence je počátek roku 
(den 1. 1.) umístěn do nejvýchodnějšího bodu kružnice a jednot-
livá roční období následují po kvadrantech v kružnici proti směru 
hodinových ručiček [Mardia, 1972; Fisher, 1993]. Při tom se stejně, 
jako to prováděli Bayliss a Jones [1993], převádějí data výskytu 
povodňové události i na úhlovou míru podle:

 (1)

kde
 je úhlová hodnota (v radiánech) pro datum výskytu povodňové 

události i, 
GDi je datum podle Gregoriánského kalendáře.

Každé datum výskytu kulminace tak může být interpretováno 
jako směrový vektor (viz obr. 1) daný úhlem  a průvodičem m (pro 
který je však v jednotkové kružnici vždy m = 1). Jestliže existuje 
soubor n povodní, pak lze určit souřadnice  a  v kartézském sys-
tému průměrného data výskytu povodní MD (Mean Day) v daném 
profilu jako:

           (2)

Obr. 1. Schéma určení průměrného dne výskytu povodní MD jako 
průměrného vektoru metodou směrových charakteristik podle 
[Black, Werritty, 1997]
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kde  a  reprezentují x -ovou a y -ovou sou-
řadnici průměrného data výskytu povodní 
v určitém povodí.

Jako doplněk k MD je možno určit míru 
rozptylu povodňových případů, definova-
nou jako

                                              (3)

kde r slouží jako míra časové variability 
výskytu povodní.

Hodnoty r blížící se 1 ukazují na povodí 
se silnou sezonální složkou povodňové 
odezvy. Hodnota rovná 1 by ukazovala, že se 
všechny povodně v daném profilu vyskytly 
ve stejném dni roku. Hodnota blízká nule 
naopak ukazuje na velký rozptyl výskytu 
povodňových případů během celého roku. 

Použití metody směrových statistik má 
dvě hlavní výhody. Za prvé umožňuje 
vyjádřit informaci o sezonalitě průtoků 
jednou číselnou hodnotou a za druhé 
dovoluje relativně porovnávat a rozlišovat 
zkoumané lokality podle průměrného 
výskytu maximálních průměrných denních 
průtoků s přesností na den. Naopak určitou 
nevýhodou této metody je možné zatížení 
sezonální informace známou chybou 
průměrování, tzn. že téhož průměru lze 
dosáhnout z rozdílného rozložení hodnot 
vstupních veličin. Tato chyba však nemění 
výrazně výsledné ukazatele ze vzájemného 
porovnávání u smíšené sezonality povodí 
(když se v ročním cyklu vyskytují zimní 
a letní složka povodňového režimu).

2.2  Povodňový index
Další charakteristikou odvozenou pouze 

z dat proběhlých povodní je povodňový 
INDEX. Pro potřeby sezonální analýzy 
v této studii byl vypočítán z měsíčních 
maximálních kulminací průměrných den-
ních průtoků.

                        
(4)

kde 
Qmax,m,i je maximální kulminační průtok z řady průtokových kul-
minací v daném měsíci m v uvažovaném referenčním období, pro 
které platí, že Qmax,m>Q1letý,
Qmax je aritmetický průměr všech kulminačních průtoků, které se 
vyskytly v uvažovaném referenčním období a pro které platí, že 
Qmax >Q1letý,
fm,i je četnost výskytu všech povodňových kulminací, které se 
vyskytly v referenčním období v měsíci m a pro něž platí, že  
v Qmax >Q1letý.

3  Příprava a výběr dat
Databáze shromážděná pro tuto studii byla sestavena z řad napo-

zorovaných denních průtoků ve vodoměrných stanicích za období 
1975–2000. Pro jejich selekci bylo použito několik kritérií. Šlo 
především o dodržení požadavku přirozeného odtokového režimu 
a existence spolehlivé kvality dat. Proto nemohly být uvažovány 
profily s výrazně ovlivněným odtokovým režimem. Dále nebyly 
zahrnuty ani stanice s přerušenou nebo neúplnou řadou měření 
za uvažované referenční období. 

Kvalita a dostupné množství dat jsou v jednotlivých oblastech 
České republiky dosti rozdílné. Z celkového počtu 492 vodoměr-
ných stanic splňovala data zvolené podmínky pouze 181 stanic, 
viz obr. 2. Z toho 108 stanic bylo z povodí Labe, 21 z povodí Odry 
a 52 z povodí Moravy a Dyje. V takto vzniklém souboru převažují 
stanice s poměrně menší plochou povodí přináležejícího většinou 
horním a středním úsekům zájmových toků.

4  Regionalizace sezonality výskytu povodní 
na území ČR
4.1  Regionalizace na základě směrových charakteristik

Regionalizace území České republiky prostřednictvím parametrů 
MD a r má za úkol vymezit regiony, které mohou být považovány 
z hlediska zvolených charakteristik povodňové odtokové odezvy 
za podobné. Cílem je především opatřit podklady o prostorovém 
rozdělení sezonality povodní na území ČR.

Výsledky polárního zobrazení MD na základě metody směro-
vých charakteristik v uvažovaných profilech vodních toků včetně 
vektorového vyjádření r jsou znázorněny prostřednictvím GIS na 
mapě v obr. 3.
4.1.1 Průměrná sezonalita povodní 

Předně je třeba konstatovat, že na území České republiky se nevy-
skytují oblasti jen výlučně se zimním režimem výskytu povodní 
nebo jen s režimem letním, ale i povodí s režimem smíšeným. To se 
z pouhého čísla MD nedá určit. Mnoho po této stránce však napo-
vídá hodnota r. Pokud je malá nebo se blíží k nule, jde s vysokou 
pravděpodobností o režim smíšený.

Mapa (obr. 3) dokumentuje, že výrazná sezonalita povodní let-
ního typu s hodnotami r blížícími se k 1 se vyskytuje v povodích 
Odry, levostranných přítoků střední a dolní Moravy, na severních 
svazích Jeseníků, Jizerských hor a Krkonoš. S podobnými, avšak 
již menšími hodnotami r se setkáváme na Šumavě (s výjimkou 
povodí horní Vltavy), v oblasti Novohradských hor, v povodí střední 
Berounky a ojediněle v povodí horní Sázavy a v povodích levostran-
ných přítoků Labe v severovýchodních Čechách.

Obr 2. Výběr a poloha vodoměrných stanic na území České republiky

Obr. 3. Sezonalita a rozptyl povodní na území České republiky



145vh 4/2009



146 vh 4/2009

Obr. 4. Pravděpodobné průměrné povodňové zatížení území České republiky v jednotlivých měsících ročního cyklu

Zimní a jarní výskyt rozvodnění je typický pro podhůří Krušných 
hor, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků, pro povodí 
toků odvodňujících jihovýchodní oblasti Českomoravské vrchoviny, 
dále pro povodí pravostranných přítoků střední Moravy, povodí 
Dyje, povodí horní Berounky a horní Vltavy.

Prostorově ojedinělé výskyty povodní, s vymykající se náhlou 
změnou hodnot MD (při regionalizaci v prostředí GIS v důsledku 
omezeného počtu stanic se vytváří tzv. „oka“), je třeba prověřovat 
pomocí údajů z nejbližších původně neuvažovaných stanic, samo-
zřejmě, pokud to dovolí míra jejich odlišností od původně zadaných 
výběrových kritérií.
4.1.2 Časový rozptyl ve výskytu povodní v průběhu roku 

Časový rozptyl je určen charakteristikou r. V mapě na obr. 3 (viz 
legenda) je jeho velikost znázorněna vektorem. Platí, jak již bylo 
zmíněno, že čím menší hodnota r, tím větší rozptyl povodní v prů-
běhu roku. Naopak hodnoty r blížící se k 1 znamenají výraznou 
sezonalitu povodňových případů.

Poměrně největší časový rozptyl u zimních povodní se vyskytuje 
v podhůří Orlických hor a Jeseníků. Tendence k většímu rozptylu 
se projevuje rovněž v povodích horní Moravy, horní Dyje, horní 
Vltavy, horní Berounky, Ohře a v povodích pravostranných přítoků 
dolního Labe.

4.2  Pravděpodobné průměrné povodňové zatížení území 
ČR v průběhu roku

K identifikaci oblastí, které jsou sezonálně zatěžovány relativně 
častějšími, a tím i pravděpodobně extrémnějšími povodněmi, byla 
použita charakteristika definována na základě maximálních prů-
toků v měsíci, viz vztah (4). Takto vypočítaný měsíční povodňový 
INDEXm (MPI) byl vypočten pro všechny měsíce v průměrném roce 
u všech 181 uvažovaných stanic a jeho prostorové rozložení bylo 
interpolačně znázorněno v mapách v obr. 4.
4.2.1  Tři druhy pravděpodobnosti sezonálního výskytu 
povodní v daném období

Z mapového znázornění velikosti hodnot MPI (obr. 4) vyplývá, 
že v průběhu roku lze vymezit průměrně tři období, vyznačující 
se odlišnou frekvencí výskytu povodní. První období, tzv. období 
povodňového neklidu, je charakteristické zvýšenou pravděpodob-
ností výskytu rozvodnění. MPI nabývá v této části roku nejvyšších 

hodnot (MPI = 5 až 26, odvozeno analýzou řad denních průtoků ze 
181 vodoměrných stanic za období 1975–2000). Naopak nejnižší, 
převážně nulové hodnoty MPI, vymezují období povodňového 
klidu. V této části roku se povodňové případy během referenčního 
období nevyskytly vůbec, či pouze jen sporadicky. Třetí, poslední 
období, které lze na základě hodnot MPI určit, je období přechod-
né. Rozvodnění se v tomto období mohou vyskytnout, avšak jejich 
frekvence byla v letech 1975–2000 výrazně nižší, než v období 
povodňového neklidu. MPI v přechodném období dosahuje nej-
častěji hodnot u šetřeného souboru 2 až 5.
4.2.2  Regionalizace zvýšeného sezonálního výskytu povodní 
na základě hodnoty MPI 

Z hlediska potřeb protipovodňové ochrany má – kromě určení 
pravděpodobného ročního období povodňového neklidu – rozhodu-
jící vliv i vymezení oblastí se zvýšenou frekvencí výskytu povodní. 
Identifikace povodňově ohrožených oblastí přispívá k úvahám 
o zefektivnění vynaložených investic na snížení povodňových škod 
v rámci České republiky.

Na základě navržené charakteristiky MPI lze jako období povod-
ňového neklidu vymezit v zimní a jarní části roku měsíce – prosi-
nec, leden, únor a březen. V letní části roku je povodňový neklid 
typický v červenci a srpnu.

Prosinec je charakteristický zvýšenou pravděpodobností rozvodně-
ní v povodích Otavy, horní Berounky, Ohře, středního a dolního Pola-
bí a v povodí Orlice. Na Moravě se tendence k rozvodnění projevuje 
až na malé výjimky ponejvíce v povodí horní Moravy. V lednu dochá-
zí k intenzivnějším oblevám vlivem převládajícího teplého proudění 
ze západních směrů zpravidla v západních Čechách v povodích 
horní Berounky, Ohře, v prostoru návětrné strany Českomoravské 
vysočiny, v podhůří Krkonoš a Orlických hor. Na ostatním území 
probíhá spíše mírné rozvodnění v nižších a údolních polohách. Ve 
východní části Moravy převládá období povodňového klidu. V únoru 
se navíc zvyšuje pravděpodobnost výskytu povodní v povodí Dyje 
a na přítocích střední Moravy. Zóny z ledna s tendencí k rozvodnění 
se udržují. Na východní straně Moravy stále převládá povodňový 
klid. Pravděpodobnost výskytu výraznějších rozvodnění se v březnu 
rozšiřuje téměř na celý prostor České republiky, s výjimkou východní 
části Moravy a horních poloh Šumavy, Jizerských hor, Krkonoš a Jese-
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níků, kde sněhové zásoby odtávají pozvolněji. Centra extrémnějších 
rozvodnění se mohou vytvářet zejména v šumavské části povodí 
Berounky, v prostoru Tepelské vrchoviny, Doupovských hor, Smrčin 
a západní části Krušných hor, v povodích horního a středního Labe, 
v povodí Malše, horní i střední Moravy, Svratky a Dyje. V dubnu se 
již počet povodí, na kterých se mohou vyskytnout průtokové vlny 
s kulminací přesahující 1letou hodnotu průtoku, oproti březnu 
výrazně zmenšuje. Pravděpodobnost případných rozvodnění však 
nadále vykazují povodí Ohře, horní Berounky, dolní Lužnice, Dyje, 
horní a střední Moravy.

V letní části roku je potenciální zatížení rozvodněním relativně 
největší v červenci a srpnu, zejména pak v červenci, kdy se toto 
nebezpečí vztahuje téměř na celý prostor ČR. Centra s tendencí 
k častějšímu rozvodnění nebo k jeho výraznější extremitě se mohou 
vytvářet v oblasti Jeseníků, Moravskoslezských Beskyd, v povo-
dích toků severovýchodních a jihovýchodních Čech, jakož i horní 
a střední Moravy.

5  Závěr
Stále rostoucí anebo poměrně vysoká zranitelnost životního 

prostředí v České republice vyvolává, zejména v posledních dvou 
desetiletích, celostátní intenzifikaci ochranných opatření. Racio-
nálně prováděná povodňová ochrana potřebuje proto disponovat 
stále hlubšími poznatky o povodňovém režimu a o míře ohrožení 
jednotlivých oblastí těmito přírodními disturbancemi. Přínosem 
k těmto účelům by měla být i tato studie, která si vytkla za hlavní 
cíl regionalizovat území České republiky z hlediska zátěže zvýšenou 
frekvencí povodňových případů a sezonalitou jejich výskytu.

K vyjádření prostorové odlišnosti frekvence povodňových 
výskytů byly použity, přizpůsobeny a vyzkoušeny dvě metody, 
které pokud jsou uplatněny společně, jsou schopny identifikovat 
všechny základní potřebné údaje o sezonalitě povodní na území 
České republiky. Šlo o metodu směrových charakteristik a o metodu 
povodňového indexu.

Z výsledků aplikací uvedených metod na data ze 181 vodo-
měrných stanic s přirozeným odtokem za období 1975–2000 byly 
zjištěny mimo jiné následující poznatky:
•	Charakter sezonality, tj. dominantní sezonální vychýlení frek-

vence povodňových výskytů a podobnost jejího sezonálního roz-
ložení (konformita), se na menších mezorozměrových povodích 
zhruba zachovává po celé délce páteřního toku, pokud nedochází 
k jejímu narušení umělým zásahem. Na větších povodích může 
být však charakter sezonality v jednotlivých úsecích říčního 
systému již rozdílný.

•	Samotná hodnota frekvence výskytu povodní se mění po délce 
téhož toku poměrně v nevelkých rozdílech, ponejvíce podle vlivu 
povodňové sezonality na přítocích a vykazuje buď rostoucí nebo 
klesající tendenci.
Předložená studie představuje vhodný metodický podklad pro 

potenciální aplikace v ochraně životního prostředí, protipovodňo-

vé ochraně, v posudkové činnosti hydrologické služby, ve vodním 
hospodářství a pro další výzkum povodňového režimu na území 
České republiky.
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Analysis of flood occurrence seasonality  
(Čekal, R.; Hladný, J.)
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Analysis of flood occurrence seasonality represents one of am-
bitious methodological approaches oriented towards enhancing 
knowledge on regime of these natural disturbances. Data from 181 
river basins (out of them 108 in the Labe River Basin, 21 in the 
Odra River Basin and 52 in the Morava River and the Dyje River 
Basins) were applied for analysis on the Czech Republic territory. 
The input data were flood discharges represented by their daily 
averages within the reference period 19752000. Method of direc-
tional statistic was used to express spatial dissimilarity of flood 
occurrence seasonality. Output resulting from application of this 
method is determination of the flood occurrences mean day (MD) 
within the year in the examined river basin and furthermore the 
time dispersion index (r) of flood events.

Based on these directional characteristics applied on sets of 
selected river basins, the Czech Republic territory can be divided 
into regions according to flood occurrence frequency in particular 
period of year. 
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Obr 2. 
Pohled boční a čelní

Obr. 3. Graf odolnosti ohybem namáhaných trámků při užití 
vláken Forta Ferro (0%, 0,5%, 1% obj.)

Jak chránit protipovodňové hráze 
před zničením při přelitím?

Problém, který přetrvává po staletí. Je řešitelný různými způsoby, 
které většinou neúnosně zvyšují náklady. Navíc je nutno brát v úva-
hu hlediska racionální výstavby a začlenění do prostředí. 

Pokud pomineme specifické stavby v městské zástavbě, zůstává 
hlavním konstrukčním prvkem sypaná hráz s využitím materiálů 
z blízkosti staveniště. I při odborně adekvátním projektu a kvalifi-
kované výstavbě jsou sypané hráze nejvíce ohroženy přelitím za 
povodně, která překročí návrhové parametry míry protipovodňové 
ochrany. Představa, že by vše vyřešilo dostatečné převýšení koru-
ny hrází i nad teoretickou hladinou i té největší povodně, není 
východiskem, hlavně z ekonomického hlediska. Proto se hledají 
způsoby, jak zvýšit odolnost sypaných hrází (ochranných, hrází 
suchých nádrží, atd.) v případě přelití – při co možná minimálních 
dalších nákladech.

V minulosti se objevily různé návrhy, zejména s využitím překrytí 
syntetickými fóliemi, popřípadě textiliemi, uskutečnily se i ově-
řovací experimenty. Bohužel se příliš nerozšířily. Jiná možnost se 
naskýtá díky uplatnění tzv. „vyztužené zeminy“ v rámci násypu hrá-
zí, opět s uplatněním syntetických textilií, popřípadě výztužných 
mříží. Do této kategorie svým způsobem spadá i myšlenka použít 
recyklovaný stavební odpad z demolicí staveb jako „kamenivo“ do 
nového konstrukčního materiálu, vyvinutého pracovníky ČVUT 
v Praze, Fakultě stavební při řešení výzkumného záměru „Udržitel-
ná výstavba“, VZ 04 MSM 684 0770005. 

Nosnou myšlenkou řešení je vytvořit hutný 
násyp, který by byl „sendvičově“ proložen vrst-
vami nového materiálu ze stavebního odpadu 
v širší oblasti vzdušného svahu a paty hráze. Při 
ukládání a hutnění těchto výztužných vrstev 
lze použít běžnou mechanizaci pro hutněné 
násypy. 

Přes jisté počáteční pochyby se přikročilo 
k ověření účinnosti navrhovaného opatření 
pomocí srovnání klasického násypu a násy-
pu vyztuženého vrstvami z vláknobetonu na 
hydraulickém modelu (obr. 2). Výsledek byl 
jednoznačný. Klasický násyp snesl přelití jen 
několik minut, pak byl odplaven. Při sendvičo-
vém uspořádání se vymílání vzdušného svahu 
ustálilo po cca 20 minutách, další eroze svahu 
nepokračovala. Splnil se základní požadavek na 
hráz, aby nedošlo k jejímu protržení.

Výzkumné práce jsou sice v počátečním stádiu, pozitivní účinky 
spolu s novou možností využít recyklovaný odpad ze staveb, jsou 
stimulující pro další pokračování, včetně ověření na experimentální 
stavbě.

Myšlenku je možno využít i v jiných případech, kde hrozí ero-
zivní účinky vody, např. při vysokých násypech dopravních staveb, 
na svazích násypek (odvalů) při důlní činnosti, atd.
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Obr. 1a, b. Výsledky testu na krychlích 150/150/150 mm s betonovým a cihelným 
recyklátem.

Konstrukční materiál – kompozit – je složen výhradně z recyklo-
vaného odpadu (cihelný nebo betonový recyklát), pojiva (cement), 
syntetických vláken a vody. Vložením vláken do struktury dochází 
k provázání hrubých zrn recyklátu a ke spojení těchto zrn s vlák-
ny, které je zajištěno soudržností ztvrdlého pojiva (cement + 
drobná zrna).

Dosavadní experimentální výsledky prokázaly, že dávky cemen-
tu 260 kg/m3 a vláken v rozmezí 0,5 % až 1 % objemu postačí 
k vytvoření kompozita nazývaného vláknobeton, který není křehký 
a vyznačuje se řadou dobrých vlastností. Přede-
vším je to velká duktilita – schopnost přenášet 
téměř stejné tahové síly i po vzniku trhlin a jejich 
rozšiřování až do cca 4 mm šířky a propustnost, 
která je dána pórovitostí inertních složek a neplnou 
– mezerovitou strukturou způsobenou granulome-
trií recyklátu. 

Všechny tyto vlastnosti lze vyčíst z obrázků 1a,b. 
Jedná se o krychle 150/150/150 mm s betonovým 
a cihelným recyklátem, destruované příčným 
tahem s násilným rozevřením a záznam ze zkoušek 
ohybem trámců 150/150/700 mm reprezentované 
grafem odolnosti.
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V. konferencia s medzinárodnou účasťou
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

Bratislava, 13. - 14. mája 2009

Cieľom konferencie je nadviazať na predchádzajúce, ktoré sa 
uskutočnili v rokoch 1999, 2003, 2005 a 2007, umožniť prezentáciu 
najnovších poznatkov a skúseností v problematike sedimentov 
v SR a zahraničí, vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a výmenu 
názorov medzi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú problematikou 
sedimentov v tokoch a nádržiach.

Informácie:
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová

tel.: 00421-2-59343-424, -473, -477, fax: 00421-2-54411941, 
00421-2-54418047

mobil: 00421-905965515 (zo zahraničia),  
0905965515 (na Slovensku)

e-mail: hucko@vuvh.sk

Program konference najdete na http://www.vuvh.sk/ nebo na 
www.vodnihospodarstvi.cz v sekci Co v časopise nebylo

KÚ Středočeského kraje a AOPK ČR Vás zvou na sérii  
tří pracovních setkání

Vodohospodářské aspekty péče o krajinu  
na území středočeského kraje

Setkání se konají vždy od 9.30 ve velké zasedací místnosti 
Středočeského kraje (1. patro místnost č. 1096), Zborovská 11, Praha 
5. Předpokládané ukončení vždy do 13. hodiny. Mimo vystoupení 
externích odborníků zajišťují prezentace pracovníci AOPK ČR, 
střediska Praha. Účast na setkáních není zpoplatněna.  

1. setkání – 16. dubna Vodohospodářské projekty v krajino-
tvorných programech 
2. setkání – 5. května Revitalizace toků ve volné krajině 
a v intravilánech
3. setkání – 28. května Ochrana morfologického stavu 
a biodiverzity vodních toků

Organizační kontakt:
Ing. Tomáš Just; AOPK ČR, středisko Praha;  

U Šalamounky 41, 158 00 Praha 5, tomas.just@nature.cz

VÚVH Bratislava v spolupráci s MŽP SR, AVS, AČE SR a SVHS 
členom ZSVTS pri VÚVH

Vás pozývajú na 6. bienálnu konferenciu 
 s medzinárodnou účasťou 

Rekonštrukcie stokových sietí  
a čistiarní odpadových vôd 

21.- 23.10.2009, Podbanské 

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

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

prostriedkov fondov EÚ
	vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových 

sietí 
	rekonštrukcia mechanicko-biologického stupňa, kalového 

a plynového hospodárstva ČOV, kogenerácia, prevádzkové 
a ekonomické efekty ČOV

	materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí 
a ČOV

	ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti 
stokových sietí a ČOV

	špecifiká prevádzky priemyselných ČOV 
	prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových 

sietí
	prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie

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

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429, mobil: +421-918 360 165,  

fax : +421-2-544 11 941, e-mail: drahovska@vuvh.sk





On-line merACiA teChnikA

Svet on-line
meracej techniky

MERACIA TECHNIKA
pH · Redox · multiparametre · rozpustený kyslík ·
vodivost · zákal · TSS · NH4-N · NO3-N · PO4-P · Pc · 
CHSK/TOC/DOC/SAC/BSK

Slovensko
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58 
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk 
Internet: www.wtw.sk

Česká republika
WTW, měřící a analytická technika s.r.o
Praha, Hloubětín
Tel: +420 286 850 331 
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com
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