




Soused 
se mi teďka rozčiloval, že v hospodě u stolu se ptal asi pětadva-
cetiletého kluka, co že dělá?

Ten mu odvětil: „Nic. Mám invalidní důchod.“
„A kolik?“
„Málo, necelých jedenáct tisíc.“
Seděl tam i klukův padesátiletý otec, tak i jeho se zeptal, jak 

pomáhá budovat kapitalismus?
„Já mám částečný důchod a tak mám jen asi osm tisíc.“
No a jejich kamarád je teď přes léto nezaměstnanej za sedmič-

ku. Soused, který dělá v malé fabrice údržbáře za necelých 12 
tisíc, zoufale vykřikl: „Je tu kromě mě a hospodského někdo, kdo 
by pracoval?“ No a mně si postěžoval, že jeho 85letá matka, co 
celý život dřela v zemědělství, bere osm tisíc. Prý když to takto 
půjde dál, tak to s republikou půjde do... Potěšilo mě, že k tomuto 
závěru došel obyčejný chlap, který určitě volí levici. Asi i levou 
levici. Jen mě překvapuje, že k tomuto poznání nedospěli ještě 
ti, kteří hlásí sociální stát. Možná by si v Bibli měli přečíst, 
že „v potu tváře chléb svůj vezdejší dobývati budeš, dokud se 
nenavrátíš do země, z které jsi byl vzat.“ 

Ten dnešní sociální stát je velice asociální vůči budoucím, 
ale i vůči dnešku je způsob přerozdělování peněz nemravný. 
Pan ministr Miko prohlásil, že na revitalizační opatření by bylo 
třeba asi 115 mld. korun. A tolik peněz dneska ani v blízké 
budoucnosti nemáme. Pan náměstek Tureček řekl, že Nové 
Heřminovy vyjdou na cca 5–7 mld. korun. Tedy ani s rozsáhlou 
výstavbou vodohospodářských děl na ochranu proti povodním 
a suchům stát nepočítá. 

Neměli bychom žehrat jen na jednu stranu sociálního spek-
tra, i jeho druhý konec si ze státu dělá dojnou krávu. Vždyť 
snad všechny zakázky státu jsou i o desítky procent dražší než 
byl původní rozpočet. Objektivní příčiny se vždycky najdou. 
Vsadím se, že by to platilo i u těch revitalizací, pozemkových 
úprav, poldrů a přehrad.

Ve světle výše uvedeného, divíte se, že nejsou peníze na inves-
tice, školství, vědu? Já tedy ne! Ale pokud máme v sobě alespoň 
trochu sebezáchovného pudu, tak bychom měli začít tlačit 
politiky k tomu, aby změnili obsah i formu politiky a všichni 
bychom měli přemýšlet o novém paradigmatu.

Ing. Václav Stránský

Z technických důvodů 
nebylo v tomto čísle možné otisknout 

vodohospodářský vtip. 
Děkujeme čtenářům za pochopení.
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10. česko-slovenský mezinárodní 
hydrogeologický kongres  
Ostrava 2009

Po jedenadvaceti letech od poslední společné – tedy českosloven-
ské – IX. hydrogeologické konference v Pardubicích (1988) se schází 
hydrogeologové obou států na společném vrcholném odborně-spo-
lečenském setkání. Dne 31. srpna začíná 10. česko-slovenský mezi-
národní hydrogeologický kongres v prostorách Nové auly Vysoké 
školy báňské v Ostravě–Porubě jako nejvýznamnější událost české 
a slovenské hydrogeologické obce v letošním roce. Kongres navazuje 
na samostatné akce konané v obou státech – na XII. český národní 
hydrogeologický kongres konaný v roce 2005 v Českých Budějovi-
cích a na XIV. slovenskou hydrogeologickou konferenci, která se 
konala v Banské Bystrici v roce 2007. V Česku tento mezinárodní 
kongres tak nahrazuje plánovaný XIII. národní hydrogeologický 
kongres, který se měl konat právě letos. Obnovené společné setkání 
je vyjádřením trvalé a velmi úzké spolupráce odborníků obou států 
v této vědní disciplíně a jejích aplikacích.

Nosným motivem kongresu (který má i vlastní virtuální stránky 
www.cshg.cz) je „Voda – strategická surovina pro 21. století“. Je 
to vyjádření zásadní důležitosti vody, jejího dostatečného množství 
i potřebné jakosti pro rozvoj člověka i celé naší civilizace. V sou-
vislosti s rozvojem společnosti, různých lidských aktivit a také 
působením globálních klimatických změn, jsme svědky rostoucích 
tlaků na vodní zdroje v celém světě. Většina lidské populace na 
Zemi nemá přístup k dostatečným a kvalitním zdrojům pitné vody 
a situace se bohužel nezlepšuje, spíše naopak. Je i odpovědností 
české a slovenské hydrogeologie svým dílem přispět k optimalizaci 
využití zdrojů podzemních vod a k zajištění jejich potřebné ochrany 
pro trvale udržitelné využití jako prioritních a bezpečných zdrojů 
kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo.

Organizátory kongresu jsou:
• Česká asociace hydrogeologů,
• Slovenská asociace hydrogeologů,
• Mezinárodní asociace hydrogeologů,
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko- 

-geologická fakulta,
• Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
• Komenského univerzita v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, 

katedra hydrogeologie.
Bližší charakteristiky a informace o českých spolupořadatelích 

kongresu jsou uvedeny dále, údaje o slovenských institucích lze 
nalézt na webových stránkách www.sah-podzemnavoda.sk (SAH) 
a www.fns.uniba.sk (PrF UK Bratislava). Za zmínku možná stojí, 
že Slovenská asociace hydrogeologů vydává recenzovaný časopis 
Podzemná voda, který lze bez nadsázky označit jako nejprestižněj-
ší vědecké periodikum v oblasti střední Evropy zaměřující se na 
problematiku podzemních vod. U příležitosti kongresu vychází 
speciální číslo tohoto časopisu, v němž jsou uveřejněny významné 
vědecky zaměřené referáty.

Kongresové jednání bude velmi bohaté, probíhá v celkem 10 sek-
cích: 1. Regionální výzkum podzemních vod, 2. Optimalizace 
využívání podzemních vod, ochrana kvality a kvantity podzemních 
vod, 3. Antropogenní ovlivnění vod, průzkum a sanace znečištění, 
analýza rizik, 4. Nové metodiky a technické prostředky v hyd-
rogeologickém průzkumu, využití geoinformačních technologií 
v hydrogeologii, 5. Důlní hydrogeologie, dopady likvidace dolů na 
povrchové a podzemní vody, 6. Modelování hydrogeologických 
procesů, metody kvantitativní hydrogeologie, 7. Právní prostředí 
geologických prací, legislativní problémy, 8. Využití podzemních 
vod jako alternativních zdrojů energie  a surovin, 9. Ekohydrologie, 
interakce povrchových a podzemních vod, antropogenní ovlivnění 
na vodu vázaných ekosystémů. 10. Výzkum a využití minerálních, 
termálních a léčivých vod.

V rámci těchto 10 sekcí účastníci přihlásili celkem 108 příspěvků, 
což je o 67 % více (!) než na posledním XII. národním hydrogeolo-
gickém kongresu v Českých Budějovicích (65 příspěvků celkem). 
I to je důvod pro to, že jednání bude probíhat vždy ve dvou para-
lelních sekcích a bude záležet na účastnících, který sál k jednání 
si vyberou.

V rámci Unie geologických asociací UGA došlo ke konsen-
zu uspořádat hydrogeologický kongres termínově i místně spo-
lečně s 1. českým národním inženýrsko-geologickým kongresem 

s mezinárodní účastí (více viz www.csig.cz). Organizátoři očekávají 
významný synergický efekt, protože se jedná o velmi příbuzné obo-
ry a často se prolínající řešené problémy. Účastníci obou kongresů 
tak mají možnost volného přístupu na všechna jednání v rámci 
obou kongresů.

Tento fakt je ostatně odrazem skutečnosti, že hydrogeologie 
se čím dál tím více stává oborem multidisciplinárním, který se 
neuzavírá do sebe. Nelze pominout geochemické, hydrologické, 
ekologické, stavebně-technické nebo vodohospodářské aspekty 
hydrogeologických výzkumů a průzkumů, stejně jako záležitosti 
ochrany přírodního prostředí, aplikací geofyziky, možností využití 
geoinformačních technologií, matematického modelování, rozvoje 
vrtné a další průzkumné techniky. 

Z globálního pohledu je hlavním strategickým problémem 
ohledně podzemních vod zajištění dostatečných, jakostí vyhovují-
cích vodních zdrojů, zvláště v některých oblastech světa. Nejedná 
se pouze o vodu pro zásobování pitnou vodou, ale i o užitkovou 
vodu pro zavlažování, vodu pro místní průmyslové využití, vodu 
jako zdroj surovin či alternativní zdroj energie, nebo vodu jako 
balneologický zdroj či zdroj pro výrobu balených vod. Zásadním 
problémem vodních zdrojů vyspělých i rozvojových zemí je zvýšit 
či zajistit jakost podzemních a povrchových vod z hlediska ochrany 
před antropogenním znečišťováním, lokálním či plošným. Mimo 
jiné i z výše uvedených důvodů se v dnešním světě čím dál silněji 
stává kvalitní voda strategickou surovinou. Ve středoevropských 
podmínkách podzemní zdroje poskytují dostatečné množství 
vody, která je kvalitnější a odolnější vůči rizikům současného 
světa (klimatické změny, teroristická hrozba) než zdroje povrchové 
vody. I proto bylo zvoleno téma „Voda – strategická surovina pro 
21. století“ jako nosné téma 10. česko-slovenského mezinárodního 
hydrogeologického kongresu. 

Milí účastníci kongresu, vítejte v Ostravě!

Jménem vedení kongresu
Naďa Rapantová

Arnošt Grmela
Josef V. Datel

Medaile Oty Hynie
Toto významné ocenění za 

výrazný a dlouhodobý přínos 
české hydrogeologii je udělo-
váno již od roku 1998 (v letech 
1998–2008 Cena Oty Hynie) 
ve vzájemné spolupráci České 
komory Mezinárodní asociace 
hydrogeologů (ČK IAH) a České 
asociace hydrogeologů (ČAH). 
Podle přijatého statutu se medaile 
uděluje českým i zahraničním 
hydrogeologům jako uznání jejich 
dlouhodobé významné činnosti 
na poli hydrogeologie. Hlavními kritérii pro výběr kandidátů na Medaili 
Oty Hynie jsou zejména výsledky odborné a vědecké práce v oblasti 
výzkumu a průzkumu podzemních vod, šíření dobrého jména české hyd-
rogeologie v zahraničí, utváření efektivních pracovních týmů a výchova 
mladých odborníků. V neposlední řadě jsou důležité i morální vlastnosti 
a etika odborné práce.

Ocenění je nazváno po prof. Otovi Hynie (1899–1968), který je nepo-
chybně zakladatelem české hydrogeologie a stal se i prvním profesorem 
hydrogeologie u nás (od roku 1952 působil na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze). Napsal přes sto originálních vědeckých 
prací a několik set zpráv z terénních průzkumů. Byl autorem i zásadních 
monografií a skript, z nichž některé se používají dodnes. Vychoval řadu 
následovníků, kteří se stali klíčovými odborníky v oblasti podzemních vod 
a ovlivnili další směřování oboru až do současné doby.

Medaile se uděluje maximálně jednou ročně jednomu kandidátovi, 
veřejně na významném setkání české hydrogeologické obce. Do letošního 
roku byla Cena Oty Hynie udělena čtyřem významným odborníkům: Kar-
lovi Zimovi v roce 1998, Janu Šilarovi v roce 1999, Vladimíru Homolovi 
v roce 2001 a Jaroslavu Vrbovi v roce 2005. V roce 2009 byl připraven 
výtvarný návrh (viz obrázek) a vyrobena medaile, ocenění se proto 
přejmenovalo na Medaili Oty Hynie. V pořadí pátým laureátem se letos 
u příležitosti mezinárodního hydrogeologického kongresu v Ostravě stává 
Jiří Krásný (viz článek uvnitř tohoto čísla na straně 307).
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Česká asociace hydrogeologů 
(ČAH)

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) 
je nezávislá, stavovská a dobrovolná 
organizace zastupující a hájící odborné 

zájmy hydrogeologů v České republice. Vznikla v roce 1991 
a v současné době má asi 240 členů, tedy sdružuje asi polovinu 
hydrogeologů aktivně činných v ČR. Je členem Unie geologických 
asociací (UGA), kde úzce spolupracuje s partnerskými asociace-
mi: Českou asociací inženýrské geologie (ČAIG), Českou asociací 
aplikované geofyziky (ČAAG) a Českou asociací ložiskové geologie 
(ČALG). Přes Unii geologických asociací má ČAH i napojení na 
evropské struktury – UGA je členem Evropské federace geologů 
(EFG), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí v Bruselu na 
přípravě celoevropských směrnic a dalších předpisů v geologic-
kých a environmentálních oborech.

Kromě spolupořádání hydrogeologických kongresů a spoluúčasti 
na udělování Medaile Oty Hynie (spolu s ČK IAH) lze jmenovat tyto 
hlavní činnosti ČAH:
•	 konzultace se státními orgány v rámci přípravy právních předpisů 

zajímajících hydrogeologickou veřejnost, 
•	 zajišťování informovanosti členů ČAH o důležitých akcích a dal-

ším dění, především formou spoluvydávání Zpravodaje UGA 
a provozováním webových stránek www.cah.cz, 

•	 program profesního vzdělávání – odborné kurzy, semináře, kon-
ference,

•	 participaci na přípravě udělování prestižního profesního evrop-
ského titulu „Eurogeolog“, který by mohl být udělován v rámci 
UGA od roku 2010,

•	 vyřizování stížností na kvalitu práce svých členů, rozhodování 
odborných sporů, konzultační a poradenská činnost pro státní 
orgány, samosprávu, soukromé firmy i osoby, 

•	 péče o odbornou úroveň hydrogeologie jako vědeckého oboru 
včetně podpory výuky hydrogeologie.
ČAH uvítá ve svých řadách další zájemce o členství, podmínkou 

je jen souhlas se Stanovami ČAH, Kodexem profesonálního chování 
EFG (texty jsou dostupné na stránkách www.cah.cz). Není stanove-
no žádné omezení ohledně vzdělání, profese, získaných oprávnění 
apod. Bližší informace lze najít tamtéž, příp. je možný e-mailový 
kontakt datel@natur.cuni.cz nebo charvat@vzh.cz. 

Mezinárodní asociace hydrogeologů 
(IAH – International Association of 
Hydrogeologists)

Mezinárodní asociace hydrogeologů IAH 
sdružuje vědecké a odborné pracovníky zabýva-
jící se podzemními vodami, jejich výzkumem, 

využíváním a ochranou. Byla založena v roce 1956 a v současné 
době je největší celosvětově působící organizací v oblasti hydrogeo-
logie. Má přes 3 500 členů ve více než 135 zemích světa. Z členství 
vyplývají různé výhody – každý člen zdarma dostává celosvětově 
nejrozšířenější hydrogeologický impaktový časopis Hydrogeology 
Journal, má nárok na slevy odborných hydrogeologických publikací 
vydávaných IAH a může využívat i zvýhodněného vložného na 
mezinárodní konference, workshopy a kongresy hojně pořádané 
IAH po celém světě. Nejprestižnějšími z nich jsou každoročně 
pořádané mezinárodní hydrogeologické kongresy, v letošním roce 
se koná v září v Hajdarábádu v Indii, v příštím roce v Krakově v Pol-
sku. Každý člen se může zapojit i do různých trvalých či dočasných 
pracovních skupin. IAH se podílí na koordinaci významných mezi-
národních projektů, přípravě propagačních a výukových materiálů 
atd. Více informací lze najít na stránkách IAH www.iah.org. V České 
republice působí Česká komora IAH sdružující cca 30 členů. Jako 
předsedkyně České komory v současné době působí Naďa Rapanto-
vá (nada.rapantova@vsb.cz), tajemníkem je Zbyněk Hrkal (hrkal@
vuv.cz). Další zájemci o členství z ČR jsou srdečně vítáni.

Hydrogeologie na Vysoké škole 
báňské – Technické univerzitě 
v Ostravě 

Institut geologického inženýrství VŠB-TU 
Ostrava je jedním ze dvou hlavních univerzit-
ních pracovišť v ČR zabývajících se výzkumem 
podzemních vod a výukou hydrogeologie. Hyd-

rogeologii lze studovat jako specializaci v rámci strukturovaného stu-
dijního oboru Geologické inženýrství, který má bakalářský, navazující 
magisterský i doktorský stupeň studia. Vedle něho zde ještě existuje 
nový obor magisterského studia Voda – strategická surovina.

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geolo-
gický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologic-
ké činnosti. Studiem se vedle výuky všech tradičních geologických 
předmětů prolíná také analýza ekonomických otázek, hodnocení 
ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, 
aplikace výpočetní techniky, informatiky atd. Hydrogeologie je 
spolu s inženýrskou geologií a environmentální geologií hlavním 
zaměřením výuky v současné době. Nosné výzkumné aktivity jsou 
charakterizovány důrazem na využití metod matematického mode-
lování a na propojování technických a přírodovědných přístupů.

Dvouleté navazující magisterské studium oboru Voda – strate-
gická surovina je určeno pro studenty, kteří absolvovali bakalářské 
studium jiných přírodovědných či technických oborů. Jde o inter-
disciplinární obor zabývající se problematikou vyhledávání a záso-
bování vodou, ochranou a čištěním vody v procesu její recirkulace 
v přírodním prostředí. Studium je založeno na moderních geoin-
formačních technologiích, znalosti managementu vodních zdrojů, 
environmentálních a souvisejících ekonomických aspektů.

Bližší informace o studiu nebo výzkumné spolupráci v oblasti 
hydrogeologie může zájemcům poskytnout doc. Ing. Naďa Rapan-
tová, CSc. (nada.rapantova@vsb.cz).

Hydrogeologie na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze

V Praze lze studovat hydrogeologii v rámci 
studia geologických věd na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy. V současné době 
je oddělení hydrogeologie, které je největším 
univerzitním pracovištěm v oboru v ČR, zařa-

zeno v rámci ústavu aplikovaných geologických věd, který zahrnuje 
i inženýrskou geologii a aplikovanou geofyziku, s nimiž je výuka 
i výzkum na UK tradičně úzce propojen. Již v roce 1952 zde profe-
sor Ota Hynie založil katedru hydrogeologie a inženýrské geologie. 
Hydrogeologie je výukovým zaměřením navazujícího magisterského 
a doktorského studia oboru Aplikovaná geologie, tzn. že studenti 
nejdříve absolvují širší výuku geologických oborů v rámci baka-
lářského studia a od 3. ročníku se začínají specializovat. Základní 
charakteristikou tohoto studia je komplexnost přístupu, studenti 
získávají velmi široký přehled znalostí a informací, který jim umož-
ní flexibilní chování na trhu práce a získání uplatnění v různých 
segmentech hospodářství, výzkumu i státní správy.

V současné době je připravován nový bakalářský studijní obor 
Geotechnologie, který by měl zahrnout základy oborů hydrogeolo-
gie, inženýrské geologie a užité geofyziky. Jeho smyslem je jednak 
vychovávat nižší odborné pracovníky pro potřeby praxe ve vodním 
hospodářství, stavebnictví, geologii, ochraně životního prostředí 
a souvisejících oborech, a jednak optimálně připravit studenty 
pro pokračování v navazujícím magisterském studiu ve vybrané 
aplikovaném zaměření. 

Výzkumné aktivity oddělení hydrogeologie jsou zaměřovány 
na oblast regionálního výzkumu prostých, minerálních i termál-
ních vod, optimalizaci využití a ochrany podzemních vod včetně 
výzkumu nových sanačních metod, výzkum hydrauliky a mate-
matické modelování proudění podzemních vod a transportu látek, 
dopad globálních klimatických změn na vodní zdroje, využití izo-
topových metod v hydrologickém výzkumu (pracoviště disponuje 
mezinárodně registrovanou radioizotopovou laboratoří zaměřenou 
hlavně na využití uhlíku C14 ve vzorcích vod, zemin, hornin, 
archeologických vzorcích apod.) a krasový výzkum. 

Bližší informace o studiu či odborné spolupráci může poskyt-
nout RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (datel@natur.cuni.cz), ohledně 
problematiky radioizotopové laboratoře se lze obracet na RNDr. 
Jiřího Bruthanse, Ph.D. (bruthans@natur.cuni.cz).

Kdo se zasloužil  
o 10. česko-slovenský 
mezinárodní hydrogeologický 
kongres?
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Kvantitativní antropogenní 
zásahy do podzemní vody, 
jejich ekologické dopady 
a interakce podzemní 
a povrchové vody
Radomír Muzikář

Klíčová slova
ekosystémy – dobrý kvantitativní stav podzemní vody – kolmatace 
– mokřad – nesaturovaná zóna – odběr podzemní vody – podzemní 
voda – povrchová voda – přechodná zóna 

Souhrn
Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody ovlivňují 

vedle podzemní vody ekosystémy, mokřady a povrchové vody. 
Mají rovněž geotechnické a morfologické dopady. Pro ochranu, 
zlepšení stavu podzemních vod je třeba dosáhnout vyváženého 
stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním. To 
odpovídá dobrému kvantitativnímu stavu podzemní vody, při 
němž jsou zahrnuty i požadavky na přítok vody pro dosažení 
ekologických požadavků pro přilehlé povrchové vody a vodní 
a suchozemské ekosystémy. Institut minimální hladiny podzemní 
vody je nástrojem pro dosažení dobrého kvantitativního stavu 
podzemní vody. Zvláštní pozornost byla věnována interakci 
podzemní a povrchové vody. Základním předpokladem pro posu-
zování interakce je poloha koryta povrchového toku ve zvodni, 
propustnost koryta a stupeň kolmatace. Jsou vysvětleny procesy 
kolmatace. Přechodná zóna, v níž probíhají hlavní hydrologic-
ké, bioticko-abiotické chemické procesy, se nachází na hranici 
podzemní voda–povrchový tok. Jsou uvedeny metody průzkumu 
interakce podzemní a povrchové vody. 

Úvod
Kvantitativní zásahy do podzemní vody, která je součástí geolo-

gického prostředí, v němž jsou jeho složky ve vzájemné souvislosti, 
zasahují ve větší nebo menší míře každou složku. V příspěvku 
jsou popsány dopady na režim podzemní vody, ekosystémy, povr-
chové toky a jsou zmíněny i geotechnické a morfologické dopady 
a legislativní aspekty. Je vysvětlen pojem dobrý kvantitativní stav 
a jeho využití při návrhu velikosti odebíraného množství. Jedním 
z nástrojů pro dosažení dobrého kvantitativního stavu je institut 
minimální hladiny.

Zvláštní pozornost je zaměřena na interakci podzemní a povr-
chové vody. Režim podzemní vody ve zvodních přilehlých k povr-
chovým tokům je úzce spojen s režimem povrchového toku. Jedním 
z předpokladů pro studium hydraulické spojitosti je posouzení 
stupně hydraulické spojitosti, který závisí na poloze koryta toku 
vzhledem ke zvodněnému kolektoru a počevního izolátoru, pro-
pustnosti zvodněného kolektoru, dna a svahů koryta a na jejich 
kolmataci. Je vysvětlena problematika kolmatace. Na rozhraní zvod-
ně a povrchového toku je přechodná zóna, v níž vznikají důležité 
pochody, ovlivňující interakci. Na závěr jsou uvedeny metody 
průzkumu interakce podzemní a povrchové vody.

Ekosystémy a podzemní voda
Ekosystém je vzájemný vztah živých organismů a jejich prostředí, 

tj. geologického prostředí. Geologické prostředí zahrnuje horniny 
a půdu, podzemní vodu, půdní vzduch a mikroorganismy. Všechny 
jsou ve vzájemné souvislosti. Organismy se přizpůsobují určitým 
podmínkám. Po změně podmínek se buď přizpůsobí novým pod-
mínkám, nebo zahynou. V různých klimatických podmínkách 
jsou rostliny geobotanickými indikátory určitých podmínek. Mezi 
podmínky, které ovlivňují růst rostlin, patří kvalita půdy, půdní 
vlhkost a její velikost. Půdní vlhkost závisí kromě režimu srážek 
i na hloubce hladiny podzemní vody.

Citelným zásahem do ekosystémů je snížení nebo zvýšení hla-

diny podzemní vody a s ním často i změna půdní vlhkosti zemin 
nesaturované zóny. Snížením půdní vlhkosti hynou mokřadní 
rostliny a vzniká většinou zjednodušený ekologický systém. Při 
zvýšení půdní vlhkosti dochází k zamokření půd. Při něm se mění 
vzhled, složení a vývoj vegetace. Kulturní rostliny jsou vytlačovány 
mokřadními a vlhkomilnými rostlinami. Změnou půdní vlhkosti se 
mění vodní režim rostlin, zejména pokud jde o energetické přeměny 
v těle rostlin. Mění se tepelný vzdušný a živný režim.

Vysoké výnosy zemědělských plodin jsou podmíněny dosta-
tečným provzdušňováním půdy a optimální vlhkosti půdy. Pro 
vyjádření optimální vlhkosti byla zavedena optimální úroveň hla-
diny podzemní vody v závislosti na typech půdy a plodin. Podle 
výzkumů Petrasovice je na příklad v lehkých půdách optimální 
úroveň hladiny podzemní vody pro mělce kořenící vegetaci ve 
hloubce 0,4 m pod terénem. Při hloubce hladiny 0,2 m pod terénem 
poklesne výnos na 50 % výnosu při optimální hladině a při hloubce 
hladiny 0,9 m na 60 % [1].

V posledních letech je věnována velká pozornost ochraně 
mokřadů. Mokřad je sezónně nebo trvale podmáčená nebo mělce 
zatopená plocha, kde se běžně vytváří podmínky k rozvoji rostlin 
přizpůsobených k životu ve vodě [2]. Hlavní funkce mokřadů v kra-
jině jsou zejména následující: akumulace a retence vody, klimati-
zace evapotranspirací, vázání oxidu uhličitého do biomasy a půdy, 
vázání živin (kationy, dusík, fosfor, těžké kovy), produkce rostlinné 
biomasy a podobně. Evidované mokřady zaujímají přibližně 1,5 % 
plochy ČR. Mezi typické mokřady v naší republice patří: rákosiny 
(litorály rybníků), podmáčené říční nivy, zaplavované louky, lužní 
lesy, rašeliniště a podmáčené smrčiny. 

Účinky kvantitativních antropogenních zásahů
Kvantitativní účinky je možno rozdělit na ty, které snižují hla-

dinu podzemní vody a ty, které ji zvyšují. Mohou být trvalé nebo 
dočasné. Jejich ekologické důsledky byly popsány v předcházejícím 
odstavci.

Trvalé snížení hladiny podzemní vody nastává účinkem odběrů 
podzemní vody, odvodňováním ložisek, provozem hydraulic-
kých bariér při sanaci kontaminované podzemní vody, trvalým 
snižováním hladin pod základy staveb v městských aglomeracích 
a u dopravních staveb, u nichž je niveleta vedena v zářezu pod 
hladinou podzemní vody. Snížení hladiny podzemní vody vyvo-
lávají i úpravy toků (napřimování meandrů). Podzemní stavby 
a podzemní vedení (vodovodní a kanalizační potrubí, produk-
tovody) situované pod hladinou podzemní vody mají rovněž 
drenážní účinek. Výstavbou tunelu metra v Hannoveru, který byl 
zahlouben do nepropustného podloží, byl narušen přirození odtok 
podzemní vody. Na straně po proudu podzemní vody poklesla 
hladina podzemní vody o 3 m a na straně proti proudu podzemní 
vody stoupla hladina podzemní vody o 2,5 m [3]. Obdobný účinek 
má výstavba linky C metra v Praze mezi stanicemi Muzeum a I. P. 
Pavlova. Drenážní účinek mají i štěrkoviště při těžbě pod hladinou 
podzemní vody, a to jak během těžby, tak i po ukončení těžby. Při 
těchto sníženích hladiny se vytváří lokální nebo regionální depresní 
plocha. Zemědělské drenáže se rovněž podílí na snižování hladiny 
podzemní vody. Vedle výše uvedených dlouhodobých nebo trvalých 
snížení hladiny podzemní vody se provádí i dočasné snižování hla-
diny podzemní vody, na příklad při havarijním sanačním čerpání 
nebo při odvodňování výkopů stavebních jam. 

V geologickém prostředí vyvolává snížení hladiny podzemní 
vody změnu bilance podzemní vody, režimu podzemní vody, riziko 
přetékání z jiných zvodní; ve zvodních, které jsou v hydraulické 
spojitosti s povrchovými toky, vyvolá ovlivnění průtoků, zejména 
při výskytu malých průtoků, a drénování pramenů, které mohou při 
extrémním snížení vyschnout. Snížení hladiny podzemní vody má 
i geotechnické dopady. Dochází ke druhotné konsolidaci sypkých 
zemin nebo v mělkých karbonátových formacích, následkem čehož 
sedá povrch a v extrémních případech může dojít k sedání budov 
[4], [5]. Sedání terénu vzniká rovněž v okolí špatně vystrojených 
hydrogeologických vrtů, v nichž dochází při překročení dovolených 
vtokových rychlostí k vyplavování jemných částic zvodněného 
kolektoru. V důsledku snížení hladiny, při němž uhyne vegetace, 
vzniká riziko eroze [4]. 

Při jakémkoliv snižování hladiny podzemní vody je nutno dosáh-
nout dobrého kvantitativního stavu.

Zvýšení hladiny podzemní vody může být, stejně jako snížení 
hladiny podzemní vody, trvalé nebo dočasné. Trvalé zvýšení hla-
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diny podzemní vody nastává v důsledku:
•	 výstavby hydrotechnických staveb (průsaky pod hrázemi) a vyvo-

lané břehová infiltrace,
•	 úprav vodních toků (výstavba jezových zdrží, zvýšení nivelety 

koryta),
•	 nedostatečně odvodněných odkališť,
•	 netěsností kanálů,
•	 úniků z vodovodní a kanalizační sítě (ztráty z vodovodní sítě 

v ČR dosahují průměrně 24 % z přepravované vody, ztráty z kana-
lizační sítě nejsou registrované, ale jsou pravděpodobné vyšší),

•	 odvádění zachycené dešťové vody do podzemní vody,
•	 umělé infiltrace,
•	 výstavby liniových podzemních děl zahloubených do izolátoru 

(nejčastěji tunelů),
•	 situování základů budov, zahloubených pod hladinu podzemní 

vody, kolmo na směr proudění podzemní vody.
Účinkem zvýšené hladiny podzemní vody se mění hydraulický 

spád hladiny, ovlivňují se hydraulické poměry v jímacích územích, 
zamokřují se pozemky, mění se vzhled, složení a vývoj vegetace, 
popsané výše. Vznikají rovněž nepříznivé inženýrsko-geologické 
jevy, jako je sufoze a sesuvy, a dochází k podmáčení budov a na-
rušení statiky budov.

Při posuzování účinku kvantitativních zásahů do podzemní 
vody, ať se jedná o snížení nebo zvýšení hladiny podzemní vody, je 
nezbytným podkladem pro hodnocení dopadů zásahu znalost veli-
kosti snížení nebo zvýšení hladiny podzemní vody, modifikovaná 
o velikost přirozeného rozkyvu hladin podzemní vody, podloženém 
údaji z monitoringu ČHMÚ. Dalším podkladem je dosah deprese 
nebo dosah zvýšení hladiny podzemní vody. Jestliže dosah deprese 
nebo zvýšení hladiny podzemní vody zastihne povrchové toky, 
mokřady, rašeliniště, chráněná území a systémy ekologické stability, 
je nutno posuzovat jejich ovlivnění odběry podzemní vody.

Dobrý kvantitativní stav a návrh odebíraného 
množství

Optimální velikosti čerpaných množství podzemní vody musí 
vyhovovat cílům ochrany vod jako složky životního prostředí, které 
ukládá zákon o vodách v souladu s Rámcovou směrnicí EU o vodě 
(dále RSV). Ve světě je používán od roku 1915 termín safety yield 
(bezpečná vydatnost) nebo později sustainable yield (přijatelná 
vydatnost), která je definována jako množství odebírané vody, při 
němž nevznikne nebezpečné vyčerpávání zásob podzemní vody. 
Odebírané množství musí být vyvážené s doplňováním zásob 
podzemní vody. V průběhu let se definice upřesňovala a rozšiřovala 
o další aspekty jako je na příklad environmentální udržitelnost [6]. 
U nás byla vžitá definice využitelného množství podzemní vody 
(ČSN 75 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví v hydrogeologii), 
zaměřená spíše na technická hlediska, která se v poslední době 
používá spíše výjimečně: „Množství podzemní vody, které lze zís-
kávat jímacími zařízeními racionálními z technicko-ekonomického 
hlediska při daném režimu využití a při vyhovující kvalitě vody 
během uvažovaného období využití“. Při překročení využitelného 
množství podzemní vody nastává vyčerpávání zásob podzemní 
vody, jehož důsledkem je trvalý pokles hladiny podzemní vody 
spojený s poklesem zásob podzemní vody. Nadměrnému využívání 
podzemní vody je věnována v odborné literatuře velká pozornost. 
Připomeňme alespoň Custodia [5] nebo Margata [7], kteří podrobně 
popsali dopady nadměrného využívání. V důsledku nadměrného 
využívání podzemní vody vznikla celá řada ekologických katastrof. 
Význačnou ekologickou katastrofu ve Španělsku včetně obecných 
hydrogeologických a hydrologických charakteristik mokřadů popsal 
Llamas [8]. V Národním parku Las Tablas de Daimiel, situovaném 
na soutoku řek Guadiana a Gigüela v La Manche, je významný 
mokřad odvodňující miocénní zvodněný kolektor. V důsledku 
nadměrného čerpání podzemní vody (200–600 mil. m3/rok) poklesly 
hladiny podzemní vody o 20–30 m, vyschl mokřad a v některých 
úsecích zmizel tok řeky Gaudiana. I u nás ovlivnily nadměrné 
odběry podzemní vody průtoky v povrchových tocích. Je znám 
například pokles průtoků v Pšovce nebo ve Svitavě. Šatava, která 
je pravobřežním přítokem Svratky nad soutokem Svratky s Jihlavou 
vysychá v dosahu deprese vyvolané čerpáním.

Pro zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů 
podzemní vod ukládá RSV i náš zákon o vodách zajistit vyvážený 
stav mezi odběry podzemní vody a jejich doplňováním, při němž 
režim podzemní vody nebude vystaven antropogenním změnám, 

které by způsobily, že bude narušen minimální zůstatkový průtok 
v povrchových tocích a budou narušeny suchozemské systémy, 
přímo závislé na útvaru podzemní vody.

RSV používá termín „dostupný zdroj podzemní vody“ (available 
groundwater resource). V Anglii a Walesu se používá tato definice 
při stanovení využitelného množství zdrojů podzemní vody [9]. 
Je to dlouhodobé roční průměrné množství celkového doplňování 
útvaru podzemní vody snížené o dlouhodobé průměrné roční 
množství odtoku nutného pro zachování minimálního zůstatko-
vého průtoku v povrchových tocích, které jsou v hydraulické 
spojitosti s příslušným zvodněným kolektorem, a pro zachování 
suchozemských ekosystémů. Odběr podzemní vody vyhovující výše 
uvedeným definicím odpovídá podle RSV a podle zákona o vodách 
dobrému kvantitativnímu stavu. Pro dosažení a zachování dobrého 
kvantitativního stavu se mohou stanovovat podle zákona o vodách 
minimální hladiny, k nimž byl vydán Metodický pokyn MŽP [10]. 
Podle něj se stanovují minimální hladiny: 
•	 v hydrogeologických rajonech s napjatým bilančním stavem 

(rizikových rajónech),
•	 v hydrogeologických rajonech, v nichž se vyskytují útvary pod-

zemních vod, jejichž stav není dobrý,
•	 ve významných hydrogeologických rajonech,
•	 v hydrogeologických strukturách nebo jejich částech, významně 

ovlivňovaných čerpáním podzemní vody (zejména při těžbě 
nerostných surovin a rozsáhlých zemních pracích) nebo odběry 
podzemní vody pro jiné účely než je zásobování pitnou vodou.
Kromě toho by se měly stanovovat minimální hladiny u jímacích 

objektů, které se mohou vzájemně ovlivňovat, ve zvodních, které 
jsou v hydraulické spojitosti s povrchovými toky, kdy je v důsled-
ku odběru podzemní vody riziko poklesu průtoku pod minimální 
zůstatkový průtok, ve zvodních, při nichž je riziko přetékání 
z jiných zvodní, v místech rizika ohrožení chráněných oblastí, 
systémů ekologické stability, mokřadů a rašelinišť [11].

Pro detailnější hodnocení odběrů podzemní vody v blízkém okolí 
předmětného objektu je nutno získat podklady od všech odběratelů 
podzemní vody včetně malých odběrů. Malé odběry podzemní vody, 
které jsou kumulovány na jednom místě, například v nových sate-
litních sídlištích, představují nezanedbatelná odebíraná množství 
podzemní vody a s nimi i významný hydraulický zásah do režimu 
podzemní vody [12]. Dopady kumulace drobných odběrů se však 
zatím většinou neposuzují.

Návrh využitelného množství vodního zdroje vycházející ze 
zhodnocení hydrogeologického průzkumu musí vyhovět požadav-
kům na dosažení dobrého kvantitativního stavu. To znamená, že 
musí kvantitativně zhodnotit bilanci režimu podzemní vody, přiro-
zený rozkyv hladin podzemní vody, snížení hladiny podzemní vody 
a dosah deprese vyvolané odběry. Dosah deprese bude vstupním 
podkladem pro posouzení ovlivnění sousedních jímacích objektů, 
povrchových toků, mokřadů a rašelinišť, chráněných území a sys-
témů ekologické stability. Ve zvodněných kolektorech, které jsou 
v hydraulické spojitosti s povrchovými toky, se stanoví indukované 
množství vody, které se infiltruje do zvodněného kolektoru z povr-
chových toků v důsledku snížení hladiny podzemní vody při plá-
novaném odběru podzemní vody a zhodnotí se, zda bude dodržen 
minimální zůstatkový průtoku v povrchových tocích. V případě, 
že dosah deprese zasáhne mokřady a rašeliniště, posoudí se, zda 
účinek snížení hladiny podzemní vody je neovlivní. V případě 
rizika přetékání podzemní vody z jiných zvodní (hlubších nebo 
mělčích), se musí posoudit, zda nenastane nepřijatelné ovlivnění 
těchto zvodní, a stanovit indukované množství vody odebrané 
z těchto zvodní v důsledku poklesu tlaků vyvolaných odběrem 
podzemní vody.

Důsledky odběrů podzemní vody se kromě zákona o vodách 
zabývá i zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zák. 
100/2001 Sb.). Podle něj podléhají posouzení vždy záměry odebí-
rat nebo doplňovat zásoby podzemní vody v objemu větším než 
10 mil. m3/rok. V případech menších objemů než 10 mil. m3/rok, 
avšak vyšších než 50 tis. m3/rok, musí proběhnout podle zákona 
100/2001 Sb. zjišťovací řízení. Ze smyslu zákona je zřejmé, že by 
se to mělo vztahovat i na kumulativní tzv. drobné odběry, zvlášť 
když jsou povolovány v témže období. Posuzování dopadů odběrů 
podzemní vody na životní prostředí nabývá většího významu 
po vydání zákona 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě 
a o její nápravě a o změnách některých zákonů. Odběr podzemních 
vod a čerpání znečištěných podzemních vod náleží do seznamu 
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provozních činností, které podle tohoto zákona mohou způsobit 
ekologickou újmu.

Interakce podzemní a povrchové vody
Podzemní a povrchová voda nejsou oddělené komponenty hyd-

rologického systému, naopak jsou v interakci v důsledku topogra-
fických, geologických a klimatických podmínek, které je vzájemně 
ovlivňují. Režim odtoku povrchové vody úzce souvisí s odtokem 
podzemní vody. V našich poměrech je více než jedna třetina prů-
měrného celkového odtoku tvořena odtokem podzemní vody.

Podzemní voda proudí z oblasti infiltrace do oblasti odvodnění. 
Zdrojem vody jsou srážky, které se infiltrují přes nesaturovanou 
zónu. Systémy podzemního odtoku z oblasti doplňování se liší 
velikostí a hloubkou, přičemž jeden systém může překrývat druhý. 
Podzemní voda z mělkých zvodní je velmi dynamická a mezi ní 
a povrchovými toky je největší výměna vody. V podloží mělkých 
zvodní se mohou vyskytovat další zvodně, v nichž probíhá oběh 
vody ve větších hloubkách a cirkulující podzemní voda se v nich 
zdrží podstatně déle než v mělkých zvodních. Podzemní voda 
z hlubších zvodní je rovněž drénována povrchovými toky. Povr-
chové toky proto mohou drénovat více zvodní. Tato drenáž probíhá 
v různých úsecích vodního toku. Tyto nemusí být shodné s úseky, 
na nichž se drénují mělké podzemní vody. V důsledku různé doby 
zdržení podzemní vody ve zvodněném kolektoru je chemismus 
podzemní vody drénované z různých zvodní velmi rozdílný.

Pokud byla v minulosti řešena interakce podzemní a povrchové 
vody, bylo většinou bráno v úvahu hledisko kvantitativní – vyšet-
řování hydraulické spojitosti.

Hydraulická spojitost
Stupeň hydraulické spojitosti závisí na poloze koryta vzhledem ke 

zvodni a počevního izolátoru, na propustnosti zvodněného kolektoru, 
dna a svahů koryta povrchových toků nebo rybníků a jezer a na kol-
mataci koryta. Podrobné rozdělení typů polohy koryta pro vyšetřování 
hydraulické spojitosti provedlo mnoho autorů, na příklad: Custodio, 
Llamas [13], Duba [14], Muzikář, Soukalová [15]. Základní typy 
zaříznutí koryta uvádíme na obr. 1. Jedná se o tyto případy: 
•	 1A – koryto je zaříznuté do zvodněného kolektoru a povrchový 

tok drénuje podzemní vody v průběhu celého roku, předpoklad 
hydraulické spojitosti v průběhu celého roku, 

•	 1B – koryto je v průběhu celého roku nad hladinou podzemní 
vody, předpoklad celoročního napájení podzemní vody,

•	 1C – koryto je zaříznuto přes celou zvodeň do počevního izolátoru 
a povrchový tok drénuje podzemní vody v průběhu celého roku, 
předpoklad hydraulické spojitosti v průběhu celého roku, 

•	 1D – koryto zaříznuto přes zvodeň do počevního izolátoru, 
povrchový tok drénuje podzemní vody v průběhu celého roku, 
avšak při nízkých hladinách není předpoklad těsné hydraulické 
spojitosti, 

•	 1E – koryto je zaříznuto do počevního izolátoru, koryto je zaříznu-
to do takové hloubky počevního izolátoru, že ani při maximální 
hladině v povrchovém toku nemůže dojít k ovlivnění hladiny 
podzemní vody v přilehlé poříční zóně, povrchový tok pouze 
drénuje podzemní vody a při žádném stavu nebude podzemní 
vody napájet. 
V našich podmínkách se nejčastěji vyskytují typy vyznačené na 

obrázku 1A, 1C a 1D.
Stupeň kolmatace koryta povrchového toku je proměnlivý. Na 

omočeném obvodu koryta vzniká tzv. kolmatační membrána, jejíž 
hydraulické odpory se mění. Vlivem proudící vody v korytě může 
dojít k destrukci membrány, za jiných podmínek naopak přestává 
existovat hydraulická spojitost podzemní vody s povrchovým tokem 
a vznikne podle Hálka tzv. „kolmatační kolaps“ [16]. Destrukce 
membrány se opakují v různých periodách. Proces kolmatace 
má charakter postupného nárůstu krizových stavů, při nichž se 
vlastnosti membrány velmi rychle mění. Podle Hálka doslova „sko-
kem“. Pokud dochází k trvalejší infiltraci z toku do poříčí, zasahují 
kolmatační procesy do větší hloubky a vzniká pásmová kolmatace 
trvalejšího charakteru.

Za předpokladu, že jsou hydrogeologické podmínky příznivé 
pro hydraulickou spojitost podzemní vody s povrchovou vodou, 
je jedním ze způsobů prokázání hydraulické spojitosti současný 
monitoring hladin podzemní a povrchové vody. Hydraulický vztah 
se prokazuje pomocí korelační analýzy. 

Z výsledků monitoringu a následné korelační analýzy v povodí 
Svitavy, Svratky a Dyje vyplývá, že při nízkých ročních průměrných 

hladinách a nízkých ročních maximálních hladinách v tocích často 
nastává kolmatační kolaps [15]. Je to v důsledku absence destruk-
ce kolmatační membrány. Na menších tocích bylo zjištěno, že je 
zakolmatováno dno na úrovni výskytu ročních minimálních hladin. 
Důsledkem toho zjištění bylo, že při výskytu nízkých vodních stavů 
nebyla prokázána hydraulická spojitost nebo v některých letech, 
v nichž se vyskytly velmi malé jarní maximální průtoky, nevznikla 
destrukce kolmatační membrány, takže se nevyskytla hydraulická 
spojitost.

Hydraulická spojitost se prokazuje rovněž průběhem hydro-
izohyps za předpokladu, že byly prokázány vhodné hydrogeolo-
gické podmínky (typ zaříznutí koryta do zvodněného kolektoru 

Obr. 1. Nejčastější případy vztahu koryta povrchového toku 
a zvodněného kolektoru [14]
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a relativně propustný zvodněný kolektor a absence kolmatační 
membrány). V případě, že povrchový tok drénuje podzemní vody, 
je směr podzemí vody ve směru k toku pod ostrým úhlem. Jestliže 
povrchový tok napájí podzemní vody, je směr proudění podzemní 
vody směrem od toku, rovněž pod ostrým úhlem.

Pro charakteristiku režimu kolísání hladin podzemní vody ve 
zvodních, které jsou v hydraulické spojitosti s povrchovými toky, 
je možno použít klasifikaci poříčních zón podle Duby [14]. V první 
poříční zóně, která se označuje jako užší poříční zóna, vyvolává 
každý výkyv hladiny v povrchovém toku výkyv hladiny podzemní 
vody. Se vzdáleností od toku dochází ke zpožďování výkyvu hladiny 
podzemní vody a rovněž ke zmenšování jeho velikosti. Pro režim 
kolísání hladiny podzemní vody v užší poříční zóně je charakteris-
tické střídavé napájení a drénování podzemní vody v závislosti na 
vodních stavech v toku. 

V určité vzdálenosti od řeky se přestávají projevovat na hladině 
podzemní vody menší výkyvy hladiny v toku. V této vzdálenosti 
začíná druhá poříční zóna, označovaná jako širší poříční zóna. Pro 
režim kolísání hladiny podzemní vody ve druhé poříční zóně je 
typický režim krátkodobého napájení a dlouhodobého drénování 
podzemní vody v závislosti na režimu v řece. Vzestup hladiny 
podzemní vody v širší poříční zóně vyvolávají pouze výraznější 
vyšší vodní stavy v řece. Příkladem může být režim podzemní vody 
ve Svratce u Vranovic před vybudováním vodního díla na Dyji 
u Nových Mlýnů. Denní variační rozpětí hladin ve Svratce dosa-
hovalo v důsledku činnosti vodních elektráren velikosti cca 1 m. 
V monitorovacím vrtu, situovaném ve vzdálenosti cca 200 m od 
Svratky, v němž byl instalován registrační hladinoměr, se okamžité 
výkyvy hladin ve Svratce neprojevovaly. Byl nalezen těsný korelační 
vztah mezi průměrnými denními hladinami ve Svratce a hladinami 
v monitorovacím vrtu [15]. Režim kolísání hladin podzemní vody 
v širší poříční zóně je sezónní. Na jaře se vyskytují jarní maximální 
hladiny, po nichž převládá sestupný trend pohybu hladiny do října 
až listopadu, který bývá přerušen krátkodobým letním vzestupem 
hladin (červen, červenec) způsobeným vysokými úhrny srážek. 
Krátkodobý vzestup hladiny rychle odeznívá a opět pokračuje 
sestupný trend pohybu hladiny. Po výskytu podzimních minimál-
ních hladin převládá mírný vzestup hladiny podzemní vody, který 
vrcholí výskytem jarních maximálních hladin způsobeným táním 
sněhu, při němž je výraznější vzestup hladiny podzemní vody.

Za širší poříční zónou je třetí poříční zóna, označovaná jako 
vnější poříční zóna. Režim podzemní vody ve vnější poříční zóně 
je ovlivňován řekou nepřímo. Postupným zvyšováním hladiny 
podzemní vody v užší a širší poříční zóně se zvyšuje báze drenáže 
podzemní vody v této zóně a tím se v ní zvyšuje hladina podzemní 
vody, poněvadž podzemní odtok má ztížené odtokové poměry. 

Přechodná zóna na styku povrchové a podzemní vody
Na styku útvaru povrchové a podzemní vody je přechodná zóna. 

V ní dochází k velmi významným biochemickým pochodům. 
Rozeznáváme tři složky přechodné zóny:

•	 Útvar podzemní vody
•	 Přechodná zóna
•	 Útvar povrchové vody

Výšková poloha přechodné zóny je ovlivněna rozsahem kolísání 
hladiny v povrchovém toku (obr. 2). Přechodnou zónu tvoří jak 
zeminy zvodněné vrstvy, tak i říční sedimenty. Pevné částice ve 
zvodněném kolektoru jsou tvořeny zeminami nebo navětralými 
horninami s mikrobiálními společenstvími, zatímco pevné části-
ce v přechodné zóně obsahují jak pevné částice ze zvodněného 
kolektoru, tak i makroskopické, mikroskopické biotické a abiotické 
součásti, které vznikly z povrchových suchozemských systémů. 

Ve svrchní části přechodné zóny ovlivňují vody proudící mezi 
oběma vodními útvary kromě říčních sedimentů a zemin zvodněné 
vrstvy i rostliny a s nimi spojené mikroorganismy a některé vodní 
organismy (bentická společenství). Mokřadní rostliny váží dusík, 
fosfor a těžké kovy. V přechodné zóně vzniká chemický gradient 
v důsledku podstatných rozdílů mezi chemismem podzemní 
a povrchové vody a přítomnosti biotických společenství. Transport 
kontaminantů přechodnou zónou je dále ovlivněn rozmanitostí 
pevných částic zemin přechodné zóny (zeminy zvodněné vrstvy 
a říční sedimenty) a interakcemi mezi jejich biotickými součástmi 
a mikrobiálním odbouráváním organických látek. Na účinku mi-
krobiálního odbourávání se podílí jak povrchová voda, tak i pevné 
částice v přechodné zóně. V přechodné zóně vznikají významné 
oxidační procesy, které se podílí na přirozené degradaci znečištění, 
jak podzemní vody, tak i povrchové vody. V přechodné zóně proudí 
i část povrchové vody, která se účinkem výše zmíněných procesů 
a rovněž zdržení zbavuje některých kontaminantů [17], [18].

Z předešlého je zřejmé, že v přechodné zóně může docházet 
k výraznému odbourávání kontaminantů. Množství kontamino-
vané podzemní vody drénované povrchovým tokem je většinou 
podstatně nižší, než je velikost průtoku v povrchovém toku, a proto 
kontaminované podzemní vody drénované povrchovým tokem jsou 
v toku kromě samočištění v přechodné zóně výrazně ředěny. Ředění 
drénované podzemní vody je vedle odbourávání v přechodné zóně 
důležitým faktorem při ochraně kvality vody v povrchovém toku. 
Nicméně v sedimentech povrchových toků mohou být přítomny 
kontaminanty v koncentracích, které překračují limity toxicity pro 
život vodních ekosystémů. 

Metody průzkumu interakce podzemní a povrchové vody
Průzkum interakce podzemní a povrchové vody je možno rozdělit 

do následujících skupin:
•	 Hydraulická spojitost
•	 Vizuální kvalitativní indikátory
•	 Chemický monitoring
•	 Monitorovací vrty
•	 Modelové výpočty

Vyšetřování hydraulické spojitosti podzemní vody s povrchovým 
tokem začíná zjištěním, zda poloha koryta posuzovaného vodního 
toku vzhledem ke zvodněnému kolektoru a počevnímu izolátoru 
vytváří podmínky pro hydraulickou spojitost mezi oběma vodní-
mi útvary. Pro tyto účely je vhodné sestrojit hydrogeologický řez, 
v němž se vyznačí i kóty hladin v obou útvarech. Dalším krokem 
je prokázání hydraulické spojitosti současným měřením hladin 
podzemní vody v monitorovacích vrtech a hladin v posuzovaném 
vodním toku. Pro vyhodnocení stupně hydraulické spojitosti je 
vhodné použít korelace denních stavů. Připomínáme, že zejména 
na malých tocích může být vymezeno v průběhu roku jak období 
s hydraulickou spojitostí, tak období bez hydraulické spojitosti.

V případě, že hydraulická spojitost byla prokázána, je možno při-
stoupit ke konstrukci hydroizohyps. Pro konstrukci hydroizohyps 
je nezbytné mít zaměřeny kóty hladiny alespoň ve dvou profilech 
povrchového toku, a to nad posuzovanou lokalitou a pod posuzo-
vanou lokalitou. Jestliže je na povrchovém toku jez, zahrnou se 
mezi odměrné profily rovněž profily u jezu, nad ním a pod ním. 
Nad jezem infiltruje voda z řeky do poříčí a pod ním naopak odtéká 
jako podzemní voda a infiltruje zpět do koryta. Tento proces probíhá 
podle výšek jezového stupně až ve stometrových vzdálenostech, 
přičemž je původní podzemní voda odtlačována. Při konstrukci 
hydroizohyps se interpolují i kóty hladiny na toku. Vzhledem 
k tomu, že při konstrukci hydroizohyps se dnes většinou používají 
počítače, je nutno kóty naměřených hladin podzemní vody doplnit 
rovněž o interpolované kóty hladin v povrchovém toku. Absence 
kót hladin povrchových toků je velmi častou chybou při konstrukci 
hydroizohyps ve zvodněných kolektorech, které jsou v hydraulické 
spojitosti s povrchovými toky. Důsledkem toho je nesprávná inter-
pretace hydroizohyps a směrů proudění podzemní vody. 

Hydraulickou spojitost je vhodné podložit i hydrometrováním 
povrchového toku, pokud průtok výrazněji nepřevyšuje velikost 
příronu nebo ztráty podzemní vody (dosažitelná přesnost jednoho 
měření je 5–15 %). Při hodnocení výsledků hydrometrování je tře-
ba mít na zřeteli, že zjištěné množství drénované podzemní vody 
zahrnuje přítok z obou břehů.

Vizuální kvalitativní indikátory se shromažďují při terénních 
šetřeních. Mezi ně náleží zamokřené svahy koryt povrchových toků 
nebo výskyt pramenů. V místech přítoku podzemní vody se využívá Obr. 2. Schéma přechodné zóny
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terénních šetření v chladném počasí. V důsledku rozdílných teplot 
podzemní a povrchové vody je možno pozorovat výskyt vodní páry 
v místech infiltrace. V případě klidného toku, na němž se vytváří 
ledová pokrývka, se zmenšuje tloušťka ledu v místech drenáže, 
vyskytují se i nezamrzlé plochy a někdy jsou viditelné ve dně toků 
a březích pod hladinou toku i zelené rostliny. Infračervené snímky 
indikují rozdílné teploty podzemní a povrchové vody. Některé 
chemické látky rozpuštěné v podzemních vodách se sráží na styku 
s okysličenými povrchovými vodami. Příkladem jsou vysrážené 
oxidy železa a manganu v místě drenáže podzemní vody. Barva 
a pach drénovaných kontaminovaných podzemních vod rovněž 
mohou indikovat místa drenáže. Dalším indikátorem mohou být 
i některé mokřadní rostliny jako blatouch a aksamitníky.

Chemický monitoring se zakládá na skutečnosti, že chemismus 
podzemní a povrchové vody je velmi rozdílný, zvláště v místech 
kontaminované podzemní vody. Těchto rozdílů se využívá při 
speciálním odběru vzorků vody. Pro odběr vzorků podzemní vody 
se budují monitorovací vrty situované jak na břehu vodního toku, 
tak i ve vodním toku. Monitorovací vrty jsou vystrojeny pro zonální 
odběry vzorků vody nebo se buduje hnízdo monitorovacích vrtů 
vyhloubených do požadované hloubky a vystrojených perforovanou 
zárubnicí v požadované hloubce odběru [18]. V monitorovacích 
vrtech situovaných ve vodním toku se odebírají při hloubení 
vzorky sedimentů ze dna koryta a zemin pod sedimenty z různých 
hloubek pode dnem koryta. Zonálně vystrojené monitorovací vrty 
se využívají i pro měření hladiny, z nichž je možno stanovit i gra-
dienty hladiny podzemní vody k povrchovému toku. V některých 
případech se razí sondy v korytě toku [18], [19].

Modelové výpočty musí zahrnout i ovlivnění průtoku v povr-
chovém toku. 

Diskuse 
Podzemní voda je součástí geologického prostředí. V něm jsou 

všechny složky ve vzájemné souvislosti. Jakýkoliv zásah do něk-
teré složky vyvolává odezvu v jiné složce. Citelným zásahem do 
geologického prostředí jsou kvantitativní antropogenní zásahy do 
podzemní vody, které se projevují snížením nebo zvýšením hladiny 

podzemní vody. Z toho důvodu musí být dopady zásahu posuzová-
ny pro všechny složky. Při významnějších zásazích musí být řešení 
zásahů interdisciplinární. Pouze interdisciplinární řešení může vést 
k minimalizaci znehodnocení geologického prostředí. Při návrhu 
velikosti odběru podzemní vody se málo využívá institut minimální 
hladiny, který je účinným nástrojem pro dosažení dobrého kvanti-
tativního stavu podzemní vody. Pouhé hodnocení výsledků čerpací 
zkoušky a následné hydraulické výpočty jsou jen vstupním podkla-
dem pro hodnocení dosažení dobrého kvantitativního stavu. 

Povrchové vody, jezera a mokřady jsou součástí proudění pod-
zemní vody. Interakce závisí na jejich vzájemné pozici, propust-
nosti zvodněného kolektoru a dna a břehů toku a na klimatických 
podmínkách. Pro pochopení vzájemných vztahů je nezbytné získat 
podklady o všech složkách a vyhodnotit jejich vzájemné ovlivnění. 
Základním údajem je poloha koryta povrchového toku, dna jezera 
a mokřadu vzhledem ke zvodněnému kolektoru, doložené geologic-
kým řezy. Nezanedbatelná je i hloubka vody v korytě povrchového 
toku. Dalším podkladem jsou údaje o propustnosti dna a svahů 
koryta toku nebo jezera, kolmataci a konečně změřené kóty hladin 
v povrchových tocích pro konstrukci hydroizohyps i údaje o změ-
nách průtoků v toku.

Závěr
Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody ovlivňují 

všechny složky geologického prostředí, proto jejich posuzování 
musí být interdisciplinární. Při řešení dopadů kvantitativních 
antropogenních zásahů ve zvodních přilehlých k povrchovým 
tokům a v místech výskytu mokřadů nelze řešit pouze dopady na 
podzemní vodu. Proudění podzemní vody souvisí s prouděním 
povrchových toků a s vodním režimem jezer a mokřadů. Současně 
s ovlivněním jejich režimu nastává ovlivnění ekosystémů. Z toho 
vyplývá, že je třeba zvolit multidisciplinární řešení.

Poděkování: Autor příspěvku vyslovuje své poděkování recenzen-
tovi Ing. Miroslavu Kněžkovi, CSc. za pečlivou recenzi a jeho velmi 
cenné připomínky.
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Quantitative anthropogenic impacts on groundwater, their 
ecological impacts and ground and surface water interac-
tions (Muzikář, R.)
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Quantitative anthropogenic impacts on groundwater affect also 
the ecosystems, wetlands and surface waters and resulting also 
the geotechnical and morphological impacts. For the protection, 
improvement and restoration of groundwater bodies is necessary 
to achieve balance between abstraction and recharge of ground-
water. This corresponds to good groundwater quantitative status, 
taking into consideration also flow requirement to achieve ecologi-
cal quality objectives for associated surface water and water and 
terrestrial ecosystems. Institute of minimal groundwater level is 
one of the tools to achieve good groundwater quantitative status. 
Special attention is aimed to groundwater-surface water interac-
tions. The base assumption for the assessment of interaction is 
the position of stream bed in the aquifer, permeability of stream 
bed and grade of clogging. The principles of clogging explained. 
The transition zone, where occurs main hydrologic, biotic-abiotic 
chemical processes of interaction, is on the boundary groundwa-
ter – surface water. The methods of investigation of ground and 
surface water interaction are mentioned. 

Hydrogeologie  
a právní systém
Svatopluk Šeda

Klíčová slova
hydrogeologie – právní předpisy – komentář – profesní etika

Souhrn
Praktické provádění hydrogeologických prací se neřídí pouze 

geologickými, případně báňskými předpisy, ale při jejich realiza-
ci je nezbytné respektovat i celou řadu jiných předpisů z oboru 
vodního práva, stavebního práva, práva zabývajícího se ochranou 
životního prostředí apod. Těmto předpisům by měly být hydro-
geologické práce přizpůsobeny nejen po stránce právní, ale i po 
stránce věcné. Jedná se o to, aby rozsah a výsledky hydrogeologic-
kých prací odpovídaly přesně tomu, co se v příslušných právních 
předpisech po hydrogeologické službě požaduje, a to v rozsahu, 
úrovni a výstupech, umožňujících posoudit stav věci, o němž 
nejsou důvodné pochybnosti.

Úvod
Hydrogeologie je součástí přírodovědných oborů, kde hodno-

věrnost a spolehlivost jakýchkoliv závěrů a výstupů je poplatná 

míře poznání zkoumaného přírodního fenoménu, v daném případě 
vodního ekosystému. Je to patrně právě okolnost pouze jisté prav-
děpodobnosti výsledků hydrogeologických prací, která historicky 
vede hydrogeology k určitému nadhledu na obory uzančně pevně 
svázané, ať již se týkají technických disciplín nebo právě právního 
systému. Přestože je v hydrogeologické praxi často „všechno jinak“, 
hydrogeologie se musí beze zbytku vyrovnat se svým začleněním 
do platného právního systému a z něj vyplývajících správních 
postupů. A to znamená, tyto předpisy a postupy znát, umět je ve své 
praxi využívat a poskytovat takové výstupy svých prací, které jsou 
dostatečně hodnověrným podkladem pro akt správních rozhodnutí, 
na základě kterých se mohou hydrogeologické práce nejen prová-
dět, ale na základě kterých jsou výsledky hydrogeologových prací 
následně zužitkovatelné. Základní orientace v právních předpisech 
dotýkajících se hydrogeologie a komentář k těmto předpisům jsou 
hlavní náplní tohoto elaborátu.

Nejdůležitější právní předpisy pro hydrogeologickou 
praxi s komentářem
Zákon č. 62/1988 Sb. a související předpisy

V užším slova smyslu jsou hydrogeologické práce prováděny ve 
smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém 
geologickém úřadu, který nabyl účinnosti 1. 7. 1988 a byl mnoho-
krát měněn a doplněn. Dle § 2 tohoto zákona zahrnují geologické 
práce dotýkající se hydrogeologie vyhledávání a průzkum zdrojů 
podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních minerál-
ních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání 
negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracování 
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geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, dále 
zjišťování a ověřování hydrogeologických poměrů území zejména 
pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb, 
zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní 
prostředí a zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění 
v horninovém prostředí. V § 3 je pak hydrogeologický průzkum 
charakterizován jako samostatná část geologického průzkumu.

Členění hydrogeologického průzkumu na jednotlivé etapy je 
definováno ve vyhlášce č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění 
a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofak-
torů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. Dle § 3 této 
vyhlášky se hydrogeologický průzkum člení na etapu vyhledávacího, 
podrobného a doplňkového hydrogeologického průzkumu. Každá 
z těchto etap má nejen definovaný obsah, ale co je velmi podstatné, 
má i konkrétní vazbu na návazné správní řízení, při nichž jsou 
výsledky hydrogeologického průzkumu nezbytným dokladem. 

Vyhledávací hydrogeologický průzkum zahrnuje především 
soubor prací směřující k vyhledání přírodních zdrojů podzemních 
vod, k hodnocení jejich jakosti, ke specifikaci rizik antropogenního 
znečištění v podrobnostech potřebných pro posouzení možnosti 
jejich využití a ochrany a dále soubor prací směřujících ke zjišťo-
vání hydrogeologických poměrů konkrétního území. V takto defi-
novaném rozsahu je většinou podkladem pro kompilační materiály 
typů územně plánovací dokumentace, posuzování vlivů na životní 
prostředí, plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, plánů oblasti 
povodí apod. Vzniklá technická díla, pokud nejsou využitelná 
např. pro monitoring stavů hladin, jakosti vody nebo pro jiné 
využití v další etapě průzkumných prací, je nutno ve smyslu § 14 
vyhlášky č. 369/2994 Sb. likvidovat nebo zajistit. Protože protokol 
o likvidaci nebo zajištění průzkumného díla je dle uvedeného § 14 
součástí závěrečné zprávy o vyhledávacím hydrogeologickém 
průzkumu, je nezbytné tyto práce předjímat již v projektu prací, 
případně specifikovat v jeho dodatku a práce realizovat ještě před 
ukončením této etapy průzkumu. Skutečnost, kdy po republice 
jsou stovky nebo spíše tisíce nikterak zabezpečených nebo likvi-
dovaných průzkumných vrtů ukazuje, že průzkumné organizace 
příslušné ustanovení vyhlášky č. 369/2004 Sb. příliš nedodržují. 
Jedná-li se skutečně o díla průzkumná prováděná v intencích geo-
logických předpisů, odpovědnost za tuto situaci nese odpovědný 
řešitel geologických prací. 

Podrobný hydrogeologický průzkum zahrnuje zjišťování hyd-
rogeologických poměrů území v podrobnostech potřebných pro 
územní rozhodování a pro povolování staveb nebo činností. Soubor 
průzkumných prací této etapy tedy musí poskytnout podklad pro 
zpracování projektu výstavby vodního díla, s návrhem na způsob 
využívání vodního zdroje a jeho ochrany, neboť ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. musí být povolení k nakládání s vodami vydáno 
nejpozději ke dni vydání stavebního povolení vodního díla. Proto 
tato etapa hydrogeologického průzkumu zahrnuje i soubor prací 
potřebných k ověření využitelných zásob podzemních vod pro 
konkrétní vodohospodářský záměr a k posouzení vlivu plánovaného 
odběru na místní vodní a na vodu vázaný ekosystém, případně na 
stavby a zařízení v okolí místa odběru. Proto jsou součástí této etapy 
hydrodynamické zkoušky, jakostní analýzy, mapovací práce zdrojů 
potenciálního znečištění, případně dokumentace staveb, zařízení 
a případně ekosystémů, které mohou být plánovanou výstavbou 
a provozem vodního díla negativně ovlivněny. Zjednodušeně řeče-
no: tato etapa hydrogeologického průzkumu předpokládá získání 
takového souboru informací, na základě kterých je schopna osoba 
s autorizací pro vodohospodářské stavby zpracovat projekt vodního 
díla pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro 
povolení k nakládání s vodami, ať již kalkuluje s úpravou a využitím 
zhotoveného průzkumného díla nebo s vybudováním díla nového. 
Reálný stav výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu je 
od výše uvedených požadavků často odlišný nejenom z hlediska 
úplnosti informací (průzkum není zakončen závěrečnou zprávou, 
případně chybí údaje o genezi jímané vody, analýzy její jakosti, 
nejsou komentovány odchylky od normových parametrů díla aj.), 
ale i z hlediska hodnověrnosti výsledků (odběr vody s výhledem 
na mnoho let se stanovuje na základě několikaminutových nebo 
několikahodinových čerpacích zkoušek bez dosažení alespoň 
kvaziustáleného stavu, vliv na okolní zdroje vody není podložen 
adekvátním měřením apod.). Odpovědnost je zde opět jedno-
značná a nese ji řešitel geologických prací. Existují nepochybně 
objektivní důvody, proč geologické a hydrogeologické informace 

nejsou získány nebo prezentovány v potřebné podrobnosti. Těmi 
jsou např. požadavky investora, jeho platební morálka, finanční 
limity, ale i neočekávané hydrogeologové poměry či jiné překážky. 
Východiskem je potom seriózní informace řešitele geologických 
prací v tom smyslu, že získané výsledky jsou pouze orientační, 
pro daný účel je z hlediska jejich věrohodnosti nelze využít bez 
důvodných pochybností, a řešením je proto provedení doplňko-
vého hydrogeologického průzkumu, který by charakter získaných 
informací povýšil na potřebnou úroveň. Prakticky permanentně 
docházejí na úřady, na vedení ČAH, do sdělovacích prostředků 
apod. podněty, požadující přešetření postupu při budování zdrojů 
podzemní vody nebo tepelných čerpadel. Z valné části se jedná 
o kauzy s flagrantním porušováním právních předpisů, mnohdy 
bohužel i předpisů geologických, jejichž dodržování a využívání 
je v gesci geologů. Číst některé posudky, zprávy či stanoviska 
odpovědných řešitelů geologických prací, je mnohdy čtení smutné 
a situace při provádění podrobného hydrogeologického průzkumu, 
jehož výsledky se mají bezprostředně promítat do stavební praxe, 
vyžaduje razantní řešení.

Doplňkový hydrogeologický průzkum má několik podob, jedna 
z nich je uvedena v předcházejícím textu, kdy doplňkový hydroge-
ologický průzkum je třeba provést z důvodu neúplných informací 
získaných při podrobném hydrogeologickém průzkumu. Obecně 
patří do této etapy průzkumných prací určitá verifikace či zpřesnění 
dosud známých hydrogeologických informací o efektivním využí-
vání zdrojů podzemní vody, získání údajů směřujících ke zvýšení 
jejich využitelných zásob, případně k zamezení poklesu jejich 
vydatnosti apod. Tyto informace je možno získávat buď v návaz-
nosti na etapu podrobného hydrogeologického průzkumu nebo až 
v etapě výstavby vodního díla, případně i při jeho provozu, např. 
pro účely zjišťování změn v hydrogeologických poměrech území 
nebo vlivu na okolní stavby a zařízení. Doplňkový hydrogeologický 
průzkum je pro hydrogeologa mimořádně účinný nástroj především 
v podmínkách, kdy vodní dílo je projektováno přímo jako stavba bez 
předchozího podrobného hydrogeologického průzkumu. Jedná-li se 
o vodní dílo, ve kterém se nakládá s podzemní vodou, je k tomuto 
nakládání, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech 
nerozhodne jinak, nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, 
tedy hydrogeologa. Jestliže se v jeho vyjádření prognózuje určitý 
sled horninových vrstev, zastižení jednotlivých zvodní nebo subz-
vodní, jakost vody, využitelná vydatnost vodního díla a vliv naklá-
dání s podzemní vodou na místní vodní a na vodu vázané ekosys-
témy, jsou pro hydrogeologa ve fázi zpracování jeho vyjádření jako 
osoby s odbornou způsobilostí buď informace natolik zřejmé, že je 
v rámci stavby vodního díla není nutno verifikovat, anebo tomu tak 
není, a pak je žádoucím řešením podmínit provedení stavby právě 
realizací doplňkového hydrogeologického průzkumu. Protože se 
v podmínkách České republiky mění geologická stavba prakticky na 
každém metru, již pouhá potřeba dokumentace horninového sledu 
a popis hydrogeologické stratifikace dává dostatečný důvod k tomu, 
aby se doplňkový hydrogeologický průzkum realizoval prakticky při 
každé stavbě, kde je třeba tyto údaje podrobně znát. Samozřejmostí 
by potom měl být doplňkový hydrogeologický průzkum po realizaci 
vodního díla charakteru např. studny, čerpacího či zasakovacího 
vrtu pro teplené čerpadlo systému voda/voda apod., a to pro účely 
ověření jeho využitelné vydatnosti či pohlcovací schopnosti for-
mou hydrodynamické zkoušky, která přinese hodnověrný podklad 
pro verifikaci nebo modifikaci v té době již vydaného povolení 
k nakládání s podzemní vodou. Hydrodynamická zkouška na zho-
tovovaném vodním díle by dále měla sloužit k odběru vzorků vody 
na laboratorní analýzy, k ověření prognózovaného vlivu na místní 
vodní a na vodu vázané ekosystémy, k určení technologie jímání, 
k definování podmínek ochrany vodního zdroje, ve složitějších 
případech potom ke zpracování řádu jímací oblasti, stanovení kóty 
minimální hladiny podzemní vody apod. To jsou všechno informa-
ce, které by měl získávat a především interpretovat hydrogeolog. Jak 
je tedy z uvedeného přehledu zřejmé, doplňkový hydrogeologický 
průzkum je naprosto zásadním nástrojem k objektivnímu uve-
dení vodního díla do zkušebního nebo trvalého provozu a jeho 
výsledky by měly být, pokud si to osoba s odbornou způsobilostí 
vymíní ve svém vyjádření k nakládání s podzemní vodou ve smyslu 
§ 9 odstavce 1 zákona č. 254/2001 Sb., součástí dokumentace sku-
tečného provedení stavby. Tu je povinen stavebník spolu s ozná-
mením o užívání stavby předložit vždy, neboť se zpravidla jedná 
o objekty technické infrastruktury (viz § 121 zákona č. 183/2001 
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Sb. – stavební zákon). Tak lze právně, a tím i věcně zajistit, aby do 
provozu byla dávána vodní díla odzkoušená, využívaná v intencích 
místních geologických a hydrogeologických podmínek a zajišťující 
jejich dlouhodobou životnost a nekolizní vztah k okolním objektům. 
V porevoluční době však institut takto koncipovaného doplňkového 
hydrogeologického průzkumu prakticky vymizel, jak z důvodů 
časových, tak především ekonomických. Jeho nezbytná realizace 
však souvisí s profesní ctí hydrogeologie a není dle mého názoru 
jiné řešení než se k uplatňování institutu doplňkového hydrogeo-
logického průzkumu opět vrátit.

Kromě komentovaného členění hydrogeologického průzkumu 
na jednotlivé etapy, obsahuje vyhláška č. 369/2004 Sb. i podrobný 
návod k projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací. Pokud je postup průzkumných prací definovaný v této 
vyhlášce dodržován, lze bez problémů dodržet osnovu pro zpra-
cování závěrečné zprávy o řešení geologického úkonu. Realita nás 
usvědčuje o poněkud volnějším přístupu k tomuto významnému 
právnímu předpisu. Kolik zpráv např. obsahuje souřadnice všech 
provedených technických prací, měření a pozorování? Jak často 
chybí doklady o projednávání střetů zájmů chráněných zvláštními 
předpisy (horní zákon, stavební zákon, vodní zákon, zákon o ochra-
ně přírody a krajiny aj.), přestože pro budoucí možnost využití 
průzkumného díla jako díla vodního mohou být klíčové? Kolikrát 
jste viděli stejnopisy protokolů o likvidaci technických prací s pod-
pisem vlastníka, případně nájemce pozemků? A co oznamování 
rizikových geofaktorů, kterými jsou dle přílohy č. 9 této vyhlášky 
např. zvýšená radioaktivita nebo zvýšené koncentrace vybraných 
anorganických nebo organických látek přírodního původu v pod-
zemních vodách, když analýzy na tyto složky jsou i u hlubokých 
vrtů zcela ojedinělé? Nebo oznamování zjištění zdrojů podzemní 
vody s vydatností nad 1 l/s nebo zdroje podzemní vody s napjatou 
hladinou s vydatností větší než 0,5 l/s, jak vyplývá přímo z geologic-
kého zákona? Důvodů nedodržování zmíněných klíčových právních 
předpisů je jistě mnoho, ale jeden je nezpochybnitelný: s výjimkou 
státních zakázek neexistuje žádná kontrola výstupů hydrogeologic-
kých prací a v rámci správních úkonů navazujících na průzkumné 
práce (územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k nakládání 
s vodami, stanovení ochranných pásem apod.) se tyto hodnotí 
v převážné většině pouze z pohledu § 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
tedy zda byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti. 
A co je často kritériem pro toto hodnocení? Kulaté razítko osoby 
s odbornou způsobilostí! 

Do kategorie právních přepisů bezprostředně souvisejících se 
zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geolo-
gickém úřadu, patří i vyhlášky č. 282/2001 Sb. o evidenci geologic-
kých prací a vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. 
Zatímco výše komentovaná vyhláška č. 369/2004 Sb., o projekto-
vání, provádění a vyhodnocování geologických prací, je podkla-
dem pro prezentaci hydrogeologického průzkumu spíše směrem 
k odběrateli, tedy veřejnosti, obě zmíněné vyhlášky č. 282/2004 Sb. 
a 368/2004 Sb. jsou spíše materiály pro interní potřebu geologické 
služby. Určují pravidla chování geologů se zaměřením zaprvé na 
evidenci geologického úkolu k zajištění přehledu o geologických 
pracích a organizacích, které je provádějí a k zabránění duplicity 
průzkumů a výzkumů a zadruhé se zaměřením na dokumentaci 
výsledků geologických prací a jejich uchování. Z hlediska eviden-
ce geologických prací je situace poměrně jednoduchá a nekolizní, 
neboť jejím hlavním bodem je vyplnění jednoduchého evidenčního 
listu geologických prací. I přesto existuje, dle mých zkušeností, 
vysoký počet průzkumů probíhajících bez zaevidování Českou 
geologickou službou. 

Složitější je situace při aplikaci vyhlášky č. 368/2004 Sb., o geo-
logické dokumentaci. Základními náležitostmi dokumentace je její 
úplnost (tj. pořízení prvotní a souhrnné geologické dokumentace), 
trvanlivost a věrohodnost, tj. především uvedení místa, podmí-
nek a data pořízení dokumentace, typ zařízení, na kterém byla 
dokumentace pořízena a kvalitativní podmínky jejího pořízení. 
Nejvýznamnější je samozřejmě úplnost dokumentace. Ta se alespoň 
v určité míře zajišťuje při realizaci geologických prací v intencích 
vyhlášky č. 369/2004 Sb., i když i zde je jeden zásadní kámen úrazu, 
a tím je časová posloupnost pořizování geologické dokumentace. 
Prvotní dokumentace se totiž v intencích § 4 uvedené vyhlášky 
pořizuje průběžně při provádění geologických prací s tím, že autor-
ský originál prvotní dokumentace musí být dokončen nejpozději 
do 15 dnů od ukončení dokumentovaných prací. Co říci k tomu, 

že odpovědný řešitel geologických prací není na lokalitě vůbec 
přítomen, dokonce ani neví, že se tento „průzkum“ v dané době 
provádí, a přesto je schopen třeba jeden rok po skutečné realizaci 
díla napsat zprávu o provedení hydrogeologického průzkumu, jen 
aby se vzbudilo zdání, že daný vrt se prováděl v rámci průzkum-
ných prací, zatímco se evidentně jednalo o nepovolenou stavbu. 
Daleko nepřehlednější je však situace při dokumentaci geologických 
skutečností u úkolů, které nejsou geologickými pracemi. Jedná se 
např. o dokumentaci prací při činnosti prováděné hornickým způso-
bem, tedy například při hloubení většiny vrtů pro tepelná čerpadla 
systému země/voda, kterých ročně vzniká mnoho tisíc. Paragraf 11 
vyhlášky č. 368/2004 Sb. uvádí, že pokud není v projektu stanoveno 
jinak, pořizují se pouze údaje nepředpokládaného přítoku vody do 
vrtu nebo neočekávaného vývoje fyzikálních vlastností horninového 
prostředí v rozsahu, který může mít podstatný vliv na bezpečnost 
práce nebo na následné využití vrtu. Jinými slovy, jestliže si osoba 
s odbornou způsobilostí ve svém vyjádření k nakládání s podzem-
ními vodami (vrt pro tepelné čerpadlo systém země/voda je stále 
ještě považován za vodní dílo a nejpozději ke dni vydání stavebního 
povolení k jeho realizaci musí být vydáno i povolení k nakládání 
s vodami) nevymíní realizaci doplňkového hydrogeologického 
průzkumu v průběhu stavby, údaje z vrtání kilometrů vrtů, často 
v podmínkách hydrogeologicky neprozkoumaných nebo kompliko-
vaných, jsou nenávratně ztraceny.

Jinak by tomu mělo být u studen prováděných přímo jako 
vodní dílo. V citovaném § 11 se uvádí, že v tomto případě se poři-
zuje geologická dokumentace v rozsahu, způsobem, s obsahem 
a náležitostmi uvedenými v druhé části vyhlášky č. 368/2004 Sb., 
tedy shodně jako při realizaci geologických prací. Skutečnost je 
však, až na výjimky, diametrálně odlišná od tohoto ustanovení 
a studny prováděné přímo jako vodní díla zpravidla postrádají 
geologickou dokumentaci, pokud si osoba s odbornou způsobi-
lostí ve svém vyjádření dle § 9 odstavce 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
nezbytnost pořizovat tyto dokumentace nevymíní. Jak je zřejmé, 
role osoby s odbornou způsobilostí je při pořizování geologické 
dokumentace zásadní a nezbývá než apelovat na hydrogeologickou 
obec na potřebu jejího pořizování. 

Báňské předpisy
Posledním typem dokumentů souvisejících s hydrogeologickými 

pracemi v užším slova smyslu jsou báňské předpisy, především 
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání 
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti 
a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, hojně 
využívaná vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního 
plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-
pečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornic-
kým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí a další předpisy 
zaměřené především na bezpečnost prací. Pro hydrogeologický 
průzkum je nepochybně mnoho ustanovení těchto právních před-
pisů významné, ale z hlediska odbornosti si dovoluji upozornit na 
poslední uvedenou vyhlášku č. 22/1989 Sb. a na běžně rozšířené 
pochybení. V této vyhlášce se v § 203 říká, že „vrt musí být prove-
den a při opuštění likvidován tak, aby bylo zamezeno nežádoucímu 
propojení zvodněných nebo plynonosných horizontů a zabráněno 
průvalu vod nebo výronu plynů do důlních děl. Vrt, z něhož lze oče-
kávat průval vody, musí mít bezpečně zajištěné ústí a zařízení pro 
okamžité uzavření ústí vrtu. Ústí vrtu musí být zabezpečeno proti 
vnějšímu poškození. Po splnění účelu vrtu je nutno vrt zlikvidovat.“ 
Srovnejme tento požadavek s praxí a zjistíme běžné nedodržování 
tohoto, dovoluji si tvrdit, naprosto klíčového ustanovení, při jehož 
porušení může dojít a bohužel také reálně dochází k nevratnému 
ovlivnění místních nebo dokonce i regionálních hydrogeologických 
poměrů. Aby tomu mohl řešitel geologických prací zabránit, musí 
mít takový přehled a informace o situaci na lokalitě, že je schopen 
detekovat jednotlivé zvodně, posoudit jejich charakter a vzájemnou 
vazbu a navrhnout, v případě vrtů budovaných přímo jako vodní 
díla eventuálně modifikovat způsob definitivní úpravy vrtů tak, aby 
k propojení zvodněných horizontů nebo k nekontrolovatelnému 
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úniku podzemní vody na povrch nebo do nadložních kolektorů 
nedocházelo. Sled a řízení prací přímo v terénu by v případech 
vícekolektorového zvodnělého systému nebo struktur s tlakovou 
podzemní vodou měly být neporušitelnou zásadou! 

Zákon č. 254/2001 Sb. a související předpisy
V širším slova smyslu jsou hydrogeologické práce zmiňované 

a právně usměrňované v celé řadě dalších předpisů, především 
vodohospodářských, stavebních, ochranářských apod. Základním 
právním předpisem určujících činnost hydrogeologů v této oblasti 
praktické aplikace výsledků hydrogeologických prací je zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis je 
významný jak z hlediska definice pojmů, tak z hlediska požadavků, 
které by měl hydrogeolog při své práci a zejména ve výsledcích 
svých prací respektovat. Zákon např. již ve svém § 2 definuje, co 
jsou to podzemní vody, co je to vodní útvar podzemní vody, jak se 
od něj liší vodní zdroj podzemní vody a také jednu velmi význam-
nou okolnost, a tou je nakládání s podzemní vodou. Dle odstavce 
9 § 2 to není jenom nakládání uvedené v § 8 (odběr, akumulace, 
čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělé obohacování 
podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních, čerpání povrchových nebo podzemních 
vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem 
získání tepelné energie, čerpání znečištěných podzemních vod za 
účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění 
do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, případně jinému 
nakládání s podzemními vodami), ale i ovlivňování jejich množství, 
průtoku, výskytu nebo jakosti. Tedy již pouhé propojení dvou 
nebo více zvodní v jednom vrtu může vést k ovlivňování jejich 
množství nebo jakosti, bude se tedy jednat o nakládání s podzemní 
vodou. A i k takovémuto nakládání, právě tak k jako jiným druhům 
nakládání s podzemní vodou, je dle ustanovení § 9 odst. 1 nutné 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad 
ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Jestliže toto nakládání 
osoba s odbornou způsobilostí řádně nezdůvodní, je nutno takového 
nakládání v intencích např. zmiňované vyhlášky č. 22/1989 Sb. 
považovat za nakládání nežádoucí, byť především v tzv. komunální 
hydrogeologii se bohužel jedná o jev běžně se vyskytující.

Ale i další paragrafy uvedené ve vodním zákoně by měly být 
pro hydrogeologa jasným vodítkem pro jeho práci. Pomineme-li 
nejčastěji využívaný institut nakládání s podzemní vodou dle § 8 
a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9, k jehož aplikaci 
vydala ČAH podrobný metodický pokyn č. 1/2007, dostáváme 
se k významnému § 14 – povolení ke geologickým pracím spojeným 
se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných 
pásmech vodních zdrojů. Podkladem k žádosti je ve smyslu vyhláš-
ky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů především mapový 
zákres a dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejích 
předpokládaných účinků na okolí a podle povahy věci i další 
administrativní dokumenty. Ustanovení je nezřídka nedodržováno 
mj. z důvodu neznalosti ochranného statutu zkoumané lokality, 
jednoduchým východiskem je v tomto případě požádat vodoprávní 
orgán o vyjádření k plánovaným pracím spojeným se zásahem do 
pozemku dle § 18 vodního zákona.

Úzkou vazbu na činnost hydrogeologů má § 15 – stavební povolení 
k vodním dílům, pokud je toto povolení spojeno s vydáním povolení 
k odběru vody. K žádosti se totiž (viz vyhláška č. 432/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) přikládá mj. vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru 
a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních 
zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních 
vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení 
hladiny podzemních vod. A to jsou samozřejmě data a údaje plně 
náležející do kompetence hydrogeologů. 

Dalším paragrafem, ve kterém se předpokládá účast hydroge-
ologů, je § 17 – souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, 
které mohou ovlivnit vodní poměry. Jedná se např. o posuzování 
dálkových potrubí, skládek, staveb v ochranných pásmech vodních 
zdrojů aj. Běžně jsou v tomto smyslu zpracovávány dva typy posud-
ků. Jeden typ je charakteristický tím, že ho předkládá žadatel a bývá 
podpůrný, druhý je charakteristický tím, že si ho nechává zpracovat 
vodoprávní úřad a může mít charakter i posudku oponentního. 
Jejich společnou vlastností musí být úplnost a věrohodnost údajů 
tak, aby souhlas mohl být vydán na základě znalosti věci, o které 

nejsou důvodné pochybnosti. Pokud hydrogeolog takové posouzení 
nemůže zpracovat pro neznalost objektivních informací, je nezbyt-
né navrhnout v dané věci realizaci hydrogeologického průzkumu 
a teprve poté posudek vypracovat. 

Paragraf 20 – údaje zapisované do katastru nemovitostí patří mezi 
ta ustanovení vodního zákona, kdy je jimi hydrogeolog vázán tehdy, 
je-li sám zpracovatelem podkladů pro stanovení ochranných pásem 
vodních zdrojů ve smyslu § 30 vodního zákona. Pak je nezbytné, 
aby výstup měl náležitosti umožňující zápis ochrany vodního 
zdroje do katastru nemovitostí. Proces je však při současném stavu 
katastrálního operátu natolik složitý, že především složitější případy 
a rozsáhlejší pásma vyžadují kooperaci s geodety.

Za důležitý považuji § 29 – ztráta podzemní vody, zjištění výskytu 
podzemní vody, kdy hydrogeolog sehrává nezastupitelnou roli. Ať 
se totiž jedná o geologické práce spojené se zásahem do pozemku, 
o vodní dílo určené k nakládání s vodami nebo o havárii, vstupuje 
do hry hydrogeolog buď jako odpovědný řešitel úkolu, nebo jako 
osoba s osvědčením o odborné způsobilosti, na které se žádá, aby 
prognózovala vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy (kvan-
titativní i kvalitativní), přijímala opatření pro jejich minimalizaci 
nebo konstatovala, že se jedná o stav nevratný nebo dlouhodobý 
s nutností jiného řešení. Právě tento paragraf patří mezi nejčastější 
střetové kauzy tzv. sousedských sporů, mnohdy vyplývajících 
z nedodržování právních předpisů nebo z nekvalitní práce. Povin-
ností hydrogeologů je volit takový postup prací, aby bylo možno 
v dané kauze objektivně rozhodnout. Závažným problémem je však 
skutečnost, že se to většinou neobejde bez časově i finančně nároč-
ných terénních prací (sondáž, čerpací zkoušky, odběry a analýzy 
vzorků vod, režimní měření aj.). Zachování potřebného rozsahu 
prací však patří do sféry profesní etiky.

Neodůvodněně opomíjený je § 37 – minimální hladina podzem-
ní vody. V podstatě každý odběr podzemní vody vyvolá změnu 
v místním vodním, případně na vodu vázaném ekosystému. Kdo 
jiný než hydrogeolog by měl umět situaci řešit? Z metodického 
pokynu MŽP k tomuto paragrafu však jakoby vyplývalo, že je to 
jenom záležitost velkých regionálních odběrů a jejich řešení patří 
do sféry specializovaných pracovišť, jako je tomu např. při střetu 
vodohospodářů a ekologů v jímacím území Litá pro město Hra-
dec Králové nebo Litovel–Čerlinka pro město Olomouc. Jenomže 
k potřebě stanovení minimální hladiny dochází i kdekoliv jinde, 
např. v chatových osadách, v satelitních městečkách apod., kde 
je situace v odběru vody bilančně napjatá, ale rovněž v dosahu 
lokalit tzv. starých ekologických zátěží, kde by nadlimitní snížení 
hladiny podzemní vody mohlo vést k nežádoucí migraci konta-
minantu ve struktuře. Všude tam musí hydrogeolog uplatnit svou 
profesní zdatnost a navrhnout nejenom kótu minimální hladiny 
a místo jejího sledování, ale i způsob řešení při nedodržení limitní 
hodnoty. Významnou oporou může být v tomto smyslu jímací řád, 
jehož zpracování může vodoprávní orgán uložit osobě oprávněné 
k odběru vody. 

Frekventovaná je aplikace § 38 odstavce 4 – vypouštění odpad-
ních vod do půdních vrstev. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, je k tomuto způsobu likvidace odpad-
ních vod nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí sestávající 
ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod 
včetně jejich jakosti. ČAH k tomuto způsobu nakládání s odpadní 
vodou vydal podrobný metodický pokyn č. 1/2008 Sb.

Posledními komentovanými ustanoveními vodního zákona 
jsou §§ 39–42, týkající se závadných látek, havárií, povinností při 
haváriích a opatření k nápravě. Praktická aplikace těchto paragrafů 
představuje pro hydrogeology většinou vstup do celé řady jiných 
právních předpisů, geologických, stavebních, odpadových, ekolo-
gických aj.

Zákon č. 183/2006 Sb. a související právní normy
Dalším významným právním dokumentem pro hydrogeolo-

gii v širším slova smyslu je stavební právo, především zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Celá řada hydrogeologických prací je tímto zákonem buď 
podmíněna (průzkum pro pořízení územně plánovací dokumenta-
ce, průzkum pro projektování staveb apod.), anebo jsou umístění 
a parametry průzkumných objektů následně upravovaných na sta-
vební (vodní) díla tímto předpisem nebo jeho prováděcími vyhláš-
kami učiněny závaznými. Primárně významné je samotné umístění 
průzkumného hydrogeologického objektu, do budoucna využitelné-
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ho jako vodní dílo (studna, vrt pro tepelné čerpadlo, monitorovací 
objekt podzemní vody aj.) V souladu s ustanovením § 5 vyhlášky 
č. 137/1998 Sb., je nutno např. budoucí studnu situovat mimo 
prostředí, které by mohlo být zdrojem možného znečištění nebo 
ohrožení jakosti vody ve studni a navíc v takové poloze, aby nebyla 
ovlivněna vydatnost sousedních studní. Současně pak v takové 
poloze, aby nebyly podkročeny normové vzdálenosti od zdrojů 
možného znečištění (nevyplyne-li z hydrogeologického posudku 
jinak). Současně je nezbytné dodržet ochranná pásma inženýrských 
sítí (např. ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok), 
ochranná pásma staveb a dbát zákona č. 114 /1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který omezuje 
některé činnosti a stavby ve zvláště chráněných územích (národní 
parky a chráněné krajinné oblasti). Druhou významnou zásadou 
jsou konstrukční parametry díla, které musí již průzkumný objekt 
splňovat, aby mohl být do budoucna využit jako vodní dílo. 

Na studny, které jsou patrně nejrozšířenější stavbou navazující na 
průzkumné hydrogeologické dílo, se v tomto smyslu vztahuje přede-
vším vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technic-
kých požadavcích pro vodní díla, která po změnách provedených 
vyhláškou č. 367/2005 Sb. v § 17 uvádí mj. následující:
• studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají přísluš-

ným materiálovým normám. Studna pro odběr podzemní vody 
využívaná pro zásobování pitnou vodou se provádí z materiálů 
podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpi-
sem pro použití materiálů je vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygie-
nických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody;

• konstrukce studny se provádí tak, aby zabraňovala vnikání 
dešťové vody a nečistot do studny. Není neobvyklým jevem, že 
je zkolaudována studna s tím, že v průběhu jejího následného 
užívání je detekováno organické znečištění. Následné šetření pak 
prokáže nedostatečné odtěsnění svrchní části pláště studny od 
okolního prostředí. Touto cestou do studny vniká nejen znečiš-
těná povrchová voda, ale mělká podpovrchová voda obsahující 
zbytky např. organických hnojiv.
A jaká rizika vyplývají z toho, když průzkumné hydrogeologické 

práce nepředjímají požadavky vyplývající ze stavebních předpisů, 
si uveďme v následujícím přehledu:
• průzkumný vrt je umístěn na pozemku, který není ve vlastnictví 

stavebníka a vlastnické vztahy nelze z různých důvodů (dědictví, 
pobyt v cizině apod.) dořešit;

• průzkumný vrt leží v místech, kde hrozí znečištění podzemní 
vody, v ochranných pásmech staveb aj.;

• technické parametry jsou nevyhovující a nelze je dodatečně upra-
vit – příkladem je absence těsnění v horní části pláště šachtové 
studny či zárubnice vrtané studny nebo nedostatečná tloušťka 
obsypové vrstvy;

• použité materiály nesplňují požadavky o hygienických požadav-
cích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody.
V uvedených případech je následně velmi problematické až 

nemožné povolit úpravu průzkumného objektu na vodní dílo 
a využívat ho např. k jímání podzemní vody.

Do kategorie hydrogeologických prací přímo podmíněných sta-
vebními předpisy náležejí průzkumné práce pro zpracování územ-
ně-plánovací dokumentace, byť vlastní text zákona č. 183/2006 Sb. 
oblast hydrogeologie prakticky míjí. Zřetelnější je v tomto smyslu 
vyhláška č. 500/2006 Sb. a především přílohová část vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., kde jeden z podkladů k žádosti o umístění stavby 
či k rozhodnutí změny o využití území tvoří požadavek na charak-
teristiku území z hlediska geologie, geomorfologie, hydrogeologie, 
ložisek nerostů, podzemních vod aj. a dále údaje o provedených 
a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 
podmínky dotčeného území apod. Náplň tohoto druhu prací není 
specifikována a je tedy plně na uvážení zadavatele (zpravidla obce), 
do jaké podrobnosti se zpracovatel územně-plánovací dokumen-
tace pustí. Přesto je nutno, aby hydrogeologická obec minimálně 
z hlediska profesní etiky upozorňovala a řešila především otázky 
závažných limitů území, jako jsou zamokřená území, ekologicky 
postižená území, území s nedostatkem podzemní vody, území 
s nadstandardní potřebou ochrany podzemní vody, území s limity 
pro získávání zemského tepla pomocí tepelných čerpadel systému 
země/voda a voda/voda, území s limitovanými podmínkami pro 
zasakování odpadních a dešťových vod do půdních vrstev apod. Že 

si tyto významné limity pro využití území dostatečně neuvědomil 
a neošetřil zákonodárce, ještě neznamená, že to nemohou napravit 
orgány samosprávy, které si územně-plánovací dokumentaci poři-
zují. Pokud se v územně-plánovací dokumentaci nezohlední tak 
zásadní věc, jako jsou disponibilní zdroje podzemní vody a rizika 
jejího ohrožení, zdroje zemského tepla apod., je tato okolnost 
v přímém rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území, což 
je první a nejdůležitější cíl územního plánování. A právě zde je 
nezastupitelná role hydrogeologie. 

Poslední zmínka činnosti hydrogeologů ve vztahu ke staveb-
ním předpisům se týká hydrogeologického průzkumu pro stavby. 
Zadání je sice plně v kompetenci projektanta resp. investora, ale ti 
si mnohdy, obdobně jako obec při pořizování územně-plánovací 
dokumentace, vůbec riziko nedostatečné znalosti hydrogeologic-
kých poměrů neuvědomují. Povinností hydrogeologa je nejenom 
dokumentovat místní hydrogeologické poměry (pozice lokality 
v hydrogeologické struktuře, stav hladiny podzemní vody a její 
kolísání apod.), ale současně jasně identifikovat kolizní situace 
stavebního záměru jak ve vztahu k jeho konstrukčním parametrům 
(např. způsob likvidace dešťových vod, způsob ochrany základové 
půdy před příronem podzemní vody, ochrana podzemní vody před 
znečištěním ze stavby aj.), tak ve vztahu k vodnímu režimu nebo 
využívaným objektům podzemní vody (riziko propojování zvodní, 
ovlivnění vydatnosti jímacích objektů apod.).

Zákon č. 114/1992 Sb.
Do kategorie právních předpisů, které musí při své práci respek-

tovat hydrogeolog, patří i předpisy na ochranu životního prostředí. 
Mezi nimi má prioritní postavení zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve kterém se sice hned v § 2 hovoří mj. o potřebě 
ovlivňování vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat při-
rozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při 
zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vod-
ních toků a ploch a mokřadů, ale kupodivu se ani v tomto paragrafu, 
ani v žádné jiné části tohoto zákona nehovoří o ochraně zdrojů 
podzemní vody jako nezbytné složky pro život člověka, jako kdyby 
podzemní voda nebyla příroda a jako kdyby právě podzemní voda 
nedotvářela krajinu. Z toho plyne situace typická pro řadu lokalit, 
kde je třeba zachovat přirozené podmínky pro vodní a mokřadní 
ekosystémy, ale jaksi nevíme, co s člověkem, když není ani vodní, 
ani mokřadní ekosystém. Hydrogeologové jsou pak stavěni do situ-
ací, kdy limitem pro využití přírodních zdrojů podzemní vody není 
pouze jejich velikost a vztah k ostatním složkám vodního koloběhu, 
ale i vztah k ekosystémům vázaným na výskyt této podzemní vody 
v přírodní, tedy člověkem neovlivněné nebo nepříliš ovlivněné 
formě. Problém je v tom, že takto nebyly v minulosti výpočty zásob 
koncipovány a dnes se proto dostáváme do situace, kdy v území 
jsou sice využitelné zásoby podzemní vody schváleny výměrem 
státního orgánu (Komise pro klasifikaci zásob – KKZ), ale jiný správ-
ní orgán (např. CHKO nebo krajský úřad) podmiňuje odběr vody 
vazbou na zachování vhodných podmínek pro místní ekosystémy, 
tj. lužní lesy, mokřadní louky, drobné živočichy apod. Společným 
východiskem je jednak stanovení kóty minimální hladiny podzemní 
vody v oblastech možného vlivu odběru vody na chráněné ekosysté-
my (hydrogeolog vers. biolog) a jednak vypracování jímacího řádu, 
kde jsou definovány jak měrné objekty, tak četnost a způsob měře-
ní, dále forma sběru a dokumentace výsledků a především jejich 
vyhodnocování a z tohoto hodnocení vyplývající způsob regulace 
odběrů podzemní vody a zpětné ověřování dopadu této regulace na 
stav hladin podzemní vody v předmětné struktuře. 

Uvedený zákon je však pro hydrogeologickou praxi významný 
i z řady jiných důvodů. Např. v části třetí (zvláště chráněná úze-
mí) jsou pro jednotlivá chráněná území stanoveny určité limity 
činností, zasahující i do sféry hydrogeologie. V národních parcích 
a v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí je zakázáno 
měnit stávající vodní režim pozemků, v zóně jedna národního parku 
a chráněných krajinných oblastí a v národních přírodních rezer-
vacích je potom zakázána výstavba nových staveb. Velmi důležitý 
z hlediska dodržování práva je § 44 předmětného zákona, ve kterém 
se říká, že „na územích národních parků a chráněných krajinných 
oblastí nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody vydat rozhodnutí 
o umístění, povolení či změně v užívání stavby, povolení k naklá-
dání s vodami a k vodohospodářským dílům, povolení k některým 
činnostem či udělení souhlasu podle příslušných ustanovení vod-
ního zákona“. Budování studen, vrtů pro tepelná čerpadla, čistíren 
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odpadních vod se zasakováním přečištěných vod do půdní vrstvy 
v národních parcích nebo v chráněných krajinných oblastech jsou 
tedy činnosti, kdy hydrogeolog musí vstoupit do jednání s orgánem 
ochrany přírody. 

Zákon č. 100/2001 Sb. 
V hydrogeologické praxi hojně využívaným právním podkladem 

je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů. Jak v oznámení dle 
§ 6, tak v dokumentaci dle § 8, a to bez rozdílu druhu záměru, 
se vždy musí popsat, jaké jsou přírodní podmínky místa výskytu 
podzemní vody (infiltrace, oběh akumulace, přírodní či umělá 
drenáž, hydrogeologická stratifikace, geometrie zvodnělého tělesa, 
hydrofyzikální parametry prostředí, tlakové poměry podzemní vody, 
její jakost apod.) a jaké změny mohou realizací záměru vzniknout 
z hlediska množství podzemní vody, formy jejího výskytu, jakosti 
vody, tlakových poměrů apod. V dokumentaci dle § 8 je dále třeba 
popsat i případná opatření k prevenci, vyloučení snížení event. 
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na podzemní vody. Hydro-
geologové vstupují často do procesu EIA v záměrech bezprostředně 
se netýkajících podzemní vody jako subdodavatelé autorizovaných 
osob a právě v těchto případech je nutno klást důraz na přesnost, 
úplnost, věrohodnost a samozřejmě i srozumitelnost hydrogeologic-
kého textu, neboť autorizované osoby zpravidla nejsou odborníky 
přes hydrogeologii a není tedy možné jim nechávat text bez rizika 
„újmy“ k doplnění, k interpretaci apod. 

V příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. se však vyskytují záměry, 
které se hydrogeologie nejen bezprostředně dotýkají, ale kde pod-
zemní voda patří mezi ty nejohroženější složky životního prostředí 
a kde příslušná dokumentace je prioritně záležitostí hydrogeologa. 
Jedná se především o tyto záměry:
- Odběr podzemní vody nebo převod vody mezi povodími.
- Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování.
- Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňu-

jících odtokové poměry.
- Hloubkové vrty geotermální a pro zásobování vodou.

Dále sem patří celé spektrum záměrů, kde riziko pro podzemní 
vody je významné až rozhodující (těžba nerostných surovin pod 
hladinou podzemní vody, odkaliště a kalová pole, produktovody, 
chov hospodářských zvířat, výrobny s rizikem úniku látek nebez-
pečných pro podzemní vodu, zařízení pro nakládání s nebezpeč-
nými a ostatními odpady aj.). 

Postup zpracování příslušné části dokumentace týkající se hyd-
rogeologie je v těchto případech zásadně odvislý od stupně znalostí 
o daném území, tedy od míry hydrogeologické prozkoumanosti. Je-li 
charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí významná, je 
možné jediné, byť často opomíjené řešení: provedení vyhledávacího, 
případně podrobného hydrogeologického průzkumu ve smyslu § 3 
odstavce 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb. V praxi to znamená provedení 
hydrogeologického mapování, sondážního průzkumu, hydrody-
namických zkoušek, laboratorních analýz, migračních zkoušek, 
hydrometrování na tocích, režimního měření vodních stavů apod. 
v podrobnostech, které jsou nezbytné pro charakteristiku současné-
ho stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů a pro prognózu 
vlivů záměrů na tyto ekosystémy. Pokud si to prognóza vyžaduje, 
zejména při posuzování jednotlivých variant záměru, doporučuje 
se použít metody simulace dopadů pomocí matematického mode-
lování proudění podzemní vody, migračních modelů apod. Data 
získaná při průzkumu je nutno začlenit do časového režimu tvorby 
podzemních vod, a pokud součástí průzkumu není režimní měře-
ní vodních stavů nebo průtoků, je nutno navázat bodová data na 
dlouhodobé řady státní či jiné pozorovací sítě. Zatímco je každému 
zřejmé, že biologický průzkum má své neměnné časové potřeby, 
pro hydrogeologický průzkum se s dostatečně dlouhým časovým 
prostorem většinou nekalkuluje. Přitom zkušenost ukazuje, že je-
li průzkumná fáze zanedbána ať již z finančních nebo časových 
důvodů, dokumentace se často musí doplňovat, závěry především 
ve vztahu k veřejnosti jakožto spekulativní a nepodložené jsou 
snadno napadnutelné a výsledem může být i záporné stanovisko 
k záměru, přestože při řádně vedeném průzkumu by bylo možno 
námitky oponentů vyvrátit. Platí tedy obecně: kapitoly o podzemní 
vodě a o vlivu záměru na její množství a jakost by neměly být při 
zpracování dokumentace EIA slohovým cvičením, ale cílevědomou 
odbornou prací, postavenou na reálných, archivně nebo průzku-
mem získaných znalostech s tím, že prognóza je činěna na základě 

odborně podložených trendů nebo zpracovaných simulačních 
modelů. Je zřejmé, že zpracovatelem by měla být osoba s odbornou 
způsobilostí v hydrogeologii, zákon č. 100/2001 Sb. ani jiný předpis 
však tento požadavek nevznáší.

Předpisy týkající se sanačních zásahů
Závěrečnou část přehledu o právních předpisech si dovoluji 

věnovat sanačním pracím. Dnes tyto práce představují z hlediska 
objemového zcela zásadní náplň práce hydrogeologů a právě v tom-
to oboru jsou realizované práce typickým příkladem nezbytnosti 
mezioborové kooperace. Tyto práce jsou však většinou zajišťovány 
většími, často zahraničními firmami a neznalost právních předpisů 
ve srovnání s jinými hydrogeologickými obory je významně nižší. 
Kromě všech výše uvedených zákonů a vyhlášek, které podmiňují 
nebo určují způsob provádění sanačních prací, si dovoluji připojit 
jen ty dosud nekomentované. Prvním z nich je zákon č. 167/2008 
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů. Ten stanoví podmínky, za nichž vzniká provo-
zovatelům povinnost provádět preventivní (v případě bezprostřední 
hrozby ekologické újmy) a nápravná (v případě vzniku ekologické 
újmy) opatření. Zákon přitom považuje za ekologickou újmu jen 
takovou újmu, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky 
na vybrané přírodní zdroje (vybrané chráněné druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, 
povrchové nebo podzemní vody a půdu). Vztahuje se přitom na 
provozovatele vybraných provozních činností, které jsou považo-
vány za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví, jako jsou 
např. skládky nebo spalovny odpadu, úložiště těžebních odpadů, 
velké průmyslové podniky podléhající integrovanému povolení 
aj. Významné je, že uvedený zákon upřednostňuje při nápravě 
závadného stavu nápravná opatření před peněžní náhradou a kla-
de důraz na efektivní dekontaminaci a obnovení nebo nahrazení 
poškozeného přírodního zdroje uváděním nebo navrácením do 
původního stavu anebo směrem k tomuto stavu. Nápravy ekologické 
újmy na vodách má být přitom dosahováno výhradně prostřednic-
tvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního stavu 
pomocí primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy. Jak je zřejmé, 
role hydrogeologů je ve vztahu k ekologické újmě na podzemních 
vodách zcela nezastupitelná.

Dalším dosud nekomentovaným právním předpisem je zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Ten stanovuje především pravidla 
pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi. Odpadem 
je přitom každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
zbavit nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Zákon 
ukládá všem původcům a oprávněným osobám, které nakládají 
s odpady, povinnost zařadit odpady podle Katalogu odpadů (viz 
vyhláška č. 381/2001 Sb.) a podle kategorií odpadu je rozdělit na 
odpady nebezpečné a ostatní. Od tohoto zařazení odpadů se odvíjí 
všechny další povinnosti původce či provozovatele zařízení a zcela 
jednoznačně se vztahuje i na činnost hydrogeologů při provádění 
sanačních prací.

Sanační práce jsou, s ohledem na poměrně novou problematiku 
ve srovnání s klasickou hydrogeologií, charakteristické existencí 
celé řady metodických pokynů. Mezi ty novější patří „Metodický 
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pokyn pro analýzu rizik kontaminovaného území“ a „Metodický 
pokyn pro průzkum kontaminovaného území“, které byly uve-
řejněny ve Věstníku MŽP č. 9/2005 a na ně navazující pokyn 
„Vzorkování v sanační geologii“, který je obsažen ve Věstníku 
MŽP č. 2/2007. Ve stejném roce byly zveřejněny „Zásady zpra-
cování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného 
stavu kontaminovaných lokalit“ a „Metodický pokyn k řešení 
problematiky stanovení indikátorů možného znečištění ropnými 
látkami při sanacích kontaminovaných míst“. První dokument 
charakterizuje účel a náplň studií proveditelnosti, druhý dokument 
byl zpracován pro účely upřesnění požadavků na stanovení parame-
trů „NEL“ (nepolární extrahované látky) a parametru „Uhlovodíky 
C10-C40“ v rámci různých fází řešení starých ekologických zátěží. 
O rok později, v září 2008, vstoupil v platnost nový metodický 
pokyn MŽP „Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných míst“. Tento metodický pokyn je 
jedním ze závazných podkladů pro zpracování žádosti o podporu 
z operačního programu Životní prostředí 2007–2013, prioritní 
osa 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží. Všechny tyto 
dokumenty jsou nezbytné pro každého hydrogeologa, který se ve 
své činnosti sanačními pracemi zabývá.

Závěr
Hydrogeologie ve své původní průzkumné formě i v dnes hojně 

rozšířené formě aplikované vědecké disciplíny je určována a limito-
vána celou řadou právních přepisů různé právní síly. Tyto předpisy 
by měly hydrogeologům vymezovat jak předmět jejich práce, tj. 
především hydrogeologický výzkum a průzkum, tak ukazovat cestu 
k nekonfliktní mezioborové kooperaci především ve fázi aplikace 
výsledků svého zkoumání. Je tedy v zájmu nejen hydrogeologů tyto 
předpisy znát, dodržovat je a současně je využívat k co nejpřímější 
cestě při aplikaci výsledků hydrogeologického průzkumu a výzkumu 
do praktického života. Prezentovaný příspěvek charakterizuje právní 
rámec hydrogeologické činnosti a současně ukazuje, kde při aplikaci 
právních předpisů chybujeme anebo naopak, kde nám tyto předpisy 
chybějí. Dle mého názoru existují tři hlavní příčiny četných problémů 
a potíží. Tou první je neznalost, tou druhou určitá chronická boho-
rovnost řady hydrogeologů vyplývající z určitého odporu k uzančním 
disciplínám, tedy i k právu a tím třetím je tržní prostředí, do kterého 
byli hydrogeologové mnohdy proti své vůli zataženi.

Neznalost zákonů neomlouvá, jak zní klasické úsloví, ale platí 
i jiné úsloví, a to že kde není žalobce, není soudce. Proto většina 
pohřešků hydrogeologů proti právu, ať jsou to zákony, vyhlášky, nor-
my či metodické postupy, zůstává neodhalena, skryta někde v pod-
zemí. Situace jistě není tragická, protože příroda je neuvěřitelně 
adaptabilní, přesto je však věcí profesní etiky tento stav věci měnit 
a postupně zlepšovat. Hlavní roli zde musí sehrát Česká asociace 
hydrogeologů (www.cah.cz) sdružující valnou část hydrogeologické 
obce a forma cesty ke zlepšení je jednoznačná: průběžné vzdělávání, 
osvěta, přenos zkušeností a nepochybně i kontrola. 

Do jisté míry přezíravý přístup řady hydrogeologů k právu má 
nepochybně svůj původ v podstatě našeho oboru, navýsost pravdě-
podobnostního. Proč svazovat průzkum do pevných projektových, 
oznamovacích, povolovacích a schvalovacích obrysů, když po 
prvních metrech vrtání je všechno jinak? Jistě, ale při dobré znalosti 
práva lze v řadě případů najít postupy reflektující neočekávanou 
změnu přírodních podmínek. A pokud jsou některé předpisy zasta-
ralé a pro praxi nepoužitelné, je věcí profesní etiky tyto postupně 
měnit. I zde by důležitou roli měla sehrát Česká asociace hydro-
geologů a ve spolupráci s odpovědnými ministerstvy, případně se 
zákonodárci, hledat efektivní cesty řešení praktických problémů.

Poslední příčinu, tržní prostředí bez náležité kontroly tržních 
mechanismů a regulace jejich vlivu na směřování celých oborů, 
považuji za snad největší problém dnešní hydrogeologie. Jen se 
podívejme, jak se trh chová k regionálním hydrogeologickým prů-
zkumům, k výpočtům zásob podzemní vody, k obecné ochraně 
podzemních vod apod. To není přezíravost, to je totální ignorance! 
A jak to souvisí s právním prostředím? Asi tak, že žádný závazný 
právní předpis nepředepisuje povinnost pravidelně verifikovat 
a dále zpřesňovat výsledky regionálních průzkumů s výpočty zásob 
podzemní vody, asi tak, že žádný závazný dokument nenařizuje 
oprávněným osobám, tj. těm, které mají povolení k odběru vody, 
aby důsledky své podnikatelské činnosti konfrontovali s požadavky 
udržitelného rozvoje území, v daném případě s tvorbou přírodních 
zdrojů podzemní vody, asi tak, že pořizovatelé plánů rozvoje vodovo-

dů a kanalizací nebyli právně zavázání respektovat nebo svou činnost 
jakkoliv vázat na poznatky hydrogeologů atd. Profesní etika nám 
musí velet proti takovémuto stavu co nerozhodněji a co nejúčinněji 
protestovat a usilovat o nápravu, především nasazením vlastních sil, 
tj. mj. argumentační, osvětovou a publikační činností. 

Ale nehledejme příčinu pouze v nedostatcích současného práva. 
Trh nám nastavuje ještě jedno zrcadlo a pohled do něj je daleko 
bolestnější. To je naše vlastní činnost v existujícím právním pro-
středí. Kde je profesní etika, když navrhujeme nebo umožňujeme 
legalizovat studny propojující různé zvodně, bez funkčního těsnění 
a obsypů, s perforací dělanou pilkou a s ostatními parametry na 
hony odlišnými od závazných norem? Kde je profesní etika, když 
navrhujeme čerpací zkoušku v délce několika minut a s arogancí 
odmítneme souseda obávajícího se o svou studnu? Kde je profesní 
etika, když za průzkumné vydáváme dílo, které jsme nikdy neviděli 
a místní hydrogeologické poměry nezkoumali? To zpravidla není 
o neznalosti nebo o bohorovném přehlížení zákonů, to má na svě-
domí neregulovaný a nekontrolovaný trh. Jestliže se po republice 
potuluje možná sto vrtných souprav s cenami vystrojených studen 
do 1 000,– Kč/bm a jestliže je kryjí osoby s odbornou způsobilostí 
s denním honorářem 1 500,– Kč, tak to je tržní prostředí, kde se hyd-
rogeolog usilující o dodržení práva a profesní etiky nemůže uplatnit. 
Pokud z oboru neuteče, má jen dvě možnosti: buď se přizpůsobí 
hluboce podstandardním parametrům průzkumů a průzkumných 
děl, pak se automaticky zříká zásad profesní etiky, anebo si zachová 
svou odbornou tvář a pak to znamená přizpůsobit se tržním cenám, 
ale k hydrogeologii jako koníčku musí přidat ještě nějaký ten další 
výděleček. Je mnoho těch, kteří se potácejí mezi těmito možnostmi 
jenom proto, že obor hydrogeologický zatím nenašel tu společnou 
sílu a odvahu změnit tento stav věci. Jsem však hluboce přesvědčen, 
že brzká změna této „černé můry“ hydrogeologie je, resp. musí být 
v našich silách.
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OHGS s.r.o.

17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail seda@ohgs.cz

 tel:. 603 538 605 
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Hydrogeological works are not directed only by a geological or 
mining legislation, but during their practical implementation it is 
necessary to respect the wide range of other provisions in the field 
of the Water law, Building law, dealing with environmental pro-
tection, etc. The hydrogeological works should be adapted accor-
ding to these rules in terms of law but also in terms of substance. 
This is to ensure that the scope and results of hydrogeological 
works comply with the relevant legislation for hydrogeological 
services, since there is a reasonable doubt about the extent and 
level and their outcomes. 
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Souhrn
Článek prezentuje matematické modelování jako prostředek 

pro řešení komplexních hydrogeologických problémů ve složitých 
přírodních podmínkách. Cílem článku je poukázat na potenciální 
úskalí jednak v oblasti tvorby koncepčních modelů a volby vhod-
ných řídících rovnic popisujících fyzikálně-chemické procesy 
(s tím související volbu softwaru), jednak nejistoty spojené s vol-
bou vstupních parametrů a související nejistoty výstupů modelo-
vých řešení. Vzhledem k šíři problémů a specializaci autorů je člá-
nek zaměřen zejména na problematiku úloh proudění podzemní 
vody, částečně s aspekty, které se dotýkají řešení úloh transportu 
a interakce rozpuštěných látek v podzemních vodách.

1. Úvod
Matematické modely jsou v posledních desetiletích stále více 

využívány v mnoha oblastech přírodních a technických věd, oblasti 
hydrologie a hydrogeologie nevyjímaje. Matematické modely jsou 
prostředkem pro simulaci komplexních procesů, jimiž bezpochy-
by proudění podzemní a povrchové vody, jakož i transport látek 
ve vodách jsou. Možnosti jejich využití se díky rozvoji výpočetní 
techniky a aplikované matematiky a fyziky neustále rozšiřují, 
praktické aplikace však stále narážejí na řadu problémů. V tomto 
příspěvku bychom rádi diskutovali oblasti aplikací, zaměřené na 
podzemní vody včetně omezení a nejistot, vztažených buď k mož-
nostem simulovat komplexní procesy, nebo k reprezentativnosti 
vstupních dat.

Uvést výčet či klasifikaci modelů, aplikovaných na řešení hyd-
rogeologických problémů, je možné z různých pohledů – z hle-
diska účelu prováděné studie (sanace podzemních vod, výpočet 
zásob podzemních vod, podzemní stavitelství), z hlediska typu 
propustnosti horninového prostředí (průlinové, puklinové, průli-
nově-puklinové – tzv. duální, krasové prostředí) nebo také podle 
simulovaných fyzikálních procesů (proudění podzemních vod, 
transport rozpuštěných látek, přenos tepla aj.). 

Pro účely hodnocení možností matematických modelů v různých 
výše uvedených kombinacích je vhodné připomenout jednotlivé 
aspekty nebo dílčí kroky sestavení modelu – (a) definování cíle 
modelování, problémů řešení, (b) volba koncepčního modelu, jež je 
založena na znalosti geologického prostředí a fyzikálně-chemických 
procesů a vyplývá z ní odvození fyzikálně-matematického popisu 
jevů, tj. rovnice, a metody řešení (obojí najednou je obvykle vyme-
zeno použitím konkrétního softwarového systému, uvažujeme-li 
numerické řešení), (c) získání vstupních parametrů pro modelové 
řešení (geometrie prostředí, tj. vymezení hydrogeologických struk-
tur, fyzikální parametry horninového prostředí, např. hydraulická 
vodivost, disperzivita aj., okrajové podmínky), (d) kalibrace modelu, 
tj. nalezení takové sady vstupních parametrů modelu, která zajišťuje 
co nejlepší shodu výstupů numerického modelu a pozorování (hla-
diny podzemních vod, koncentrace polutantů apod.), (e) výpočet 
scénářů, variant.

Převážná část aplikací matematického modelování v hydrogeo-
logii spadá do jednoho z níže jmenovaných okruhů:
• řešení environmentálních zátěží – analýzy rizik a sanace pod-

zemních vod,
• regionální hydrogeologické studie – výpočet bilance zásob pod-

zemních vod, využitelného množství a jakosti,

• specifické aplikace – hlubinné ukládání vyhořelého jaderného 
paliva, řešení důlně-hydrogeologických problémů, podzemní 
stavitelství aj.
Vzhledem k šíři problémů se v tomto příspěvku zaměříme na 

vybrané oblasti, pokrývající specializace autorů. Z hlediska studo-
vaných fyzikálních jevů se zaměříme na úlohy proudění podzemní 
vody, částečně s jejich aspekty dotýkajícími se řešení úloh transpor-
tu a interakce rozpuštěných látek. 

Jelikož aplikace matematického modelování pro řešení proble-
matiky analýz rizik a sanací podzemních vod úzce souvisí s mode-
lováním reaktivního transportu polutantů v podzemních vodách, 
nebudeme se z výše uvedených důvodů danou problematikou 
v tomto příspěvku dále zabývat a soustředíme se na druhý a třetí 
okruh aplikací tak, jak byl vymezen výše.

2. Využití matematických modelů  
pro regionální hydrogeologické studie

Matematické modely jsou nejčastěji využívány v prediktivním 
smyslu, jsou požadovány predikce (předpovědi) chování geohyd-
rodynamického systému v reakci na předpokládané antropogenní 
zásahy či změny přírodních podmínek (vliv sucha, povodně aj.). 
Neocenitelný je ovšem i význam matematického modelování pro 
tvorbu hydrogeologické syntézy dané oblasti, jež umožňuje jednak 
prostorovou vizualizaci proudového pole, výpočet vodní bilance 
území – prognózy využitelných zásob podzemních vod aj. Mate-
matické modely pomáhají hodnotit reálnost našich koncepčních 
představ a spolu s analýzami citlivosti modelů jsou využitelné pro 
návrhy koncepce dalších hydrogeologických průzkumů. 

Aktuálně se v evropském měřítku využití matematického mode-
lování rozšiřuje zejména v souvislosti s řešením úkolů Rámcové 
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Rámcová směrnice pro 
vodní politiku definuje komplexní přístup k ochraně vod (povr-
chových a podzemních) a s ní spojených ekosystémů (mokřady), 
a to jak z hlediska kvality, tak i kvantity. Cílem směrnice je zvýšená 
a komplexní ochrana kvality i kvantity vod, prevence zhoršování 
a dosažení alespoň tzv. dobrého stavu vod a s nimi spojených eko-
systémů, jako základ pro trvale udržitelné užívání vod (vodní zdroje, 
rekreace, ekosystémy) a zmírňování následků povodní a sucha. 

Významné trvalé odběry podzemních vod ovlivňují hydraulic-
ké poměry, zásoby podzemních vod a někdy také kvalitu vod ve 
struktuře. Charakteristickým rysem ovlivnění regionální struktury 
po zahájení odběrů je postupný pokles hladin podzemní vody 
a velikosti její drenáže do povrchových vod v řádu let až desítek 
let. Míra ovlivnění jímáním je obvykle zastřena vlivem sezónního 
a víceletého režimního kolísání hladin a průtoků. Velikost odběrů 
je však omezena dostupným množstvím a kvalitou podzemní vody. 
Matematické modelování se stalo standardním nástrojem hodnocení 
všech výše uvedených dopadů. 

Realizace matematického modelu proudění podzemní vody 
a transportu rozpuštěných látek umožňuje:
• ověřit interpretaci geologické stavby, hydrogeologických a hyd-

rogeochemických podmínek studované lokality,
• simulovat proudění podzemní vody v přirozených (neovlivně-

ných) poměrech a při různých variantách odběrů podzemní vody. 
Z rozdílu výsledků simulace neovlivněného stavu a simulací 
s odběry lze stanovit míru hydraulického ovlivnění struktury 
jímáním a lze tak rovněž předcházet střetu zájmu s dalšími odbě-
rateli nebo ochranou přírody,

• stanovit bilanci množství (zásob) podzemní vody ve struktuře,
• stanovit směry a rychlosti proudění podzemní vody od oblastí 

infiltrace k místům drenáže,
• zhodnotit dlouhodobý vývoj vydatnosti jednotlivých zdrojů 

jímání, včetně posouzení vlivu sezónního kolísání vlivem časově 
nerovnoměrné dotace podzemních vod.
Z pohledu provozovatele odběrů a „správců“ podzemních vod 

lze pomocí odladěného modelu získat informace pro:
• optimální řízení jímání v jednotlivých vodních zdrojích, 
• nucené omezení odběrů (včetně stanovení dopadu omezení), 
• potřeby zvýšení jímaného množství podzemní vody (např. pro 

náhradní zásobení obyvatelstva), 
• návrh nebo úpravu monitoringu množství a jakosti jímaných 

podzemních vod z hlediska ochrany vodních zdrojů, 
• návrh ochranných pásem vodních zdrojů, 
• řešení havarijních situací v množství i jakosti podzemní vody.
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Při aplikaci hydrogeologických modelů narážíme na několik 
okruhů problémů. Doposud pouze na výzkumné úrovni a v regi-
onálně úzce vymezených oblastech, byl uplatněn tzv. holistický 
přístup k řešení vodního systému v rámci celého hydrologického 
oběhu. Tento přístup je náročný jak výpočetně, tak vzhledem ke 
komplexnosti vstupních parametrů. Z tohoto důvodu je většina 
aplikací soustředěna buď na řešení proudění podpovrchových 
(saturovaná, nesaturovaná zóna či kombinace) nebo povrchových 
vod. Z tohoto faktu vyplývá nutnost stanovit hranice tzv. modelové 
domény a okrajové podmínky, které definují výměnu hmoty a ener-
gií modelu s okolními systémy. Modelová doména by v ideálním 
případě měla pokrývat celou hydrogeologickou strukturu, čímž se 
fyzikálně zreálňuje popis hydrogeologických okrajových podmínek. 
Komplexní simulace chování systému pak ale stále vyžaduje kom-
binaci různých typů hydrologických a hydrogeologických modelů. 
Problémem může být skutečnost, že hydrogeologické struktury jsou 
většinou prostorově odlišné od povodí. 

Modelové řešení proudění podzemní vody je založeno na syntéze 
informací z oblasti geologie, hydrogeologie, hydrologie, klimatologie 
a geografie. Nároky na vstupní data a erudici „modelářů“ kriticky 
posoudit a zpracovat modelové vstupy představují zásadní limity 
úspěšné aplikace matematických modelů. 

Vstupem matematického modelu proudění podzemních vod a trans-
portu látek v podzemních vodách jsou následující okruhy dat:
• hydrogeologické a geometrické informace – mocnost, rozloha a ome-

zení kolektorů, izolátorů, poloizolátorů, okrajové podmínky,
• hydrologické informace – především informace o celkovém a pod-

zemním odtoku a srážkovém normálu,
• hydraulické charakteristiky – odporové a kapacitní parametry 

charakterizující modelované prostředí (koeficienty hydraulické 
vodivosti, storativity) včetně jejich prostorové variability,

• prostorová distribuce (horizontální a vertikální) tlakových pomě-
rů v prostoru modelové domény, odvozená na základě měření 
hladin podzemních vod,

• údaje o prostorové distribuci koncentrací vybraných látek a údaje 
o potenciálních zdrojích těchto látek (zdroje kontaminace),

• parametry transportních procesů – disperzivity prostředí, distri-
buční koeficienty (sorpce), reakční rychlosti.
Kvalita a množství vstupních dat zásadně ovlivňují spolehlivost 

výsledků modelového řešení.
Při simulaci přírodních systémů je nejčastěji cílem vytvořit 

model, schopný dostatečně přesně predikovat budoucí stavy, způso-
bené přirozenou změnou hydrologických a klimatických podmínek 
či antropogenním zásahem. V ideálním případě by modelové vstupy 
měly být přímo změřeny (včetně jejich variability) v terénu. Avšak 
ve skutečnosti jsou přímo měřitelné spíše výstupy modelového 
řešení (hladiny podzemích vod, koncentrace látek v podzemních 
vodách) než vstupy. Shoda výstupů modelového řešení s měřený-
mi hodnotami je dosažena kalibrací modelu, při které je nalezena 
taková sada vstupních parametrů modelu, která produkuje výstupy 
modelového řešení ve shodě s realitou (měřením) na požadované 
úrovni. Pouze kalibrovaný model lze použít pro kvalifikovanou 
předpověď odezvy systému v podmínkách, které ještě v lokalitě 
nenastaly, ale mohou potenciálně nastat (výrazné zvýšení odběru 
podzemní vody, rozložení jímacích objektů, snížená dotace pod-
zemních vod vlivem extrémního sucha apod.). 

Příkladem využívání regionálních simulací pro výpočet bilance 
zásob podzemních vod a optimalizace odběru podzemních vod 
z pohledu kvantity i kvality jsou simulace proudění podzemních 
vod a transportu rozpuštěných látek v oblastech HGR 2140 – Tře-
boňská pánev – jižní část [1], HGR 2151 – Třeboňská pánev – severní 
část [2], HGR 2160 – Budějovická pánev [3] aj..

3. Využití matematických modelů pro simulaci 
proudění a transportu kontaminace  
v důlním prostředí

Problematika simulace proudění a transportu kontaminace v důl-
ních vodách se v posledním období stala velmi aktuální zejména 
v souvislosti s uzavíráním dolů. Vzhledem k požadavkům na ochra-
nu hydrosféry vyvstává potřeba predikovat budoucí stavy, které 
můžeme předpokládat v horizontu let až desítek let po ukončení 
těžební činnosti.

Matematické modelování proudění v antropogenně narušeném 
masivu, ať už hlubinnou nebo povrchovou těžební činností, patří 
k velmi problematickým úlohám. Nenarušený horninový masiv 

má zpravidla průlinový nebo duální (průlinově-puklinový) typ 
pórovitosti. Vzhledem k měřítku pozorování, kdy modelová doména 
představuje ucelenou hydrogeologickou strukturu v přirozených 
okrajových podmínkách, zpravidla zahrnující celý dobývací prostor, 
je možno simulovat proudění běžnými modely proudění průlino-
vým prostředím s tektonicky narušenými zónami zvýšené, případně 
snížené propustnosti.

Jakmile je masiv hlubinně rozfárán, systém důlních děl vytváří 
volné prostory typu krasové pórovitosti a proudění pak má určitá 
specifika krasového typu. Matematické modelování je v tomto 
případě značně komplikováno, neboť proudění v rozměrných 
otevřených důlních dílech může být turbulentní. I v případě, že 
jsou stará důlní díla a dobývky likvidovány na zával či základkou, 
představují významné preferenční cesty s proměnlivými, obtížně 
odhadnutelnými hydraulickými charakteristikami. Kromě toho 
jsou hlubinné doly často situovány ve zpevněných horninách 
s významným podílem toku prostřednictvím tektoniky, který má 
pochopitelně v lokálním měřítku jiný charakter než proudění 
v průlinovém prostředí. 

Korektní obhajitelný koncept modelování proudění v důlním 
prostředí závisí na měřítku pozorování. V modelech regionálních 
měřítek jsou výpočty založené na vodní bilanci dolu pravděpodobně 
stejně přínosné jako alternativní techniky standardních modelů 
proudění průlinovým prostředím. Pro simulaci proudění v lokálním 
měřítku je k dispozici velmi málo publikovaných výsledků. Jedním 
z nich je např. fyzikálně založený koncept simulace zatápění dolu 
[4], kde 3-D síť důlních děl je simulována prostřednictvím variabilně 
saturovaného 3-D průlinového prostředí.

Běžně aplikované modely proudění podzemních vod (např. 
MODFLOW) neumožňují korektní simulaci proudění v prostředí 
s duální pórovitostí, tj. preferenčním tokem podél tektoniky či 
liniových prvků důlních děl společně s průlinovým prouděním hor-
ninovou matricí. Aplikace modelů proudění v puklinovém prostředí 
(e.g. FEFLOW, FRAC3DVS, FRACTRAN, NETFLO, SWIFT, etc.) na 
důlní podmínky je velmi limitována jednak vzhledem ke komplex-
nosti a náročnosti takových modelů, tak i vzhledem k nedostatku 
vstupních dat, zejména kvantitativních. 

Spolehlivý model musí být podložen spolehlivými daty. Kon-
cepční model musí být založen na znalosti prostorové variability 
hydraulických parametrů horninového masivu a funkce okrajových 
podmínek. Realistický popis heterogenity a anizotropie hydraulic-
kých parametrů je obecný problém všech aplikací matematického 
modelování, jenž je řešen prostřednictvím kalibrace a validace 
modelů. Zvýšení spolehlivosti kalibrace je možné zahrnutím infor-
mací o vodní bilanci ložiska resp. průtoků masívem. Vzhledem 
k zčásti neřízenému odvodňování je vodní bilance dolu zatížena 
chybou v desítkách až stovkách procent. 

V případě hydraulicky zatíženého prostředí je významná také 
vertikální komponenta proudění podzemních vod, což vyžaduje 
aplikaci třídimenzionálních modelů. Komplexnost datových vstupů 
v těchto případech roste, zejména ve vztahu ke znalosti anizotropie 
prostředí. 

Za přírodních podmínek narušených důlní činností je diskuta-
bilní možnost stanovení přirozené anizotropie prostředí. Stopovací 
zkoušky, které by verifikovaly koncepční předpoklady, jsou náročné 
a v důlních podmínkách prováděné jen vzácně (v České republice 
např. [5]). Využití stopovacích zkoušek na zatopených dolech 
bylo dokumentováno např. v práci [6]. Možným důvodem malého 
počtu publikovaných výsledků by mohl být fakt, že řada stopova-
cích zkoušek provedených v důlním prostředí byla neúspěšná či 
jen částečně úspěšná [7]. Vedle toho je prakticky nemožné odlišit 
antropogenní vlivy od přirozeného pozadí. 

Geologické průzkumy v hornických oblastech započaly v období, 
kdy nebyly k dispozici moderní průzkumné metody. Proto je také 
značně variabilní hustota a spolehlivost geologických informací. 
Řada informací má charakter odborného odhadu s velmi nízkou 
spolehlivostí. To je často i případ informací týkajících se neřízeného 
odvodňování. 

Každý věrohodně kalibrovaný model proudění podzemních 
vod musí být založen na korektně stanovené vodní bilanci. Vodní 
bilance dolu má řadu komponent, většina z nich je obtížně kvan-
tifikovatelná, neboť představuje neměřitelné hodnoty. Většina 
hydrogeologických posouzení je založena na měření množství vod 
čerpaných na povrch. Tyto hodnoty jsou někdy mylně vydávány 
za důlní přítoky.



289vh 8/2009

Přes výše uvedené argumenty je nutno konstatovat, že úloha 
matematického modelování při řešení složitých důlně-hydroge-
ologických problémů je nezastupitelná. Využití matematického 
modelování při reálných představách o struktuře, okrajových 
podmínkách, infiltrační a drenážní oblasti je cenné při tvorbě 
a ověřování koncepčních modelů. Matematické modelování je 
i jediným možným prostředkem pro hodnocení důsledků hydrau-
lických zásahů a jejich interference, a to i na úrovni spolehlivosti, 
již tyto aplikace mají.

Příkladem aplikací matematického modelování při řešení důl-
ně-hydrogeologických problémů jsou např. simulace důsledku 
odvodňování hlubinných dolů ostravsko-karvinského revíru včetně 
simulací kolapsových stavů [8,9], modelování pro optimalizaci 
odvodňování povrchových dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi 
[10] nebo simulace proudění podzemních vod na zatopeném ura-
novém ložisku Olší-Drahonín – model FEFLOW [11]. 

4. Modelování reaktivního transportu 
Simulace transportu rozpuštěných látek je relativně velmi častou 

aplikací matematických modelů v hydrogeologii. Může se jednat 
o úlohy z kontaminační hydrogeologie, spočívající v prognóze šíření 
znečišťujících látek v hydrogeologickém kolektoru, nebo naopak, 
o zpětné trasování známého kontaminačního mraku s cílem najít 
zdroj nebo ohnisko znečištění. Další úlohou může být například 
odhad ředění znečišťujících látek, vstupujících do vodního zdroje 
nebo jiného recipientu, za účelem stanovení cílových limitů pro 
sanační zásah v ohnisku znečištění. 

Simulace transportu rozpuštěných látek může rovněž přispět 
k validaci a zpřesnění modelového řešení proudění podzemní 
vody. Kritériem správnosti modelového řešení je zpravidla shoda 
naměřených hodnot úrovně hladiny podzemní vody a vodní bilan-
ce s výsledky modelového řešení. Pro reálné systémy (kolektory), 
zejména pro ty, ve kterých je proudění simulováno pro tzv. ustá-
lený stav (steady state) však platí, že modelové řešení nemusí být 
jednoznačné. To znamená, že shody modelovaných a naměřených 
hodnot může model dosahovat pro několik (v některých případech 
i nekonečně mnoho) kombinací vstupních parametrů, které použí-
váme pro kalibraci modelového řešení. V praxi není výjimečná 
situace, kdy nejlepší shodu naměřených hodnot s výsledky modelu 
poskytuje z hlediska reality zcela nesmyslná kombinace vstupních 
parametrů. Zpravidla však platí, že modelové řešení, které kromě 
shody vodní bilance a úrovní hladiny podzemní vody vykazuje rov-
něž shodu v časovém a plošném vývoji koncentrací rozpuštěných 
látek, je jednoznačné a správné. 

Z tohoto hlediska je ovšem poměrně nepříjemné, že spektrum 
látek, jejichž transport je obecně možné simulovat jako konzerva-
tivní, tj. bez potřeby zohlednění chemických interakcí, je poměrně 
velmi úzké. Ze základních anorganických složek, běžně se vysky-
tujících a analyzovaných v podzemních vodách, se jedná prakticky 
pouze o chloridy. Všechny ostatní základní složky, ať se jedná 
o kationty (Ca, Mg, Na, K, ...), tak i anionty (sírany, hydrogenuhliči-
tany,…), se mohou účastnit, a také účastní, v geologickém prostředí 
celé řady interakcí. Může se jednat o srážení a rozpouštění mine-
rálů, oxidačně-redukční děje, komplexaci v roztoku a na povrchu 
minerálních fází, iontovýměnu, atd. Na druhou stranu je vhodné do 
modelu zahrnout pouze minimální možný počet složek, a to zejmé-
na z důvodu snížení počtu nezbytných vstupních parametrů. 

Pro každý simulovaný systém (kolektor) je důležitá rovněž dyna-
mika probíhajících dějů, časové měřítko. Například, pokud chceme 
simulovat transport tritia (3H), s poločasem rozpadu 4 500 dní, 
v kolektoru po dobu 20 let (7 300 dnů), budou změny v jeho kon-
centraci v důsledku radioaktivního rozpadu významné. Na druhou 
stranu, koncentraci jiného radioizotopu, draslíku 40K, s poločasem 
rozpadu 1,248.109 let, bude možné ve stejném časovém měřítku 
pokládat za konstantní, konzervativní. 

Podobně je nutné přistupovat i k dalším úlohám. Při simulaci 
transportu rozpuštěných ropných uhlovodíků, například v důsledku 
úniku automobilového benzínu, bude většina složek podléhat sorpci 
a biodegradaci v horninovém prostředí. Jako konzervativní látky, tj. 
v tomto případě nepodléhající biodegradaci ani sorpci, se však ve 
většině případů budou chovat aditiva přidávaná do uhlovodíkových 
paliv, obvykle například methyl-terc-buthyl ether (MTBE).

Je tedy zřejmé, že stejně tak jako při ostatních aplikacích, je 
simulace transportu rozpuštěných látek v systémech s proudící 
podzemní vodou závislá na úrovni našeho porozumění modelo-

vaného systému. V tomto případě je však úroveň modelu závislá 
rovněž na způsobu, jakým jsou fyzikální a chemické interakce 
implementovány do zvoleného softwaru, a v neposlední řadě na 
výkonnosti použitého počítače. 

Patrně nejjednodušší metodou simulace transportu rozpuštěných 
látek je prostý výpočet proudnic, nebo také trajektorií vodních částic 
v kolektoru. Metoda bývá často nazývána „particle tracking“ a je 
implementována prakticky do všech softwarových produktů pro 
modelování. Pro patrně nejčastěji používaný model proudění pod-
zemní vody v porézním prostředí MODFLOW se jedná o nadstavbu 
MODPATH. I přesto, že se jedná o velmi jednoduchý transportní 
model, může být velmi užitečný právě pro odhad doběhových 
dob znečištění do recipientu nebo do vodního zdroje, pro výpočet 
oblastí, ze kterých může být ohrožen jímaný objekt znečištění, nebo 
pro kalibraci modelu proudění. 

Další programem hojně využívaným pro simulaci transportu 
rozpuštěných látek, včetně jednoduchých interakcí, je MT3D-MS. 
Jedná se o transportní nadstavbu MODFLOW, program, umožňující 
souběžnou simulaci transportu několika rozpuštěných látek a jed-
noduché interakce, zahrnující rovnovážnou a kineticky omezenou 
sorpci, a reverzibilní a irreverzibilní reakce probíhající podle 
kinetiky I. řádu. 

Z programu MT3D-MS vychází několik známých programů pro 
simulaci reaktivního transportu, které využívají propracovanější 
metody simulace probíhajících procesů, zahrnující vzájemné 
reakce transportovaných, popřípadě i nemobilních složek. Pří-
kladem mohou být modely RT3D a SEAM3D, zaměřené prioritně 
na simulaci přirozené biodegradace ropných, nebo chlorovaných 
uhlovodíků v kolektoru. Kinetické vyjádření reakcí vychází z empi-
rických vztahů pro růst mikroorganizmů, popřípadě pro kinetiku 
enzymatických reakcí (tzv. Monodova, popř. Michaelis-Mentenové 
kinetika). I tyto modely vycházejí z přímého popisu stechiometricky 
probíhajících reakcí, bez možnosti zohlednění vedlejších dějů a dal-
ších podmínek v kolektoru. Jejich výhodou je však relativně malý 
počet potřebných vstupních parametrů a velmi dobrá použitelnost 
pro řadu úloh z kontaminační hydrogeologie.

Specifickou skupinou modelů jsou programy, kombinující trans-
portní modul, založený na některém z osvědčených programů 
pro simulaci souběžného transportu velkého počtu rozpuštěných 
složek a hydrochemického modulu, určeného k výpočtu chemic-
kých interakcí na základě zákonů chemické termodynamiky. Jako 
hydrochemický modul je často využíván hydrogeochemický model 
PHREEQC (například v programech PHAST, nebo PHT3D). Velkou 
výhodou je obecná použitelnost tohoto typu programů pro simulaci 
reakcí anorganických i organických látek, včetně heterogenních 
reakcí. Nevýhodou je vysoká náročnost na vstupní data a především 
na kvalitní formulaci koncepčního modelu, tj. na popis modelova-
ného systému jako soustavy vzájemně propojených chemických 
reakcí, probíhajících v hydrogeologickém kolektoru. S tím je spo-
jena i vysoká náročnost na výpočetní výkon. 

Simulace reaktivního transportu má i řadu dalších specifik. Při-
pravovanému modelu reaktivního transportu je například nutné 
přizpůsobit i návrh rozdělení modelového území do výpočetní sítě 
nebo gridu. Dělení musí být zpravidla mnohem jemnější než v pří-
padě modelů proudění, tak, aby odpovídalo měřítku modelovaných 
jevů. V praxi tak nelze použít při simulaci přirozené biodegradace 
ropných uhlovodíků v horninovém prostředí, například jednu 
modelovou vrstvu pro několikametrový kolektor, ale rozlišení 
výpočetního gridu musí být v některých případech i řádově menší. 
Z tohoto důvodu není neobvyklé, že simulace reaktivního transpor-
tu rozpuštěných látek bývá aplikována pouze pro část domény, pro 
kterou je zpracován model proudění podzemní vody.

I přes svoji relativní složitost mohou modely reaktivního trans-
portu být při řešení hydrogeologických úloh značným přínosem, 
a to jak při analýze a interpretaci studovaného systému, tak i při 
odhadech budoucího vývoje nebo reakci simulovaného systému 
na vnější zásah. Předpokladem pro úspěšnou aplikaci modelu je, 
tak jako v jiných úlohách, kvalitně zpracovaný a podložený kon-
cepční model.

5. Využití matematických modelů pro simulaci 
proudění a transportu kontaminace v puklinovém 
horninovém prostředí 

Modelování proudění a dalších jevů v puklinovém prostředí 
(typicky rozpukaný masiv z kompaktní horniny jako žula), v porov-
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nání s „klasickými“ úlohami v průlinovém prostředí sedimentár-
ních hornin, má zásadní odlišnosti jak z hlediska matematického 
popisu a jeho řešení, tak z hlediska získávání vstupních dat a jejich 
charakteru. Společné rysy jsou s obecněji pojatým prostředím 
s preferenčními cestami, jak bylo zmíněno pro důlní a krasové 
prostředí.

Odlišnost a příčina složitosti v případě matematického popisu 
je především pro modely s diskrétní puklinovou sítí (viz klasifi-
kace níže), kdy se jedná o velmi složitou geometrickou strukturu 
a v užším smyslu o jinou pohybovou rovnici (Hakenův-Poiseuilleův 
zákon), i když interpretovatelnou při vhodné definici koeficientů 
stejně jako Darcyho zákon. Použití modelu ekvivalentního kontinua 
je sice formálně ekvivalentní modelům průlinového prostředí, ale 
zůstává rozdíl v charakteru a získávání hydraulických parametrů 
horninového prostředí, diskutovaný v širším kontextu níže. 

Problematika je prezentována v řadě monografií (např. [12]), 
možnostmi a omezeními modelů se zabývají též přehledové články 
[13,14]. Obvykle uváděné základní členění metodik modelování je 
následující:
• ekvivalentní průlinové prostředí – vhodné pro modely regionální, 

obecně nejméně přesné, ale nejméně náročné na data a nevyžadu-
je nutně speciální simulační program,

• prostředí s dvojí pórovitostí – rozšíření výše uvedeného do podo-
by dvojího kontinua, samostatně pro síť puklin a horninovou 
matrici, což umožní lépe vystihnout kontrast mezi rychlým tokem 
v puklině a akumulací v horninové matrici, především u úloh 
transportu látky,

• diskrétní puklinové sítě (deterministické nebo stochastické) – geo-
metrií modelu je síť jednotlivých puklin, teoreticky nejpřesnější 
reprezentace, ale praktické použití je omezeno existencí popisu 
poloh a charakteristik puklin a výpočetní náročností (vhodné pro 
modely v lokálním měřítku).
Vedle toho existují dílčí alternativy uvedených přístupů (např. 

sítě kanálů místo sítí puklin) i zobecňující přístupy, např. přirozená 
kombinace diskrétní sítě pro významné pukliny nebo tektonické 
poruchy s ekvivalentním kontinuem pro síť méně významných 
puklin. Autoři [15] používají označení multidimenzionální model, 
terminologie však zde není ustálená.

Stejně jako u jiných oblastí, existuje řada simulačních softwarů, 
oproti úlohám v průlinovém prostředí však nelze určit některý 
jako zavedený standard. Kromě výše zmíněných jsou příkladem 
na použití diskrétní puklinové sítě NAPSAC (jako součást balíku 
Connectflow obsahujícího též program pro průlinové prostředí 
NAMMU) a FracMan/MAFIC (rozsáhlý balík včetně např. nástrojů 
na analýzu měření a preprocesing puklinových sítí podle statistik 
apod.). Odlišné řešení používá FEFLOW – „doplnění“ diskrétních 
puklin k modelu založenému na kontinuu. Zároveň je tento soft-
ware specifický důslednou stavbou na pokročilých matematických 
metodách a jejich dokumentováním. Široký výčet konceptů a simu-
lačních kódů, ale již ne úplně aktuální, podává [16].

Vstupní data, diskutovaná výše jako jeden ze zásadních obtíží při 
modelování, jsou v případě modelů puklinového prostředí problé-
mem ještě závažnějším. Obecně jde o jejich jinou strukturu a řádově 
větší množství (databáze nebo statistický popis poloh, velikostí, 
orientace a hydraulických vlastností jednotlivých puklin), škálová 
závislost (jednak principiální rozdíl mezi vlastnostmi prostředí in-situ 
a laboratorním vzorkem, jednak rozdílné definice REV pro ekvivalent-
ní kontinuum), nutnost transformace dat mezi různými typy modelů 
(diskrétní síť nebo ekvivalentní kontinuum) a v jejím důsledku např. 
„uměle“ generovaná nehomogenita nebo anizotropie.

Získávání dat v terénu pak kromě zmíněné škálové závislosti 
komplikuje velmi malá propustnost prostředí vyžadující speciální 
měřící techniku (velmi malé průtoky). Obvykle je nutné zapojení 
dalších geovědních oborů pro korektní zobecnění vlastností z jed-
norázových testů a dílčích dat. Lze sice teoreticky předpovědět hyd-
raulickou vodivost z četnosti a šířky (rozevření) puklin, ale v praxi 
je nutno vzít v úvahu např. jejich genezi (typ tektoniky, přítomnost 
a charakter výplně apod.). Rozsáhlým problémem je samo zpraco-
vání dat o polohách puklin z vrtných jader a dalších pozorování 
a využití pro generování stochastických diskrétních puklinových 
sítí nebo výpočet parametrů ekvivalentního kontinua [17].

V ČR byly v oblasti modelování v prostředí rozpukaného granitu 
realizovány např. tyto významné projekty:
• interpretace hydraulických testů (VTZ) Potůčky-Podlesí [18] 

– pomocí modelu s diskrétní puklinovou sítí (rozměr v desítkách 

metrů, varianty s 15–25 stochastickými puklinami a 2 determinis-
tickými generovanými na základě dat z vrtných jader) dosaženo 
shody v řádu prvních desítek procent, což bylo hodnoceno jako 
adekvátní jednoduchému modelu,

• interpretace hydraulických testů Melechov [19] – pomocí mul-
tidimenzionálního modelu (program FLOW123D vyvinutý na 
pracovišti citovaných autorů, na Technické univerzitě v Liberci), 
v kilometrové škále, 6 deterministických „puklin“ (tektonické 
linie), po kalibraci shoda v řádu prvních desítek procent,

• projekt „Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér 
na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště“, pod-
porovaný MPO [20] – modelování laboratorních testů na bloku 
s uměle vytvořenou puklinou pomocí diskrétní sítě (NAPSAC) 
a kombinace kontinua s diskrétní puklinou (FEFLOW) vykazova-
lo dobrou shodu, terénní testy jsou v běhu a výsledky modelování 
nebyly zatím publikovány.
Výzkum metodik modelování pro puklinové prostředí byl v po-

sledních desetiletích motivován mimo jiné plánovaným využitím 
kompaktních žul jako prostředí pro geologické ukládání vyhořelého 
jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů [21], což je i případ výše 
zmíněných tří studií. Modelování v kontextu hlubinných úložišť má 
navíc ještě další specifika a obtíže: dimenze úlohy (větší vertikální 
rozsah díky poloze ve velké hloubce), časová škála (100 tisíc let, tj. 
o několik řádů více než běžné), větší vliv sdružených jevů (teplo, 
napjatost, geochemické procesy mění hydraulické vlastnosti i hnací 
síly proudění). Hydrogeologické úlohy jsou jen dílčí část v celé ana-
lýze bezpečnosti úložiště a navazují na modely tzv. blízkého pole 
(komplexní procesy ovlivňující únik látek v podobě tzv. zdrojového 
členu) na jedné straně a ovlivnění biosféry na straně druhé. 

6. Závěr
Matematické modelování hydrogeologických procesů je nároč-

nou interdisciplinární činností. Přestože nezastupitelnost mate-
matických modelů při řešení komplexních problémů ve složitých 
hydrogeologických podmínkách je dnes neoddiskutovatelná, jejich 
úspěšná aplikace je podmíněna několika faktory na straně „mode-
lářů“ i odběratelů či zadavatelů (hydrogeologové, hydrologové, 
vodohospodáři). Na straně modelářů je nutno věnovat pozornost 
korektnímu sestavení koncepčního modelu (s dobrou znalostí 
lokality), volbě vhodného softwaru (resp. řídící rovnice popisující 
fyzikálně-chemické procesy) a definování zjednodušujících předpo-
kladů, na kterých je modelové řešení založeno. Pozornost musí být 
věnována kalibraci modelu (hladinové i bilanční kritérium) a ana-
lýze nejistot. Tím je možno předcházet deziluzi zadavatelů, kteří 
mohou v některých případech cítit nesplnění jejich očekávání.

Na straně zadavatelů (hydrogeologů, vodohospodářů) by byla 
přínosná znalost nároků hydrogeologických modelů na vstupní 
data, což může být zohledněno již ve fázi průzkumů. Pro komuni-
kaci obou skupin by bylo dále prospěšné, aby odborná komunita 
byla seznámena s možnostmi (ale i omezeními) matematického 
modelování, z čehož poté vyplyne zadání realistických cílů pro 
modelování. 
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The paper presents mathematical modeling as an appropriate 
tool for solving complex hydrogeological problems under com-
plicated natural conditions. The aim of the paper is to point out 
the potential pitfalls both in the field of conceptual models design 
and the selection of appropriate governing equations of physi-
cal-chemical processes (connected with software selection), and 
uncertainties in input parameters resulting in the model outputs 
uncertainties. In relation to the wide range of problems and exper-
tise of authors, the paper deals especially with groundwater flow 
solution, partially with the associated aspects of solute transport 
in groundwater. 

Hrozí nedostatek vody ve veřejných 
vodovodech?

Hrozba nedostatku vody pro zásobování obyvatel je zcela 
reálná. Nedostatek může mít řadu příčin. Novým fenoménem je 
v České republice nedostatek vody způsobený upřednostňováním 
zájmů ochrany přírody před zásobováním obyvatel pitnou vodou 
z veřejných vodovodů. Česká legislativa není vůbec na déle trvají-
cí nedostatek vody pro veřejnou potřebu připravena a neřeší jej. 

Úvod
Zásobování obyvatel vodou není definováno jako veřejný zájem. 

Veřejným zájmem je podle § 1 odst.2 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, pouze zřizování a provozování vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, tedy budování infrastruk-
tury a její provozování. S tím zjevně souvisí v ČR poměrně častý 
názor, že zásobování obyvatel vodou z veřejného vodovodu je stejné 
podnikání jako distribuce a prodej elektřiny či plynu. Základem 
tohoto názoru je zcela mylný předpoklad, že vodu je možno vyrobit 
jako elektřinu, nakoupit do zásoby na mnoho týdnů jako plyn a její 
nedostatek může být pouze „přechodný“ (§ 109 zákona 254/2001 
Sb., o vodách). „Přechodný“ je chápáno jako krátkodobý, povinnost 
zajistit opatření k nápravě je v případě mnohaletého deficitu srážek 

či nevratného znečištění zdrojů spíše pro trpké zasmání. Větru dešti 
neporučíme a klimatické změny byly, jsou a budou. Vybudování 
nových zdrojů (např. nádrží) a příslušných kilometrů potrubí je 
otázka spíše desetiletí než let. I zákon 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení, zná pouze zásobování obyvatel pitnou vodou při krizích 
z jiných příčin, např. při evakuaci obyvatel z důvodů průmyslových 
havárií apod. Jedná se o příděl 5–10 litrů na osobu a den. 

Rozumné státy připravují adaptační strategie pro nedostatek vody. 
Ne tak ČR. Voda je jen jedna, ale státní správa je v ČR roztříštěna, ges-
ce je pod dvěma rezorty (MŽP a MZe) a ochrana přírody je upřednost-
ňována před potřebami obyvatel. Neexistují postupy a rozhodovací 
pravomoci pro případ dlouhodobého nedostatku vody ve zdrojích pro 
veřejné vodovody. Je třeba si uvědomit, že ve veřejných vodovodech 
musí být vždy voda vyhovující legislativním požadavkům na vodu 
pitnou. Na pití a vaření je průměrně využito pouze cca 10 % z celkové 
spotřeby, zbytek je na koupání, splachování záchodů, úklid apod. 
Na veřejném vodovodu je zpravidla závislé i požární zabezpečení. 
Přerušení dodávek vody by proto mělo dalekosáhlé důsledky, zejména 
pro život lidí v městských výškových domech.

Nedostatek vody
Příčiny zdánlivého nedostatku vody:

Ekonomické. Záložní zdroje vody jsou zpoplatňovány stejně jako 
využívané zdroje, musí být placena záloha za povolené množství 
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a přeplatek za neodebrané množství je vrácen až po ročním vyúč-
tování. Záložní zdroj tak provozovateli vodovodu váže nemalé 
prostředky. Tlak populistů nutí některé vodárenské společnosti 
k udržování nízké ceny vodného. To vede ke snižování povoleného 
množství ve všech zdrojích na nejnižší nutnou úroveň. V případě 
zvyšování poplatků za odběry vod bude tlak na snižování povolené-
ho množství ještě větší. Přitom není možnost ani v krizi čerpat více, 
než je povolené množství. Sankce za překročení povolení (50 Kč za 
každý m3) nelze zrušit. Krizová legislativa řeší jen příděly vody na 
pití a vaření, nikoliv dodávky vody pro veřejné vodovody.

Upřednostňování ochrany přírody před zájmy obyvatel. Zdroje 
vody jsou ve většině případů v lokalitách, které jsou chráněny dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při obnovo-
vání povolení k čerpání vody pak dochází ke střetu 
mezi zásobováním obyvatel vodou a ochranou 
přírody. Přitom § 1 tohoto zákona zní: „Účelem 
zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastní-
ků a správců pozemků přispět k udržení a obnově 
přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti 
forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému 
hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu 
s právem Evropských společenství v České republice 
soustavu NATURA 2000. Přitom je nutno zohlednit 
hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel 
a regionální a místní poměry.“ Chráněná území 
jsou nyní ochránci přírody pojímána jako botanické 
a zoologické zahrady, které je nutno zafixovat v určité 
podobě (zpravidla není vůbec zdůvodněno, proč prá-
vě v takové a ne jiné), a to bez ohledu na klimatické 
změny a náklady s tím spojené. V současné hospo-
dářské recesi a propadu příjmů veřejných rozpočtů je 
více než kdy jindy nutné peníze daňových poplatníků vynakládat 
účelně a stanovit uvážlivě cíle ochrany přírody a jim přizpůsobit 
plány péče o příslušné lokality. Zásobování obyvatel kvalitní pit-
nou vodou přitom musí být bráno v úvahu. Zákon 167/2008 Sb., 
o předcházení ekologické újmě, přisuzuje vinu za případné změny 
biodiverzity pouze lidské činnosti, což v praxi znamená, že změny 
biodiverzity v okolí vodního zdroje budou přičítány pouze čerpání 
vody a ČIŽP může provozovateli vodovodu uložit pokutu 1–5 mili-
onů Kč. Provozovatel přitom není za nedostatek srážek odpovědný 
a nemůže je ovlivnit. Současná legislativa neumožňuje omezení 
z titulu ochrany přírody zrušit ani v případě, že je vody ve zdroji 
z hydrologického hlediska dostatek. 

Příčiny skutečného nedostatku vody
Znečištění zdrojů. V ČR se stále zvyšuje počet znečištěných 

zdrojů vody. Jde o důsledek bezstarostného nakládání s chemický-
mi látkami, přípravky a odpady v minulém i předminulém století. 
Tento trend bude pokračovat i proto, že jsou stále zpřísňovány 
požadavky na kvalitu pitné vody a rozšiřovány sledované parametry 
znečištění. Rozvojové dokumenty, včetně krajských plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací, to zpravidla řeší „na papíře“ připojením na 
vodárenské soustavy, aniž by bylo odpovědně bilancováno, zda 
zdroje vody jsou dostatečné a jak je zajištěno zásobování obyvatel 
v případě výpadku některého ze zásadních zdrojů na této soustavě. 
Potenciální riziko představují také hloubkové vrty pro tepelná čerpa-
dla. Snaha zjednodušit jejich povolování pod záminkou snižování 
administrativní zátěže je nezodpovědná.

Dlouhodobý deficit srážek a jejich nepříznivé rozložení v čase. 
Některé lokality v ČR pustoší bleskové povodně, které jsou pro 
doplnění podzemních zdrojů vody bezvýznamné, někde se pro-

jevuje několikaletý deficit zimních srážek, pro doplňování zdrojů 
zásadních. V mnohých řekách jsou v letním období opakovaně níz-
ké průtoky. Každý z nás ve škole slyšel, že jsme „střechou Evropy“, 
tedy v podstatě závislí na srážkách. O to je důležitější odpovědný, 
odborný, nezaujatý a různými zájmovými skupinami neovlivněný 
přístup k řešení nedostatku vody. 

Vodárenská soustava Východní Čechy
Výše uvedené skutečnosti lze doložit situací na Vodárenské 

soustavě Východní Čechy (VSVČ). Zásobuje cca 470 tisíc obyvatel, 
princip je v zásobování aglomerace Hradec Králové – Pardubice (přes 
300 tisíc obyvatel), kde je zdrojů kvalitní vody nedostatek, vodou 
z okrajových částí (Náchodsko, Chrudimsko). Průměrná spotřeba 

vody se v aglomeraci pohybuje kolem 90 l na osobu 
a den. Od roku 1989 klesla o 40 %. Ztráty vody jsou 
v aglomeraci 13–15%, další snižování je ekonomicky 
neúnosné (za obrovských nákladů lze dosáhnout jen 
velmi malého zlepšení).

Na VSVČ se vyskytují všechny výše uvedené pří-
činy nedostatku vody. V současné době má v ročním 
průměru rezervu pouze 32 %, v období 21. 3. až 15. 7. 
je rezerva nulová. Ztráta rezerv v tomto období je 
způsobena prodloužením zákazu zaklesnutí hladiny 
podzemní vody pod stanovenou hodnotu ve zdrojové 
oblasti Litá do léta. Jedná se o omezení z hlediska 
ochrany přírody, nikoliv kvůli hydrologickému nedo-
statku vody. Hrozba nedostatku vody je na VSVČ 
reálná a akutní. Proto byla při Bezpečnostní radě města 
Hradec Králové zřízena pracovní skupina pro řešení 
krizové situace B 4.14. Narušení dodávek pitné vody 
velkého rozsahu. Rok byla analyzována legislativa 

a data provozovatelů i ČHMÚ. Byly navrženy, obdobně jako je tomu 
u povodní, tři stupně aktivity pro případ nedostatku vody ve zdrojo-
vé oblasti Litá. Jsou vázány na hladinu podzemní vody v čerpáním 
neovlivněném vrtu státní monitorovací sítě. BDĚLOST – hladina 
podzemní vody dosáhla 60% čáry překročení, POHOTOVOST – 80%, 
NOUZE – 90%. Tento návrh (princip) je třeba ověřit na jiných úze-
mích a zdrojích a připravit potřebné změny legislativy. Na rozdíl od 
povodní se jedná o území překračující i hranice krajů, proto případné 
komise pro řešení sucha i pravomoci pro vyhlašování stavu nouze, 
případně krize, musí tuto skutečnost respektovat.

Závěr
Boj s klimatickými změnami nelze vyhrát. Proto je mimořád-

ně důležité, aby ČR definovala zásobování obyvatel vodou jako 
veřejný zájem, bezodkladně připravila reálnou adaptační strategii 
a definovala cíle a postupy v ochraně přírody. Dále musí být legis-
lativně zakotveny priority, pravomoci a odpovědnosti pro racionální 
a efektivní zvládání nedostatku vody. Jednou z příčin bude dříve či 
později nedostatek srážek či jejich nevhodné rozložení v čase. V této 
souvislosti je nezodpovědné rušit územní rezervy pro případné 
stavby akumulace vod, které byly našimi předky prozíravě zřízeny 
a chráněny po dlouhá desetiletí.

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora města Hradec Králové

předsedkyně představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
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MEMBRÁNOVÉ ÚPRAVNY VODY AMAYA
Společnost ENVI-PUR, s.r.o., jako renomovaný dodavatel čistí-

ren odpadních vod, se v posledních letech dostává stále více do 
povědomí odborné veřejnosti i jako dodavatel technologických 
celků pro úpravu vody. V minulých letech realizovala částečné 
i kompletní dodávky technologické části pro rekonstrukce úpraven 
vody (ÚV) Milence, Hradiště, Plzeň, Mostiště, Frenštát–Bystré, 
Lednice, Mariánské Lázně, Štítary, Špindlerův Mlýn a další. 

Na posledním veletrhu WAT-ENVI byla představena novinka 
vývojového oddělení společnosti ENVI-PUR, s.r.o., úpravna vody 
AMAYA, využívající v separačním stupni vlastnosti keramických 
mikrofiltračních membrán. Tento produkt je podrobněji předsta-
ven v tomto článku.

Mikrofiltrace na keramických membránách – 
technologie budoucnosti

Společnost ENVI-PUR, s.r.o., ve spolupráci s japonskou firmou 
METAWATER, nabízí dodávky úpraven vody s technologií mik-
rofiltrace (MF) na keramických membránách pod obchodním 
označením AMAYA. Dodávaná zařízení slouží zejména pro úpravu 
povrchových a podzemních vod.

Výsledný produkt, upravená voda vysoké kvality (zákal 
< 0,1 NTU, obsah Cryptosporidium a Giardia LRV 8, obsah virů po 
30 vteřinách filtrace LRV 4–8), může být použit v komunální sféře 
jako voda pitná nebo v průmyslové sféře jako voda procesní. 

Popis technologie a zařízení
Proces filtrace probíhá na mikrofiltračních membránách při tla-

ku 30–150 kPa. Do čerpané surové vody je obvykle v předřazeném 
systému in-line koagulace/flokulace dávkován koagulant (dávka 
koagulantu 3–5 mg/l Al, 5–10 mg/l Fe). Srdcem celého procesu 
je keramický monolitický mikrofiltrační element znázorněný 
na obr. 1.

V čem je tento systém jedinečný?
1. Úpravna vody poskytuje produkt v excelentní kvalitě bez ohle-

du na změnu kvality zdroje, a to v průběhu celého filtračního 
cyklu.

2. Systém je plně automatický. 
3. Proces se vyznačuje velice nízkou vlastní spotřebou vody pro 

praní – regeneraci membrány. V závislosti na kvalitě zdroje se 
spotřeba pohybuje v rozmezí 0,2–1 %. 

4. Nízké objemy pracích vod a dobré sedimentační vlastnosti 
nerozpuštěných podílů v pracích vodách snižují investice do 
dalšího stupně kalového hospodářství.

5. Ve srovnání s klasickými technologiemi, rekonstrukce nebo nová 
technologická dodávka nízkotlaké membránové mikrofiltrace, 
podstatně redukuje nároky na obestavěný prostor. 

Obr. 1. Keramický monolitický mikrofiltrační element

Nominální velikost póru 0,1 µm

Rozměry φ 180 mm × 1 500 mm

Filtrační plocha membrány 25 m2

Průměr kanálku φ 2,5 mm

Počet kanálků 2 000

Materiál Keramika

Tabulka 1. Parametry mikrofiltračního elementu

Elementy jsou uloženy v ocelových pouzdrech a skládány do 
modulů, které s ostatním příslušenstvím tvoří kompletní, plně 
automatickou úpravnu vody. Intenzivní periodické praní jednotky 
se provádí tlakovou vodou (5 bar) a vzduchem (2 bar) v intervalu 
2 až 12 hodin. Celý technologický krok praní proběhne za deset 
vteřin.

Technologické schéma úpravny vody s membránovou mikrofil-
trací je uvedeno na obr. 2. 

Obr. 2. Technologické schéma membránové mikrofiltrace

Tabulka 2. Mobilní úpravny vody v kontejnerech 

Typ Výkon (m3/h) Pozn.
AMAYA M10 10 10‘ ISO 1 D kontejner

AMAYA M25 25 20‘ ISO 1 C kontejner

Sestava Filtr. plocha Rozměry LxŠxH Hmotnost Výkon Q
(rozsah*) (m2) (m) (t) (m3/h)

1E×2M 
10E×2M 

50
500 

3,1×4,9×3,6
5,3×4,9×3,6

11,0
18,0 

8
80 

3E×3M
10E×3M 

225
750 

3,6×5,9×3,6
5,3×5,9×3,6

15,0
23,5 

36
120 

4E×4M
10E×4M 

400
1 000 

3,8×6,9×3,6
5,3×6,9×3,6

18,0
28,0 

64
160 

9E×5M
10E×5M 

1 125
1 250 

5,1×8,3×3,6
5,3×8,3×3,6

31,5
33,5 

180
200

7E×6M
10E×6M 

1 050
1 500 

4,6×9,3×3,6
5,3×9,3×3,6

31,5
38,0 

168
240 

Tabulka 4. Sestavy filtračních modulů pro dodávky stacionárních 
úpraven vody AMAYA – Typ A

Typ Uspořádání m Q LxŠxH
(rozsah*) (kg) (m3/h) (m)

AMAYA S8 1E×2M 5 970 8 7,6x2,1x3,1

AMAYA S16 2E×2M 8 460 16 7,9x2,1x3,1

AMAYA S24 3E×2M 10 620 24 8,2x2,1x3,1

AMAYA S36 3E×3M 13 260 36 9,4x2,1x3,1

Tabulka 3. Balené úpravny vody – kompletní technologické 
zařízení je umístěno na rámu

*) E – element, M – modul

*) E – element, M – modul
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V současné době jsou nabízeny firmou ENVI-PUR, s.r.o., výko-
nové řady tří typů úpraven, a to mobilní úpravny vody v kon-
tejnerech (tabulka 2), které vyžadují pouze minimální stavební 
připravenost a je možné je využít, mimo jiné, pro různé rozvojové 
programy v zemích třetího světa a v krizových situacích.

Dalším produktem jsou balené úpravny vody umístěné na rámu 
(tabulka 3) a stacionární úpravny vody se sestavami filtračních 
modulů, které jsou popsány v tabulkách 4 a 5. Tyto sestavy filtrač-
ních modulů jsou určeny pro vyšší požadované výkony.

Příklady úpraven vody s výkonem 75 m3/h a 440 m3/h jsou 
uvedeny na obr. 3 a obr. 4. 

Sestava Filtr. plocha Rozměry LxŠxH Hmotnost Výkon Q
(rozsah*) (m2) (m) (t) (m3/h)

7E×6M
10E×6M

1 050
1 500

3,95x7,7x3,8
4,7x7,7x3,8 

23,5
30,0 

168
240 

8E×7M
10E×7M 

1 400
1 750

4,2x8,4x3,8
4,7x8,4x3,8 

29,5
34,5 

224
280 

8E×8M
10E×8M 

1 600
2 000

4,2x9,1x3,8
4,7x9,1x3,8 

33,5
39,0 

256
320 

9E×9M
10E×9M 

2 025
2 250

4,45x9,8x3,8
4,7x9,8x3,8 

40,5
44,5 

324
360 

10E×10M 2 500 4,7x10,5x3,8 48,0 400 

Tabulka 5. Sestavy filtračních modulů pro dodávky stacionárních 
úpraven vody AMAYA – Typ B

*) E – element, M – modul

Obr. 3. Úpravna vody s výkonem 75 m3/h

Obr. 4. Úpravna vody s výkonem 440 m3/h

výstavbě. Největší z nich má výkon 38 900 m3/den (450 l/s). Pro-
zatím největší připravovaná úpravna vody pro město Yokohama 
bude mít kapacitu 172 800 m3/den (1920 l/s). Na žádné z úpraven 
nebylo v průběhu celého období provozu zaznamenáno jakékoli 
porušení integrity filtračního systému. Všechny úpravny vody 
pracují s původně dodanými keramickými mikrofiltračními ele-
menty, z nichž nejstarší jsou instalovány od roku 1998 na úpravně 
vody v Kyotu.

Pilotní projekty, které byly provedeny v zahraničí na surové vodě 
rozdílné kvality, prokázaly možnost přímého použití keramických 
mikrofiltračních membrán v jediném separačním stupni.

Praktické aplikace této moderní technologie vyústily ve význam-
né zjednodušení a zkvalitnění celého úpravárenského procesu.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je v současnosti připravena pro-
kázat přednosti nově koncipovaného úpravárenského procesu 
technické veřejnosti, resp. provozovatelům úpraven vod. Za tímto 
účelem disponuje mobilní jednotkou AMAYA 5 s výkonem 5 m3/h 
(viz. obrázek na titulní straně a obr. 5), se kterou budou prováděny 
testy ve vybraných lokalitách.

Milan Drda, technický ředitel
Tel.: 381 203 240, mobil: 737 240 840  

e-mail: drda@envi-pur.cz
Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Milan Svoboda, obchodní ředitel
Tel.: 381 203 218, mobil: 737 240 818  

e-mail: svoboda@envi-pur.cz
Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Jiří Červenka, technolog
Mobil: 731 629 735  

e-mail: cervenka@envi-pur.cz
Pracoviště: Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9

Obr. 5. Testovací jednotka AMAYA 5 s výkonem 5 m3/h (zadní 
pohled) 

Závěr
Keramické mikrofiltrační membrány se vyznačují vysokou 

chemickou odolností a mechanickou robustností. Tato skutečnost 
je prokazována denně na provozovaných úpravnách v Japonsku. 
V současné době je v činnosti 68 úpraven a 9 úpraven je ve 
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Návštěva prezidenta Václava Klause 
ve VÚV T.G.M., v.v.i.

15. června 2009 vyvrcholily oslavy 90. výročí existence Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Ústav založený v roce 1919 
jako jedna z prvních výzkumných organizací v nově vzniklé Českosloven-
ské republice prokázal za 90 let péče o vodu nejen prozíravost zakla-
datelů, ale také schopnost komplexního výzkumu vody a do dnešních 
dnů si uchoval vedoucí postavení výzkumné 
organizace v oboru.

Význam instituce podtrhl svou návštěvou 
v roce 1933 i první prezident republiky Tomáš 
Garrigue Masaryk, jehož jméno bylo u příležitosti 
Masarykových 80. narozenin včleněno do názvu 
ústavu.

U příležitosti oslav 90 let výzkumné vodo-
hospodářské organizace se uskutečnila druhá 
prezidentská návštěva. 15. června navštívil 
ústav prezident republiky pan Václav Klaus. 
Setkal se s pracovníky ústavu i hosty z dalších 
vodohospodářských institucí a v krátkém impro-
vizovaném projevu ocenil nutnost výzkumu vody 
pro její zachování v dobrém stavu. Pro připome-
nutí tohoto významného jubilea pak symbolicky 
zasadil pamětní strom. Poté si prohlédl některé 
části ústavu, zejména laboratorní provozy, ať už 

z oblasti hydrauliky, hydrochemie či radiologie a také unikátní tárovací 
žlab kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, který je součástí první budovy, 
vzniklé v areálu ústavu v Praze-Podbabě již v roce 1930.

Významné výročí i důstojná oslava vybízejí nejen k zamyšlení nad 
přínosem dlouholetého vodohospodářského výzkumu, ale současně 
připomínají nutnost jeho dalšího rozvoje zaměřeného na zachování 
a zlepšování jakosti vody i na další činnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí.

Redakce

Prezident při zasazení pamětního stromu a zápisu do kroniky ústavu

ODBOR TECHNOLOGIE VODY
Odbor technologie vody se zabývá především problematikou úpravy 

pitných vod a čištění odpadních vod. Činnost se zaměřuje na výzkum 
technologických procesů, na posuzování návrhů úpraven a čistíren a na 
hodnocení jejich provozu a dále na související a podpůrné činnosti, jako 
je vzorkování vod, kalů a sedimentů, základní chemický rozbor i technolo-
gické pokusy a testy. Odbor rovněž zajišťuje sběr, zpracování a verifikaci 
údajů o zdrojích znečištění vod a o zdrojích pitné vody. 

Činnost odboru probíhá v rámci jednotlivých oddělení:
• Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení se zaměřuje na prová-

dění akreditovaných zkoušek týkajících se malých vodohospodářských 
zařízení. 

• Technologická laboratoř se zabývá odběry vzorků vod, kalů a sedi-
mentů a jejich rozbory.

• Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod je zaměřeno na aplikovaný 
výzkum procesů úpravy pitné vody a vhodných technologických postupů 
úpravy vody, dále nových technologií čištění odpadních vod a jejich posu-
zování, včetně hodnocení funkce a účinnosti kalového hospodářství.

• Oddělení vodohospodářské infrastruktury se zabývá zejména sběrem, 
zpracováním a verifikací informací z oblasti zásobování pitnou vodou 
a čištění odpadních vod.

DEGRADACE JAKOSTI PITNÉ 
VODY V PRŮBĚHU DOPRAVY 
A AKUMULACE

Jana Hubáčková, Miroslav Váňa, Jana Říhová Ambrožová, 
Iva Čiháková

Klíčová slova 
jakost vody, agresivita vody, koroze, korozní zkoušky, korozní produkty, ploš-
ná koroze, důlková koroze, potrubí, vodojem, zemní, věžový, větrání, provo-
zování vodojemu, hydraulika, stavební konstrukce, zákony, vyhlášky

Souhrn
Jakost pitné vody ve vodojemech je součástí celého systému veřej-

ného zásobování. Výsledky tříletého terénního sledování vodojemů, 
jejich stavu, doložených fotodokumentací a zvyšujících se legislativních 
požadavků na jakost a bezpečnost výroby, provozu a dopravy pitné 
vody ke spotřebiteli vyústily v technické doporučení „Konstrukční 
uspořádání, provoz a údržba vodojemů“. Součástí článku jsou i závě-
ry z výzkumného projektu a doporučení pro provozovatele, majitele, 
popřípadě i projektanty.

Úvod
Zásobování vodou od zdroje ke spotřebiteli je možné charakterizovat 

jako účelový systém. Distribuční systém pitné vody začíná od místa 
hygienického zabezpečení pitné vody a končí vodovodními kohoutky 
u spotřebitelů. Pokud je u odběratele překročena mezní hodnota u uka-
zatelů železo, mangan, barva, zákal a dalších, dochází během distribuce 
zřejmě ke korozním pochodům v potrubí. Zhoršení senzorických vlastností 
indikuje zpravidla tvorbu biofilmů a nárostů na vnitřních stěnách potrubí 
a objektů na síti. Problematika těchto procesů byla studována v rámci 
projektu NAZV EP0960006655 (1996–2000) [1] a projektu NAZV QD 
1003 (2001–2005) [2]. Výzkum probíhal na páteřních řadech Jihočeské 
vodárenské soustavy (JVS). Poznatky a výsledky z těchto výzkumů jsou 
shrnuty v publikaci [3], kterou vydal v r. 2006 Výzkumný ústav vodohos-
podářský T. G. Masaryka v řadě Výzkum pro praxi. Na základě získaných 
poznatků začal podrobnější výzkum objektů na síti, zejména vodojemů 
(VDJ). Vodojem je funkčně nezbytnou a nedílnou součástí systému záso-
bování vodou, slouží jako akumulační nádrž určená ke shromažďování 
a vypouštění upravené pitné vody a dále k zajištění potřebné tlakové 
výšky pro spotřebiště. Vodojemy se budovaly pro zásobování pitnou 
vodou jednotlivých sídel (obcí a měst) samostatně, nebo jako součásti 
skupinových či oblastních vodovodů. Byly navrhovány podle tehdejších 
předpokladů neustálého růstu spotřeby vody. V důsledku snížené spo-
třeby vody téměř o 40 % (zrušením některých průmyslových podniků, 
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cirkulací vody v průmyslových vodovodech pouze 
s doplňováním ztrát vody a v neposlední řadě 
šetřením vodou v domácnostech) způsobují nyní 
velké akumulační objemy VDJ značné zdržení 
vody během její dopravy mezi úpravnou vody 
a spotřebištěm.

Legislativní rámec
Vodojem je podle zákona č. 274/2001 Sb., 

v platném znění (§ 2, odst. 1) nedílnou sou-
částí vodovodu [4]. Na provozování vodojemu 
jako objektu na síti se vztahují následující 
zákony, vyhlášky a normy: zákon č. 258/2000 
Sb., v platném znění [5], jeho prováděcí 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění 
[6], a č. 409/2005 Sb., v platném znění [7], 
zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění [4], 
a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., 
v platném znění [8]. Dále mají vodojemy odpo-
vídat požadavkům uváděným v ČSN EN 1508 
(75 5356) Vodárenství – Požadavky na systémy 
a součásti pro akumulaci vody [9] z ledna 2004 
a ČSN 73 6650 Vodojemy z července 1986 
[10]. Novelou zákona č. 274/2001 Sb. [4] ze 
dne 3. února 2006 vznikly vlastníkům vodovodů 
podle § 8 (11) nové povinnosti:

„(11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je 
povinen zpracovat a realizovat plán financování 
obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu 
nejméně deseti kalendářních let. Obsah plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně 
pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí 
právní předpis.“

Termín zpracování plánu byl 31. prosinec 2008. 
Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací 
je založen na vytvoření vlastních zdrojů financo-
vání vlastníkem, které umožní péči o stavební 
a technický stav vodovodů a kanalizací.

Uvedené právní předpisy ukládají vlastníkům 
a provozovatelským organizacím nejen povin-
nost kontrolovat jakost surové a upravené vody 
a sledovat změny jakosti vody po trase, ale také 
povinnost udržovat a obnovovat infrastrukturní 
majetek.

Řešení a technické doporučení
Vlivy vodojemu na jakost dopravované vody 

byly řešeny v letech 2005–2009 v projektu NAZV 
„Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při 
její akumulaci“. Ve spolupráci s provozovatel-
skými organizacemi bylo prováděno komplexní 
sledování vodojemů a fotodokumentace jejich 
současného stavu i posouzení konstrukce 
a použitých materiálů, posouzení hydrauliky 
proudění, doby zdržení a v neposlední řadě 
existence a obsah pokynů k provozování vodo-
jemů. Cílem bylo zamezení vzniku nežádoucích 
organoleptických závad akumulované vody, 
kdy se její kvalita, dosažená úpravou, zhoršuje 
v důsledku nedostatečného zabezpečení funk-
ce objektu. Též hydraulicko-prostorové řešení 
vodojemu by mělo vyhovovat jak kvantitativním 
nárokům spotřebiště, tak i kvalitativním náro-
kům vyplývajícím ze zákona č. 258/2000 Sb., 
v platném znění [5], a jeho prováděcí vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., v platném znění [6]. Dalším 
faktorem ovlivňujícím jakost dopravované vody 
je vzdušný spad. Ten se do vodojemu dostává 
přes nedostatečně zabezpečenou ventilaci, 
nezabezpečené odpady přelivů a manipulační 
vstupy. Dalším cílem bylo definování vnějších 
i vnitřních klíčových faktorů, které mají vliv na 
udržení jakosti vody v akumulačních nádržích 
vodojemů a dále pak v distribuční síti.

Z výše zmíněných důvodů bude nutné po celé 
trase vodovodu zabezpečit rozvodný systém a na 
něm se nacházející vodárenské objekty před 
možností sekundárního znečištění a následného 
zhoršení jakosti dopravované pitné vody až k mís-
tu určení, tj. až ke „kohoutku“ spotřebitele.

Obr. 1. Pohled na manipulační komoru s poru-
šenými okny (luxfery)

Obr. 2. Vstup do akumulační nádrže přímo v rohu 
ploché střechy

Obr. 3. Vstup do prostoru k akumulačním 
nádržím

Obr. 4. Vlhké zdi akumulační nádrže porostlé řasami v prostoru 
manipulační komory s čerpací stanicí, v níž jsou velká okna

Obr. 5. Nevhodně zajištěné větrací otvory v prostoru manipulační komory s čerpací stanicí

Obr. 6. Nevhodně umístěné vývody větrání akumulační nádrže
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Výstupem z projektu měl být podkladový materiál pro novelu ČSN 
73 6650 „Vodojemy“. U všech norem obsahujících stavební části byla 
však Českým normalizačním institutem pozastavena jejich novelizace do 
doby zavedení eurokódů (ve stavebnictví). Vzhledem k tomu bylo rozhod-
nuto vypracovat ve spolupráci s Normalizačním střediskem Hydroprojektu 
CZ návrh Technického doporučení pro konstrukční uspořádání, provoz 
a údržbu vodojemů.

Řada vodojemů, postavených v průběhu 20. století, je nyní před 
rekonstrukcí. Z tohoto důvodu je aktuální upozornit na materiály, stavební 
provedení, uspořádání a technologie, které jsou pro tyto vodárenské 
objekty vhodné, a poukázat na skutečnosti a řešení, které se neosvěd-
čily. V zájmu toho, aby již ve fázi přípravy rekonstrukcí byly odstraněny 
nedostatky v současném vybavení a zabezpečení vodojemů, musí být 
technické doporučení přístupné i projektantům – a to jak pro přímé 
využití při projektování nových, tak i při přípravě rekonstrukcí stávajících 
vodojemů i dalších vodárenských objektů. Může být i vodítkem pro účinné 
provádění stavebního dozoru.

V navrženém technickém doporučení byl vyhodnocen vliv vodojemu na 
jakost dopravované vody ke spotřebiteli z několika hledisek: 
1. mikrobiologických, biologických a fyzikálně-chemických změn při aku-

mulaci vody,
2. ovlivňování jakosti akumulované vody vzdušným spadem (studium 

a řešení otázek větrání vodojemů, zavzdušnění vodojemů, filtrace 
vzduchu/vysoušení vzduchu, temperování armaturní komory),

3. vlivu stavebního uspořádání, hydraulických poměrů na jakost akumu-
lované vody (prověření stavebního a hydraulického provedení objektů 
se zřetelem na situování vtoků vodojemů a odběrů do spotřebiště, 
manipulace při plnění, prázdnění nádrží a jejich vypouštění, otázka tzv. 
mrtvých, tj. neprotékaných koutů, posouzení volby konstrukce a druhu 
vodojemu v závislosti na účelu a jeho funkci ve vodovodním systému 
a použitých materiálech, které musí vyhovovat požadavkům vyhlášky 
č. 409/2005 Sb. [7]).

Závěry a doporučení
Na základě tříletého terénního sledování vodojemů a zároveň zvyšují-

cích se legislativních požadavků na jakost a bezpečnost výroby, provozu 
a dopravy pitné vody ke spotřebiteli vznikla následující doporučení, která 
jsou určena pro majitele a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, 
a také pro pracovníky projekčních složek:
• Stanovit požadavky na provozování VDJ a zařadit je do stejně náročné 

kategorie jako je provoz úpravny vody, což bude v souladu s metodikou 
WSP, HACCP [11] a Hygienickým minimem pro pracovníky ve vodáren-
ství [12].

 Jde o úpravu podlah, které jsou v současné době většinou z prosté-
ho drolícího se betonu, tzn. jsou prašné. V Hygienickém minimu pro 
pracovníky ve vodárenství [12] jsou doporučovány podlahy, které by 
bylo možné uklízet navlhko (např. keramické dlaždice nebo některé 
stěrkové podlahy). Avšak keramické dlaždice mohou při opravách 
armatur, čerpadel apod. popraskat.

• Stanovit pravidelné kontroly stavu vodojemu nejen v rámci povinných 
odběrů vzorků vody ze zákona [5], ale častěji, v závislosti na součas-
ném stavu VDJ, zjišťovaném vizuální kontrolou nebo rychlými scree-

ningovými testy. Rozhodnutí o četnosti kontrol 
je na provozovateli, který si je podle zákona [4] 
určuje sám.
• Dodržovat požadavky na ochranné pásmo oko-
lo objektu VDJ se zákazem vstupu a opatřeními 
k jeho vymáhání (např. vlastní kontroly – častými 
návštěvami policie, monitoringem kamerami).
• Zkontrolovat a upravit vstupy do objektu (dve-
ře, okna a větrání VDJ). Zajistit opravu rozbitých 
oken (luxfer), zajistit větrací otvory proti vnosu 
cizích látek vzduchem a vniknutí hmyzu, opatřit 
takové těsnicí dveře, kolem kterých nebude do 
vstupního prostoru nebo manipulační komory 
vnikat prach a vzdušný spad z okolí.
• Zamezit vzdušnému a prašnému spadu do 
manipulačních komor a v případě jejich propoje-
ní s akumulačními nádržemi zamezit nepřímému 
znečištění akumulačních nádrží. 
• Zajistit bezprašnost v manipulační komoře 
a současně tam zamezit zvyšování vlhkosti, 
která by stupňovala korozi. 
• Osadit větrací otvory VDJ nejen žaluziemi 
proti sněhu a dešti, ale osadit nebo předsadit 
jednoduchá zařízení (rámečky s filtrační tex-
tilií, která je snadno vyměnitelná) nebo filtry 
s filtrační textilií doplněnou uhlíkovými filtr y 
(jakými jsou již opatřeny některé ze sledova-
ných vodojemů).

• Kontrolovat jednotlivé stavební části, tj. spodní stavbu, nosnou kon-
strukci, zastřešení, vstupy, schody, žebříky, podlahy, dveře a vrata.

• Kontrolovat a udržovat bezprostřední okolí VDJ, nevysazovat žádnou 
vegetaci (stromy, keře, květiny), naopak pravidelně náletovou vegetaci 
odstraňovat.

• Zamezit nevhodnému využívání VDJ i armaturních komor (garáže, 
sklady). 

Doporučení pro čištění vodojemů
• Pro volbu intervalu čištění vodojemu je nutné vzít v úvahu jeho sou-

časný stav (usazeniny a inkrustace z potrubí), jakost přiváděné vody 
(např. podzemní biologicky stabilní vody), zabezpečení vstupů a větrání. 
Vhodné je posouzení na stěnách vytvořených biofilmů, např. použitím 
rychlých screeningových metod (pádlové testery).

• Stanovit postup pro čištění a dezinfekci vodojemů. 
V Hygienickém minimu pro pracovníky ve vodárenství [12] je např. 

uveden následující postup:
1. Provozní příprava, tj. nutná provozní opatření pro umožnění odstávky 

vodojemu, oznámení případného přerušení dodávky vody u jednokomo-
rových vodojemů apod. 

2. Vyprázdnění podstatné části vodojemu do spotřebiště. 
3. Vypuštění zbytku vody ode dna nádrže včetně sedimentů do odpadu. 
4. Očištění stěn a dna nádrže – ostříkání tlakovou vodou, mechanické 

očištění – odvedení odpadem.
5. Ostřik stěn a dna vodojemu vodou s dezinfekčním prostředkem.
6. Po předepsané době působení dezinfekce opět oplach stěn a dna 

vodojemu. 
7. Naplnění vodojemu vodou a kontrola jakosti vody rozborem vzorku. 
8. Opětovné uvedení vodojemu do provozu. 

Součástí běžné výbavy čety provádějící čištění vodojemů má být 
menší mobilní cisterna (1,5 m3) na dezinfekční prostředek s tlakovým 
čerpadlem a ochranné pomůcky (ochrana očí, kůže a ochrana proti vde-
chování kapének dezinfekčního prostředku). Kromě pravidelného čištění 
vodojemů se provádí i mimořádné čištění vodojemů v případech zjištění 
závad v jakosti vody ve vodojemu, a to v rozsahu potřebném pro jejich 
spolehlivé odstranění. Při mimořádném čištění je zpravidla aplikován 
stejný postup jako při čištění pravidelném. 

Doporučení pro provoz a obsluhu vodojemů
• Vybavit zaměstnance pro vstup do akumulačních nádrží VDJ v souladu 

s Hygienickým minimem pro pracovníky ve vodárenství [12]. V něm se 
předpokládá, že každý vodojem je opatřen vstupním prostorem, který 
bude zahrnovat „čisté“ a „špinavé“ části, kde se pracovník (vzorkař, 
opravář apod.) převlékne z běžného obleku do čistého, včetně bílých 
holinek. Provede úkol, kterým je pověřen, uklidí po sobě, vytře podlahu 
vodou s dezinfekčním roztokem. (Vše podle zásad provozní hygieny 
a hygienicky nezávadné obsluhy vodárenských zařízení, viz kapitolu 4 
a články 4.1 až 4.2.4.)

• Vypracovat provozní řády vodojemu, které je nutno dodržovat. Každý 
vodovod by měl mít podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, 
vypracovaný provozní řád. Pro jeho vypracování vydalo Národní centrum 
pro pitnou vodu SZÚ v prosinci roku 2003 doporučení, podle kterého 

Obr. 7. Příklady vhodného zajištění větracích otvorů rámečky s filtrační textilií

Obr. 8. Zajištění větracího otvoru krycí mřížkou s osazenou filtrační jednotkou a) vnitřní strana vstup-
ního prostoru do akumulační komory, b) vnější strana vstupního prostoru do akumulační nádrže



�

měl být tento provozní řád předložen orgánu ochrany veřejného zdraví 
ke schválení do 31. 3. 2004. Jelikož je vodojem součástí vodovodní 
sítě, měl by provozovatel zajistit vypracování provozních řádů též pro 
vodojemy.

• Plánovat pravidelné kontroly stavu vodojemů a charakteru akumulo-
vané pitné vody formou biologického auditu.

• Pro zachování kvality vody je nezbytné zajistit její obměnu ve vodoje-
mech. Především velké nádrže představují negativní prvek systému 
zásobování, který při pomalé výměně, popř. úplné stagnaci vody neu-
možňuje operativní zásah a významné zlepšení současných poměrů.

• Velký vliv na výměnu vody má vzájemná poloha vtoku do VDJ a odběrné-
ho potrubí. Při jakékoliv stavební úpravě se doporučuje tuto relaci vhod-
ně upravit, tj. oba prvky mít umístěné na opačných místech akumulační 
nádrže, aby nedocházelo ke zkrácenému koloběhu vody (přiváděná 
voda je hned odvedena do spotřebiště a v dalších prostorách vodojemu 
pak vznikají mrtvá stagnující místa, kde nedochází k žádnému nebo 
jen k velmi malému pohybu vody).

• Plánovat finance na takovou údržbu a provoz VDJ, které by skutečně 
odpovídaly zpřísněným legislativním požadavkům. Provést vyhodnocení 
stavu vodojemu; pokud potřebuje jen drobné opravy a úpravy, pak je 
plánovat v rámci údržby. Budou-li potřeba rozsáhlejší opravy vodojemu, 
popřípadě rekonstrukce, pak je nutné případné finanční krytí projednat 
s vlastníkem vodovodu. Bude-li nutná větší oprava nebo rekonstrukce, 
pak se doporučuje, aby se s Plány pro zajištění bezpečnosti vody [11] 
a Hygienickým minimem pro pracovníky ve vodárenství [12] seznámily 
i projekční kanceláře, které budou dané opravy a rekonstrukce připra-
vovat, aby práce mohly být provedeny v souladu s platnou mezinárodní 
a českou legislativou.
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Potable water quality degradation during transportation and 
accumulation (Hubáčková, J., Váňa, M., Říhová Ambrožová, J., 
Čiháková, I.)

Potable water quality in water reservoirs is a part of public sup-
plement system. The results of three years of water reservoirs field 
monitoring and increasing statutory requirements on potable water 
quality and safety production, operation and transportation to the 
consumers has resulted into technical recommendation “Construction 
diagram, operation and maintenance of water reservoirs”. This article 
also contains conclusions of the project and recommendations for the 
operators, owners and designers.

PRŮBĚH SAMOčIšTĚNí 
ANAEROBNíCH ODPADNíCH VOD 
PO VYPUšTĚNí DO RECIPIENTU

Miroslav Váňa, Martin Hamza, Jiří Kučera, Eva Mlejnská

Klíčová slova
anaerobní odpadní vody, samočištění, kořenové ČOV, biologické nádrže

Souhrn
V příspěvku jsou představeny výsledky výzkumu průběhu samočištění 

anaerobních odpadních vod po jejich vypuštění do recipientu. Uvedená 
problematika byla sledována na zástupcích extenzivních způsobů čiště-
ní odpadních vod, na výtoku z biologické nádrže a na odtoku z kořenové 
čistírny. V rámci sledování byla prováděna fyzikálně-chemická měření 
a současně odebrány vzorky do laboratoře, v nichž byly stanoveny 
parametry organického znečištění a koncentrace nutrientů.

Úvod
Při řešení problematiky extenzivních způsobů čištění odpadních vod, 

především prostřednictvím biologických nádrží, zemních filtrů a kořeno-
vých čistíren, se doposud pozornost soustřeďovala pouze na sledování 
provozu těchto čistíren a na účinnost odstraňování jednotlivých složek 
znečištění. Avšak z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany reci-
pientů, do kterých je vyčištěná odpadní voda vypouštěna, je třeba se 

zabývat i otázkou vlivu těchto extenzivních čistíren na recipient. Zjistili 
jsme, že z některých biologických nádrží a kořenových čistíren je do reci-
pientu vypouštěna silně anaerobní vyčištěná odpadní voda. Cílem práce 
bylo ověřit, jak rychle se vodní tok vyrovná se zbytkovým znečištěním 
z výše uvedených způsobů čištění odpadních vod a zvláště s anaerobními 
podmínkami, které za nepříznivých ředicích poměrů vyvolává anaerobní 
vypouštěná odpadní voda.

Charakteristika biologických nádrží  
a kořenových čistíren

Biologické nádrže patří do skupiny extenzivních způsobů zneškod-
ňování odpadních vod, které sice nepotřebují trvalý přívod elektrické 
energie a nemají velké nároky na obsluhu, ale zabírají mnohem větší 
plochu, jsou hůře ovladatelné až neovladatelné, jsou závislé na obtížně 
ovlivnitelných parametrech a mají problematickou spolehlivost, co se 
týče účinnosti čištění.

Čisticí efekty biologických nádrží, do kterých přitéká splašková voda, se 
pohybují u BSK

5 
v rozmezí 70–80 % a CHSK

Cr 
60–70 %. Snížení koncen-

trace nerozpuštěných látek a obsahu koliformních bakterií je nejméně 
o 90 %. V praxi je však běžné, že z biologických nádrží vytéká „horší“ 
voda, než do nich přitékala. K těmto případům dochází především ve 
vegetační sezoně, a to v důsledku rozvoje planktonu a vodního květu. 
Průvodním jevem je značná rozkolísanost koncentrace kyslíku na odtoku, 
kdy dochází k jeho výraznému růstu během dne (v některých případech 
i 20 mg/l) a značnému poklesu během noci (na koncentraci 3–4 mg/l). 
V případech, kdy se biologické nádrže používají na větší zatížení, než 
je 120 kg/ha/d BSK

5
, je nutné počítat s celoročním provozováním pří-

davné aerace, s minimální dobou zdržení 8–10 dní a s nižší účinností 
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V současné době převládají v nádrži anoxické až anaerobní poměry 
(není zde nainstalována přídavná aerace), vybrané charakteristiky nádrže 
jsou uvedeny v tabulce 1. Odtok z nádrže není zaústěn do žádného reci-
pientu a lze v něm pozorovat výskyt sirných bakterií a slizovitých nárostů 
do vzdálenosti desítek metrů od výtoku. Důsledkem těchto poměrů 
je i značný zápach a nevábný vzhled odtékající vody. Průměrný odtok 
z nádrže je cca 2 l/s, voda dále protéká převážně loukami, dno i břehy 
jsou přirozené, porostlé vegetací. Doba dotoku vody ve sledovaném 
úseku toku (500 m) je přibližně 2 hodiny.

Kořenová čistírna byla postavena v roce 2002 ve středních Čechách, 
skládá se ze 2 x 2 kořenových polí, která jsou zapojena sériově. Koře-
novou čistírnu tvoří česle, lapák písku, štěrbinová nádrž a vlastní koře-
nová pole porostlá rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Vybrané 
charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 2. Vyčištěná voda z kořenové 
čistírny odtéká z recipientu, míchací poměr je cca 1 : 2. Recipient je 
nad odtokem z ČOV upravený přírodě blízkým způsobem, pod ČOV jde 
o přirozený tok v erozní strži.

Výsledky měření a diskuse
Výsledky jsou zpracovány podle jednotlivých lokalit a jsou dokumen-

továny na následujících obrázcích.

Biologická nádrž
Z obr. 1 a 2 je patrné, že biologická nádrž (BN) je v anaerobních nebo 

anoxických podmínkách. Nádrž není opatřena přídavným aeračním zaříze-
ním a přítok je zaústěn pod hladinu nádrže, takže vstup kyslíku do nádrže 
je prakticky nulový, o čemž svědčí naměřené hodnoty oxidačně-redukčního 
potenciálu (ORP). V nádrži probíhá anaerobní rozklad organického znečiš-
tění. Na odtoku z nádrže lze přesto naměřit koncentrace rozpuštěného 
kyslíku v rozmezí 1–5 mg/l, což lze vysvětlit turbulencí vody při odtoku 
z nádrže. Hodnoty ORP a koncentrace rozpuštěného kyslíku v odtékající 
vodě kolísají v závislosti na lokálním provzdušňování.

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se v odtékající vodě pohybuje 
mezi 5–6 mg/l do doby, než se hodnota ORP zvýší a podmínky ve vodě 
se změní z anaerobních na anoxické, resp. aerobní. Hodnota ORP se 
zvyšuje jednak ředěním vodou z okolí a jednak rozpouštěním kyslíku 

čištění. Pokud před biologickými nádržemi není zařazeno mechanické 
předčištění, není instalována přídavná aerace a nádrž postrádá základní 
údržbu, může docházet k tomu, že se v nádrži udržují anoxické nebo 
anaerobní podmínky.

Biologické nádrže je možné použít i jako dočišťovacího stupně za 
mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, ale námi vybrané lokality 
jako dočišťovací stupeň nesloužily. 

Kořenové čistírny fungují na principu mokřadů. Tyto přírodní systémy 
jsou založeny na mechanických, fyzikálně-chemických a biologických 
procesech, které probíhají ve filtrační vrstvě za spolupůsobení rostlin. 
Jsou to procesy, jež svým charakterem a rychlostí odpovídají procesům, 
které můžeme pozorovat v přirozených mokřadních a vodních biotopech 
(popř. i rybnících) a v půdách zatížených antropogenním znečištěním. 
Čištění vod probíhá filtrací přes kořenová pole, jež jsou vyplněna fil-
tračním materiálem a pracují na principu biologické filtrace vody. Jde 
tedy o speciální typ biofiltrů (biologických filtrů) s výsadbou mokřadních 
rostlin. Nejčastěji jsou řešeny jako rostlinami osázené mělké nádrže se 
štěrkovou náplní různých frakcí.

Čisticí procesy v kořenových čistírnách jsou ovlivněny i vnějšími čini-
teli. Jsou to především povětrnostní činitele jako teplota vody, teplota 
vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru a sluneční radiace. 

Pro mokřady jsou charakteristické anaerobní podmínky, které jsou 
důsledkem zaplavení půdního systému vodou. Půdní prostředí je zde 
izolováno od atmosférického kyslíku, což vede k biologickým a chemic-
kým procesům, které mění systém na prostředí s výrazně redukčními 
vlastnostmi. Za těchto podmínek využívají anaerobní mikroorganismy při 
své respiraci řadu terciálních akceptorů elektronů namísto kyslíku.

K výhodám kořenových čistíren patří, že pro svůj provoz nevyžadují 
elektrickou energii a mají minimální nároky na speciální vybavení a tech-
nologie. To znamená, že jejich obsluha je jednodušší, také stavební pro-
vedení je poměrně jednoduché, snesou výkyvy v hydraulickém i látkovém 
zatížení, a proto jsou vhodné i pro rekreační zařízení s přerušovaným 
provozem a pro zředěné odpadní vody. Při správném a citlivém návrhu 
zapadají dobře do krajiny (ekologický charakter). Čisticí efekt je srov-
natelný s klasickými biologickými čistírnami. Dosahují velkého snížení 
mikrobiologické zátěže odpadních vod. Jsou vhodné i pro čištění organicky 
nízkozatěžovaných odpadních vod, které není možno čistit klasickými 
způsoby (koncentrace BSK

5
 < 30 mg/l). Mají menší nebo srovnatelné 

investiční náklady než klasické čistírny, nižší provozní náklady, navíc 
může být jejich stavba řešena po etapách.

Hlavní nevýhodou těchto systémů je, že biologické procesy čištění 
probíhají poměrně pomalu, z toho plyne větší nárok na plochu, částeč-
ná závislost čisticího účinku na povětrnostních podmínkách, omezená 
možnost realizace ve vztahu k počtu napojených obyvatel, možnost 
zakolmatování filtračního prostředí. Další nevýhodou jsou slabší, resp. 
obtížněji garantovatelné účinky čištění u ukazatelů amoniakální dusík 
a fosfor a technologická neovladatelnost extenzivního procesu. Tyto sys-
témy nejsou vhodné pro odpadní vody extrémně zatížené jednodruhovým 
odpadem (kejda, močůvka apod.).

Sledované lokality
Ke sledování byly vybrány dvě lokality – jedna biologická nádrž a jedna 

kořenová čistírna. Obě vybraná zařízení pracují 
za anoxických nebo anaerobních podmínek. 
Přímo na obou lokalitách byly sledovány některé 
fyzikální (teplota vody) a fyzikálně-chemické (pH 
vody, koncentrace rozpuštěného kyslíku, konduk-
tivita, oxidačně-redukční potenciál) parametry 
a následně byly odebrány vzorky vody, které byly 
analyzovány v chemické laboratoři. Byly stanovo-
vány nejvýznamnější parametry charakterizující 
koncentraci organických látek a nutrientů.

Vzdálenosti, ve kterých byly odebírány vzorky 
a měřeny jednotlivé parametry v recipientu, byly 
zvoleny podle konkrétních podmínek daných 
lokalit. Sledování vlivu odtoku z biologické 
nádrže nebo kořenové čistírny (KČOV) na vodní 
tok probíhalo při různých průtocích odpadní vody, 
při různých průtocích v recipientu a při různých 
teplotách vody a vzduchu.

Popis sledované biologické nádrže a koře-
nové čistírny

Do biologické nádrže je přímo zaústěna odpad-
ní voda z obecní kanalizace bez mechanického 
předčištění. Velký průtok odpadní vody jednoznač-
ně neodpovídá předpokládané produkci odpad-
ních vod v obci, to znamená, že dochází k velké-
mu naředění přítoku balastními vodami. Hladinu 
nádrže asi z 95 % pokrývá okřehek menší.

Parametr Množství

Počet připojených obyvatel 168

Počet připojených EO 117

Celkové roční množství čištěných OV [m3] 29 000*

* z toho 9 000 m3 splaškových a 20 000 m3 srážkových a balastních

Tabulka 1. Vybrané charakteristiky biologické nádrže

Parametr Množství

Plocha polí [m2] 3 520

Počet EO připojených na ČOV 350

Celkové roční množství čištěných OV [m3] 31 800

Tabulka 2. Vybrané charakteristiky kořenové čistírny

Obr. 1. Průběh ORP na odtoku pod BN Obr. 2. Průběh koncentrace O
2
 na odtoku pod 

BN

Obr. 3. Odtok vyčištěných odpadních vod z BN Obr. 4. Průběh konduktivity na odtoku pod BN
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při turbulenci vody. Proces změny anaerobních 
podmínek na aerobní lze také vizuálně pozorovat 
úbytkem sirných bakterií a slizovitých nárostů se 
zvětšující se vzdáleností od odtoku. Na obr. 3 je 
zachycen odtok z biologické nádrže.

Vzhledem k tomu, že je sledován odtok 
z biologické nádrže, který není v celém monito-
rovaném úseku zaústěn do žádného recipientu, 
dochází pouze k malým změnám hodnoty kon-
duktivity a pH. Pokles konduktivity (obr. 4) lze 
vysvětlit ředěním vodami z okolního prostředí. 
Teplota vody se pohybuje od 4 do 15 0C, v závis-
losti na ročním období.

Na obr. 5–8 jsou znázorněny závislosti BSK
5
, 

N-NH
4
+, celkového dusíku a celkového fosforu na 

vzdálenosti od odtoku. Z obrázků je patrné, že 
jednotlivé koncentrace poměrně rychle klesají, 
takže po cca 500 m od odtoku se pohybují v hod-
notách běžných pro povrchovou vodu.

Kořenová čistírna (KČOV)
Z obr. 9 a 10 je patrné, že odtok z KČOV je 

hluboko v anaerobních podmínkách, a tím výraz-
ně mění podmínky v recipientu pod odtokem. 
Hodnota ORP se snižuje z cca 100 mV nad 
zaústěním odtoku z KČOV na cca -250 mV pod 
ním. Klesá i koncentrace rozpuštěného kyslíku. 
Hodnota ORP v závislosti na vzdálenosti od 
odtoku z KČOV pomalu stoupá a po cca 300 m 
se dostává do anoxických nebo aerobních 
podmínek. Dalším faktorem, který přispívá ke 
zvyšování hodnoty ORP, je ředění vodou z okolí. 
Kolísání koncentrace rozpuštěného kyslíku je 
závislé na průtoku vody v recipientu, na turbu-
lenci v toku a spotřebě kyslíku na změnu anae-
robních podmínek na podmínky anoxické, resp. 
aerobní. Proces změny anaerobních podmínek 
na aerobní lze také vizuálně pozorovat – se zvět-
šující se vzdáleností od odtoku dochází k úbytku 
sirných bakterií a slizovitých nárostů.

Hodnota konduktivity v recipientu se vlivem 
odtoku z KČOV zvyšuje o stovky µS/cm a dále 
velmi pomalu klesá (obr. 11). Nárosty sirných 
bakterií znázorňuje obr. 12. Teplota vody se 
pohybovala v rozpětí 4–12 0C, v závislosti na 
ročním období.

Na obr. 13–16 jsou znázorněny závislosti 
BSK

5
, N-NH

4
+, celkového dusíku a celkového 

fosforu na vzdálenosti od odtoku. Z jednotlivých 
obrázků je patrné, že vlivem odtoku dochází 
k velmi výraznému ovlivnění recipientu. Hodnota 
BSK

5
 vlivem samočištění a ředění klesá v průbě-

hu cca 300 m na hodnoty běžné pro povrchovou 
vodu. Koncentrace nutrientů, které se vlivem 
odtoku z KČOV výrazně zvyšují, se vracejí na 
původní koncentrace velmi pomalu. Tuto situaci 
lze vysvětlit přetrvávajícími anaerobními nebo 
anoxickými podmínkami v toku.

Závěr
Z provedených měření bylo zjištěno, že vlivem 

vypouštění anaerobně čištěné odpadní vody 
dochází k velmi výraznému ovlivňování recipi-
entu v řádu až stovek metrů. Toto ovlivnění je 
nejvíce patrné u parametru oxidačně-redukční 
potenciál, následuje koncentrace rozpuštěného 
kyslíku, koncentrace dusíku a fosforu. Vlivem 
vypouštění takto vyčištěné odpadní vody dochází 
i k ovlivňování biocenózy recipientu ve prospěch 
organismů schopných vegetovat v anaerobním 
nebo anoxickém prostředí. Míra ovlivnění bio-
cenózy v recipientu bude cílem pokračujícího 
výzkumu na vybraných lokalitách.

Z výše uvedených důvodů je důležité řešit 
problematiku způsobů eliminace negativních 
vlivů vypouštěné, anaerobními procesy čištěné 
odpadní vody na recipienty (např. zavedením 
vyčištěné vody do umělého koryta patřičné délky, 
její provzdušňování pomocí kaskád atd.). Sou-
částí tohoto řešení je i odstraňování nutrientů 

Obr. 5. Závislost BSK
5
 na vzdálenosti od odtoku Obr. 6. Závislost N-NH

4
+ na vzdálenosti od 

odtoku

Obr. 7. Závislost celkového N na vzdálenosti od 
odtoku

Obr. 8. Závislost celkového P na vzdálenosti od 
odtoku

Obr. 9. Průběh ORP na odtoku pod KČOV Obr. 10. Průběh koncentrace O
2
 na odtoku pod 

KČOV

Obr. 11. Průběh konduktivity na odtoku pod 
KČOV

Obr. 12. Sirné bakterie pod odtokem z KČOV

Obr. 13. Závislost BSK
5
 na vzdálenosti od odto-

ku
Obr. 14. Závislost N-NH

4
+ na vzdálenosti od odto-

ku

Obr. 15. Závislost N
celk.

 na vzdálenosti od odtoku Obr. 16. Závislost P
celk.

 na vzdálenosti od odtoku
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z odpadní vody, které by bylo v souladu s principy extenzivního způsobu 
čištění odpadní vody. Tyto zásahy by pomohly samočisticím procesům eli-
minovat zbytkové znečištění z těchto způsobů čištění odpadních vod. 

Poděkování
Tento příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru 
MZP0002071101. 
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Natural purification process of anaerobic wastewater discharged 
into recipient (Váňa, M., Hamza, M., Kučera, J., Mlejnská, E.)

The research results of anaerobic wastewaters natural purification 
processes discharged into recipient are presented in this article. This 
subject was observed on the effluent from waste stabilization pond 
and constructed wetland as a representatives of non-conventional 
wastewater treatments. Physical and chemical measurements were 
done together with the samplings. Parameters of organic pollution 
and nutrients were determined in the laboratory.

DLOUHODOBÉ ZKUšENOSTI 
S OVĚŘOVÁNíM ÚčINNOSTI čIšTĚNí 
DOMOVNíCH čISTíREN ODPADNíCH 
VOD PODLE čSN EN 12566-3

Lucie Schönbauerová, Jiří Kučera

Klíčová slova
malé čistírny odpadních vod, odpadní voda, princip a postup zkoušky, 
program zkoušek, vzorkování

Souhrn
Příspěvek věnovaný problematice zkoušení účinnosti čištění domov-

ních ČOV vychází z dlouhodobých zkušeností získaných při provádění 
zkoušek podle přílohy B normy ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpad-
ních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na 
místě montované domovní čistírny odpadních vod ve Zkušební labo-
ratoři technologie vody VÚV T.G.M., v.v.i., která je pro tuto zkoušku 
akreditována u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Úvod
Zkouškou účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod (ČOV) se 

dlouhodobě ověřuje funkce typových domovních ČOV. Tento typ prací je 
tradiční náplní činnosti odboru technologie vody VÚV T.G.M., v.v.i. Již v 80. 
letech minulého století se ve VÚV T.G.M. ověřovala funkční způsobilost 
ČOV a vyvíjely se metodiky „správného“ sledování provozu ČOV a také 
metodiky měření množství odpadních vod a jejich vzorkování. Původním 
cílem byl vývoj nových malých ČOV. V letech 1984 a 2003 VÚV T.G.M. 
připravil metodický návod pro investory obsahující přehled typů malých 
ČOV provozovaných v ČSSR a v ČR.

Od roku 1986 probíhaly každoročně práce na vývoji malých ČOV 
a zkoušky jejich účinnosti zakončené závěrečnou zprávou s hodnoce-
ním funkčnosti. Ověřovány byly nejen aktivační, ale i biodiskové čistírny 
a jejich modifikace, zemní filtry či sorpční kapacity různých sorbentů. 
Výstupy byly nejprve určeny pro výrobce, později i jako podklad pro cer-
tifikaci domovních ČOV jako výrobků, kterou zajišťuje TZÚS, s.p. Od roku 
2002 probíhaly zkoušky podle připravované normy prEN 12566-3.

V dubnu roku 2006 byla v ČR vydána norma ČSN EN 12566-3 Malé 
čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené 
a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod a ve stejném 
roce získal VÚV T.G.M. akreditaci pro zkoušku účinnosti čištění podle 
této normy. Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení jako jedno 
z pracovišť VÚV T.G.M., v.v.i., je akreditována Českým institutem pro 
akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1492 ke zkoušce stanovení 
vybraných parametrů účinnosti čištění ČOV podle zkušebního postupu 
SOPC1 (ČSN EN 12566-3, příloha B). Tato norma stanovuje požadavky, 
zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na 

místě montované domovní čistírny používané pro skupiny do 50 ekviva-
lentních obyvatel, které jsou stavebními výrobky označovanými značkou 
CE a podléhají předpisům o technických požadavcích na výrobky.

Princip zkoušky
Zkouška účinnosti spočívá v dlouhodobém provozování domovní 

čistírny za definovaných podmínek. Po zapracování čistírny, jehož délku 
stanovuje výrobce předem, probíhá po dobu 38 týdnů dalších devět zku-
šebních kroků, ve kterých se střídá jmenovité, nízké a nepatrné zatížení 
a přetížení. Zkušební kroky jmenovitého zatížení jsou jednou týdně dopl-
něny o zkoušku maximálního průtoku (hydraulického nárazu). Přerušení 
dodávky elektrického proudu je předepsáno dvakrát za dobu zkoušení, 
a to pouze u nominálního zatížení. Na dobu 24 hodin je odpojen přívod 
elektrického proudu na ČOV, přičemž se ponechá přítok odpadní vody. 
Čistírna tedy po dobu 24 hodin pracuje pouze jako sedimentační jímka. 
Nepatrným zatížením se nazývá stav, kdy na ČOV nepřitéká žádná odpadní 
voda, ale přívod elektrického proudu není přerušen. Simulovaná dovolená 
trvá 14 dní a vkládá se mezi dvě etapy nominálního zatížení.

Pro každý krok je předepsán počet odběrů vzorků přítoku i odtoku, což 
udává tabulka 1. Tabulka 2 definuje denní průběh průtoku, který simuluje 
obvyklý průběh v reálných lokalitách a který musí zkušebna zajistit po 
celou dobu zkoušky. Ke zkoušce se používá reálná splašková odpadní 
voda. Stanoveno je rovněž rozpětí hodnot BSK

5
, nerozpuštěných látek, 

dusíku podle Kjeldahla nebo amoniakálního dusíku a celkového fosforu, 
ve kterých se musí pohybovat znečištění přítoku, což je zaznamenáno 
v tabulce 3. Základním výsledkem, který se uvádí v protokolu o zkouš-
ce, jsou především průměrné hodnoty účinnosti čištění pro jmenovité 
zatížení a jednotlivé hodnoty účinnosti čištění pro zatížení neodpovídající 
jmenovitému zatížení.

Pravidelné denní sledování provozu čistírny včetně její obsluhy spočívá 
ve vizuální kontrole funkce ČOV, tj. kontrole funkce dmychadla, recirku-
lace kalu, stavu hladiny dosazovací nádrže, množství aktivovaného kalu 
po 30minutové sedimentaci a kvality odtoku. Dále je měřen průtok, 
koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci i dosazovací nádrži, teplota 
vzduchu a vody v aktivaci. Zjištěné provozní údaje jsou zaznamenávány 
do pracovního deníku.

Praktické zkušenosti
Zkouška účinnosti je dlouhodobá a na zkoušené čistírně může dochá-

zet k technickým obtížím se strojními částmi, ke změnám vlastností kalu 
i k jiným neočekávaným reakcím na podmínky simulované při zkoušce. 
Naší zkušební laboratoři se velmi osvědčuje průběžné informování zákaz-
níků o průběhu zkoušky, včetně předávání dílčích výsledků a upozorňování 
na pozorované děje v čistírně. Tyto informace zvyšují přínos zkoušky pro 
výrobce. Ve výjimečných případech provozních problémů výrobci zpravidla 
reagují rychle a zajistí potřebný servis.

Norma ponechává na výrobci způsob zapracování čistírny, pouze musí 
být předem stanovena doba zapracování. U nejběžnějších aktivačních 
čistíren připadá v úvahu zapracování bez očkování, nebo s očkováním 
kalem z jiné čistírny. Ze zkušeností získaných zkoušením čistíren zapra-
covávaných oběma postupy se jeví zapracování čistírny bez očkování kalu 
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jako problematické. Aktivovaný kal v takto „zapracované“ ČOV zpravidla 
vykazuje špatné sedimentační vlastnosti a z mikrobiologického hlediska 
je kvalitativně i kvantitativně velmi chudý. 

Jisté problémy přináší i vlastní zkoušení domovních ČOV podle ČSN EN 
12566-3. Naší laboratoři se již podařilo prakticky zvládnout naplňování 
všech technických požadavků normy. Pro výrobce je nepříjemná vysoká 
cena zkoušky účinnosti podle přílohy B, která vychází z dlouhého trvání 
zkoušky a její náročnosti (nutná vysoká úroveň znalostí dané problematiky 
zkušebních techniků, značné množství provedených rozborů).

Rozšíření „povinných ukazatelů“ pH, NL, CHSK
Cr
 a BSK

5
 (BSK

7
) o sledo-

vání forem dusíku a fosforu v odtoku (v přítoku musí být sledovány vzhle-
dem ke kontrole dodržení rozmezí koncentrací požadovaných normou) 
zvyšuje náklady na zkoušku poměrně málo, přesto někteří zadavatelé 
zkoušek tyto ukazatele neobjednají, ačkoliv by o výsledky později stáli. 
Důležité je proto podrobné dojednání podmínek zkoušky.

Míra i průběh zatížení se v reálné lokalitě může lišit od „ideálního“ 
zkušebního stavu. Není tedy zaručeno, že výsledky dosahované ve stano-
vených simulovaných krocích budou ČOV dosahovat i ve všech lokalitách, 
kde budou použity. Je pravděpodobné, že se účinnost ČOV v podmínkách 
laboratorních a reálných bude lišit, výsledek zkoušky účinnosti však dává 
určitou záruku vyhovující funkce domovní ČOV i v reálném provozu.

Náměty k revizi normy
Zkušenost z provádění zkoušek podle uvedené normy nás vede k for-

mulaci námětů na revizi normy, které by měly zpřesnit podmínky nebo 
naopak odstranit některá nelogická či nesplnitelná ustanovení.

Definice řady
Ne zcela jednoznačně je dosud vyřešena otázka, které výrobky je možné 

zařadit do jedné řady. Podle kapitoly 3.4 normy ČSN EN 12566-3 je řadou 
skupina výrobků, ve které jsou vlastnosti zvolené pro účely hodnocení 
výrobků pro všechny výrobky této skupiny stejné, přičemž se při definici 
řady bere v úvahu přinejmenším podobný tvar, vybavení, materiály a pod-
mínky konečného užití a musí být zajištěna minimální hydraulická účinnost 
a reakce všech výrobků této řady při zatěžování. Někteří výrobci mají 
snahu zařadit veškerý svůj vyráběný sortiment do jedné řady, pro kterou 
je také provedena jediná zkouška, i když se jednotlivé výrobky liší již svým 
tvarem. Naše zkušební laboratoř pouze zkouší reprezentativního zástupce 
řady (zpravidla nejmenší výrobek z řady), který 
si výrobce dohodne s certifikačním orgánem. 
Certifikačnímu orgánu na jeho žádost poskytu-
jeme odborné posouzení, zda výrobky tvoří řadu, 
konečné rozhodnutí je však na tomto orgánu. 

Zkoušky čistíren s přídavnými zařízeními
Norma se nezabývá postupem zkoušení výrob-

ků s volitelnými přídavnými zařízeními. Domovní 
ČOV je možné hodnotit pouze na základě zkouš-
ky účinnosti trvající 38 týdnů s připočtením 
doby na zapracování kalu. Setkáváme se však 
s případy, kdy výrobce k základnímu vybavení 
nabízí přídavná zařízení, která lze použít volitel-
ně podle požadavků na jakost vyčištěné vody. 
Takovým doplňkem může být zejména chemické 
srážení fosforu v aktivační nádrži či dodatečná membránová filtrace 
odtoku vyčištěné vody.

Dodatečná membránová filtrace odtoku bývá zařazena v samostatné 
nádrži, je tedy možné sledovat současně odtok z čistírny i odtok z filtru 
a vystavit zároveň protokoly o zkoušce účinnosti pro sestavu bez filtru 
i s filtrem. V budoucnu však zřejmě toto uspořádání bude považováno 
za sestavu domovní čistírny posuzované podle EN 12566-3 a prefabri-
kovaného čisticího zařízení pro třetí stupeň čištění odpadních vod podle 
připravované normy prEN 12566-7.

Srážení fosforu probíhá zpravidla dávkováním činidel do aktivační 
nádrže, čímž dochází k ovlivnění podmínek pro růst a činnost aktivova-
ného kalu. Zkoušku bez srážení fosforu a se srážením nelze na jednom 
zařízení provést současně. Hydraulické charakteristiky však zůstávají stej-
né a rozdíl by kromě odtokové koncentrace fosforu mohl spočívat pouze 
v částečné změně odtokových charakteristik způsobené změnou složení 
aktivovaného kalu. Provádění dvou úplných zkoušek účinnosti na stejné 
čistírně, jednou bez srážení a jednou se srážením fosforu, se nám jeví 
jako nadbytečné. Na základě dosavadních zkušeností jsme přesvědčeni, 
že k certifikaci obou variant by měla postačit úplná zkouška účinnosti se 
srážením fosforu, která poskytne plné údaje o reakci čistírny v situaci, kdy 
jsou na ni kladeny vyšší požadavky, doplněná o zkrácenou zkoušku, která 
doloží na vybraných zkušebních krocích (zejména při jmenovitém zatížení 
a při přetížení), že čistírna vykazuje obdobné účinnosti čištění v ostatních 
ukazatelích (kromě celkového fosforu) jako při úplné zkoušce.

Minimální účinnost čištění
Norma nestanovuje minimální účinnost čištění, která je potřebná 

k tomu, aby výrobek mohl být označen značkou CE. Zkouška typu pouze 

ověřuje, zda výrobek dosahuje účinnost čištění deklarovanou výrobcem. 
Označení CE tedy může nést i výrobek dosahující účinnost čištění pou-
hých 10 %, pokud výrobce tuto zcela nevyhovující hodnotu deklaruje 
v průvodní obchodní dokumentaci. Na výrobku se údaje o účinnosti 
neuvádějí, bez průvodní obchodní dokumentace nemůže nikdo zjistit, jaké 
parametry označení shody CE vlastně garantuje. Pro zvýšení věrohodnosti 
a praktické použitelnosti označení CE by bylo vhodné v normě stanovit 
minimální účinnost čištění, která musí být splněna k tomu, aby výrobek 
mohl získat označení CE.

Z praktických zkušeností vyplývá, že samotný septik je schopen 
odstranit organické znečištění a nerozpuštěné látky asi ze 30 %. Tento 
efekt se považuje v ČR za nedostatečný a septik nemůže být použit jako 
samostatné čisticí zařízení. Domovní čistírna jako samostatné zařízení 
nutně musí splňovat vyšší požadavky. Pro minimální účinnost čištění 
v ukazatelích CHSK

Cr
, BSK

5
 a NL navrhujeme hodnotu 50 %. Tyto hod-

noty jsou méně přísné, než odpovídá požadavkům na kvalitu odtoku pro 
základní třídu C podle německého znění normy DIN EN 12566-3.

Pokud bude dosaženo kompromisu mezi jednotlivými národními systé-
my, bylo by vhodné do normy při revizi zapracovat i třídy domovních ČOV 
včetně postupu pro zařazování domovních ČOV do těchto tříd. Zavedení 
tříd by bylo přínosem pro následné používání výrobků v lokalitách s růz-
nými požadavky na ochranu vod.

Kapitola B.2.4 Sledované hodnoty
Kapitola B.2.4 je zařazena do části B.2 Výběr čistírny a předběžné 

hodnocení, obsahuje však výčet parametrů sledovaných po celou dobu 
zkoušky. Uvedená ustanovení logicky patří spíše do části B.3.4 Postup 
zkoušky.

Doba průtoku
v hodinách

Procentuální podíl denního 
objemu

3 30

3 15

6 0

2 40

3 15

7 0

Sledované hod-
noty

mg/l

BSK
5

150–500

CHSK
Cr

300–1000

NL 200–700

KN 25–100

NH
4
-N 22–80

P
c

5–20

Tabulka 2. Denní průběh průtoku
Tabulka 3. Požadované koncentrace odpadní 
vody

Zkušební 
krok

Charakteristiky
Délka kroku 
v týdnech

1
Zkušební krok: NÁRŮST BIOMASY
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: žádný

x

2
Zkušební krok: JMENOVITÝ
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: 4×

6

3
Zkušební krok: NÍZKÉ ZATÍŽENÍ
Denní průtok: 50 % jmenovité hodnoty
Odběr vzorku: 2×

2

4

Zkušební krok: JMENOVITÝ – VÝPADEK ELEKTRIC-
KÉHO PROUDU
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: 5×

6

5
Zkušební krok: NEPATRNÉ ZATÍŽENÍ
Denní průtok: žádný
Odběr vzorku: žádný

2

6
Zkušební krok: JMENOVITÝ
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: 3×

6

7
Zkušební krok: PŘETÍŽENÍ
Denní průtok: jmenovitý a přetížený
Odběr vzorku: 2×

2

8

Zkušební krok: JMENOVITÝ – VÝPADEK ELEKTRIC-
KÉHO PROUDU
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: 5×

6

9
Zkušební krok: NÍZKÉ ZATÍŽENÍ
Denní průtok: 50 % jmenovité hodnoty
Odběr vzorku: 2×

2

10
Zkušební krok: JMENOVITÝ
Denní průtok: jmenovitý
Odběr vzorku: 3×

6

Tabulka 1. Program zkoušek



�

V této kapitole je nevhodně formulována úvodní věta, podle které 
se hodnoty sledují v přítoku i odtoku. To má smysl u vyjmenovaných 
chemických ukazatelů. Teplotu vody je však vhodnější měřit v aktivaci 
než v přítoku a odtoku a denní průtok stačí měřit pouze v jednom místě. 
Rozhodně nelze v přítoku a odtoku měřit spotřebu elektrické energie 
výrobku, jak požaduje písmeno c). Tento údaj lze zjistit pouze pro výro-
bek jako celek.

Požadavky na přítokové hodnoty
Podle kapitoly B.3.2 se připouští použití hrubých česlí a odstraňová-

ní hrubého písku před použitím odpadních vod, pokud přítok vykazuje 
uvedenou jakost. Toto ustanovení mělo nepochybně stanovit rozmezí, 
ve kterém se může pohybovat znečištění přitékající odpadní vody, a je 
klíčové pro látkové zatěžování čistírny a následné hodnocení účinnosti. 
Uvedená formulace však pouze stanoví podmínku, za které smí být 
přítok upravován, ale vůbec nedefinuje požadavky na jakost přítoku, 
pokud není upravován. 

Text je třeba upravit tak, že přítok do zkoušených domovních ČOV musí 
vykazovat stanovenou jakost. Mechanicky předčištěn může být pouze 
v případě, že po tomto předčištění bude splňovat uvedené hodnoty.

Maximální průtok (hydraulický náraz)
Kapitola B.3.4.3 stanoví, že během jmenovitého zkušebního kroku se 

zajistí jednou za týden maximální průtok, který odpovídá 200 l odpadních 
vod přivedených během 3 minut dodatečně k dennímu průtoku v době, 
kdy začíná průtok rovný 40 % denního průtoku (denní průběh průtoku 
je definován v tabulce B.1 normy). Podle velikosti čistírny mají být do 
čistírny přivedeny 1 až 4 maximální průtoky. Norma však nijak neupra-
vuje postup přivedení více maximálních průtoků. Není zřejmé, zda mají 
bezprostředně navazovat, nebo mezi nimi může být nějaká přestávka, 
i když způsob provedení může ovlivnit hydraulické přetížení čistírny, které 
povede až k úniku kalu.

Rozborové metody
V tabulce B.5 normy jsou striktně stanoveny metody používané 

k analýzám vzorků. Použití některých metod je problematické, např. pro 
BSK

5
 byla norma ISO 5815 modifikována a zavedena v ČSN EN 1899-1 

a ČSN EN 1899-2. Norma ISO 6060 pro stanovení CHSK
Cr
 zatím jako 

česká norma nebyla zavedena a k analýzám se používá TNV 75 7520, 
kterou má zavedenu i Zkušební laboratoř technologie vody. V seznamech 
zkušebních laboratoří akreditovaných ČIA (www.cai.cz) se nám v říjnu 
2008 nepodařilo najít žádnou laboratoř, která by měla akreditováno 
stanovení CHSK podle ISO 6060.

Domníváme se, že norma ČSN EN 12566-3 by neměla vůbec uvádět 
konkrétní normy pro navazující chemické analýzy, ale měla by požadovat 
stanovení pomocí normovaných analytických metod určených k použití 
pro odpadní vody.

Protokol o zkoušce
Protokol musí podle bodu B.5b) normy obsahovat informace o shodě 

zkoušené čistírny s informacemi, které byly k dispozici před zkoušením. 
Tento požadavek je poněkud nejasný, zřejmě se jím míní potvrzení, že 
zkušební laboratoř ověřila, zda základní charakteristiky zařízení dodaného 
ke zkoušce odpovídají písemným podkladům. Laboratoř zaměřená na 
hodnocení účinnosti čištění může ověřit například rozměry nádrží či počet 
aeračních elementů. Pokud však součástí podkladů bude údaj o průtoku 
vzduchu dodávaného dmychadlem, laboratoř nemusí být vybavena tak, 

aby tento údaj mohla zkontrolovat. Navrhujeme tento bod protokolu 
v revizi normy vypustit.

Podle bodu B.5e) normy musí protokol obsahovat údaj o spotřebě 
elektrické energie během zkoušky (tím je míněna nepochybně spotřeba 
výrobku, nikoliv zkušebního zařízení), podle bodu B.2.4d) se však spo-
třeba elektrické energie výrobku sleduje, pouze pokud je vyžadována. Je 
třeba sjednotit obě ustanovení: buď bude sledování spotřeby povinné, 
nebo nemůže být tento údaj povinnou součástí protokolu.

Zkušební laboratoř zkouší účinnost pouze zástupce řady a výsled-
ky uvádí pro tohoto zástupce. Jen těžko se pak laboratoř vyrovnává 
s požadavkem bodu B.5i) normy, že v protokolu o zkoušce musí být 
uvedeno, jaké pomůcky a přístroje používá výrobce s cílem dosáhnout 
stejného čisticího účinku a stejné reakce (chování) stavební konstrukce 
při zatěžování pro všechny výrobky v řadě. Tyto údaje může maximálně 
převzít od výrobce, nemá však možnost ověřit, zda jsou převzaté údaje 
pravdivé. Navrhujeme tento bod z normy vypustit.

Závěry
Zkušenosti s testováním účinnosti čištění domovních ČOV podle přílohy 

B normy ČSN EN 12566-3 ukazují, že zkušební postup zohledňuje všechny 
významné situace, které mohou nastat při provozování domovní ČOV, 
a umožňuje řádné provedení zkoušky. Navrhované změny normy by vedly 
ke zpřesnění některých dílčích aspektů zkoušky a k lepší aplikovatelnosti 
výsledku zkoušky v praxi při vodoprávních řízeních.

S blížícím se koncem přechodného období pro uplatnění normy 
můžeme očekávat zvýšený zájem výrobců o tuto zkoušku. Limitujícím 
faktorem se může vzhledem k náročnosti zkoušky účinnosti stát kapa-
cita zkušebny. 
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The long-term experience with efficiency tests of domestic 
wastewater treatment plants by Annex B of European Standard 
ČSN EN 12566-3 (Schönbauerová, L., Kučera, J.)

The article is devoted to problems of efficiency tests of domestic 
wastewater treatment plants. Testing is proved by Annex B of Euro-
pean standard ČSN EN 12566-3 Small wastewater treatment systems 
for up to 50 PT – Part 3: Packaged and/or site assembled domestic 
wastewater treatment plants in Water Management Test Laboratory 
T.G.M. W.R.I., accredited by Czech Accreditation Institute under No. 
1492.

CENTRUM PRO HOSPODAŘENí 
S ODPADY 

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se od svého vzniku v roce 
2001 zaměřuje na dva směry činnosti. Jedním je výzkum a druhý zahrnuje 
odbornou podporu odboru odpadů MŽP, spolupráci s dalšími úřady, vyso-
kými školami i odbornými subjekty ze soukromé sféry. Nezanedbatelná 
je i pomoc odborné a laické veřejnosti a také informační a vzdělávací 
činnost. Pracovníci CeHO se značnou měrou podílejí též na přípravě 
a zpracování novel právních předpisů.

Zpočátku byl výzkum realizován v rámci projektu společného s oblastí 
vody, ale od roku 2005 je řešen výzkumný záměr samostatný – Výzkum 
pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitel-
ného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnoce-
ní). Z dosud ukončených výstupů lze jmenovat např. Metodický pokyn 
k popisu odpadů a Metodický pokyn ke vzorkování odpadů. Pro potřeby 
laboratoří analyzujících odpady bylo společně s odborem laboratoří VÚV 
T.G.M., v.v.i., zpracováno sdělení „Stanovení kyselinové neutralizační 
kapacity“. Z řešení vztahujících se k hodnocení odpadů je nutno připo-
menout důležitý subprojekt týkající se ekotoxicity odpadů s ověřováním 
vybraných kontaktních testů, včetně metody s luminiscenčními bakteri-
emi na konkrétních druzích odpadů. Hodnocení ekotoxicity odpadů bylo 
prováděno sadou biotestů na vybraných vzorcích odpadů tak, aby byly 

pokud možno zastoupeny představitelé nejproblematičtějších skupin. 
V konečné fázi řešení je návrh na novou sadu biotestů pro hodnocení 
odpadů. Tato sada je tvořena jednak testy akvatickými: testy na řasách, 
dafniích a svítících bakteriích Vibrio fischeri, jednak testy kontaktními: 
na chvostoskocích, roupicích a kořenu salátu. Zavedení těchto testů 
do hodnocení odpadů přinese poznání kvality odpadů i jejich možného 
negativního působení na životní prostředí.  Výzkum zaměřený na poznání 
skutečných vlastností odpadů a nakládání s nimi se zabývá sledováním 
obsahu nebezpečných látek v odpadech ze zpracování autovraků a elek-
troodpadu, sledováním POPs látek obsažených ve Stockholmské úmluvě, 
značná část projektu je věnována biologicky rozložitelným odpadům 
včetně kalů z ČOV.

Z informací určených veřejnosti je důležitým výstupem databáze tech-
nologií úprav odpadů, která přináší přehled a popis principů technologií 
zpracování jednotlivých druhů odpadů  aj. Pro  veřejnost jsou rovněž určeny 
vydané a připravované Atlasy zařízení pro nakládání s odpady. Značné úsilí 
je věnováno i náhradě neobnovitelných zdrojů odpady, přípravě  hodnocení 
těchto surovin a výrobků z odpadů. Samostatná část výzkumného záměru 
je věnována průzkumu a hodnocení ekologických zátěží.

Nevýzkumné činnosti odboru zahrnují pokračování prací podle požadav-
ků státní správy, zejména OODP MŽP, přičemž ke stálým činnostem patří 
i spolupráce na přípravě právních předpisů a jejich aktualizaci v souladu 
s předpisy Evropského společenství.
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Již koncem roku 2001 byl v CeHO vytvořen systém inventarizace polychlo-
rovaných bifenylů (PCB) a práce s ním je popsána v jednom z následujících 
článků.  Pozornost byla věnována i biodegradabilním odpadům, včetně kalů 
z čistíren odpadních vod. Činnost v této oblasti se zaměřila na získávání 
údajů o kvalitě této odpadové komodity i nejnovějších informací o nakládání 
s vedlejšími živočišnými produkty. Důležitým výstupem prací byl technický 
podklad nového právního předpisu, a to prováděcí vyhlášky k zákonu o odpa-
dech o podrobnostech nakládání s biodegradabilními odpady. 

Strategie udržitelného rozvoje, Státní politika životního prostředí a další 
dokumenty ve svých cílech a opatřeních kladou důraz na ochranu neob-
novitelných zdrojů surovin a jejich náhradu a na využívání obnovitelných 
zdrojů. Závěry těchto dokumentů byly promítnuty do požadavků Plánu 
odpadového hospodářství České republiky, dále rozpracovaných v jednot-

livých usneseních vlády. V návaznosti na jejich plnění se CeHO zabývalo 
možným využitím odpadů jako náhrady  surovin, upřednostňováním těchto 
výrobků, hodnocením výrobků z odpadů atd. Byla doporučena soustava 
opatření na úrovni strategie, právních předpisů i na úrovni provozovatelů 
zařízení. Pro upřednostňování výrobků z odpadů byl předložen návrh sady 
nástrojů, včetně návrhu úpravy norem pro recyklované výrobky. 

CeHO se zabývá i řadou dalších aktuálních úkolů a velkou pozornost 
věnuje také informačním aktivitám. Kromě značné publikační činnosti, 
která přináší především souhrnné informace, jsou pro potřeby státní 
správy i odborné veřejnosti aktuální údaje dostupné na internetových 
stránkách odboru – http://ceho.vuv.cz.

Ing. Dagmar Sirotková
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Souhrn
Článek shrnuje výsledky prací prováděných ve Výzkumném ústavu 

vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v letech 2005–2008 v oblasti 
hodnocení ekotoxicity odpadů a hodnocení výluhových vlastností 
odpadů. Navrhuje zařazení kontaktních testů ekotoxicity do procesu 
hodnocení odpadů a upravuje sadu testů používaných v současnosti. 
Navrhovaná sada biotestů obsahuje tři akvatické testy na řasách, 
dafniích a bioluminiscenčních bakteriích a tři kontaktní testy na rou-
picích, chvostoskocích a kořenu salátu.

1  Úvod
Již od počátku působení člověka vznikají při jeho činnosti věci, které 

nemůže využít nebo je momentálně nepotřebuje, tedy odpady. Často se 
však stává, že odpady využije později, je tedy využívání odpadů záležitost 
stejně stará. Bývaly doby, kdy se definitivně vyhazovalo jen opravdu to 
nevyužitelné. Vlastnosti využívaných odpadů však musely splňovat speci-
fické požadavky. Aby bylo možné hodnotit splnění těchto požadavků, bylo 
třeba odpad a jeho vlastnosti sledovat a kontrolovat. Postupem času byly 
podmínky pro splnění požadavků určovány přesněji a zakotveny v normách, 
vyhláškách a zákonech. Ale bylo třeba také definovat podmínky, které musí 
odpady splňovat při odstraňování, popř. jejich využívání přímo v přírodním 
prostředí. Zde je kladen velký důraz na hodnocení všech jejich vlastností, 
a to jak chemických, tak i ekotoxikologických. S odstraňováním odpadů, 
jejich ukládáním na skládky nebo při jejich využívání se do životního pro-
středí neustále dostávají látky, které je možno označovat jako škodlivé, 
nepříznivé pro daný ekosystém a které mohou ovlivňovat potravní řetězce, 
znečistit podzemní vodu apod. Odpady mohou obsahovat a ve většině 
případů také obsahují značné množství škodlivých látek. 

2  Testování odpadů
Odpady jsou ve velké většině heterogenní materiály a stanovovat jed-

notlivé konkrétní složky bývá často finančně i organizačně velmi náročné. 
Aby bylo možno tyto kontroly zjednodušit a současně chránit životní 
prostředí, byl vyvinut trojstupňový systém hodnocení odpadů:
• Základní popis, základní charakterizace (Basic characterization) – zde 

by měly být uvedeny všechny dostupné informace o odpadu, původu 
jeho vzniku, chemickém složení, nebezpečných vlastnostech apod.;

• Ověřování shody (Compliance testing) – slouží k ověřování toho, zda 
předávaný odpad je shodný s odpadem, na který byl vypracován 
Základní popis; 

• Ověřování na místě (In situ verification) – konečné ověřování při pře-
jímce do zařízení.
Tyto požadavky na rozsah testování byly obsaženy již v původní 

evropské Rámcové směrnici o odpadech 2006/12/ES [1] stejně tak 
jako v nově přijaté směrnici 2008/98/ES [2] a plně implementovány 
do českých právních předpisů (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění [3], a jeho prováděcí vyhlášky). Podrobnosti pro základ-
ní charakterizaci odpadu byly vydány v Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, 
kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách 
podle článku 16 směrnice č. 1999/31/ES a její přílohy II [4]. Toto Rozhod-
nutí bylo implementováno ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [5].

První stupeň – základní charakterizace – předepisuje původci odpadu, 
aby vypracoval základní popis odpadu – průvodní dokumentaci odpa-

du ve stanoveném rozsahu na základě všech dostupných informací 
o odpadu.

Přestože podrobné vypracování základního popisu odpadu s konkrétně 
uvedenými položkami je v českém právním řádu zatím povinně přede-
psáno pouze ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., připravovaný návrh novely 
zákona o odpadech by zavedl povinnost vypracovávání základního popisu 
pro všechny druhy odpadů a pro všechny způsoby nakládání s nimi.

Pro ověřování shody předepisuje vyhláška č. 294/2005 Sb. konkrétní 
požadavky na vlastnosti odpadů pro konkrétní druhy skládek. Jsou to 
především stanovení vybraných ukazatelů ve výluhu (DOC – rozpuštěný 
organický uhlík, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, 
Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, pH). 
K podmínkám, které musí odpad splnit před uložením na skládku, patří 
i vyhodnocení kyselinové neutralizační kapacity. Pro odpady využívané 
na povrchu terénu jsou pro chemické ukazatele předepsána stanovení 
v pevné matrici a u ekotoxicity ve vodném výluhu.

Podmínky ověřování na místě (In situ verification) řeší jednotlivá zařízení 
s ohledem na místní podmínky.

3  Nebezpečné vlastnosti odpadů
Znát podrobně vlastnosti odpadů není potřeba jen z pohledu dalšího 

způsobu nakládání, ale i pro určení jeho možné nebezpečnosti. Proto 
byly definovány vlastnosti, které činí odpad nebezpečným. 

V České republice se hodnocení nebezpečných vlastností provádí 
na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. [3] a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

[6]. Tyto přepisy byly do českého právního řádu převzaty implementací 
evropských směrnic (směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, směrnice 
Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění). Pro 
odpady byly definovány tyto nebezpečné vlastnosti: H1 Výbušnost, H2 
Oxidační schopnost, H3-A Vysoká hořlavost, H3-B Hořlavost, H4 Dráždi-
vost, H5 Škodlivost zdraví, H6 Toxicita, H7 Karcinogenita, H8 Žíravost, 
H9 Infekčnost, H10 Teratogenita, H11 Mutagenita, H12 Schopnost 
uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 
nebo kyselinami, H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí při nebo po odstraňování, H14 Ekotoxicita. V nové směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic byly vlastnosti, které činí odpad nebezpečným, 
upraveny: H13 „Senzibilizující“: látky a přípravky, které jsou schopné 
při vdechnutí nebo při průniku kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další 
expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé 
účinky; H14 „Ekotoxický“: odpad, který představuje nebo může před-
stavovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek 
životního prostředí; H15 Odpad schopný uvolňovat po odstranění jinou 
látku (např. výluh), která má kteroukoli z vlastností uvedených výše, ale 
tyto změny zatím nebyly do českého právního řádu převzaty.

4  Výzkumný záměr MŽP
V rámci prací, které byly prováděny ve VÚV T.G.M., v.v.i., v rámci 

výzkumného záměru MZP0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpa-
dy v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence 
a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení), byla pozornost sou-
středěna na oblast hodnocení nebezpečných vlastností. Jednou z těchto 
oblastí bylo hodnocení nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicity. Druhou 
oblastí byl přístup k novému způsobu hodnocení nebezpečné vlastnosti 
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
nebo po odstraňování. Této nebezpečné vlastnosti bude věnován při-
pravovaný článek.

Nebezpečná vlastnost H14 Ekotoxicita
V roce 2007 Evropská unie prověřovala hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů v jednotlivých členských státech [7]. Způsob hodnocení 
nebezpečných vlastností řeší jednotlivé státy na základě příslušných 
předpisů, např. hořlavost má jasně definované podmínky v bodě vzplanutí. 
V případě ekotoxicity však takřka každý stát Evropské unie používá pro 
hodnocení této nebezpečné vlastnosti jiná kritéria. 
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V ČR jsou kritéria pro hodnocení ekotoxikologických vlastností sta-
novena ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. [5]. Jako nebezpečný se hodnotí 
odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity alespoň 
pro jeden z testovacích organismů (při určené době působení testovaného 
odpadu na testovací organismus) hodnotu LC(EC,IC)

50
 ≤ 10 ml.l-1. Ve 

vodném výluhu se provádějí předepsané testy na čtyřech organismech: 
ryby (Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio); dafnie (Daphnia magna 
Straus); řasy (Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) 
nebo Scenedesmus subspicatus) a semena hořčice (Sinapis alba). 
Pro hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu je podle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. [4] předepsáno hodnocení akutní toxicity vodného 
výluhu na stejných čtyřech akvatických organismech. Zkoušky se prová-
dějí s neředěným výluhem. Pro hodnocení je rozhodující určení procenta 
inhibice, popř. stimulace organismů.

Všechny výše uvedené testy jsou však prováděny pouze v akvatických 
výluzích z testovaných vzorků a pouze na akvatických organismech 
a suchozemské rostlině. Ale z ekologického hlediska je sada relevantní 
pouze pro vodní ekosystémy. Je nevhodná pro odhady rizik na půdní 
ekosystém, protože testuje pouze toxicitu výluhu a nikoliv toxicitu vzorku 
samotného. Sada nehodnotí toxicitu látek ve vodě nerozpustných, které 
do výluhu prakticky nepřejdou. Při aplikaci odpadů ukládaných přímo 
do přírodního prostředí je však třeba využít i testy kontaktní a při jejich 
vyhodnocení určit, kdy by toxické vlastnosti odpadu mohly negativně 
ovlivnit životní prostředí. Podmínky těchto testů je potřeba nastavit tak, 
aby jejich provádění bylo efektivní a účinné.

Experimentální ověření
V letech 2005–2008 byly ve VÚV T.G.M., v.v.i., prováděny experimen-

tální práce, které měly za cíl ověřit, zda mohou kontaktní testy poskytnout 
relevantnější údaje o toxicitě odpadu než testy výluhové. Dalším cílem 
bylo určit sadu testů, které by měly nahradit testy dosud předepisované 
platnými právními předpisy. 

V jednotlivých letech probíhaly toxikologické testy na vybraných druzích 
odpadů. Byly prováděny jak testy akvatické – ve vodném výluhu, tak testy 
prováděné v kontaktním uspořádání. Kontaktní testy se projevovaly jako 
testy citlivější. 

Testované vzorky
K testování byly vybírány reálné vzorky odpadů. Druhy odpadů byly 

vybírány především s ohledem na jejich množstevní zastoupení v celkové 
produkci odpadů, na jejich možnou kontaminaci a na možnosti jejich 
homogenizace pro laboratorní ověření. Vzorky byly před testy a analýzami 
vysušeny při konstantní teplotě, homogenizovány a přesáty přes síto 
s velikostí ok 4 mm. K testování byly použity následující vzorky: 
• kontaminovaná zemina z moření a impregnace dřeva;
• kontaminovaná zemina – směsná kontaminace kovy (Zn) a stopami 

PAU + kaly z průmyslové ČOV;
• kaly z mechanické čistírny průmyslových odpadních vod;
• popílek z elektroodlučovačů tepelné elektrárny;
• vysokopecní struska;
• kontaminovaná zemina s trinitrotoluenem (1);
• rekultivační kompost (1);
• zemina s PCB;
• škvára ze spalovny;
• kontaminovaný sediment;
• rekultivační kompost (2);
• kontaminovaná zemina s trinitrotoluenem (2);
• stavební odpad hrubý;
• stavební odpad jemný;
• čistá zemina.

Používané organismy a testy
Použité testy byly vybírány s ohledem na jejich standardizaci (postup 

je normován), na zastoupení všech druhů organismů (producenti, destru-
enti, nižší živočichové, obratlovci, vyšší rostliny). Testy byly prováděny 
v následujících laboratořích: VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava; Envisan 
GEM, a.s.; Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha; Výzkumné 
centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologie RECETOX, 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno; Monitoring, s.r.o., 
a Zdravotní ústav Ostrava, pobočka Praha.

Současně s novými testy byly vzorky zkoušeny i testy ve vodném 
výluhu podle příslušných právních předpisů pro nakládání s odpady. 
Testy byly prováděny paralelně ve třech až pěti laboratořích. Souhrnné 
výsledky testů z let 2005–2007 jsou uvedeny v tabulkách 2 až 4. V roce 
2008 byly prováděny v pěti laboratořích vybrané testy na třech druzích 
odpadů, výsledky těchto testů byly využity pro formulování konečných 
závěrů a doporučení.

Při hodnocení výsledků jednotlivých testů byly vypočteny toxikologické 
indexy EC

50
 a vzorky zařazeny do navržených tříd toxicity, které byly použity 

k porovnání citlivosti akvatických a kontaktních testů toxicity (tabulka 1). 
Byly používány následující testy: 

• chvostoskok Folsomia candida (ISO 11267) [8]; 
• roupice Enchytraeus crypticus (ISO 16387) [9]; 
• žížala hnojní Eisenia fetida (ISO 11268-2) [10], 
• okřehek menší Lemna minor (ISO 20079) [11]; 
• svítící bakterie Vibrio fischeri (ČSN EN ISO 11348-2, ISO/WD 21338 

– v susp.) [12, 13]; 
• salát Lactuca sativa (ISO 11269-1) [14]; 
• ječmen Hordeum vulgare (ISO 11269-1) [14];
• pšenice Triticum aestivum (ISO 11269-1) [14]; 
• oves Avena sativa (ISO 11269-1, ISO 22030) [14, 15]; 
• vodnice Brassica rapa ( ISO 1269-1, ISO 22030) [14, 15]; 
• hrotnatka Daphnia magna (ČSN EN ISO 6341, ČSN ISO 10706) [16, 

17]; 

Kategorie Slovní vyjádření Hodnocení

A1 Netoxické
Nebyla zaznamenána toxicita. Ani 
v neředěném vzorku nebyl zaznamenán 
efekt vyšší než 5 %.

A2 Netoxické
Efekt v rozpětí testovaných koncentrací 
500–1000 ml/l (g/l, g/kg) nepřekročil 
30 %.

A3 Netoxické
Efekt v rozpětí koncentrací 100–500 ml/l 
(g/l, g/kg) nepřekročil 30 %.

B
Zaznamenaný 
toxický účinek

Efekt v rozpětí koncentrací 100–500 ml/l 
(g/l, g/kg) překročil 30 % nebo 100 < EC

50
 

≤ 500 ml/l (g/l, g/kg).

C
Slabý toxický 
účinek

10 < EC
50

 ≤ 100 ml/l (g/l, g/kg)

D Toxický účinek 1 < EC
50 
≤ 10 ml/l (g/l, g/kg)

E Toxický účinek EC
50

 ≤ 1 ml/l (g/l, g/kg)

Tabulka 1. Kategorie toxicity

Poznámka: V opodstatněných případech, zejména u látek s nízkou toxicitou, je 
vhodné pro zařazení do jednotlivých kategorií přihlédnout k intervalům spoleh-
livosti pro hodnoty EC

50
. V případě hraničních hodnot výsledků je při konkrétním 

zařazování do kategorie třeba přihlédnout ke strmosti křivky dávka-odpověď 
a k šíři intervalu spolehlivosti EC

50
. Zdroj: [23, 24]

Vzorek/test

Kontamino-
vaná zemina 

z moření 
a impregnace 

dřeva

Kontamino-
vaná zemina 
– směsná 

kontaminace 
kovy (Zn) 
a stopami  
PAU + kaly 

z průmyslové 
ČOV

Kaly z mecha-
nické čistírny 
průmyslových 
odpadních vod

Popílek  
z elektro- 

odlučovačů 
tepelné 

elektrárny

AKVATICKé

Daphnia magna E B A1 A2

Poecilia reticulata A3 A1 A1 A1

Desmodesmus  
subspicatus

D A2 A2 A2

Sinapis alba A1 A2 A2 A1

Vibrio fischeri B B A2 A3

Lemna minor A1 A1 A1 A2

Sinapis alba A1 A2 A2 A2

Lactuca sativa A1 A1 A1 A1

Hordeum vulgare A2 A2 A2 A1

Triticum aestivum A1 A2 A3 A2

KONTAKTNí

Folsomia candida 
(písek)

C C C A2

Folsomia candida 
(zemina)

B C B B

Eisenia fetida (14 d) A3 A3 A2 A3

Eisenia fetida (28 d) A3 A3 A2 A3

Eisenia fetida (repr.) B B A3 C

Vibrio fischeri B D C A3

Sinapis alba A2 C A3 A1

Lactuca sativa A3 C B A3

Hordeum vulgare A1 B A3 A3

Triticum aestivum A1 B A3 A2

Tabulka 2. Výsledky testů prováděných v roce 2005

Zdroj: [24]
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Vzorek/test Kompost
Zemina  
s TNT

Struska
Zemina  
s PCB

Škvára
Sedi-
ment

AKVATICKé

Daphnia magna A2 C A2 A1 C A1

Poecilia reticulata A1 C A1 A1 A3 A1

Desmodesmus subspicatus A3 C A3 B C B

Sinapis alba A3 B A1 A1 A1 A1

Vibrio fischeri (Envisan) A2 C A2 A2 B A2

Vibrio fischeri (VÚV) B C A1 A2 B B

Vibrio fischeri (VŠCHT) A1 C B B C B

Lemna minor A1 C A3 A2 A3 B

KONTAKTNí

Folsomia candida  A3 D B D C C

Eisenia fetida (14 d) A1 C A3 A3 B A3

Eisenia fetida (28 d) A1 C A3 A3 B A3

Eisenia fetida (repr.) B E B C C B

Vibrio fischeri (15 min) C D B C D C

Vibrio fischeri (30 min) C E B D D C

Sinapis alba B D A3 A3 B A3

Lactuca sativa B D A2 B C A3

Hordeum vulgare B D A3 A1 C A3

Triticum aestivum B D A3 A1 C A3

Enchytraeus crypticus A2 – B B A3 A3

Tabulka 3. Výsledky testů prováděných v roce 2006

Vzorek/test Kompost
Stavební 
odpad 
hrubý

Stavební 
odpad 
jemný

Zemina 
TNT

Čistá 
zemina

AKVATICKé

Vibrio fischeri (15 m) A2 A3 A2 C A2

Vibrio fischeri (30 m) A2 A2 A1 D A2

Lemna minor (N) A2 A3 A2 D A2

Lemna minor (Ch) A1 A2 A1 C A1

Daphnia magna (48 h) A1 B A2 C A2

Daphnia magna (21 d) A3 B – – A1

Desmodesmus subspicatus A1 A3 A1 C A2

KONTAKTNí

C – transform. B A3 A2 A3 A2

N – transform. – – – C A2

Folsomia candida  B A3 A1 D A3

Bassica rapa (růst) A2 A2 A2 C A1

Avena sativa (růst) A2 A1 A3 C A1

Eisenia fetida (14 růst) B A3 A2 C A1

Eisenia fetida (14 mort) B A3 A1 C A1

Eisenia fetida (28 růst) B A3 A2 C A1

Eisenia fetida (28 reprod) B B B C A3

Eisenia fetida A3 B A3 C A3

Bassica rapa/Sinapis alba 
(kořen) *

B B A2 E A3

Lactuca sativa (kořen) C B B E A3

Hordeum vulgare (kořen) B B B E A2

Avena sativa (kořen) B B B D A1

Tabulka 4. Výsledky testů prováděných v roce 2007

Poznámka: Bassica rapa použita pro vzorky kompost, hrubý stavební odpad, ne-
kontaminovaná zemina; Sinapis alba použita pro vzorky stavební odpad jemný, 
zemina s TNT. Zdroj: [26]

• živorodka duhová Poecilia reticulata (ČSN EN ISO 7346 (1-3)) [18]; 
• chlorokokální řasa Desmodesmus subspicatus (ČSN EN ISO 8692) 

[19]; 
• hořčice bílá Sinapis alba (Metodický pokyn MŽP, ISO 11269-1) [14, 

20]; 
• nitrifikační aktivita půdního společenstva (OECD TG 216) [21]; 
• transformace uhlíku (OECD TG 217) [22].

Výsledky chemických analýz
Všechny vzorky byly současně podrobeny chemické analýze. Z výsledků 

bylo zřejmé, že u každého druhu odpadu je příčinou jeho nebezpečnosti 
pro životní prostředí jiné chemické složení. Jednotlivé prvky a sloučeni-
ny mohou působit jednak samostatně, jednak mohou mezi sebou dále 
reagovat a neméně důležitý je i jejich možný synergický účinek. Podrobné 
stanovování jednotlivých chemických individuí je velice náročné na čas 
i finanční prostředky a ani po podrobné analýze nemůže být vždy zaru-
čeno, že je možné přesně předpovědět, jaký konkrétní vliv na životní 
prostředí bude mít daný materiál při uložení v konkrétní lokalitě. 

Výsledky
Z výsledků výzkumných prací vyplynula pro hodnocení ekotoxikologic-

kých vlastností odpadů nutnost doplnit výluhové testy testy kontaktními, 
včetně nutnosti revize rozsahu používaných akvatických testů. Výsledky 
a další diskuse odborné skupiny vedly k následujícím závěrům a dopo-
ručením [27, 28]: 

Delší doba expozice
Expozice v kontaktních testech toxicity se pohybuje v řádu týdnů, proti 

řádově denní expozici u testů akvatických. Provedení kontaktních testů je 
tedy časově náročnější. To sice přináší z pohledu uživatelů vyšší časové 
nároky, z pohledu prevence znečištění životního prostředí a určování 
nepříznivých dopadů na ekosystémy naopak jde o přínos. Krátkodobé, 
akutní testy v mnoha případech nezaznamenají přítomnost látek půso-
bících pozvolna, a tudíž často zákeřněji. Dlouhodobé kontaktní testy 
(expozice 4–6 týdnů) jsou vhodné k detekci toxických látek působících 
i při nižších koncentracích.

Testovaná koncentrace odpadů
Kromě stanovení nebezpečné vlastnosti H14 ekotoxicity se sledu-

je ekotoxicita při využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. Zde je nutno dostatečně přesně odlišit odpady toxické 
od „netoxických“. Za účelem zjednodušení provádění testů toxicity a snížení 
ekonomických nákladů je navrženo provádět nikoli úplnou řadu ředění 
koncentrací odpadu, ale hodnotit pouze koncentraci 500 g/kg vzorku ve 
standardní zemině. Při této koncentraci již nedochází k nepříznivému vlivu 
fyzikální struktury odpadu na testovací organismy. V případě toxického účinku 
odpadu je však toxicita i při této koncentraci zaznamenána. 

Hodnocení naměřených dat
Za jediné relevantní hodnocení toxického účinku v testované koncen-

traci 500 g/kg ve srovnání s kontrolou lze považovat statistické testy 
shody. Jelikož kontrolní vzorek lze považovat za limitní, je možné použít 
jednostranné testy shody. V případě, že na hladině významnosti 95 % 
nebude zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi střední hodnotou 
odpovědi v testovaném vzorku a v kontrole, nelze prokázat toxické 
působení. Postupy statistického hodnocení experimentálních dat striktně 
vycházejí z ISO postupů jednotlivých testů toxicity a budou podrobně 
uvedeny v navrhovaných metodikách jednotlivých testů.

Vyloučení testu na rybách
Test toxicity na rybách (Poecilia reticulata či Brachydanio rerio) 

působí většině laboratoří v ČR provozní komplikace a vzhledem k tomu, 
že v rozhodující většině testovaných odpadů vykazují perloočky vyšší 
citlivost, bude vhodné tento test do budoucna z hodnocení ekotoxicity 
odpadů vypustit.

Vyloučení testu na semenech v Petriho miskách
U testu toxicity na semenech hořčice bílé jde o metodiku, která je 

sice provozně jednoduchá a ekonomicky nenáročná, má však pro oblast 
hodnocení ekotoxicity odpadů několik závažných principiálních nedostat-
ků (problémy s klíčivostí, různá semena od různých dodavatelů apod.). 
Rovněž dlouholeté zkušenosti s metodou ukazují, že její citlivost je nízká 
a v drtivé většině vzorků odpadů je citlivost ostatních metod vyšší.

Doporučená sada testů toxicity pro testování výluhů pevných 
odpadů a kapalných vzorků odpadů

Za vhodnou sadu testů toxicity látek a vzorků potenciálně působících 
toxicky na vodní ekosystémy jsou doporučovány následující testy:
• Test toxicity na perloočkách: ČSN EN ISO 6341;
• Test toxicity na řasách: ČSN EN ISO 8692;
• Test zhášení bioluminiscence bakterií: ČSN EN ISO 11348-1-3.

Doporučená sada testů pro testování toxicity pevných odpadů
Jako vhodnou sadu testů ekotoxicity pro skupinu pevných odpadů 

a odpadů obsahujících hydrofobní či ve vodě málo rozpustné látky a pro 

odpady ukládané do prostředí půdních ekosystémů jsou doporučovány 
následující testy:
• Test reprodukční toxicity na chvostoskocích: ISO 11267;
• Test reprodukční toxicity na roupicích: ISO 16387;
• Test inhibice růstu kořenů suchozemských rostlin (salát Lactuca 

sativa): ISO 11269.

5  Závěr
V návaznosti na nové vědecké poznatky se musí hodnocení odpadů, 

zjišťování jejich konkrétních vlastností a studie dopadu těchto vlastností 
na okolní prostředí stále vyvíjet. Už povinnost vypracovat Základní popis 
odpadu by měla nutit jednotlivé původce a vlastníky odpadu, aby sledo-
vání svého odpadu věnovali zvýšenou pozornost hned při jeho vzniku. 

Zdroj: [25]
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Vzorek/test Kompost
Zemina  
s TNT

Struska
Zemina  
s PCB

Škvára
Sedi-
ment

AKVATICKé

Daphnia magna A2 C A2 A1 C A1

Poecilia reticulata A1 C A1 A1 A3 A1

Desmodesmus subspicatus A3 C A3 B C B

Sinapis alba A3 B A1 A1 A1 A1

Vibrio fischeri (Envisan) A2 C A2 A2 B A2

Vibrio fischeri (VÚV) B C A1 A2 B B

Vibrio fischeri (VŠCHT) A1 C B B C B

Lemna minor A1 C A3 A2 A3 B

KONTAKTNí

Folsomia candida  A3 D B D C C

Eisenia fetida (14 d) A1 C A3 A3 B A3

Eisenia fetida (28 d) A1 C A3 A3 B A3

Eisenia fetida (repr.) B E B C C B

Vibrio fischeri (15 min) C D B C D C

Vibrio fischeri (30 min) C E B D D C

Sinapis alba B D A3 A3 B A3

Lactuca sativa B D A2 B C A3

Hordeum vulgare B D A3 A1 C A3

Triticum aestivum B D A3 A1 C A3

Enchytraeus crypticus A2 – B B A3 A3

Důkladná znalost možného chování odpadu v různém prostředí umožní 
nakládat s odpadem tak, aby využití odpadu mohlo být maximální a jeho 
nepříznivé dopady na životní prostředí byly co nejmenší.

Z výsledků našeho výzkumného záměru jasně vyplývá, že současný 
stav postupu hodnocení ekotoxicity odpadů je nutné změnit. Dosud 
platné metody testů toxicity vodných výluhů systematicky podhodnocují 
toxicitu řady nebezpečných látek, které v důsledku nízké rozpustnosti 
ve vodě nebo hydrofobnosti nejsou ve výluzích obsaženy, a tudíž není 
zaznamenána jejich toxicita.

Pro testování toxicity látek potenciálně toxických pro vodní ekosystémy 
lze doporučit testy toxicity na perloočkách, řasách a svítících bakteriích. 
Vzorky potenciálně toxické pro půdní ekosystémy či vzorky ve vodě neroz-
pustné či hydrofobní bude vhodné testovat na chvostoskocích, roupicích 
a kořenu salátu. Všechny navržené testy toxicity se metodicky opírají 
o platné mezinárodní standardy ISO.

Ekotoxikologické hodnocení, které zahrnuje i kontaktní testy, lépe 
vypovídá o vlivu všech látek obsažených v odpadu, aniž by bylo potřeba 
provádět velice podrobnou chemickou analýzu. Ale ani chemickou analýzu 
není možno při testování odpadů opomíjet, je však třeba zvolit vhodné 
metody, které mají dostatečnou vypovídací schopnost a umožňují i případ-
nou předpověď pro dlouhodobé chování odpadu v životním prostředí.
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New approach to waste classification (Kulovaná, M., Kočí, V., 
Vosáhlová, S.)

The lecture summarizes the results of works carried out in the 
T. G. Masaryk Water Research Institute, Public Research Institution, 
during the years 2005–2008 in the field of toxicity assessment and 
classification leaching characteristic waste. It suggests including of 
ecotoxicity contact tests into the process of wastes evaluation and 
modifies the set of the existing tests. The suggested set of biotests 
contains three aquatic tests on algae, daphnids and bioluminescent 
bacteria and three contact tests on enchytraeids, springtails and 
lettuce root.  

VYUžITí BIOLOGICKY 
ROZLOžITELNýCH ODPADŮ  
A JEHO PRÁVNí ZÁZEMí

Dragica Matulová

Klíčová slova
biologicky rozložitelný odpad, nakládání s biologicky rozložitelným od-
padem, legislativa

Souhrn
Příspěvek přináší informace o současném stavu nakládání s biolo-

gicky rozložitelným odpadem v České republice a EU – skládkování, 
spalování, biologické zpracování (v zařízeních pro kompostování a an-
aerobní digesci) a mechanicko-biologická úprava. Shrnuje příslušné 
právní předpisy v této oblasti.

Úvod
Podle zákona č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, se biologicky rozložitelným odpadem rozumí jakýkoli 

odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (dále jen 
bioodpad).

Biologicky rozložitelné odpady je možné rozdělit podle způsobu vzniku 
na dvě skupiny: biologicky rozložitelné odpady (BRO), které vznikají samo-
statně nebo jsou sbírány v systémech odděleného sběru, a biologicky 
rozložitelné komunální odpady (BRKO), které jsou částí komunálního 
odpadu.

Biologicky rozložitelné odpady představují přibližně pětinu veškeré 
produkce odpadů v ČR. Jde zejména o odpady zemědělské, lesnické, 
potravinářské, papírensko-celulózařské, ze zpracování dřeva, kůží, tex-
tilního průmyslu, patří sem i biologicky rozložitelné komunální odpady 
včetně odpadů ze zeleně, dále čistírenské a vodárenské kaly a biologicky 
rozložitelný obalový odpad. Tato skupina odpadů představuje v ČR (podle 
statistických výkazů) kolem 7 milionů tun BRO ročně [1]. 

Evropská unie vyprodukuje podle odhadů Komise za rok 110 až 
139 milionů tun biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků, 
kuchyňského odpadu z domácností a stravovacích zařízení, jakož 
i srovnatelný odpad z potravinářského průmyslu (podle [2] biologický 
odpad). Odhad je založen na údajích Eurostatu, 2008. Tento odpad má 
významné dopady na životní prostředí, zejména v podobě uvolňování 
metanu, skleníkového plynu, který v atmosféře zachycuje teplo 23krát 
účinněji než CO

2
.

Je zřejmé, že BRO jsou objemově a hmotnostně významnou skupinou 
odpadů, která v případě uložení na skládky ohrožuje složky životního 
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prostředí skleníkovými plyny a může popřípadě ohrožovat zdraví lidí 
a zvířat výskytem patogenních a podmíněně patogenních mikroorga-
nismů. Ukládání BRO na skládkách ovlivňuje antropogenní skleníkový 
efekt a klimatické změny planety. Proto je nutné skládkování BRO 
a BRKO výrazně omezovat a hledat cesty pro jejich materiálové nebo 
energetické využití.

Mezi biologicky rozložitelné odpady patří také kaly z čistíren odpadních 
vod, které mohou obsahovat nebezpečné látky a infekční agens. Nebez-
pečná vlastnost – infekčnost se může vyskytovat kromě kalů z ČOV také 
u řady dalších BRO, např. u zvířecích fekálií a podestýlek v živočišné 
výrobě v zemědělství. Vedlejší produkty živočišného původu, kam patří 
jateční, kafilerní či potravinářské odpady a podle způsobu dalšího naklá-
dání také hnůj a kejda, vyžadují speciální způsoby nakládání.

Současné postupy v oblasti nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady

Skládkování je většinou stále ještě nejvyužívanějším způsobem 
odstraňování směsného komunálního odpadu i v rámci EU, ačkoliv 
jde podle hierarchie způsobů nakládání s odpadem o nejméně vhodný 
způsob [2]. 

Spalování – biologicky rozložitelná část komunálního odpadu je obvykle 
spalována jako součást směsného komunálního odpadu. V závislosti na 
energetické účinnosti lze spalování pokládat za energetické využití nebo 
za odstraňování odpadů. Vzhledem k tomu, že účinnost spalování je snižo-
vána vlhkostí BRO, může být výhodné vytřídit tento odpad z komunálního 
odpadu. Na druhé straně se spalovaný biologicky rozložitelný komunální 
odpad pokládá za „obnovitelné“ palivo s neutrálním obsahem uhlíku ve 
smyslu směrnice o elektrické energii z obnovitelných zdrojů a směrnice 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [3, 4].

Biologické zpracování (včetně kompostování a zpracování v zařízeních 
využívajících technologie anaerobní digesce) lze zařadit jako recyklaci, 
pokud je kompost (nebo digestát) použit na půdě nebo pro výrobu pěs-
tebních substrátů. Pokud se žádné takové použití nepředpokládá, mělo 
by být biologické zpracování zařazeno jako předúprava před skládkováním 
nebo spalováním. Kromě toho by se mělo na zpracování anaerobní digescí 
(při níž vzniká bioplyn pro energetické účely) pohlížet jako na energetické 
využití. Kompostování je nejobvyklejší možností biologického zpracování. 
Nejlépe se hodí pro zelený odpad a dřevní hmoty. Technologie anaerobní 
digesce je vhodná pro zpracování nevysušeného biologického odpadu, 
včetně tuků (např. kuchyňský odpad). Bioplyn může významně snížit emise 
skleníkových plynů, pokud se použije jako biopalivo pro dopravu nebo se 
přímo zavádí do plynové distribuční sítě. Digestát lze kompostovat a využít 
pro podobné účely jako kompost, a tím zlepšit celkové využití.

Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) představuje techniky, které 
kombinují biologické zpracování s mechanickým zpracováním (tříděním). 
Jde o předúpravu (stabilizaci biologicky rozložitelné složky) směsného 
komunálního odpadu před skládkováním nebo k vytvoření produktu s lep-
šími spalovacími vlastnostmi. (Systémy mechanicko-biologické úpravy 
v EU přehledně shrnula Matulová [5]).

Situace v ČR
Nakládání s odpady se řídí základním českým právním předpisem 

– zákonem o odpadech [6]. Zákon proklamativně dává přednost využívání 
odpadů před jejich odstraňováním a upřednostňuje materiálové využití 
odpadů před využitím energetickým. Součástí této právní úpravy jsou i pro-
váděcí předpisy k tomuto zákonu: vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. „Kata-
log odpadů“, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 382/2001 
Sb., o podmínkách pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 341/2008, o podrob-
nostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Zákon o odpadech a jím stanovené vyhlášky přinesly velmi silný nástroj 
pro snížení skládkování kompostovatelných odpadů.

Vyhláška č. 294/2005 Sb. stanovuje zákaz ukládání kompostovatel-
ných odpadů na skládky [7]. V Příloze č. 5, odst. B této vyhlášky jsou 
uvedeny odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek. 
V bodě 4 je stanoveno:

„Kompostovatelné odpady pouze jedná-li se o kompostovatelné odpady 
v komunálním odpadu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), pro 
něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky 
stanoven v bodě 8 přílohy č. 4.“

V bodě 8 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.: Podmínky a kritéria 
pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO3) je sta-
noveno:

„d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na 
skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem 
stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit 

tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 
2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu vzniklého v roce 1995).“

Kompostovatelné odpady byly specifikovány prostřednictvím Sdělení 
MŽP [8].

Samostatně vznikající nebo odděleně sebrané BRO tedy není možné 
vzhledem k legislativě ukládat na skládky [7]. Kapacity na jejich zpraco-
vání nejsou z hlediska požadavků EU na nakládání s BRKO dostatečné. 
Tyto kapacity je možné s dotační podporou státu v nejbližším období 
dobudovat [1]. Vyšší provozní náklady některých technologií pocítí 
v konečné ceně za nakládání především původci odpadů, což může 
pomoci prevenci produkce BRO.
• BRKO obsažené v komunálním odpadu (biologicky rozložitelná složka 

KO) činí v současné době přibližně 40 až 60 % hmotnostních. Množství 
BRKO je nutné podle cílů stanovených ve skládkové směrnici EU [9] 
a v Plánu odpadového hospodářství České republiky [10] snížit. Vzhle-
dem k tomu, že srovnávací základna (produkce BRKO roku 1995) byla 
stanovena na 1529 tis. tun, tak [1]: 
– v roce 2010 bude možno skládkovat 75 % tohoto množství, což je 

1 147 000 tun BRKO, a tedy při podílu 54 % BRKO ve směsném 
komunálním odpadu (SKO) 2 124 000 tun SKO, 

– v roce 2013 bude možno skládkovat 50 % tohoto množství, což je 
764 000 tun BRKO, a tedy při podílu 56 % BRKO v SKO 1 365 000 
tun SKO, 

– v roce 2020 bude možno skládkovat 35 % tohoto množství, což je 
535 tis. tun BRKO, a tedy při podílu 60 % BRKO v SKO 892 000 
tun SKO. 

• Součástí BRKO jsou také kuchyňské odpady. Pravidla pro naklá-
dání s tímto odpadem jsou stále v rámci EU upravována (nařízení 
1774/2002 [11] a jeho četná doplnění). V legislativě ČR byla již 
částečně tato pravidla ošetřena, a to zákonem o veterinární péči 
[12] (§ 5 odst. 2 písm. c) a vyhláškou o opatřeních proti předcházení 
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka § 58, 
§ 93 [13].

• V ČR se již zkušebně pilotními projekty zavádějí systémy odděleného 
sběru biologicky rozložitelného odpadu, a to u rodinných domů, ale 
i u panelových domů na sídlištích.

• Vzhledem k tomu, že kal z ČOV je také řazen mezi BRO, je jednou z mož-
ností využití BRO aplikace upravených kalů na zemědělskou půdu podle 
vyhlášky č. 382/2001 Sb. Tento právní předpis specifikuje požadavky 
nejen na upravený kal, ale i na půdu, na kterou má být využit.

• Bioodpady využívané v zemědělství jako hnojivo se řídí zákonem 
o hnojivech [14] a jeho prováděcími předpisy [15, 16].

• Pro hodnocení BRO zpracovaných na kompost a to i těch, které míří 
na rekultivace nebo jsou využity ke hnojení nepotravinářských plodin, 
je v současné době v ČR možné využít nový právní předpis – vyhlášku 
č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitel-
nými odpady [17].
V roce 1962 bylo na 14 kompostárnách v českých zemích vyráběno 

0,5 mil. tun kompostu, v roce 1986 to bylo na 18 kompostárnách 
a s plošně zaváděnou ambulantní výrobou kompostu přímo na poli 3 mil. 
tun kompostu. V koncepčních materiálech z doby kolektivizace zeměděl-
ství měla být cílenou hodnotou výroba 5,6 mil. tun kompostu.

Po restrukturalizaci zemědělství se roční výroba kompostů v České 
republice snížila. V současné době je především z nutnosti omezení 
skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu nezbytné 
kompostování dále rozvíjet, včetně zavádění domácího a komunitního 
kompostování biodpadu. Přitom se uvažuje o významné spolupráci obcí 
i obyvatelstva [18]. Odpady vhodné pro kompostárny tvoří zejména 
část komunálních odpadů (zeleň), kaly z ČOV a menší množství odpadů 
z lesnického průmyslu. Při dodržení určitých pravidel je možné na kom-
postárnách využívat i biologicky rozložitelný komunální odpad z odděle-
ného sběru od občanů.
• Jedním ze způsobů nakládání s BRO je v ČR také energetické využití. 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů [19] 
a zejména jeho prováděcí předpis, vyhláška č. 482/2005 Sb. [20], 
upravují požadavky na podporu využití a trvalého zajištění zvyšování 
podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických 
zdrojů, a tím přispívají k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale 
udržitelnému rozvoji společnosti.
V poslední době začala výstavba bioplynových stanic. Odpady vhodné 

pro bioplynové stanice tvoří zejména část komunálních odpadů (z jídelen, 
ze separovaného sběru od občanů) a také část zemědělských a potravi-
nářských odpadů (živočišného původu).

Pro rozvoj technologií MBÚ v České republice jsou důležité nejenom 
cíle, k nimž se Česká republika zavázala, ale rovněž povinnost upravovat 
odpady před jejich uložením na skládku, která vyplývá z odstavce 5, § 4, 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. [7], o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu: 

„Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka 
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se nevztahuje na odpady inertní, pro které je úprava technicky nepro-
veditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich 
objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. 
Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů 
před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 6.“ [7]

Pro uplatnění mechanicko-biologické úpravy v podmínkách České repub-
liky je třeba komplexně posoudit potřeby našeho hospodářství v souvislosti 
se současnými energetickými zdroji, současnými a plánovanými zařízeními 
na zpracování KO, přijímáním veřejností a také nutností splnění náročných 
cílů v rámci EU. V případě, že v ČR nedojde k rozvoji spalování zbytkového 
komunálního odpadu, mohou být technologie MBÚ vhodnou alternativou 
omezování skládkování biologicky rozložitelných odpadů.

Situace v EU
V oblasti nakládání s KO a biologicky rozložitelným podílem KO existují 

mezi členskými státy velké rozdíly. Evropská agentura pro životní prostředí 
rozlišuje tři hlavní přístupy [21]:
• Země, které ve vysoké míře využívají spalování, aby se snížilo množství 

odpadu na skládkách, a které mají zároveň vysokou úroveň využití 
materiálu a často vysoce vyvinuté strategie na podporu biologického 
zpracování odpadu: Dánsko, Švédsko, Belgie (Flandry), Nizozemsko, 
Lucembursko, Francie.

• Země s vysokou mírou využití materiálu, ale s relativně nízkou mírou 
spalování: Německo, Rakousko, Španělsko a Itálie – některé z nich 
dosahují nejvyšší míry kompostování v EU (Německo, Rakousko), jiné 
rychle rozvíjejí kapacity pro kompostování a mechanicko-biologické 
zpracování.

• Země využívající skládky, přičemž snížení množství biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu na skládkách zůstává zatím jen záměrem 
kvůli nedostatku kapacity (řada nových členských států).
Kandidátské země a potenciální kandidátské země také využívají pře-

devším skládkování a v jejich případě bude snížení množství biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu na skládkách velkou výzvou.

Skládkování – v EU představuje biologicky rozložitelná část komunální-
ho odpadu obvykle 30 až 40 % (ale pohybuje se v rozsahu od 18 do 60 %) 
směsného komunálního odpadu, z čehož většina je zpracována postupy, 
které se vyskytují ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpa-
dem. Průměrně je na skládku ukládáno 41 % směsného komunálního 
odpadu, zatímco v některých členských státech (např. v Polsku, Litvě) toto 
procento přesahuje 90 %. V důsledku vnitrostátních politik a směrnice 
o skládkách, která vyžaduje snížení množství biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu na skládkách, ale průměrné množství směsného 
komunálního odpadu skládkovaného v EU od roku 2000 kleslo z 288 
na 213 kg/rok/obyvatele (z 55 % na 41 %) [2].

Spalování dosahuje podílu 47 % ve Švédsku a 55 % v Dánsku [14]. 
V obou zemích je spalování biologicky rozložitelného komunálního odpa-
du, který není sbírán odděleně, obvykle kombinovanou výrobou elektřiny 
a tepla s kondenzací spalin, což vede k vysoké účinnosti a k vysokému 
využití čisté energie.

Během posledních deseti let byla po celé EU mechanicko-biologická 
úprava využívána jako předúprava, aby se vyhovělo kritériím přijetí na 
skládky nebo se zvýšila výhřevnost pro spalování. V roce 2005 existovalo 
nejméně 80 velkých zařízení s kombinovanou kapacitou více než 8,5 mi-
lionů tun, většinou v Německu, Španělsku a Itálii [2].

Pro biologické zpracování bioodpadu bylo zjištěno celkem 6 000 zaříze-
ní, včetně 3 500 zařízení pro kompostování a 2 500 zařízení využívajících 
technologie anaerobní digesce (většinou malých jednotek umístěných 
v zemědělských podnicích). V roce 2006 bylo v provozu 124 zařízení 
využívajících proces anaerobní digesce na zpracování bioodpadu a/nebo 
komunálního odpadu (včetně zařízení pro mechanicko-biologickou úpra-
vu, které využívá technologie anaerobní digesce) s celkovou kapacitou 
3,9 milionu tun; lze předpokládat, že tento počet dále poroste [2].

Recyklace se v některých členských státech (Rakousko, Nizozemsko, 
Německo, Švédsko a části Belgie – Flandry, Španělska – Katalánsko a Itá-
lie – severní oblasti) podporuje odděleným sběrem, zatímco jiné členské 
státy (Česká republika, Dánsko, Francie) se zaměřují na kompostování 
zeleného odpadu a kuchyňský odpad sbírají se směsným komunálním 
odpadem. Ve všech oblastech, kde byl oddělený sběr zaveden, se tento 
způsob pokládá za úspěšnou možnost nakládání s odpadem [2].

V roce 2005 dosáhla celková produkce kompostu 13,2 mil. tun. Vět-
šina byla vyrobena z biologického odpadu [2] (4,8 mil. tun) a zeleného 
odpadu (5,7 mil. tun), zbytek z kalu z čistíren (1,4 mil. tun) a směs-
ného KO (1,4 mil. tun). Potenciál výroby kompostu z nejhodnotnějších 
vstupních látek (biologický odpad a zelený odpad) se odhaduje na 35 až 
40 mil. tun. Kompost se využívá v zemědělství (asi 50 %), pro terénní 
úpravy (až 20 %), k výrobě pěstebních substrátů (směsí) a pro tvorbu 
půdy (asi 20 %) a využívají ho soukromí spotřebitelé (až 25 %). Země, 
které vyrábějí kompost převážně ze směsného KO a mají nevyvinuté trhy 
s kompostem, ho obvykle využívají pro rekultivaci půdy nebo na zakrytí 
skládek (Finsko, Irsko, Polsko).

Poptávka po kompostu se v rámci Evropy liší především v závislosti 
na potřebě zlepšovat půdu a na důvěře spotřebitelů. Využívání kompostu 
a digestátu z odpadu však nestačí pro vyřešení problému kvality půdy 
v EU, protože při průměrném použití kompostu v míře 10 tun kompostu 
na hektar ročně by mohlo zvýšit kvalitu pouze u 3,2 % zemědělské půdy, 
i kdyby se kompostoval a byl využit veškerý biologický odpad, přičemž 
by se ve značné míře vyžadovala dálková přeprava s negativními dopady 
(náklady a zátěž životního prostředí) [2].

Právní nástroje EU upravující zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu
Evropská směrnice o bioodpadech

Vývoj v Evropě kolem možného návrhu evropské směrnice o bioodpadu 
probíhá již řadu let. Již v r. 2000 byl vydán první návrh směrnice o bioodpa-
du, který byl následován druhým návrhem v roce 2001. Tento druhý návrh 
byl velmi dobře zpracován a jeho části mohou být využity i dnes. Další 
pokus o vyjasnění problematiky bioodpadů byl publikován v diskusním 
dokumentu pro setkání k bioodpadům a kalům v lednu 2004.

Draft Discussion Document for the Ad Hoc Meeting on Bio-
wastes and Sludges 15–16 January 2004, Brussels (Diskusní 
dokument k ad hoc setkání o bioodpadech a kalech)

Tento dokument je postaven na výsledcích diskusí o kalech a bioodpa-
du započatých v roce 1999 a 2000. Zejména vychází z přijatých komen-
tářů ke třetímu Pracovnímu dokumentu o kalech, uveřejněnému v dubnu 
2000 (Working document on sludge, 3rd Draft, Brussels, April 2000, ENV.
E.3/LM21) a druhému Pracovnímu dokumentu o bioodpadu (Biological 
Treatment of Biowaste, Working Document, European Commission DG 
ENV. A.2/LM/ biowaste/2nd draft, Brussels 2/2001). Je podkladem pro 
diskusi o využití kalů a biodegradabilního odpadu na půdu. 

V dokumentu jsou popsány možnosti nakládání s kaly a bioodpadem. 
Část dokumentu je věnována environmentálním aspektům skládkování 
a spalování a celá kapitola pozitivním a negativním aspektům aplikace 
na půdu. V závěru se tento diskusní dokument zabývá také dopady 
nařízení o vedlejších živočišných produktech (nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o veterinárních 
a hygienických pravidlech pro vedlejší výrobky živočišného původu, které 
nejsou určeny k lidské spotřebě) na nakládání s bioodpady. I když tento 
pracovní dokument o bioodpadech a kalech obsahuje užitečné informace 
a měl být podkladem pro samostatnou směrnici EU o bioodpadech, 
Komise oznámila, že nebude tuto směrnici vydávat. Tyto aktivity stále 
ještě nevedly k vydání EU předpisu o BRO. Od té doby se však situace 
podstatně změnila.

Nová rámcová směrnice o odpadech 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 

19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic přináší 
řadu novinek. Především na evropské úrovni v závazném právním před-
pisu jasně definuje hierarchii nakládání s odpady, kdy na prvním místě 
je prevence samotného vzniku odpadů, poté jeho opětovné používání, 
dále recyklace, následovaná energetickým využitím. Teprve odpady, které 
není možné již nijak využít, by měly být odstraňovány – skládkováním či 
spalováním. Směrnice definuje stav, kdy odpad přestává být odpadem, 
pokud byl předmětem nějakého způsobu využití včetně recyklace, sta-
novuje odpovědnost znečišťovatele a jeho povinnost nést náklady na 
nakládání s odpady, zavádí programy předcházení vzniku odpadů či nové 
cíle pro recyklaci a opětovné využití odpadů.

Tato směrnice také obsahuje zvláštní prvky vztahující se na biologický 
odpad. Článek 22 je věnován celý biologickému odpadu:

Členské státy přijmou v případě potřeby a v souladu s články 4 (v člán-
ku 4 je stanovena hierarchie způsobů nakládání s odpady) a 13 (Ochrana 
lidského zdraví a životního prostředí) opatření s cílem podpořit:

a) oddělený sběr biologického odpadu za účelem kompostování a zpra-
cování v zařízeních využívajících technologie anaerobní digesce odpadu;

b) zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí;

c) používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí, 
pocházejících z biologického odpadu.

Komise provede posouzení nakládání s biologickým odpadem za účelem 
případného předložení návrhu. V posouzení se přezkoumá možnost stanovit 
minimální požadavky na nakládání s biologickým odpadem, jakož i jakostní 
kritéria pro kompostování a rozklad biologického odpadu, aby byla zaručena 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Směrnice především stanoví 50% recyklační cíle alespoň pro papír, 
kovy, plasty a sklo z domácností a eventuálně pro další odpady podob-
ného původu – do roku 2020. To by mohlo příznivě působit na recyklaci 
biologického odpadu, vzhledem k tomu, že tento odpad je největší částí 
odpadu z domácností a členské státy mohou zahrnout jeho příslušné 
části do výpočtu 50% cíle. Plnění cíle bude hodnoceno v roce 2014.

Dále směrnice předpokládá možnost zavedení celoevropských 
kritérií konce odpadu pro kompost. Tato kritéria zahrnují kvalitativní 
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a bezpečnostní požadavky, takže kompostovaný biologicky rozložitelný 
odpad již nebude odpadem, ale bezpečným produktem, a tím bude 
posílena důvěra a trh.

V současné době se národní pravidla, která se týkají kvality a bez-
pečnosti kompostu a dokonce i toho, zda je kompost produktem nebo 
odpadem, v různých státech liší. Právní předpisy EU neomezují členské 
státy v jejich výběru možností zpracování biologického odpadu, pokud 
respektují určité rámcové podmínky, zejména podmínky stanovené rám-
covou směrnicí o odpadech. 

Výběr možností zpracování musí být vysvětlen a zdůvodněn ve vnit-
rostátních a regionálních plánech pro nakládání s odpadem a v pro-
gramech prevence. Tato situace vedla v EU společně s definicí odpadu, 
která před revizí rámcové směrnice o odpadech nevymezila jasné hranice 
pro to, kdy je odpad dostatečně zpracován a měl by se pokládat za pro-
dukt, k široké škále politik a metod zpracování, včetně různých výkladů 
členských států, kdy přestává být zpracovaný biologický odpad odpadem 
a stává se produktem, který může být volně obchodován na vnitřním 
trhu, nebo být vyvezen z EU.

Směrnice o skládkách
Směrnice o skládkování odpadů 99/31/ES – Skládková směrnice 

požaduje snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
na skládkách. Tato směrnice je hlavním podnětem pro lepší nakládání 
s bioodpady, neboť požaduje redukci skládkování biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu na 75 % v roce 2006, 50 % v roce 2010 a 35 % 
v roce 2016 množství tohoto odpadu produkovaného v roce 1995. 
Země s vysokou závislostí na skládkování (více než 80 %, včetně nových 
členských zemí EU, avšak také Velké Británie a Řecka) mohou posunout 
cíle maximálně o čtyři roky.

Revidovaná směrnice IPPC
Směrnice o IPPC byla nedávno kodifikována (směrnice 2008/1/ES 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. ledna 2008 o integrované 
prevenci a omezování znečištění). Stanovuje hlavní zásady povolování 
a kontroly zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
(založené na nejlepších dostupných technikách (BAT)) a zahrnuje veškeré 
biologické zpracování bioodpadu s kapacitou převyšující 50 tun denně. 
Tím se zvýší pokrytí IPPC kompostáren z 81 na 89 % a zařízení využíva-
jících procesu anaerobní digesce z 89 na 99 %.

Směrnice o spalování odpadů
Spalování bioodpadu je upraveno směrnicí o spalování odpadů (směrni-

ce Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů). Tato směrnice se také týká zpracování bioodpadu, 
poněvadž pokrývá spalování většiny bioodpadů, včetně směsného komu-
nálního odpadu, který obsahuje biologicky rozložitelné složky. Vyčleněná 
frakce zahrnuje odpady ze zemědělství a lesnictví a nekontaminované 
odpady ze dřeva.

Nařízení o vedlejších produktech živočišného původu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, kterým 

se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, podrobně stanovuje pravidla pro 
ochranu zdraví lidí a zvířat, která se vztahují na využití vedlejších živočiš-
ných produktů v bioplynových a kompostovacích zařízeních.

Podle požadavků pro materiály kategorie 3 mohou členské státy přijmout 
riziko zmírněných národních pravidel pro zpracování takového materiálu, 
které musí být přinejmenším ekvivalentní standardům stanoveným naří-
zením pro zpracování materiálů kategorie 3, které mají stejné vlastnosti. 

Dne 10. 6. 2008 byl komisí předložen návrh nového nařízení Evrop-
ského Parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší 
produkty živočišného původu. Návrh zohledňuje výsledky přezkumu naříze-
ní a začleňuje revidovaná ustanovení spolu se zbývající částí prováděcích 
ustanovení do jediného textu. Ustanovení uvedená v přílohách nařízení 
a ustanovení uvedená ve zvláštních předpisech Společenství, které 
uvedené nařízení provádějí nebo z něj stanoví odchylky, budou v rámci 
postupu projednávání ve výborech začleněny do prováděcího nařízení. To 
se bude odehrávat souběžně, aby se uvedená ustanovení začala používat 
současně se stávajícím návrhem.

Cílem návrhu je umožnit konsolidaci všech prováděcích opatření 
a odchylek přijatých od používání nařízení do jediného textu. Přijetí tohoto 
návrhu povede ke zrušení stávajícího nařízení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 
11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektři-
ny (kogenerace) založené na poptávce po užitečném teple na 
vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Jednou z nejlepších cest využití energie efektivním způsobem je využití 
kogenerace elektřiny a tepla (také známé jako tepelné a energetické 
využití CHP – combined heat and power), a tím limitování odpadového 
tepla. To se týká také spalování odpadu.

Teplo vytvořené během procesu spalování může být využito pro místní 
vytápění, ale také pro průmyslové účely, předzpracování paliv a pro-

dukci bioplynu. Za účelem výpočtu, zda je proces kogenerace vysoce 
efektivní podle směrnice 2004/8/ES, je nutné použít harmonizovaných 
referenčních hodnot podle definice v Rozhodnutí Komise 2007/74/ES 
(2007/74/ES Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006‚ kterým 
se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou 
výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/8/ES). Seznam, který je zde uveden, zahrnuje referenční 
hodnoty pro elektřinu a teplo z  biodegradabilního (komunálního) odpadu, 
tekutého biodegradabilního odpadu a bioplynu, aby bylo možné podpořit 
použití vysoce efektivní kogenerace s takovými palivy. Kvalifikace jako 
vysoce efektivní kombinovaná výroba tepla a elektřiny (kogenerace) může 
vést ke (zvláštní) státní podpoře provozovatelů takových jednotek.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
užívání energie z obnovitelných zdrojů (předložená Komisí dne 
23. 1. 2008) KOM(2008)19

8. prosince 2008 byla v Poznani na společné schůzi Evropského par-
lamentu, Rady ES (27 členských států EU) a Komise přijata směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie. Směrnice se dotýká všech odvětví 
biomasy, včetně sektoru biopaliv, druhé generace bioplynu, ale zejména 
teplárenských a chladicích technologií.

Navrhovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RES = re-
newable energy sources, tj. obnovitelné zdroje energie) zahrnuje také 
opatření týkající se úlohy biologických odpadů při dosahování cílů v oblasti 
obnovitelné energie. Tento návrh uvažuje využití biomasy, tj. biologicky 
rozložitelných složek produktů, odpadů a reziduí ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných hmot), lesnictví a souvisejících průmyslo-
vých odvětví, stejně jako biologicky rozložitelné frakce průmyslového 
a komunálního odpadu, započítat do cílů obnovitelných zdrojů energie, 
ponechává však na členských zemích rozhodnutí, jak mají být obnovitelné 
zdroje energie podporovány. Podle odhadů Komise kolem poloviny cíle 
EU (20 % obnovitelné energie) bude možné získat z bioenergie. Navíc, 
směrnice RES stanoví udržitelná kritéria pro použití biopaliv a biokapalin 
při podpoře použití bioodpadu, např. kuchyňského oleje nebo biometa-
nu, pro výrobu tzv. biopaliv druhé generace. Směrnice rovněž očekává 
reporting o potřebě kritérií udržitelnosti pro všechna další použití biomasy 
pro energetické účely.

Tato směrnice byla odsouhlasena na valném zasedání Evropského 
parlamentu 21.–24. dubna 2009. Bude transponována do národních 
legislativ členských států 18 měsíců po jejím zveřejnění v Úředním věst-
níku Evropské unie (během května 2009) – v listopadu 2010.

Ustanovení předchozích směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, která 
se překrývají s ustanoveními nové směrnice, budou zrušena okamžikem 
převedení do vnitrostátních předpisů; s účinkem ode dne 1. ledna 2012; 
ustanovení týkající se stanovených cílů pro rok 2010 zůstanou v platnosti 
do 31. prosince 2011.

23. dubna 2009 byla vydána nová směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdro-
jů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ 
/ES, která vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie, které se uskutečnilo 5. 6. 2009.

Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské 
unii (KOM(2008)811), v konečném znění

Tuto knihu zveřejnila komise 3. prosince 2008 a zahájila veřejnou kon-
zultaci týkající se využití bioodpadů. Zelená kniha má prozkoumat možnosti 
dalšího vývoje v nakládání s biologickým odpadem a podnítit debatu (veřej-
nou konzultaci členských států EU) v této oblasti, vedoucí k případnému 
přijetí příslušného legislativního návrhu směřujícího k využití biologického 
odpadu zejména pro energetické účely a kompostování.

Definice biologicky rozložitelného odpadu
Diskuse o nakládání s biologickým odpadem proběhla už ve dvou 

zmíněných pracovních dokumentech, které Komise vydala mezi rokem 
1999 a 2001. Biologicky rozložitelný odpad byl v těchto dokumentech 
definován takto: 
– „bioodpad (biologicky rozložitelný odpad)“ znamená jakýkoliv odpad, 

který podléhá anaerobní a aerobní dekompozici, jako je například 
odpad potravin a odpad ze zahrad, stejně jako papír a lepenka;

– „zelený odpad a odpad ze dřeva“ znamená rostlinný odpad ze zahrad 
a parků, odřezky ze stromů, větve, trávu, listí (s výjimkou uličních 
smetků), piliny, třísky dřeva a ostatní odpad dřeva, který nebyl zpra-
cováván těžkými kovy nebo organickými sloučeninami.
Biologicky rozložitelný odpad zahrnoval v podstatě ty odpady, které jsou 

uvedeny v Přehledu kompostovatelných odpadů podle řazení v katalogu 
odpadů na stránkách MŽP.

Na rozdíl od definice biologicky rozložitelného odpadu uvedené v Dru-
hém pracovním dokumentu o bioodpadu je biologický odpad v Zelené 
knize definován jako: „Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, 
potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích 
a maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářské-
ho průmyslu. Nezahrnuje odpady z lesního hospodářství a ze zemědělství, 
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hnůj, kal z čistíren nebo jiné biologicky rozložitelné odpady, jako jsou např. 
přírodní textilie, papír nebo zpracované dřevo. Nezahrnuje ani vedlejší 
produkty výroby potravin, které se nikdy nestanou odpadem.“

V oblasti nakládání s biologickým odpadem se uplatňují rozdílné vni-
trostátní politiky. Také evropská legislativa tuto oblast reguluje pouze 
okrajově a roztříštěně.

Několik právních instrumentů upravuje využití kompostu:
• nařízení o ekologickém zemědělství (834/2007) – nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produk-
ci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 
č. 2092/91,

• rozhodnutí o ekoznačkách pro pomocné půdní látky (2006/799) – roz-
hodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví revidovaná 
ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování 
pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám,  

• rozhodnutí o ekoznačkách pro pěstební substráty (2007/64) – roz-
hodnutí Komise 2007/64/ES ze dne 15. prosince 2006‚ kterým 
se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na 
posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním 
substrátům),

• Tematická strategie pro ochranu půdy (KOM(2006)231) – sdělení 
Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
Biologický odpad v podobě biomasy se může stát i významným zdro-

jem energie, jak to navrhuje směrnice o obnovitelných zdrojích energie 
(KOM(2008)19).

Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie (KOM(2006)848) před-
pokládá, že by v roce 2020 mohlo pocházet asi 7 % veškeré obnovitelné 
energie právě z biomasy a z biologického odpadu. Každá tuna biologic-
kého odpadu totiž může poskytnout 100–200 m3 bioplynu.

Hlavní body zelené knihy
Zelená kniha nabízí přehled základních postupů pro nakládání s bio-

logickým odpadem, které se v současnosti v EU používají, a hodnotí je 
z hlediska ekonomických, ekologických a společenských dopadů. Mezi 
současné techniky zahrnuje také systémy odděleného sběru, zejména 
pro zelený odpad.

Konstatuje, že ačkoliv je skládkování nejméně vhodnou metodou, 
i tak se používá nejvíce, zejména v nových členských státech. Dalšími 
využívanými způsoby jsou spalování s nízkou nebo vysokou úrovní zno-
vuzískání energie, biologické zpracování v zařízeních na kompostování, 
zařízeních využívajících procesu anaerobní digesce (výroba bioplynu) 
a mechanicko-biologické zpracování (předúprava biologického odpadu 
spočívající v jeho třídění). Samotné ekologické a energetické přínosy 
závisejí na místních podmínkách (například na hustotě obyvatelstva, 
podnebí a existující infrastruktuře). 

Dále se zelená kniha věnuje enviromentálním, hospodářským a soci-
álním otázkám souvisejícím s nakládáním s biologickým odpadem. 
Také hodnotí sociální a zdravotní dopady. V další části se dokument 
zabývá nakládáním s biologickým odpadem v členských státech EU 
v současné době.

Zelená kniha má podnítit debatu o potřebě vypracování komunitárního 
legislativního návrhu, který by směroval využití biologického odpadu k vět-
šímu podílu recyklace, energetickému využití, jakož i použití kompostu 
pro revitalizaci půdy. 

Otázky k diskusi jsou předloženy v poslední části knihy. Týkají se 
předcházení vzniku odpadu, omezení skládkování, omezení množství 
biologicky rozložitelného odpadu, který je povolen na skládkách nad 
cíle stanovené směrnicí EU, možností zpracování biologického odpadu, 
který by byl jinak uložen na skládkách, využití energie, zvýšení recyklace 
a norem EU pro vysoce kvalitní kompost a zpracovaný biologický odpad 
nižší kvality.

Zelenou knihu doprovází Pracovní dokument Útvarů Komise (SEC(2008) 
2936), kde jsou shrnuty právní nástroje EU regulující nakládání s biood-
padem a v tabulkách jsou uvedeny rozdíly v kompostových politikách 
mezi členskými státy, klasifikační typy pro kompost a počet tříd přijatých 
národními kompostovými normami a legislativou; maximální, minimální 
a průměrné hodnoty potenciálních kontaminantů pro komposty v Evro-
pě a údaje o registraci a certifikaci kompostu pro marketing a využití 
v národních režimech PRODUKT nebo ODPAD.

Koncem roku 2009 Komise plánuje předložit analýzu zaslaných 
odpovědí, popřípadě spolu se svými návrhy a/nebo iniciativami ohledně 
strategie EU v oblasti nakládání s biologickým odpadem.

Závěr
Podle Komise by se mělo omezit skládkování biologického odpadu 

a naopak by mělo docházet k jeho dalšímu využívání (kompostování, 
recyklaci, popř. spalování), v závislosti na místních podmínkách a v sou-
ladu se stávajícími normami z dané oblasti (směrnice o skládkování, 

rámcová směrnice o odpadech, směrnice o spalování odpadu, směrnice 
o integrované prevenci a omezování znečištění atd.).
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Biologically degradable waste use and relevant legislation 
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This contribution summarizes important background information 
about current policies on biowaste management in the Czech Republic, 
and EU. It presents current state in the bio-waste management options 
– landfilling, incineration, biological treatment (including composting 
and anaerobic digestion) and mechanical-biological treatment. It sum-
marizes legal instruments regulating the treatment of bio-waste.
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NEBEZPEčNÉ LÁTKY V ODPADECH 
Z ELEKTROZAŘíZENí

Věra Hudáková 
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Souhrn
Elektrozařízení obsahují velké množství nebezpečných látek. V rámci 

výzkumu bylo od roku 2006 zahájeno sledování obsahu Pb, Hg, Cd, Cr6+, 
PBB, PBDE v odpadech, které vznikají při zpracování elektroodpadů. 
V roce 2007 bylo sledování rozšířeno i o obsah As, Sb, Be a Se. Za 
tři roky se podařilo získat  řadu konkrétních údajů o množství jednot-
livých nebezpečných látek v odpadech, které končí na skládkách. 
Pokračováním sledování do roku 2011 bude možné zpřesnit rozmezí 
jejich obsahu a posoudit možnosti jejich vyluhovatelnosti  do životního 
prostředí. Tento projekt je realizován v rámci výzkumného záměru 
MZP0002071102 „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje.“

Úvod
Ochrana životního prostředí v Evropské unii (EU) prochází vývojem 

a více je zaměřována již na výrobní fázi; to znamená, že pro konkrétní 
typy výrobků jsou nastavena pravidla omezující nebo přímo zakazující 
používání určitých nebezpečných látek, které by mohly mít negativní dopad 
na životní prostředí. Pro elektrická a elektronická zařízení byly přijaty 
dvě směrnice regulující nakládání s elektrozařízeními. Je to směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elek-
trických a elektronických zařízeních (RoHS). Obě 
směrnice procházejí v současné době revizí. 
Počet omezených nebezpečných látek používa-
ných při výrobě nových elektrozařízení se zatím 
nezmění. Kvalita a složení odpadů vzniklých 
z těchto výrobků je přímo závislá na dvou fak-
torech: na látkách používaných při výrobě a na 
technologiích použitých při jejich zpracování ve 
fázi „odpadové“.

Podle směrnice RoHS nesmějí nová elektric-
ká a elektronická zařízení uváděná na trh od 
1. července 2006 obsahovat olovo (Pb), rtuť 
(Hg), kadmium (Cd), šestimocný chrom (CrVI), 
polybromované bifenyly (PBB) a polybromované 
difenylethery (PBDE). Výjimky ze zákazu obsa-
huje příloha směrnice. Zákaz je implementován 
i do § 37b zákona č. 185/2001 Sb. v platném 
znění a vyhlášky č. 352/2005 Sb. 

Výsledky přijatých opatření se snaží zhodnotit 
výzkum, který je zaměřen na sledování obsa-
hu nebezpečných látek v odpadech vzniklých 
po konečném zpracování elektroodpadů. Jde 
o odpady, které jsou již dále nevyužitelné a končí 
většinou na skládkách. 

Složení nových elektrozařízení
Složení nových elektrozařízení záleží i na 

jejich charakteru. Obecně je možné říci, že 
obsahují železné kovy, neželezné kovy (Cu, 
Ag, Zn, Ni, pájky Sn-Pb), drahé kovy (Au, Ag, 
Pt, Pd), plasty (ABS, PP, PE, PA, PC, PS, PVC), 
epoxidové pryskyřice, sklo, keramiku, dřevo, 
papír. Jednotlivé materiály a části mohou 
obsahovat nebezpečné látky jako např. zpoma-
lovače hoření na bázi polybromovaných bifenylů 
(PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE); 
kondenzátory – PCB; přepínače, fluorescenční 
lampy – Hg; baterie a akumulátory – Pb, Ni, Cd, 
Li; obrazovky – luminofor (Y, Eu), sklo – (Ba, Pb, 
Sr); izolace – azbest, sklo, plasty, keramika; 
chladicí zařízení – freony (CFC, HCFC), amoniak; 
LED-displeje; desky tištěných spojů – těžké kovy; 
oleje; žíraviny. 

Při zpracování OEEZ je povinností nejdříve 

vyjmout součásti obsahující nebezpečné látky jako baterie, transformá-
tory, kondenzátory, součástky obsahující rtuť, kapaliny apod. Demontáž 
se řídí i způsobem dalšího zpracování, to znamená např. oddělením 
částí z jednoho druhu materiálu, které jsou dále využity. Části, které 
není možné jednoduše roztřídit podle materiálů, jsou většinou drceny. 
Pomocí technologického procesu jsou podrcené části následně děleny 
na jednotlivé frakce.

Sledované nebezpečné látky v odpadech
O množství jednotlivých nebezpečných látek, které jsou obsaženy ve 

zbytcích po zpracování OEEZ, a tudíž mohou v budoucnu negativně ovlivnit 
životní prostředí, začaly být v rámci výzkumu shromažďovány informace 
od roku 2006. V těchto odpadech bylo zahájeno dlouhodobé sledování 
obsahu látek zakázaných směrnicí RoHS – olova (Pb), rtuti (Hg), kad-
mia (Cd), šestimocného chromu (CrVI), polybromovaných bifenylů (PBB) 
a polybromovaných difenyletherů (PBDE). 

V roce 2007 a 2008 byl rozsah sledovaných látek v odpadech rozšířen 

Obr. 1.  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., vzorek č. 23 a 24 
(Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO)

Tabulka 1. Vybrané statistické parametry sledovaných ukazatelů u vzorku č. 23 z Kovohutí 
Příbram nástupnická, a.s, v pevné matrici a ve výluhu (2006–2008) (Zdroj: VÚV T.G.M, v.v.i.)

Statistický parametr Stanovení v pevné matrici 

Cd Hg Pb As Be Sb Se ΣPBB ΣPBDE

[mg/kg]

Stř. hodnota 177,593 0,264 25971,43 13,358 7,637 655,5 15,717 0,025 1013,967

Medián 69,5 0,125 22150 10 0,5125 540 16,85 0,025 646,2

Minimum 4,6 0,069 5500 7 0,025 57 3,8 0,025 13,02

Maximum 1230 1,12 61600 30,4 83 1430 25 0,025 4121,6

Počet stanovení 14 14 14 12 12 12 12 14 14

Hl. spolehliv. (95,0%) 187,16 0,164 9490,595 4,844 15,091 285,269 6,232 0 660,115

Statistický parametr Stanovení ve výluhu 

Cd Hg Pb CrVI As Be Sb Se ΣPBB ΣPBDE

[μg/l] [ng/l]

Stř. hodnota 1188,936 0,05 329,029 2,5 7 0,515 296,31 16 2,5 3457,851

Medián 248 0,038 275,5 2,5 5,25 0,515 131 16 2,5 1272,255

Minimum 8,8 0,025 7,5 2,5 0,5 0,03 25 2 2,5 7,5

Maximum 4400 0,11 1020 2,5 31 1 1470 30 2,5 14810,7

Počet stanovení 14 14 14 14 12 12 12 12 14 14

Hl. spolehliv. (95,0%) 926,441 0,018 157,307 0 5,665 0,322 284,703 9,291 0 2576,308

Tabulka 2.  Statistické parametry sledovaných ukazatelů u vzorku č. 24 z Kovohutí Příbram 
nástupnická, a.s., v pevné matrici a ve výluhu (2006–2008) (Zdroj: VÚV T.G.M, v.v.i.)

Statistický parametr Stanovení v pevné matrici

Cd Hg Pb As Be Sb Se ΣPBB ΣPBDE

[mg/kg]

Stř. hodnota 805,071 5,461 12414,29 13,292 0,54 1225 282,33 0,025 704,416

Medián 910 3,055 11000 10 0,59 1020 235 0,025 627,515

Minimum 138 0,55 8300 9,3 0,025 630 86 0,025 57,4

Maximum 1500 27,3 20700 39,4 1 2100 580 0,025 1947,03

Počet stanovení 14 14 14 12 12 12 12 14 14

Hl. spolehliv. (95,0%) 227,421 3,989 2141,155 5,5 0,307 358,535 118,269 0 339,363

Statistický parametr Stanovení ve výluhu

Cd Hg Pb CrVI As Be Sb Se ΣPBB ΣPBDE

[μg/l] [ng/l]

Stř. hodnota 6748,286 0,739 574,779 3,186 12,975 0,539 560,917 16,61 2,5 8899,33

Medián 6625 0,685 477 2,5 5,25 0,57 602 19,66 2,5 8096,8

Minimum 204 0,15 25,9 2,5 0,5 0,03 166 2 2,5 7,5

Maximum 13300 1,69 1460 12,1 49,6 1 994 30 2,5 21910,21

Počet stanovení 14 14 14 14 12 12 12 12 14 13

Hl. spolehliv. (95,0%) 3140,94 0,258 207,11 1,481 10,534 0,307 178,847 8,978 0 3913,692
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o další nebezpečné látky, i když jsou při výrobě 
elektrozařízení používány v mnohem menší 
míře, tj. arzen (As), antimon (Sb), berylium 
(Be) a selen (Se). Jde o prvky, které mohou 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Použití 
těchto látek je při výrobě elektrozařízení velmi 
specifické a technologický proces zpracování 
elektroodpadů většinou neumožňuje jejich jed-
noduché oddělení. 

Prvky, které byly sledovány nad rámec látek 
omezených směrnicí RoHS, se používají např. 
jako:
	arzen – složka sloučenin polovodičů pro 

optoelektroniku a vysoké frekvence,
 antimon – příměs pro vytváření elektronové 

vodivosti (vodivost N),
 berylium – složka kontaktních a ložiskových 

slitin,
 selen – usměrňovače, fotoelektrické články.

Detailnější informace o obsahu jednotlivých 
pr vků v elektrozařízeních jsou uvedeny ve 
výzkumné zprávě za rok 2007 [1]. Souhrnné 
tabulky s obsahem prvků v osobních počítačích 
včetně míry jejich návratnosti jsou publikovány např. v práci [2, 3].  Žádná 
z dostupných studií (např. [4, 5]) však neuvádí hmotnosti těchto prvků 
v jednotlivých součástkách. Jen na základě zmínek v literatuře je proto 
nemožné odhadovat výskyt těchto prvků v odpadech a jejich dopad na 
životní prostředí. 

Ze sledování jejich obsahu vyplývá i jejich potencionální množství, které 
by se mohlo při nesprávném zacházení s elektrozařízeními dostávat do 
životního prostředí.

Výsledky výzkumu
Výzkum byl zahájen v roce 2005. Pro spolupráci na tomto výzkumu byly 

osloveny dvě firmy s podobnou zpracovatelskou technologií, a to Safina, 
a.s., a Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

Ve firmě Safina, a.s., se v roce 2006 podařilo odebrat tři vzorky 
z jednoho odběrového místa. V roce 2007, kdy firmu koupila firma 
STENA a vznikla firma STENA SAFINA, a.s., byly při zkušebním provozu 
linky odebrány jednorázově tři vzorky z různých výstupních frakcí odpa-
dů a v roce 2008 již jen dva vzorky. Z důvodu malého počtu vzorků ze 
stejného technologického místa nejsou naměřené hodnoty v tomto 
článku uvedeny. 

S firmou Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., byla výborná spolupráce 
navázána již v roce 2006. Od počátku spolupráce byla vybrána pro odběr 
vzorků dvě koncová místa technologické linky. Označení vzorků čísly 23 
a 24 bylo zvoleno shodně s číselným označením obou míst na schématu 
technologické linky.

V Kovohutích Příbram nástupnická, a.s., projde elektroodpad nejdříve 
ruční předúpravou, při které jsou demontovány nebezpečné složky. Před-
upravený elektroodpad je dále nadrcen a ručně jsou nejdříve separovány 
především velké kusy Fe či Al, části s významným podílem Cu, drobněj-
ších kousků Al apod. Z drti jsou dále vytříděny magnetické kovy. Zbylá, 
nemagnetická část frakce je dále nadrcena a dojde k separaci drobných 
magnetických kovů, kovové frakce (převážně Al) a ostatního odpadu 
s obsahem plastů, pryží, drobných částeček mědi 
a jemné frakce obsahující drahé kovy (vzorek 23). 
V průběhu drcení vzniká prach, který je na všech 
místech možného vzniku odsáván prostřednictvím 
systému filtrace vzduchu (vzorek 24). Odsátý 
prach, stejně jako veškeré vyseparované železo, 
jsou následně zpracovány v šachtové peci. Při 
hutním procesu výroby olova je v kovohutích využí-
váno i sklo z obrazovek, které slouží jako náhrada 
za křemenný písek, který tvoří struskotvornou 
přísadu. Tyto odpady z jiných zpracovatelských 
zařízení by skončily na skládce. 

Od roku 2006 byl v odebíraných vzorcích od-
padů stanovován obsah Cd, Hg, Pb, PBB a PBDE 
v pevné matrici a ve výluhu navíc i CrVI a od roku 
2007 byl na základě získaných informací rozsah 
sledovaných látek rozšířen o As, Sb, Be a Se. 
Na obr. 1 je vidět charakter obou typů vzorků 
odpadů, jejichž vznik je popsán výše.

Pro stanovení jednotlivých látek byly i s ohle-
dem na velmi nízký obsah někter ých látek 
používány následující analytické metody:
	Pb, Cd, Cr6+, As, Be, Sb, Se: OES-ICP – emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazma-
tem,

Komerční 
směs 

Kongenery BDE

Tri Tetra Penta Hexa Hepta Okta Nona Deka

PentaBDE 0–1 24–38 50–62 4–8 – – – –

OktaBDE – – 11 44 31–35 10 0,5

DekaBDE 0,3–3 97–98

Tabulka 3. Složení komerčně používaných směsí PBDE – zastoupení jednotlivých kongenerů v % 
hmotnosti (Zdroj: [6], [7])

Tabulka 4. Naměřené hodnoty As, Be a Se v pevné matrici a ve výluhu v závislosti na použité 
analytické metodě (Zdroj: VÚV T.G.M, v.v.i – CeHO)

Ukazatel
Jednotky

2007 2008

Analytická metoda AAS OES-ICP AAS OES-ICP

Arzen [mg/kg] – < 20 až 26 7–39,4

Arzen [µg/l] – < 20 až 49,6 < 1 –

Berylium [mg/kg] – < 2 až 2,4 < 0,05 až 0,18 –

Berylium [µg/l] – < 2 < 0,06 až 0,14 –

Selen [mg/kg] – < 50 až 450 3,8 až 54 5 až 220

Selen [µg/l] < 4 < 60 < 4 až 9,32 –

Obr. 1. Obsah Cd v pevné matrici a ve výluhu – vzorek č. 24

Obr. 2. Obsah Hg v pevné matrici a ve výluhu – vzorek č. 24

	citlivější metoda pro As, Be, Se: bezplamenná technologie AAS,
	Hg: AMA 254 – jednoúčelový atomový absorpční spektrometr pro 

stanovení rtuti,
	PBB, PBDE: GC-MS – plynová chromatografie s hmotnostním detek-

torem.
Porovnání citlivosti metod OES-ICP a AAS je vidět u konkrétních uka-

zatelů v tabulce 4.
V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny jen vybrané statistické parametry 

charakterizující soubor získaných hodnot v průběhu let 2006 až 2008. 
Z vybraných statistických parametrů vypočítaných z naměřených hodnot je 
z údaje „počet stanovení“ zřejmé,  že dosud bylo provedeno nejvýše 14 
odběrů odpadu v daném technologickém místě. Jde o hodnoty naměřené 
jak v pevné matrici, tak ve výluzích. V případě, kdy naměřené hodnoty 
ležely pod mezí stanovitelnosti, byly pro výpočty vybraných statistických 
parametrů použity poloviční hodnoty dotyčné meze stanovitelnosti. Pro-
vedení analýz v požadovaném rozsahu je finančně nákladné, a proto se 
počet odběrů obou typů vzorků ustálil na šesti.

Naměřené hodnoty měly velmi kolísavý charakter, který se projevil 
hlavně mezi vzorky odebranými v roce 2007 a 2008. Parametr střední 
hodnoty se může díky odlehlým hodnotám objevit mimo oblast s největším 
výskytem naměřených hodnot.

Proto byly konkrétní hodnoty obsahu Cd, Hg, Pb a PBDE naměřené 
u vzorku č. 24 v průběhu let 2006 až 2008 v pevné matrici i ve výluhu 
vyneseny do grafů na obr. 1–4 v porovnání s hodnotou mediánu, který 
není na odlehlé hodnoty citlivý.

Obecně je nutné konstatovat, že získané soubory dat jsou doposud 
relativně malé pro konečné statistické vyhodnocení, a závěry bude tedy 
vhodnější dělat až na základě dalších provedených analýz.

U odpadů, které končí např. uloženy na skládce, jsou hodnoty výluhů 
velmi důležité a vypovídají o ovlivnění životního prostředí mnohem více 
než samotné údaje o obsahu daného ukazatele přímo v sušině. Na 
všechny odpady, které mohou končit na skládkách, je nutné pohlížet jako 
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na potencionální zdroj znečištění. Míru vyluho-
vatelnosti některých látek může ovlivňovat také 
synergické působení ostatních odpadů.

Při stanovení polybromovaných bifenylů byly 
ve vzorcích odpadů stanovovány čtyři kongenery, 
a to PBB-77, PBB-126, PBB-153 a PBB-157. 
U žádného vzorku nebyly naměřeny hodnoty PBB 
vyšší, než je mez stanovitelnosti dané metody, 
tzn. 0,05–0,15 mg/kg a 5–20 ng/l.

Při stanovení polybromovaných difenyletherů 
byly ve vzorcích odpadů stanovovány následující 
kongenery: tri – 17, 28, tetra – 47, 66, 71, 77, 
penta – 85, 99, 100, hexa – 138, 153, 154, 
hepta – 183, 190, octa – 203, 205 a deka 
– 209.  

V pevné matrici měly ve většině  analyzo-
vaných vzorků odpadů největší zastoupení 
kongenery:
– BDE-47 (tetraBDE) 24–38 %, 
– BDE-99 (pentaBDE) 50–62 %,
– BDE-153 (hexaBDE)  4–8 %. 

Toto zastoupení odpovídá komerčně nejvíce 
používané směsi Penta BDE, jejíž složení je 
uvedeno v tabulce 3.

Ve vzorcích odpadů byly hodnoty obsahu 
látek, které byly sledovány nad rámec omezení 
směrnicí RoHS, velmi nízké, s výjimkou obsahu 
antimonu, jak je vidět z uvedených statistických parametrů v tabulkách 1 
a 2. V roce 2008 byla proto při jejich analýze použita přesnější analytická 
metoda – bezplamenná technologie atomové absorpční spektrometrie 
(AAS). Tím se u některých látek podařilo naměřit již konkrétní hodnoty 
nebo se podařilo zvýšením citlivosti stanovení snížit možnou hodnotu 
ukazatele. V tabulce 4 je vidět rozptyl hodnot získaných pomocí různých 
analytických metod v roce 2007 a 2008.

V současné době není reálné tyto látky z elektroodpadů využívat, neboť 
technologie pro jejich získávání by byly podle dostupných informací velmi 
nákladné. Jde však o látky s nebezpečnými vlastnosti, a i když je jejich 
množství v jednotlivých elektrozařízeních velmi malé, tak je vzhledem ke 
stále se zvyšující spotřebě elektrozařízení nutné se zabývat i celkovým 
nárůstem množství těchto látek v odpadech a možnými negativními 
dopady na životní prostředí.

Závěr
Odpady z elektrozařízení jsou fenoménem doby. Nárůst jejich spotřeby 

vedl k omezení používání některých látek RoHS přímo při výrobě, ale 
tyto výrobky jsou i nadále potencionálním zdrojem dalších nebezpečných 
látek. Výzkum obsahu nebezpečných látek v odpadech vzniklých po 
zpracování elektroodpadů ukazuje, že i ve zbylých odpadech se nacházejí 
různá množství nebezpečných látek. Ke zpracovatelům elektroodpadů 
se prozatím dostávají výrobky, kterých se omezení dané směrnicí RoHS 
ještě netýkalo. Pokračující výzkum by však mohl získat i vzorky z odpadů 
vzniklých výhradně zpracováním  elektrozařízení vyrobených po 1. červenci 
2006. Bude tedy možné posuzovat, zda přijetím směrnice RoHS dojde 
ke snížení obsahu nebezpečných látek, který by se projevil přímo také 
v odstraňovaných odpadech ze zpracování elektroodpadů.
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Hazardous components in waste from electrical and electronic 
equipment (Hudáková, V.)

Electrical equipments contain great amount of hazardous substances. 
In the framework of research from 2006 started up observation of Pb, Hg, 
Cd, Cr6+, PBB and PBDE content in wastes generated by WEEE process-
ing. In 2007 observation was enlarged on As, Sb, Be and Se content. 
During three years many factual data concerning amount of individual 
substances in wastes delivered on landfills were collected. Continuation 
of this observation is aiming on determination of their content interval 
and on evaluation of their possible leachability into the environment. 
This project is implemented in the framework of research intention 
MZP0002071102 “Research for waste management in the framework 
of the environment protection and sustainable development.”

INVENTARIZACE 
POLYCHLOROVANýCH BIFENYLŮ 
V čESKÉ REPUBLICE

Kateřina Poláková

Klíčová slova
polychlorované bifenyly, PCB, evidenční list, inventarizace

Souhrn
Cílem celého procesu inventarizace polychlorovaných bifenylů (PCB) v České 

republice je především splnění požadavku směrnice Rady 96/59/ES o zneškod-
ňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) na 

zneškodnění PCB, které jsou předmětem inventarizace, nejpozději do konce roku 
2010. Článek popisuje systém inventarizace PCB a uvádí zdroje informací pro 
povinné subjekty.

Úvod
Systém inventarizace PCB v České republice byl pracovníky Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka připravován a následně vytvořen v letech 
2000 a 2001. Ustanovení zákona o odpadech v oblasti polychlorovaných bifenylů 
a polychlorovaných terfenylů vznikla implementací požadavků a ustanovení směrni-
ce Rady 96/59/ES o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných 
terfenylů (PCB/PCT) v rámci aproximačního procesu před vstupem České republiky 
do Evropské unie.

Samotný proces inventarizace PCB v ČR od roku 2002 zajišťuje pracoviště Centra 
pro hospodaření s odpady ve VÚV T.G.M., v.v.i. (dále jen CeHO), a to na základě sdě-
lení č. 19 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o pověření 

Obr. 3. Obsah Pb v pevné matrici a ve výluhu – vzorek č. 24

Obr. 4. Obsah PBDE  v pevné matrici a ve výluhu – vzorek č. 24 (4x zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i.)
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odborného subjektu k odborným registračním činnostem, uveřejněného ve Věstníku 
MŽP č. 5 z roku 2002.

Směrnice Rady 96/59/ES o zneškodňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

Článek 3 dotyčné směrnice uvádí, že „členské státy bez újmy svých mezinárodních 
závazků přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby upotřebené PCB byly zneškodněny 
a aby PCB a zařízení obsahující PCB byly co nejdříve dekontaminovány nebo zneškod-
něny. Dekontaminace, resp. zneškodnění těch zařízení a PCB v nich obsažených, 
které podléhají inventarizaci podle článku 4 (1), se musí uskutečnit nejpozději do 
konce roku 2010.“

Článek 4 pak v bodě (1) uvádí: „aby byla splněna ustanovení článku 3, členské 
státy zajistí provedení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 
a celkové shrnutí této inventarizace zašlou Komisi nejpozději do tří let od přijetí 
této směrnice.“

Překlad této směrnice vznikal v době platnosti zákona o odpadech č. 125/1997 
Sb., tedy v době, kdy podle § 2 odst. (7) měl termín zneškodňování ten samý význam, 
jaký má v současnosti odstraňování. V následujícím textu bude uváděn již jen termín 
odstraňování.

Zákon o odpadech
Předmět inventarizace, resp. evidence PCB byl z hlediska zákona o odpadech 

specifikován v části čtvrté zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v původním znění, a to v § 26. Povinnosti při nakládání s PCB, odpady 
PCB a zařízeními obsahujícími PCB pak upravoval § 27. Povinnost evidovat PCB byla 
následně zakotvena v části šesté zákona, a to v § 39 odst. (7).

V současnosti je příslušné ustanovení uvedeno v § 39 odst. (8), který zní: „Podni-
katelé, kteří provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. 
c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle 
§ 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní 
odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou 
povinni vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních 
organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 
a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pokud tak již neučinili. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito 
podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob 
ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. 
Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, 
zkušebnictví či zdravotnictví.“

Prováděcí vyhláška
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlo-

rovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 
směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg.kg-1 
(o nakládání s PCB), specifikuje následující oblasti:
• technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 

terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv 
z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg.kg-1 a technické požadavky na zařízení 
obsahující tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí 
(§ 1),

• rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zaříze-
ních, které je obsahují (§ 2 a příloha č. 1),

• podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB (§ 3),
• způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci (§ 4 a příloha 

č. 3),
• způsob označování dekontaminovaných zařízení (§ 5 a příloha č. 4), 
• evidenci zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování (§ 6 a příloha 

č. 2).
Text vyhlášky je rovněž doplněn následujícími přílohami:
• Příloha č. 1 – Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB,
• Příloha č. 2 – EVIDENČNÍ LIST pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. 

(7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. 
(7) (formulář a návod na vyplnění),

• Příloha č. 3 – Vzor štítku označujícího zařízení obsahující PCB,
• Příloha č. 4 – Vzor štítku označujícího zařízení dekontaminované od PCB.

Vzhledem k mnoha novelizacím zákona o odpadech, které i v oblasti PCB proběhly 
od roku 2001, bylo nutné přistoupit k novelizaci prováděcí vyhlášky. Tvorbou tech-
nických podkladů pro novelizaci vyhlášky č. 384/2001 Sb. se v roce 2008 zabývalo 
pracoviště CeHO. Z dosavadních zkušeností s inventarizací PCB v ČR a právě na 
základě změn v zákoně byl návrh textu novely vyhlášky upraven v souladu s aktuální 
zákonnou úpravou problematiky PCB a perzistentních organických znečišťujících látek 
(dále jen POPs) a byl rozšířen na následující přílohy:
• Příloha č. 1 – Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB,
• Příloha č. 2 – EVIDENČNÍ LIST pro inventarizaci a evidenci zařízení (§ 26 písm. 

c) a d)) a PCB (§ 26 písm. a)) podle § 39 odst. (9) zákona (formulář a návod na 
vyplnění),

• Příloha č. 3 – Štítek „Obsahuje PCB“,
• Příloha č. 4 – Štítek „Dekontaminováno od PCB“,

• Příloha č. 5 – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) 
a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona (formulář 
a návod na vyplnění),

• Příloha č. 6 – PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) 
podle § 27 odst. (8) zákona (formulář a návod na vyplnění),

• Příloha č. 7 – HLÁŠENÍ O ZMĚNĚ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ pro inventarizaci a evi-
denci zařízení (§ 26 písm. c) a d)) a PCB (§ 26 písm. a)) podle § 39 odst. (8) 
zákona (formulář a návod na vyplnění),

• Příloha č. 8 – HLÁŠENÍ O KONTROLNÍM MĚŘENÍ PO DEKONTAMINACI pro inventari-
zaci a evidenci provozovaných zařízení (§ 26 písm. c) a d) zákona), která obsahovala 
PCB a podléhala evidenci (formulář a návod na vyplnění),

• Příloha č. 9 – SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b)), která nepodléhají 
evidenci, podle § 27 odst. (9) zákona (formulář a návod na vyplnění),

• Příloha č. 10 – EVIDENČNÍ LIST pro evidenci odpadů POPs (§ 27a odst. (1)) podle 
§ 39 odst. (8) zákona – nahodilé a individuální výskyty (formulář a návod na 
vyplnění),

• Příloha č. 11 – EVIDENČNÍ LIST pro evidenci odpadů POPs (§ 27a odst. (1)) podle 
§ 39 odst. (8) zákona – kontinuální produkce (formulář a návod na vyplnění).
Definitivní znění novely vyhlášky č. 384/2001 Sb. nebylo v době vzniku tohoto 

článku (jaro 2009) známo.

Metodické pokyny
Pro podporu systému inventarizace byly vydány následující metodické pokyny:

• Metodický pokyn k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů" vysokého napětí za 
účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MP OODP MŽP č. 7, Věstník 
MŽP č. 10/2002), 

• Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních 
náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychloro-
vaných bifenylů) (MP OODP MŽP č. 2, Věstník MŽP č. 2/2006), 

• Metodický pokyn pro využití směsných vzorků provozních kapalin ze stykových 
transformátorů (tlumivek) instalovaných na kolejových úsecích pro analytické 
prokazování nepřítomnosti PCB a za účelem inventarizace PCB, odpadů PCB 
a zařízení s obsahem PCB podle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Metodický pokyn pro 
stanovení PCB ve směsných vzorcích ze stykových transformátorů) (MP OODP MŽP 
č. 7, Věstník MŽP č. 4/2008), 

• Metodický pokyn o postupu při evidenci a prokazování nepřítomnosti PCB v herme-
ticky uzavřených elektrických zařízeních ve smyslu § 26 a 27 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění (MP OODP MŽP, prosinec 2008).

Systém evidence – jak postupovat
Předmětem evidence se v souladu se zákonem stávají:

• PCB podle § 26 písm. a) zákona, tedy polychlorované bifenyly, polychlorované 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, mono-
metyldibromdifenylmetan, veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených 
látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 mg.kg-1 a

• zařízení podle § 26 písm. c) a d), tedy zařízení, která PCB obsahují nebo mohou 
obsahovat, s objemem náplně větším než 5 litrů kapalin. Výčet zařízení, která 
mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci, je stanoven zákonem.
Stručně lze zmiňované části zákona a vyhlášky aplikovat ve smyslu evidence na 

dvě různé situace, a to:
• nahlášení PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) 

zákona),
• prokázání neexistence PCB v zařízeních, která by mohla PCB obsahovat (§ 26 

písm. d) zákona).
V prvním případě vlastníci PCB a vlastníci nebo provozovatelé zařízení s obsahem 

PCB a objemem náplně větším než 5 litrů nahlásí tyto PCB a zařízení ministerstvu 
na Evidenčním listu, který je uveden v příloze č. 2 vyhlášky. Nahlášení takových 
PCB je splněno vyplněním Evidenčního listu v příslušných pasážích a indikováno 
zaškrtnutím kolonky „Ano“ na listu č. 2 Evidenčního listu. Zařízení s obsahem PCB 
pak musí být označena štítkem uvedeným v příloze č. 3 vyhlášky do té doby, dokud 
nebudou dekontaminována nebo odstraněna zákonem povoleným způsobem. Termín, 
do kterého musí být tato zařízení odstraněna, je 31. 12. 2010. Tento termín platí 
i pro PCB a odpady PCB.

Vlastníci nebo provozovatelé zařízení, která mohou PCB obsahovat (ale o kterých se 
to dosud neví) a která mají objem náplně větší než 5 litrů, se nejdříve mohou pokusit 
získat takové informace, které by v souladu s možnostmi stanovenými vyhláškou pří-
tomnost PCB v zařízení vyloučily. Pokud je tato snaha úspěšná, nahlásí vlastníci nebo 
provozovatelé tato zařízení ministerstvu na Evidenčním listu, který je uveden v příloze 
č. 2 vyhlášky. Vyplněním Evidenčního listu v příslušných pasážích a zaškrtnutím kolonky 
„Ne“ na listu č. 2 Evidenčního listu je pak ministerstvu prokázána neexistence PCB 
v zařízení. V opačném případě se ze zařízení, které by mohlo obsahovat PCB, stává 
zařízení, které PCB obsahuje, a je nutno postupovat v souladu s postupem uvedeným 
v předchozím odstavci.

Možností, jak zjistit a legálním způsobem prokázat (ne)přítomnost PCB v zařízení, 
je několik a je třeba přihlédnout k tomu, zda jde o zařízení hermetizované nebo 
nehermetizované. Rozdíl mezi těmito zařízeními tkví v tom, zda je náplň s provozní 
kapalinou, která (v podstatě jako jediná) může být zdrojem PCB v zařízení, hermeticky 
uzavřená, nebo ne.
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V případě hermetizovaných zařízení se náplň (provozní kapalina) prakticky po 
celou dobu provozu zařízení nemění, nedoplňuje se a ani neexistuje způsob, jak 
odebrat vzorek provozní kapaliny, aniž by došlo k poškození hermetizace, a tím 
znehodnocení celého zařízení. Takže legálními způsoby, jak prokázat neexistenci 
PCB v náplni, jsou:
• odečtení informace typu „PCB FREE“, „NO PCB“ apod. na štítku, který na zařízení 

umístil jeho výrobce nebo
• získání čestného prohlášení o nepřítomnosti PCB v náplni od výrobce zařízení, a to 

s údaji uvedenými v § 3 odst. (2) vyhlášky.
Pokud nelze alespoň jedním z těchto způsobů nepřítomnost PCB v náplni herme-

tizovaného zařízení prokázat, platí pro zařízení vyrobená před 1. 1. 2000 předpoklad 
obsahu PCB a je třeba s nimi v tomto smyslu nakládat. U hermetizovaných zařízení 
vyrobených po 1. 1. 2000 se postupuje v souladu s Metodickým pokynem o postupu 
při evidenci a prokazování nepřítomnosti PCB v hermeticky uzavřených elektrických 
zařízeních ve smyslu § 26 a 27 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, vydaným odborem odpadů MŽP v prosinci 2008.

V případě nehermetizovaných zařízení je třeba přihlédnout k faktu, zda jde o zařízení 
s původní provozní kapalinou dodanou výrobcem, se kterou prokazatelně nebylo po 
dobu životnosti zařízení manipulováno (např. formou filtrace, regenerace, doplňování 
nebo výměny oleje). Pokud je tato podmínka splněna, lze při prokazování nepřítomnosti 
PCB v náplni postupovat jako u zařízení hermetizovaných. Nebo je možné nechat 
certifikovaným manažerem vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem 
PCB odebrat vzorek, který zanalyzuje registrovaná laboratoř. Výsledky analýzy se pak 
interpretují podle § 2 odst. (3) vyhlášky a celková koncentrace PCB v olejové náplni se 
vypočítává podle ČSN EN 12766-2 „Ropné výrobky a upotřebené oleje – Stanovení PCB 
a příbuzných sloučenin – Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)”. To 
znamená, že celková koncentrace PCB v olejové náplni se rovná pětinásobku součtu 
koncentrací všech šesti stanovených kongenerů (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, 
PCB 153 a PCB 180) nebo součtu koncentrací všech přítomných kongenerů (celkem 
jich je  209), popřípadě se výsledek navýší o eventuálně přítomné a změřené koncen-
trace PCT, monometyltetrachlordifenylmetanu nebo monometyldichlordifenylmetanu 
a monometyldibromdifenylmetanu. Prakticky to znamená, že zařízení obsahuje PCB, 
pokud je suma koncentrací výše uvedených šesti kongenerů v analyzovaném vzorku 
náplně větší než 10 mg.kg-1.

Pokud ovšem jde o nehermetizované zařízení, s jehož náplní bylo v minulosti jakkoli 
manipulováno, je nutné vždy nechat k prokázání neexistence PCB v náplni odebrat 
vzorek, provést analýzu a postupovat podle jejích výsledků.

Stejný postup jako u prokazování neexistence PCB v nehermetizovaných zařízeních, 
s jejichž náplní bylo v minulosti jakkoli manipulováno, lze použít i při zjišťování koncen-
trace PCB v případě různých možných výskytů elektroizolační kapaliny s PCB, např.:
• nádrží, cisteren nebo sudů s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB,
• vyřazených zařízení (elektrotechnických nebo ostatních) obsahujících PCB,
• zeminy, sedimentu, kalu a jiného odpadu PCB,
• zeminy in situ, kontaminovaného objektu nebo jeho části nebo
• jakéhokoli jiného způsobu výskytu elektroizolační nebo teplonosné kapaliny 

s PCB.
To, že nějaké zařízení nebo místo jiného výskytu PCB obsahují (jsou kontaminovány) 

koncentraci vyšší než 50 mg.kg-1, tzn. že obsahují PCB ve smyslu zákona, může samo-
zřejmě každý vlastník nebo provozovatel sám prohlásit. Učiní tak zřejmě v případě, 
že raději s příslušným předmětem evidence naloží v souladu s požadavky právních 
předpisů (včetně odstranění jako nebezpečného odpadu do 31. 12. 2010), než by 
jakkoli zjišťoval skutečný stav věci nebo náročně prokazoval nepřítomnost PCB.

Evidenční formuláře
K nahlášení PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) 

zákona) nebo prokázání neexistence PCB v zařízeních, která by mohla PCB obsahovat 
(§ 26 písm. d) zákona), slouží jediný formulář, a to EVIDENČNÍ LIST pro inventarizaci 
a evidenci zařízení (§ 26 písm. c) a d)) a PCB (§ 26 písm. a)) podle § 39 odst. (9) 
zákona, který je včetně návodu na jeho vyplnění uveden v příloze číslo 2 vyhlášky 
č. 384/2001 Sb. Podle § 27 odst. (7) platí povinnost prokázat ministerstvu ne-
existenci PCB v zařízeních do 31. 12. 2009. Prakticky to znamená zaslat do tohoto 
termínu evidenční listy ke všem PCB a zařízením, která podléhají evidenci, vyplněné 
v příslušných kolonkách až do konce listu č. 2 Evidenčního listu, tedy zaškrtnout 
kolonku „Ano“ nebo „Ne“. Pokud tak nebude učiněno, automaticky spadá evidované 
zařízení do kategorie „Ano“ se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pokud se u zařízení prokázala neexistence PCB a je zaškrtnuta kolonka „Ne“, 
list č. 3 Evidenčního listu se v případě prodeje zařízení nebo nakládání se zařízením 
jako s odpadem nevyplňuje. Z hlediska cíle inventarizace PCB (tzn. odstranit PCB do 
31. 12. 2010) jsou tato zařízení již pro ministerstvo „nezajímavá“. Pouze pokud dojde 
k prodeji zařízení nebo nějaké jiné změně v údajích o vlastníkovi nebo provozovateli 
(např. z důvodu fúze podniků) ještě před 31. 12. 2010, vyplní se formulář HLÁŠENÍ 
O ZMĚNĚ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ pro inventarizaci a evidenci zařízení (§ 26 písm. c) 
a d)) a PCB (§ 26 písm. a)) podle § 39 odst. (8) zákona, který může zaslat původní 
nebo nový subjekt (vlastník či provozovatel). Základní Evidenční list pak původní 
subjekt předává subjektu novému jako jakýsi „rodný list“ zařízení.

V případě změny umístění PCB nebo zařízení s obsahem PCB v rámci jeho manipu-
lace nebo provozu se zasílá základní Evidenční list, který je aktualizován v příslušné 
části listu č. 1.

Elektronická podoba Evidenčního listu reflektuje listinnou podobu obsaženou 
v příloze č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb. a je umístěna ke stažení v několika různě 

předvyplněných variantách souboru formátu „.xls“ na internetových stránkách CeHO 
na adrese http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB/PCT. Pro hromadná podání velkého 
množství evidenčních listů lze použít možnost zaslání dat v textovém souboru formátu 
„.txt“. Uvedené formuláře, informace o datovém standardu (akceptovatelné formě 
vyplnění) a adresy pro zasílání evidence lze najít pod odkazy:
• Evidence zařízení a PCB podle § 39 odst. (8) zákona – listinná forma,
• Evidence zařízení a PCB podle § 39 odst. (8) zákona – elektronická forma ve 

formátu „.xls",
• Evidence zařízení a PCB podle § 39 odst. (8) zákona – elektronická forma ve 

formátu „.txt".
Hlášení o změně vlastnických vztahů bylo vytvořeno na základě zkušeností s pro-

cesem inventarizace a nebylo součástí vyhlášky č. 384/2001 Sb. v jejím původním 
znění. Tento formulář je umístěn ke stažení v souboru formátu „.xls“ na internetových 
stránkách CeHO na adrese http://ceho.vuv.cz pod odkazy PCB/PCT a Hlášení změn 
v evidovaných skutečnostech, podle § 39 odst. (8) zákona – elektronická forma ve 
formátu „.xls“.

Ministerstvo od počátku upřednostňuje využití elektronické formy evidence s tím, 
že položka „Za správnost (jméno, příjmení, podpis a razítko zástupce provozovate-
le/držitele (vlastníka)/oprávněné osoby)“ se vyplňuje prostým textem (např. „Ing. 
Jan Novák – ředitel“), razítka a podpisy se vyplňují pouze do listinné formy evidence. 
Lze je vyplnit i do výtisků elektronických evidenčních listů, pokud si je vlastníci nebo 
provozovatelé budou chtít archivovat pro své potřeby. Spolu se zasláním elektronické 
evidence na e-mailovou adresu inventarizacepcb@vuv.cz je vhodné zaslat odboru 
odpadů MŽP sdělení, že evidenci subjekt zaslal elektronicky.

Certifikovaní odběráři
Aby byl systém inventarizace jednotný a jednoznačně kontrolovatelný, bylo již 

vyhláškou č. 384/2001 Sb. stanoveno, že vzorkování látek a zařízení za účelem 
stanovení obsahu PCB právě pro potřeby inventarizace, resp. za účelem prokazování 
neexistence PCB, budou zajišťovat speciálně a jednotně vyškolení odběráři (viz § 2 
odst. (2) vyhlášky). Dopisem MŽP z 5. 10. 2001 značky OODP/2602/01 byl VÚV 
T.G.M. pověřen pořádat školení pracovníků pro vzorkování materiálů s PCB podléha-
jících evidenci a již v prosinci 2001 se konal první dvoudenní certifikační kurz pro 
Manažery vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB.

Předpoklady pro přijetí do kurzu a následné udělení certifikace byly následující:
• pro odběry vzorků z elektrozařízení v provozu: podmínkou účasti je elektrotech-

nické vzdělání (minimálně vyučení) a nejméně 5 let praxe v odběrech vzorků olejů 
z elektrozařízení VN a VVN nebo středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe 
v odběrech vzorků olejů z elektrozařízení VN a VVN nebo vysokoškolské vzdělání 
a 1 rok praxe v odběrech vzorků olejů z elektrozařízení VN a VVN a dále odborná 
kvalifikace (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., § 6) a zdravotní způsobilost,

• pro odběry vzorků z elektrozařízení vyřazených z provozu, z hydraulických důlních 
zařízení, průmyslových zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou, z jednodru-
hových skládek a starých zátěží: podmínkou účasti je středoškolské vzdělání, 
praxe v odběru zemin, půdy, odpadů nebo ze zařízení minimálně 1 rok nebo praxe 
v bezprostředně souvisejících oborech a zdravotní způsobilost.
Účastnit se samozřejmě mohli i ti, kteří neusilovali o získání certifikátu, ale chtěli 

se informovat o systému inventarizace, včetně způsobu vyplňování evidenčního 
listu. V rámci dvoudenního školení na certifikačních kurzech probíhala výuka na 
následující témata:
• přehled a výklad legislativních předpisů,
• ochrana zdraví, toxikologie,
• přehled a výklad bezpečnostních předpisů,
• řízení a kontrola jakosti vzorkovacích prací, začlenění vzorkovacích prací do systému 

jakosti laboratoří,
• technika a technologie odběru vzorků,
• úprava vzorků, analytika, péče o vzorky, transport do laboratoří,
• technika a technologie odběru vzorků, praktické ukázky,
• vedení evidence, vyplňování evidenčního listu.

Po absolvování kurzu obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování certifikačního 
kurzu pro manažery vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB. 
Na základě tohoto osvědčení a po úspěšném složení zkoušek pořádaných certifikační 
společností CERT-ACO, s.r.o., která je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní 
působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci, obdrželi odběráři 
Certifikát manažera vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB, 
jehož platnost je tři roky.

Pro prodloužení platnosti certifikátu je mimo jiné nutné absolvovat jednodenní 
recertifikační kurz, na kterém jsou odběráři informováni o novinkách v problematice 
inventarizace, legislativních úpravách příslušných předpisů a zásadních chybách ve 
vedení evidence. Vzhledem k neustálému odkládání tolik potřebné novelizace vyhlášky 
o nakládání s PCB ovšem nebylo co sdělovat, proto se dosud konal recertifikační 
kurz pouze jeden, a to 19. 10. 2004. O novinkách ohledně evidenčních formulářů se 
mohou odběráři informovat na internetu a případné problémy jsou řešeny operativně 
telefonicky nebo e-mailem. Platnost certifikátů tedy společnost CERT-ACO, s.r.o., 
prodlužuje podmínečně s tím, že neprodleně po uvedení novely vyhlášky č. 384/2001 
Sb. v platnost uspořádá pracoviště CeHO několik jednodenních recertifikačních 
kurzů, kterých se budou muset povinně zúčastnit všichni certifikovaní odběráři, 
kterým byla platnost certifikátu minimálně jednou prodloužena, a všichni, jež tato 
problematika zajímá.

Každý certifikovaný odběrář pak po celou dobu výkonu vzorkovacích prací dostává 
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od pracoviště CeHO v rámci celé republiky unikátní lepicí štítky (s uvedením jména, 
unikátního čísla odběráře přiděleného pracovištěm CeHO a vzestupné řady čísel 
vzorků), které slouží k zaplombování vzorkovnic.

Ke dni 20. 11. 2008 bylo pracovištěm CeHO vygenerováno celkem 64 310 čísel 
vzorkovnic, tj. 125 020 kusů štítků (5 210 listů formátu A4 štítkovacího papíru). Není 
zahrnut počet štítků, které generuje ORGREZ, a.s., Divize elektrotechnických labora-
toří v rámci distribuce štítků spolu se vzorkovnicemi, které prodává, a v souvislosti 
s prováděním inventarizačních zakázek.

Průběžně aktualizovaný seznam certifikovaných odběrářů je umístěn na stránkách 
http://ceho.vuv.cz pod odkazy PCB/PCT a Osoby pověřené prováděním odběrů v rámci 
inventarizace PCB („Identifikační číslo osoby provádějící odběr“).

Existuje rozdíl mezi odběráři, který je patrný na první pohled. Některým totiž bylo 
přiděleno čtyřčíslí v rozsahu 0001–0999, což jsou odběráři, kteří získali příslušný 
kvalifikační stupeň podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., a tudíž mohou odebírat vše včetně 
provozovaných elektrotechnických zařízení (v evidenci pod kódy 10 až 30). Ti, kterým 
bylo přiděleno čtyřčíslí v rozsahu 1001–1999, pak mohou vzorkovat pouze ostatní 
zařízení (v evidenci pod kódy 40 až 70) a další možné výskyty PCB (v evidenci pod 
kódy 81 až 90). K tomuto rozdílu by pak měli zájemci o provedení vzorkovacích prací 
při výběru odběráře přihlížet.

Registrované laboratoře
V návaznosti na systém odběrářů bylo třeba zajistit kontrolovatelnou síť laboratoří, 

které budou provádět stanovení obsahu PCB za účelem inventarizace a zároveň splní 
požadavek § 2 odst. (4) vyhlášky (systémová akreditace).

Průběžně aktualizovaný seznam registrovaných laboratoří je umístěn na stránkách 
http://ceho.vuv.cz pod odkazy PCB/PCT a Laboratoře oprávněné k provádění analýz 
v rámci inventarizace PCB („Kód laboratoře“). 

Na základě již zmiňovaného sdělení č. 19 odboru odpadů MŽP, o pověření odbor-
ného subjektu k odborným registračním činnostem, uveřejněného ve Věstníku MŽP 
č. 5 z roku 2002, je k těmto dvěma seznamům vedena podpůrná agenda, z jejíhož 
obsahu oba seznamy vycházejí.

V případě certifikovaných odběrářů jde o vedení evidence následujících listin:
• kopie Certifikátu manažera vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsa-

hem PCB vydaného certifikačním orgánem CERT-ACO, s.r.o., jehož platnost je tři 
roky, 

• kopie Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění, v rozsahu § 6 a výše (platí pro odběráře, jejichž 
přidělené identfikační číslo je 0001 až 0999), 

• podepsané Prohlášení, jehož tiskopis byl přiložen k dopisu, kterým bylo pracovištěm 
CeHO přiděleno identifikační číslo odběráře, 

• kopie dopisu, kterým bylo pracovištěm CeHO přiděleno identifikační číslo odběrá-
ře, 

• kopie listiny, kterou byla certifikačním orgánem CERT-ACO, s.r.o., odběráři pro-
dloužena certifikace, 

• aktuální nebo opravené znění kontaktních údajů, které jsou uvedeny v seznamu 
certifikovaných odběrářů na těchto internetových stránkách pod odkazem PCB/PCT, 
pokud k nějakým změnám došlo (název zaměstnavatele nebo subjektu, adresa 
apod.).
V případě registrovaných laboratoří jde o tyto listiny:

• kopie platného a aktuálního Osvědčení o akreditaci nebo platného a aktuálního 
Osvědčení o správné činnosti laboratoře, které vydávají Český institut pro akredi-
taci, o.p.s., nebo ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří, 

• kopie platného a aktuálního Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání 
zkoušek „PCB v minerálních olejích", a to v rozsahu: titulní strana osvědčení (jedna 
strana) a Příloha: Specifikace rozsahu platnosti osvědčení (jedna strana), 

• aktuální nebo opravené znění kontaktních údajů, které jsou uvedeny v seznamu 
registrovaných laboratoří na těchto internetových stránkách pod odkazem PCB/PCT, 
pokud k nějakým změnám došlo (název subjektu, adresa apod.).

Seznamy zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci
Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavedl do § 27 
dva nové odstavce, a to (8) a (9), čímž vznikly nové povinnosti všem vlastníkům 
PCB, odpadů PCB a vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB 
(s objemem náplně větším i menším než 5 litrů).

Podle § 27 odst. (9) byla fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým 
osobám, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsahujících PCB, která 
nepodléhají evidenci, uložena povinnost vypracovat seznamy těchto zařízení, stanovit 
časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z užívání a pro jejich odstranění, předat 
vyhotovené seznamy do 31. 12. 2008 ministerstvu a postupovat podle nich.

Na podzim 2008 proto vypracovalo pracoviště CeHO návrh jednotného postupu při 
plnění této povinnosti, který byl ministerstvem přijat a vydán ve formě Sdělení odboru 
odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají 
evidenci (Věstník MŽP č. 12/2008), jehož součástí je i formulář pro předání dat 
a návod na jeho vyplnění.

Lhůtu pro vyřazení těchto zařízení si stanovují jejich vlastníci nebo provozovatelé. 
Může se lišit od lhůty pro odstranění zařízení s PCB, která evidenci podléhají (tj. do 
31. 12. 2010), neboť podle § 27 odst. (1) jsou vlastníci, popřípadě provozovatelé 
povinni dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné 
době, nejpozději však do konce roku 2010, jen zařízení obsahující PCB a podléhající 

evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci, pokud neprokáží, 
že zařízení neobsahuje PCB.

Plány postupného odstranění nebo dekontaminace PCB, odpadů 
PCB a zařízení s obsahem PCB

Podle § 27 odst. (8) jsou vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě 
provozovatelé zařízení obsahujících PCB povinni do 31. 3. 2009 vypracovat a zaslat 
ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB 
nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 
až 2010, přičemž tyto plány musí být splněny nejpozději do 31. 12. 2010.

Podle § 27 odst. (1) jsou ovšem vlastníci PCB a odpadů PCB povinni je odstranit, 
proto plánování dekontaminace odpadů PCB není relevantní. V souvislosti s tím 
vypracovalo CeHO návrh Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k přípravě plánů 
postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekon-
taminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tento návrh byl vydán 
ve formě Metodického doporučení odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného 
odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace 
zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010 (Věstník MŽP č. 3/2009), jehož 
součástí je i formulář pro předání dat a návod na jeho vyplnění.

PCB nově zjištěné v zařízeních a odpady PCB přijaté oprávněnými osobami 
k nakládání v období mezi 1. 4. a 31. 12. 2009 se v rámci tohoto metodického 
pokynu ministerstvu nehlásí, předmětem hlášení pro vlastníky, provozovatele a osoby 
oprávněné k nakládání s odpady PCB je stav k určitému datu, jež předchází poslední 
březnový den roku 2009.

Informační zdroje
Veškeré informace k procesu inventarizace PCB v ČR lze nalézt na pravidelně 

aktualizovaných internetových stránkách CeHO na adrese http://ceho.vuv.cz pod 
odkazy PCB/PCT, popřípadě Aktuality a POPs.

V souvislosti se zajištěním co nejvyšší informovanosti veřejnosti o systému 
inventarizace PCB včetně procesu evidence PCB jsou v průběhu celého roku posky-
továny konzultační služby na téma inventarizace PCB a informace o stavu evidence 
jednotlivým povinným subjektům, popřípadě ČIŽP. Kontakty jsou opět uvedeny na 
internetu.

Dalším zdrojem jsou internetové stránky Ministerstva životního prostředí na 
adrese http://www.mzp.cz. Hledáte-li problematiku PCB, postupujte v části Téma-
ta v následujícím sledu odkazů: Odpadové hospodářství/Odpady/Nebezpečné 
odpady/Chemické látky. V případě POPs postupujte následovně: Rizika pro životní 
prostředí/Chemické látky.

Výsledky a diskuse
Vzhledem k době, ve které byl tento příspěvek psán (únor 2009), nelze uvést jaké-

koli jiné výsledky než dílčí, a to vždy k určitému datu. Pravidelně je stav evidovaných 

Druh zařízení
Kód 

druhu 
zařízení

Zařízení obsahuje PCB: Ano

Počet 
kusů

Hmotnost 
náplně [kg]

Hmotnost 
náplně [t]

Výkonový transformátor 10 108 297 220,00 297,220
Tlumivka 11 4 10 541,00 10,541
Reaktor 12 0 0 0
Transformátor elektrofiltru (odlučovač) 13 0 0 0
Průchodka 14 0 0 0
Přepínač odboček (v transformátoru) 15 0 0 0
Přístrojový (měřicí) transformátor napětí 
(PTN)

16 0 0 0

Přístrojový (měřicí) transformátor proudu 
(PTP)

17 0 0 0

Přístrojový (měřicí) transformátor 
kombinovaný (PTK) – napětí + proud

18 0 0 0

Kondenzátor (dílčí zařízení) 20 9 087 100 085,90 100,086
Kondenzátor „malý” (dílčí zařízení) 20 7 186 30 346,40 30,346
Kondenzátorová baterie (mateřské 
zařízení)

21 0 0 0

Motor (mateřské zařízení) 22 0 0 0
Rozvaděčová skříň (mateřské zařízení) 23 0 0 0
Vypínač 25 0 0 0
Ostatní elektrická zařízení s kapalným 
dielektrikem 

30 0 0 0

Hydraulické důlní zařízení 40 0 0 0
Vakuové čerpadlo 50 0 0 0
Průmyslové zařízení s ohřevem 
teplonosnou kapalinou (duplikátor, 
obalovna drti apod.)

60 3 5 200,00 5,200

Jiné zařízení 70 1 8 000 000,00 8 000,000
Nádrž s provozní kapalinou s PCB 81 0 0 0
Cisterna s provozní kapalinou s PCB 82 0 0 0
Sud s provozní kapalinou s PCB 83 0 0 0
Jiný způsob uskladnění provozní kapaliny 
s PCB

90 1 750 000,00 750,000

Celkem 16 390 9 193 393,30 9 193,393

Tabulka 1. Průběžné výsledky inventarizace PCB v České republice k 30. 4. 2009

Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i – CeHO
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PCB a zařízení s obsahem PCB poskytován Ministerstvu životního prostředí dvakrát 
ročně, vždy k 31. březnu a 30. září příslušného roku. Průběžné výsledky inventarizace 
PCB v České republice k 30. 9. 2008 jsou uvedeny v tabulce 1; jde o přehled zařízení 
s PCB a jiných výskytů PCB, které vlastní nebo provozuje 237 subjektů.

Jediné, co je možné s jistotou konstatovat, je fakt, že počet zaevidovaných zařízení 
a množství v nich umístěných kapalin, u nichž kontaminace PCB nakonec nebyla 
prokázána, je nepoměrně vyšší, než nahlášené a zaevidované PCB, ať už v zařízeních 
nebo jiných formách výskytu.

Ustanovení § 27 odst. (7) znamená mezník, na jehož základě jsou vlastníci, 
popřípadě provozovatelé zařízení, která mohou obsahovat PCB (§ 26 písm. d)), do 
31. 12. 2009 povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (vyhláš-
kou) ministerstvu prokázat, že jejich zařízení neobsahuje PCB. Pokud tak neučiní, 
považují se tato evidovaná zařízení za zařízení obsahující PCB se všemi důsledky, 
které z tohoto tvrzení vyplývají. Nahlášení různých jiných výskytů PCB by podle § 39 
odst. (8) mělo být provedeno do 12. 2. 2009, neboť novela zákona o odpadech 
č. 34/2008 Sb. zavedla povinnost nahlásit evidenci do jednoho roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, tedy dnem vyhlášení, které proběhlo rozesláním částky 
11/2008 Sbírky zákonů dne 12. 2. 2008.

Rok 2009 by měl být zasvěcen příjmu evidenčních listů vyplněných alespoň do 
konce listu č. 2 Evidenčního listu, tedy až po zaškrtnutí kolonek „Ano“ nebo „Ne“. 
V případě, že zůstane list č. 3 Evidenčního listu i po datu 31. 12. 2009 nevyplněný, 
jde o hlavní předmět evidence, a to o dosud neodstraněná zařízení (a látky) s obsa-
hem PCB, která mají vlastníci či provozovatelé povinnost předat oprávněné osobě 
k odstranění v souladu se zákonem do 31. 12. 2010. Do této skupiny patří i látky 
a zařízení ve vlastnictví nebo provozu subjektů, které nesplnily povinnost danou § 27 
odst. (7). Dále budou přijímána i Hlášení o změně vlastnických vztahů a v případě, že 
vejde v platnost navržená novela vyhlášky č. 384/2001 Sb., i Hlášení o kontrolním 
měření po dekontaminaci pro inventarizaci a evidenci provozovaných zařízení (§ 26 
písm. c) a d) zákona), která obsahovala PCB a podléhala evidenci.

V roce 2010 pak bude probíhat verifikace evidovaných dat do finální podoby 
a příjem Evidenčních listů s vyplněným listem č. 3, tj. dokladem o odstranění v zákon-
ném termínu, a Hlášení o kontrolním měření po dekontaminaci pro inventarizaci 
a evidenci provozovaných zařízení (§ 26 písm. c) a d) zákona), která obsahovala 
PCB a podléhala evidenci.

Na začátku roku 2011 by pak měla být evidence uzavřena a mělo by být ověřeno 
splnění povinnosti odstranit PCB do 31. 12. 2010. Následně by měla být data z evi-
dence za období 2002 až 2010 statisticky zpracována.

Je ovšem třeba si uvědomit, že systémem inventarizace PCB tak, jak je v součas-
nosti nastaven zákonem o odpadech (podle příslušné směrnice EU), ve skutečnosti 
nebudou k 31. 12. 2010 v ČR odstraněny veškeré polychlorované bifenyly, neboť:
• z hlediska zákona není PCB látka nebo směs látek, která je polychlorovanými 

bifenyly kontaminována do koncentrace 50 mg.kg-1, i když ve skutečnosti tato 
látka nebo směs látek polychlorované bifenyly obsahuje,

• z hlediska zákona není zařízením s PCB zařízení, které je polychlorovanými bifenyly 
kontaminováno do koncentrace 50 mg.kg-1, i když ve skutečnosti toto zařízení 
polychlorované bifenyly obsahuje,

• do povinnosti odstranit PCB zákonem povoleným způsobem nespadá skupina zaří-
zení s obsahem PCB, která nepodléhají evidenci (viz seznamy zařízení obsahujících 
PCB, která nepodléhají evidenci),

• transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50–500 mg.kg-1 PCB, mohou 
jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na 
konci jejich životnosti,

• odpady PCB mohou i po 1. 1. 2011 ležet ve skladech nebezpečných odpadů vinou 
§ 26 písm. g) zákona, který jako způsob odstranění povoluje i nakládání podle 
kódu D15, tj. skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě 
vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství).
Z výše uvedeného také vyplývá, že vzorkovací práce, analytická stanovení a dopl-

ňování evidovaných skutečností (v případě hermetizovaných zařízení vyrobených po 
1. 1. 2000 s objemem náplně větším než 5 litrů a dekontaminovaných zařízení včetně 
transformátorů s obsahem 50–500 mg.kg-1 PCB v provozní kapalině) včetně zasílání 
údajů ministerstvu mohou probíhat i po 31. 12. 2010. Jak bude ovšem tento systém 

zajištěn ve smyslu zákona o odpadech, jeho prováděcí vyhlášky a dosud aplikovaného 
systému inventarizace PCB v ČR, není dosud jasné.

Závěr
Veškeré informace v tomto článku by měly posloužit jako informace nejen pro 

všechny, kteří své povinnosti ve věci inventarizace PCB dané zákonem o odpadech 
ještě nezaregistrovali a neučinili v této věci žádné kroky, ale především těm, kteří 
již inventarizaci provádějí a v některých oblastech dosud tápou. Rovněž je možné, 
že na základě těchto informací povinné osoby přehodnotí a poopraví chyby, jichž se 
v evidenci dopustily, nebo se naopak ujistí, že svou povinnost plní řádně.
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PCBs Inventory in the Czech Republic (Poláková, K.)
The aim of the PCBs inventory process in the Czech Republic is to fulfill the 

requirement set by the Council directive 96/59/EC on the disposal of polychlori-
nated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) that PCBs which are 
the subject of an inventory must be disposed of by the end of 2010 at the latest. 
The article describes the inventory system and specifies information sources 
obliged subjects can use.
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vlastnosti vôd štrkovísk 
v oblasti Bratislavy
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Súhrn
Na území Bratislavy sa nachádzajú štrkoviská, ktoré vznikli po 

ťažbe štrkopiesčitého materiálu v aluviálnych náplavoch Dunaja 
v období po 2. svetovej vojne. V súčasnosti slúžia obyvateľstvu na 
oddych a rekreáciu, niektoré z nich sú povolenými kúpaliskami. 
V článku sú zhodnotené údaje o mikrobiologických a chemických 
vlastnostiach vôd štrkovísk za obdobie 2000 až 2008. Za hodnote-
né obdobie bol preukázaný pokles koncentrácií síranov a nárast 
koncentrácií chloridov vo vode štrkovísk. Mikrobiologické ukazo-
vatele boli vo všeobecnosti priaznivé a naznačili relatívne dobrú 
kvalitu vody štrkovísk v okolí Bratislavy. Celkovo bol na všetkých 
lokalitách zreteľný nárast počtov mikroorganizmov počas let-
ného obdobia, kedy klimatické podmienky, najmä teplota vody, 
umožňujú masívnejší rozvoj mikroflóry. Nízky obsah nutričného 
substrátu a predačný tlak nedovoľujú výraznejšiu reprodukciu 
patogénnych mikroorganizmov.

Úvod
Na území Bratislavy sa nachádzajú štrkoviská, ktoré vznikli po 

ťažbe štrkopiesčitého materiálu v aluviálnych náplavoch Dunaja 
v období po 2. svetovej vojne. V súčasnosti slúžia obyvateľstvu na 
oddych a rekreáciu, niektoré z nich (Rusovce, Draždiak, Kuchajda, 
Zlaté piesky a Vajnory) sú aj povolenými kúpaliskami. Z hľadiska 
polohy k Dunaju ich možno rozdeliť do dvoch skupín, a to štrkovis-
ká ležiace na pravej strane toku Dunaja (Veľký Draždiak, Rusovce, 
Čunovo) a na ľavej strane toku Dunaja (Štrkovec, Kuchajda, Zlaté 
piesky, Vajnory).

Kvalita vody a jej hygienický stav je determinovaný viacerými 
hydrochemickými, mikrobiologickými a biologickými ukazova-
teľmi, medzi ktorými dominujú indikátory fekálneho znečistenia, 
reprezentované koliformnými baktériami a enterokokami.

Oblasť Bratislavy bola a je predmetom geologického, inžiniersko-
-geologického a hydrogeologického výskumu. Hydrogeologickými 
pomermi Malých Karpát sa zaoberali: [1, 7, 13]. Antropogénne 
vplyvy na životné prostredie v oblasti Bratislavy boli charakteri-
zované v práci [3]. Kontamináciou vody a dnových sedimentov 
štrkovísk v okolí Bratislavy sa zaoberala [4, 5], organickými lát-
kami vo vodách štrkovísk sa zaoberala [18]. Hydrogeochemickej 
a mikrobiologickej charakteristike štrkovísk v oblasti Bratislavy sa 
venovala [19] a [15].

Vody štrkovísk majú špecifické postavenie, sú to pôvodom 
podzemné vody, ktorých hlavným zdrojom dopĺňania na území 
Bratislavy je infiltrovaná voda Dunaja. Avšak voda nadobúda určité 
znaky povrchových vôd a je výrazne ovplyvnená aj zložením atmo-
sféry a samotným mestom Bratislava. Kvalita vody v štrkoviskách 
a v rieke Dunaj bola hodnotená z pohľadu chemických ukazovate-
ľov, ale aj z pohľadu mikrobiologických ukazovateľov, pričom cieľom 
bolo nájsť určité vzťahy medzi nimi. V článku sú zhodnotené údaje 
o mikrobiologických a chemických vlastnostiach vôd štrkovísk za 
obdobie 2000 až 2008. 

Metodika a charakteristika lokality
Záujmové územie sa nachádza na listoch vodohospodárskej mapy 

1:50 000 44-22 a 44-23. Územie je tvorené dvomi výrazne diferenco-
vanými štruktúrami. Jedná sa o juhozápadnú časť jadrového pohoria 
Malých Karpát a západnú časť Podunajskej nížiny.

Pre podzemné vody v oblasti Podunajskej nížiny je hlavným 
zdrojom dopĺňania voda infiltrovaná z Dunaja. Na ľavom brehu sa 
podieľajú na dotácii podzemných vôd čiastočne aj skryté prestupy 
vôd z Malých Karpát. Podzemná voda je v menšej miere zásobova-
ná zrážkovou vodou a na styku jadrového pohoria a Podunajskej 
nížin čiastočne aj vodou pritekajúcou malokarpatskými potokmi. 
Veľká časť vody, ktorá priteká potokmi, je zachytávaná kanalizač-
nou sieťou mesta. V záujmovej oblasti vystupujú pod kvartérnymi 
vrstvami neogénne sedimenty, ktoré sú zastúpené najmä ílmi, 
s typicky nízkou priepustnosťou. V niektorých častiach vystupujú 
telesá štrkov a pieskov, kde dochádza k zvýšenej akumulácii vody. 
Celé územie je výrazne ovplyvnené tektonikou, ktorá komplikuje 
hydrogeologické pomery.

Pre monitoring boli vybrané štrkoviská v katastrálnom území 
mesta Bratislavy: tri na pravej strane Dunaja – Čunovo, Rusovce 
a Veľký Draždiak, štyri na ľavej strane – Štrkovec, Kuchajda, Zlaté 
Piesky a Vajnory (obr. 1). V rokoch 2003–2008 boli monitorované 
raz do mesiaca, predtým nepravidelne. Kvalitatívne vlastnosti vôd 
štrkovísk, Chorvátskeho ramena a Dunaja z chemického hľadiska 
boli hodnotené za obdobie 2000–2008, z mikrobiologického hľadis-
ka za obdobie 2005–2008. 

Štrkoviská Rusovce a Čunovo sú najbližšie pri rieke Dunaj. Ču-
novo leží v ochrannom pásme vodného zdroja Rusovce – Ostrovné 
Lúčky – Mokraď vo vzdialenosti asi 2 km od koryta Dunaja. Štrko-
visko Draždiak leží priamo v intraviláne mestskej časti Petržalka 
v blízkosti obytných domov. Chorvátske rameno je umelo vytvorený 
kanál, ktorý pôvodne odvádzal priesakové vody pri vysokých sta-
voch Dunaja. V súčasnosti má predovšetkých estetickú a rekreačnú 
funkciu.

Na ľavej strane Dunaja priamo v intraviláne mesta sa nachádzajú 
štrkoviská Štrkovec a Kuchajda (obr. 1), na okraji mesta Zlaté pies-
ky a Vajnory. V uvedenom poradí rastie ich vzdialenosť od rieky 
Dunaj. V rokoch 2004 a 2005 prebiehala ešte ťažba štrkopieskov vo 
Vajnorskom štrkovisku.

Obr. 1. Sledované bratislavské štrkoviská

Chemické vlastnosti vôd štrkovísk  
v oblasti Bratislavy

Chemické zloženie vôd štrkovísk Čunovo a Rusovce je najviac 
podobné chemickému zloženiu vody Dunaja. Na základe klasifi-
kácie podľa prevládajúcich iónov nad 20 cz % patria k rovnakému 
CaMg-HCO3 typu. Štrkovisko Veľký Draždiak patrí k Ca-Mg-HCO3-
SO4-Cl typu, vodu Štrkovca možno označiť ako Ca-Na-Mg-Cl-HCO3 
typ, Zlatých pieskov ako NaMg-Ca-Cl-HCO3-SO4 typ, Vajnory ako 
Ca-Mg-Na-SO4-HCO3-Cl typ a Kuchajdu ako NaCa-Mg-Cl-HCO3-
SO4 typ. Pri porovnaní so staršími údajmi je zrejmé, že chemické 
zloženie vôd štrkovísk sa výrazne nezmenilo [19].

Celková mineralizácia (M) u štrkovísk ležiacich na pravej stra-
ne Dunaja dosahuje nižšie hodnoty v porovnaní so štrkoviskami 
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ležiacimi na ľavej strane Dunaja, ktoré sa 
nachádzajú v oblasti výrazného antropo-
génneho vplyvu. Najväčšia mineralizácia 
bola zistená v štrkovisku Vajnory, najnižšia 
v štrkoviskách Rusovce a Čunovo. Najväčšie 
organické znečistenie bolo zistené na loka-
lite Kuchajda, kde hodnota ChSKCr dosiahla 
22,77 mg/l. Najmenšia hodnota ChSKCr 
bola zaznamenaná na lokalite Čunovo, a to 
0,31 mg/l (tab. 1).

Hodnoty EC na lokalite Rusovce dosahujú 
najnižšie hodnoty zo všetkých prírodných 
kúpalísk, za sledované obdobie nepresiahli 
41,6 mS/m. Minimálna nameraná hodnota je 
23,2 mS/m. Najvyššie hodnoty počas celého 
hodnoteného obdobia boli zistené na lokalite Vajnory, pohybujú sa 
v intervale od 89,7 do 119 mS/m. Na lokalite Vajnory bola taktiež 
nameraná najnižšia hodnota obsahu rozpusteného kyslíka a to 
5,9 mg/l (tab. 2).

Na všetkých sledovaných štrkoviskách boli zistené najvyššie 
hodnoty BSK5, ChSKMn a ChSKCr v letnom období (obr. 2). Najvý-
raznejšie znečistenie organickými látkami bolo zistené na lokalite 
Kuchajda, kde sa hodnoty ChSKMn pohybovali od 1,55 mg/l do 7,72 
mg/l, v prípade ChSKCr od 5,22 do 37,87 mg/l. Hodnoty BSK5 tu do-
sahovali taktiež najvyššie hodnoty zo všetkých prírodných štrkovísk 
(6,30 mg/l). Z tohto pohľadu bola najlepšia kvalita vody zistená 
v štrkoviskách situovaných na pravej strane Dunaja, kde sa vo vode 
kúpaliska Veľký Draždiak pohybovali hodnoty ChSKMn od 1,25 až 
do 3,18 mg/l a ChSKCr 3,96 až 21,77 mg/l. Na lokalite Rusovce boli 
zistené hodnoty ChSKMn v intervale od 0,46 do 2,91 mg/l a ChSKCr 

0 až 27,67 mg/l (tab. 2). 
Z pohľadu aniónového zloženia prevláda na všetkých prírodných 

kúpaliskách anión HCO3
-, ďalej nasleduje SO4

2-, Cl- a NO3
-. Obsahy 

katiónov aj aniónov vo vode štrkoviska Rusovce sú výrazne nižšie 
ako na ostatných prírodných kúpaliskách, na čo nepriamo pouka-
zuje aj hodnota elektrickej vodivosti (tab. 2).

Z dlhodobého hľadiska je evidentné celkové zlepšovanie kvality 
vôd štrkovísk, ktoré sa prejavuje poklesom koncentrácií síranov, 
chloridov a dusičnanov [19]. Za hodnotené obdobie 2000 – 2008 
možno pozorovať na prírodných kúpaliskách rovnako ako v minulosti 
pokles koncentrácií síranov, na rozdiel od koncentrácií chloridov, 
ktoré majú stúpajúcu tendenciu (obr. 3). Koncentrácie dusičnanov 
na lokalitách Rusovce, Kuchajda a Vajnory vykazujú výkyvy, pričom 
najvyššie hodnoty sú viazané na jarné a letné obdobie.

Mikrobiologické vlastnosti vôd štrkovísk  
v oblasti Bratislavy

Na sledovaných štrkoviskách a rieke Dunaj boli na Ústave bun-
kovej biológie PriF UK stanovené kultivovateľné mikroorganizmy 
pri 22 °C (KM22), kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (KM36), 
koliformné baktérie (KOLI), termotolerantné koliformné baktérie 
(TEKOLI) a enterokoky (EKOKY).

Za obdobie 2000 – 2008 bolo na prírodných kúpaliskách vykona-
ných 19 odberov na mikrobiologickú analýzu vody (tab. 3). Počas 

Monitorovacie 
miesto

M Cl- SO4
2- NO3

- ChSKCr Klasifikácia

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (>20 cz %)

Čunovo 330,72 23,16 33,33 1,51 0,31 Ca-Mg-HCO3 typ

Rusovce 304,33 24,94 25,51 3,94 3,12 Ca-Mg-HCO3 typ

Veľký Draždiak 480,23 57,02 84,36 0,06 6,33 Ca-Mg-HCO3-SO4-Cl typ

Štrkovec 676,44 151,44 89,30 13,39 6,53 Ca-Na-Mg-Cl-HCO3 typ

Kuchajda 461,54 99,77 67,48 2,22 22,77 Ca-Mg-HCO3-SO4-Cl typ

Zlaté piesky 588,51 131,85 86,83 0,69 11,34 Na-Mg-Ca-HCO3-Cl typ

Vajnory 731,06 124,72 183,53 1,79 4,03 Ca-Mg-Na-SO4-HCO3- Cl typ

Dunaj 338,45 17,82 31,27 7,47 3,06 Ca-Mg-HCO3 typ

Tab. 1. Chemické zloženie vôd Dunaja a štrkovísk (22. 10. 2007)

Rusovce
tvody ECa pH O2 BSK5 ChSKMn ChSKCr HLb NH4

+ Cl- NO3
- SO4

2- HCO3
-

(°C) (mS/m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
min 4,0 29,9 7,27 7,3 0,57 0,46 0 0 0 17,91 0,71 15,23 122,77
max 27,4 41,6 8,60 15,0 3,45 2,91 27,67 5,71 0,65 26,76 6,44 35,00 188,54
Čunovo
min -0,2 23,2 7,49 6,2 0,57 0,13 0 0 0 17,90 0 17,69 81,46
max 28,1 82,1 8,79 12,4 3,45 4,94 17,75 2,83 0,64 55,98 2,4 125,51 229,91
Veľký Draždiak
min 5,7 60,0 7,42 6,8 0,04 1,25 3,96 0 0 28,65 0 23,87 184,70
max 26,5 82,1 8,48 12,0 4,43 3,18 21,77 1,82 0,55 60,58 1,40 141,97 246,00
Štrkovec
min 3,7 56,7 7,54 7,16 0,04 0,83 2,74 0 0 58,484 1,86 59,25 130,14
max 28,5 104,5 8,64 14,0 5,00 3,01 23,14 2,56 0,51 147,88 22,29 89,71 270,91

Kuchajda
min 4,2 58,5 7,88 6,4 0,24 1,55 5,22 0 0,03 42,98 0,16 67,0 108,48
max 27,7 86,3 9,14 13,4 6,30 7,72 37,87 4,20 0,68 101,55 6,43 118,51 234,67
Zlaté piesky
min 5,3 64,7 7,74 6,7 0,22 1,09 5,11 0 0 100,28 0,06 65,43 116,54
max 27,0 95,7 8,81 13,5 4,35 4,30 28,25 2,19 0,82 138,97 2,23 122,63 258,65
Vajnory
min 6,4 89,7 7,69 5,9 0,20 0,38 1,47 0 0 110,0 0,24 167,89 122,93
max 29,4 119,0 8,44 12,4 2,80 2,45 20,08 2,50 0,49 123,16 5,97 220,56 261,64
Dunaj
min 22,3 28,2 7,68 6,8 0,14 0,26 0,51 0,31 0,04 13,92 4,90 17,69 0
max 22,3 46,8 8,83 15,8 4,90 4,38 39,03 3,31 0,54 28,22 23,83 75,30 1,13
Chorvátske rameno
min 1,3 61,3 7,44 6,38 0,50 0,42 0,48 0 0,06 39,79 3,84 22,63 234,00
max 27,3 97,1 8,90 13,7 5,50 1,88 18,18 4,73 0,54 71,26 9,56 102,88 409,42

Tab. 2. Štrkoviská a Dunaj – chemické vlastnosti vody (2000 – 2008)

Vysvetlivky: a – elektrická vodivosť, b – humínové látky

Obr. 2. Kuchajda – zmeny ChSKCr, ChSKMn a BSK5 vo vode za 
obdobie 2000–2008
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sledovaného obdobia dosahovali KM22 
najvyššie hodnoty KTJ na lokalite Kuchajda 
(obr. 4), KM36 na lokalitách Vajnory a Štr-
kovec. V prípade koliformných baktérií 
boli zaznamenané najvyššie hodnoty na 
lokalitách Štrkovec a Kuchajda, u termoto-
lerantných koliformných baktérií na lokalite 
Zlaté piesky a pri enterokokoch na lokalite 
Vajnory. Najmenšie mikrobiálne oživenie pri 
všetkých sledovaných ukazovateľoch bolo 
zistené na lokalite Rusovce (obr. 5).

Celkovo je na všetkých záujmových lokali-
tách zreteľný nárast mikrobiálneho znečiste-
nia počas letného obdobia, kedy klimatické 
podmienky, najmä teplota vody, umožňujú 
masívnejší rozvoj mikroflóry.

Absenciu fekálnych enterokokov v štrko-
viskách, dokonca aj v letných mesiacoch, počas kúpacej sezóny, 
je možné vysvetliť relatívne dobrou samočistiacou schopnosťou 
vodného prostredia študovaných biotopov. Nízky obsah nutričného 
substrátu, vyjadrený ako ChSKCr, ChSKMn, BSK5 (tab. 2) a predačný 
tlak nedovoľujú zrejme enterokokom výraznejšiu reprodukciu. 

Enterokoky sú významnými indikátormi čerstvého znečistenia 
a hygienickej závadnosti vôd. Pomáhajú upresniť zdroj znečistenia. 
Citlivejšie sú k vonkajším zdrojom prostredia a vo vodách prežívajú 
krátku dobu. Metódami molekulárnej biológie bolo determinované 
aj druhové spektrum izolovaných enterokokov. Vo vodách štrkovísk 
sa vyskytovali predovšetkým E. casseliflavus a E. seriolicida (1·100 
– 5·100 KTJ. múl). E. casseliflavus sa častejšie izoluje z rôznych 
typov pôd, z ktorých sa môže dostať aj do vody. Iba vzácne môže 
byť izolovaný z klinických vzoriek. E. seriolicida patrí takisto me-
dzi terestrické enterokoky a vo vodách sa vyskytuje ako obávaný 
patogén rýb. Jeho výskyt v štrkoviskách neprekvapuje, pretože tieto 
sú intenzívne zarybnené. Okrem uvedených druhov enterokokov 
boli z vôd štrkovísk získané aj izoláty laktokokov a aerokokov, kto-
ré sú geneticky blízke enterokokom a často tvoria ich sprievodnú 
mikroflóru. Prekvapujúcim zistením bola absencia typických re-
prezentantov črevných enterokokov, ktorými sú druhy E. faecium, 
E. faecalis, E. hirae, E. durans. Počas celého sledovaného obdobia 
neboli zistené [14, 15].

Uvedené výsledky mikrobiologickej analýzy korešpondujú s údaj-
mi analogických štúdií [2, 9, 10, 11, 16, 17].

Kvalita vôd štrkovísk z hľadiska požiadaviek 
legislatívnych predpisov

Podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. (ďalej iba nariadenie), 
na všetkých štrkoviskách za sledované obdobie ani v jednom prí-
pade nepresiahli odporúčané hodnoty ukazovatele: rozpustený O2, 
BSK5, ChSKMn, TOC, Fe, Mn, Ca, Mg, Cl-, SO4

2-, N-NO3 a NNH4. 
Najlepšia kvalita vody z chemického hľadiska bola zistená na 

lokalitách Veľký Draždiak a Vajnory, kde iba teplota vody nevyho-
vuje nariadeniu. Vo vode v Rusovciach bola jedenkrát prekročená 
odporúčaná hodnota pre pH a hodnota teploty vody bola prekročená 
dvakrát. Na lokalite Zlaté piesky teplota vody nevyhovovala v 4 
vzorkách vody a pH v šiestich vzorkách. Najhoršia kvalita vody 
z chemického hľadiska bola zistená na lokalite Kuchajda, kde od-
porúčaná hodnota nariadenia bola prekročená pri 3 ukazovateľoch, 
a to ChSKCr nevyhovovalo v 1 vzorke, pH v 8 meraniach a teplota 
vody v dvoch meraniach.

Z mikrobiologického hľadiska bola najlepšia kvalita vody zistená 
v štrkoviskách ležiacich na pravej strane Dunaja: Rusovce a Veľký 
Draždiak, kde bola odporúčaná hodnota prekročená iba jedenkrát 
v ukazovateľoch KOLI a TEKOLI. Vo vode štrkoviska Vajnory bolo 
zistené prekročenie odporúčanej hodnoty jedenkrát pri ukazova-
teli KOLI a u dvoch vzoriek pri ukazovateli TEKOLI. Na lokalite 
Kuchajda došlo k prekročeniu odporúčanej hodnoty v prípade 
koliformných baktérií pri troch vzorkách, termotolerantných ko-
liformných baktérií pri dvoch vzorkách. Odporúčaná hodnota pri 
všetkých troch sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch bola 
prekročená na lokalitách Vajnory a Zlaté piesky, kde nevyhovovali 
nariadeniu EKOKY v jednej vzorke a TEKOKY. Koliformné baktérie 
nevyhovovali v jednej vzorke na lokalite Vajnory, v troch vzorkách 
na lokalite Zlaté piesky.

V prípade črevných enterokokov však treba uviesť fakt, že súčasné 
analytické postupy nevedia rozlíšiť medzi typickými zástupcami 

Monitorovacie 
miesto

KM22a KM36b KOLIc TEKOLId EKOKYe

min max min max min max min max min max

Čunovo 8 360 12 210 0 181 0 40 0 7

Rusovce 8 > 500 13 > 500 0 205 0 26 0 3

Veľký Draždiak 26 > 500 8 > 500 0 110 0 25 0 5

Štrkovec 55 400 24 440 0 352 0 40 0 8

Kuchajda 72 > 500 15 > 500 0 314 0 29 0 13

Zlaté piesky 52 > 500 9 410 0 110 0 80 0 13

Vajnory 41 > 500 9 440 0 149 0 24 0 12

Dunaj 246 > 500 35 > 500 20 > 500 0 > 500 0 280

Tab. 3. Štrkoviská a Dunaj – mikrobiologické vlastnosti vody (2000 – 2008)

Vysvetlivky: a – kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, b – kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, c 
– koliformné baktérie, d – termotolerantné koliformné baktérie, e – enterokoky. Parametre sú stanovené v KTJ/ml 
(kolónie tvoriaca jednotka v 1 ml)

Obr. 3. Zlaté piesky – sírany a chloridy vo vode (2000 – 2008)

Obr. 4. Kuchajda – zastúpenie kultivovateľných mikroorganizmov 
pri 22 a 36 °C vo vode (2005 – 2008)
Poznámka: KM22 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM 36 
= kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, KTJ – kolónie tvoriaca 
jednotka

Obr. 5. Rusovce – zastúpenie kultivovateľných mikroorganizmov 
pri 22 a 36 °C vo vode (2005 – 2008)
Poznámka: KM22 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM 36 
= kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, KTJ – kolónie tvoriaca 
jednotka
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črevných enterokokov (E. faecium, E. faecalis, E. durans, E. hirae) 
a nečrevnými enterokokmi (ďalších viac ako 40 druhov), čo môže 
viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Zrejme tomu bolo tak aj 
vo vyššie uvedenom prípade lokalít Vajnory a Zlaté piesky, ako to 
potvrdili iné štúdie [15].

Záver
Štrkoviská situované na pravej strane Dunaja sa nachádzajú 

v oblasti menej výrazného antropogénneho vplyvu a v tesnejšej 
blízkosti rieky Dunaj. Kvalita ich vôd z mikrobiologického aj hyd-
rogeochemického hľadiska je lepšia v porovnaní so štrkoviskami 
situovanými na ľavej strane Dunaja. Mineralizácia vôd štrkovísk 
ležiacich na pravej strane Dunaja dosahuje nižšie hodnoty v po-
rovnaní so štrkoviskami ležiacimi na ľavej strane Dunaja. Najvyššiu 
mineralizáciu vody má štrkovisko Vajnory. Najväčšie organické 
znečistenie bolo zistené na lokalite Kuchajda.

Za hodnotené obdobie 2000 – 2008 je možné pozorovať vo vode 
štrkovísk rovnako ako v minulosti pokles koncentrácií síranov, na 
rozdiel od koncentrácií chloridov, ktoré majú stúpajúcu tenden-
ciu. Koncentrácie dusičnanov v štrkoviskách Rusovce, Kuchajda 
a Vajnory vykazujú výkyvy, pričom najvyššie hodnoty sú viazané 
na jarné a letné obdobie.

Mikrobiologické ukazovatele boli vo všeobecnosti priaznivé 
a naznačili relatívne dobrú kvalitu vody štrkovísk v okolí Bratislavy. 
Celkovo bol na všetkých lokalitách zreteľný nárast počtu mikroorga-
nizmov počas letného obdobia, kedy klimatické podmienky, najmä 
teplota vody, umožňujú masívnejší rozvoj mikroflóry. Avšak nízky 
obsah nutričného substrátu a predačný tlak nedovoľujú výraznejšiu 
reprodukciu patogénnych mikroorganizmov.

V záujmovom území má hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia, 
teda aj zrážok, chemický priemysel, energetika a automobilová 
doprava. Podľa správy o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji za 
rok 2006 sa v okolí Bratislavy na znečistení ovzdušia v najväčšej 
miere podieľajú tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka, 
oxid uhoľnatý a organické látky. 

Poďakovanie: Táto práca bola finančne podporená grantom 
VEGA č. 1/10117/09 Ministerstva školstva SR a grantom UK 
č. 199/2009.
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The gravel pits filled with groundwater are typical features of 
Bratislava. The gravel pits located in the Bratislava region had 
been mostly formed after World War II. due to increasing demand 
for the gravel-sand material to rebuild the city. Mining holes were 
filled up by groundwater. In present they serve for rest, recrea-
tion and fishing. Gravel pits Rusovce, Draždiak, Kuchajda, Zlaté 
piesky and Vajnory are in present time allowed swimming pools. 
In the paper there are evaluated microbiological and chemical 
properties of water in gravel pits bettween 2000 to 2008. In all 
natural swimming pools was determined in period from 2000 to 
2008 increase of chlorides concentration and drop of sulphates 
concentration. The determined microbiological indicators in all 
natural swimming pools showed a high level of microbiological 
verification during the summer season, in the time of higher water 
temperature. Water quality of natural swimming pools and river 
Danube from hydrogeochemical and microbiological aspects was 
revalued in base of Government Decree Nr. 296/2005.
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Navrhování vrtů 
pro tepelná čerpadla 
a existující hydrogeologická 
rizika
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Souhrn
Článek shrnuje základní legislativní aspekty zřizování tepelných 

čerpadel typu voda-voda a země-voda (báňská, geologická, vodo-
hospodářská a stavební legislativa) a přináší zásadní argumenty 
pro nezastupitelnou roli hydrogeologa v celém procesu navrhování, 
budování a vyhodnocování primárního okruhu těchto tepelných 
čerpadel (riziko ovlivnění vodních poměrů, ve spolupráci s geofy-
ziky hodnocení geotermických poměrů a tepelného toku suchých 
hornin i proudící podzemní vody, a získávání obecných poznatků 
o geologické stavbě a režimu podzemních vod). 

u

Úvod
V dnešní době je již široké veřejnosti znám pojem tepelné čerpa-

dlo a základní princip jeho funkce. Účelem „pořízení“ tepelného 
čerpadla (dále TČ) bývá snížení nákladů uživatele TČ energie za 
vytápění a ohřev vody. V zásadě se dodávají a provozují TČ 3 typů: 
země-voda, voda-voda a vzduch-voda, přičemž u nás nejrozšíře-
nější jsou první dva typy. Tepelná energie zemské kůry se získává 
prostřednictvím buď mělkých horizontálních výkopů, nebo vrtů. 
U prvních dvou typů je energie přenášena buď médiem v PE výmě-
níku, nebo prostřednictvím čerpané (nejčastěji) podzemní vody. 
Toto bývají většinou obecně známé informace, které má potenciální 
uživatel v podvědomí a takto je prezentují rovněž firmy zabývající 
se instalací TČ. 

Méně známé jsou už informace o tom, jaké povinnosti vyplývající 
z platných zákonů a jiných právních předpisů je nutné pro zřízení 
tzv. primárního zdroje nízkopotenciální energie zemské kůry [1] 
ve formě vrtu splnit.

Legislativní aspekty zřizování vrtů pro tepelná 
čerpadla

Vlastní zhotovení vrtů pro získávání tepelné energie zemské kůry 
spadá v zásadě do čtyř oblastí:
• Báňská legislativa pro technické zhotovení vrtu (typ země-voda 

a voda-voda). Vztahuje se na vrty o hloubce vyšší než 30 m, tzn. 
u vrtů země-voda prakticky ve všech případech, u hydrogeolo-
gických vrtů pro vrty hlubší než 30 m.

• Geologická legislativa pro projektování, provádění a vyhodno-
cování geologických prací (typ voda-voda). Vztahuje se na prová-
dění hydrogeologického průzkumu. Etapově zahrnuje zhotovení 
převážně vrtané studny, provedení hydrodynamických zkoušek, 
chemických analýz vody a vyhodnocení. Doporučujeme hy-
drogeologický průzkum nevynechávat, protože jako jediný může 
rozhodnout co nejpravdivěji o vhodnosti vodního zdroje pro daný 
účel. Lze jej sice zdánlivě přeskočit při použití vodohospodářské 
a stavební legislativy, avšak v konečném důsledku jsou činnosti 
hydrogeologického průzkumu nezbytnou součástí technického 
budování jímacího objektu. Závěrem hydrogeologického prů-
zkumu je relevantní podklad pro žádost o převedení hydroge-
ologického průzkumného objektu na vodní dílo a o nakládání 
s podzemní vodou.

• Vodohospodářská legislativa pro nakládání s podzemními 
vodami (typ voda-voda, země-voda). Vztahuje se na využívání 
podzemní vody a rovněž na využívání jejího energetického poten-
ciálu. Vrty pro jímání podzemní vody a rovněž vrty vystrojené 
PE výměníkem jsou projektované dle stavební legislativy auto-
rizovanou osobou v oboru vodních staveb, na základě vyjádření 

hydrogeologa. Pro hydrogeologické jímací vrty (studny) však 
považujeme tento způsob za nevhodný pro správné provádění 
a hlavně kompetentní formulaci hydrogeologických závěrů 
(vydatnost, technické parametry, kvalita), které jsou pro zákazníka 
zásadní z hlediska využitelnosti studny pro jeho účely. 

• Stavební legislativa (typ voda-voda, země-voda). Pro jímací 
objekty je vyžadováno územní rozhodnutí.

Báňská legislativa (typ TČ země-voda a voda-voda)
Podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, v platném znění je vrtání vrtů s délkou nad 
30 m dle § 3 činností prováděnou hornickým způsobem. Pro „čin-
nost prováděnou hornickým způsobem“ musí mít organizace pro-
vádějící uvedený druh vrtných prací ustanoveného tzv. „závodního“ 
a potřebný počet osob k vykonávání technického dozoru. Závodní 
je odborně způsobilá osoba s osvědčením vydaným (dle vyhl. ČBÚ 
č. 340/92 Sb. v platném znění) Obvodním báňským úřadem (OBÚ). 
Před zhotovením vrtu je organizace, která tento vrt realizuje (vrtá), 
povinna v předstihu osmi dní splnit u orgánu Státní báňské správy, 
což je místně příslušný OBÚ, tzv. ohlašovací povinnost (vyhl. ČBÚ 
č. 104/1988 Sb. v platném znění), tedy termín zahájení, přerušení 
a ukončení vrtných prací.

Geologická legislativa (typ TČ voda-voda)
Zákon č. 66/2001 Sb. (úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geo-

logických pracích) v platném znění, označuje práce hydrogeolo-
gického průzkumu spojené se zabezpečením potřebného množství 
vody a zhotovením vrtů jako geologické práce (§ 2, odst. c, e). Pro 
tyto práce musí být vždy zpracován prováděcí projekt. Projektovat, 
provádět a vyhodnocovat geologické práce spojené se zásahem do 
pozemku je oprávněna pouze odborně způsobilá osoba, tzv. odpo-
vědný řešitel. V případě získání podzemní vody pro provoz TČ typu 
voda-voda, jde o osvědčení v oboru hydrogeologie. Toto osvědčení 
vydává ministerstvo životního prostředí. Před zahájením zásahu do 
pozemku je nutné zjistit, zda území není chráněno dle zvláštních 
právních předpisů (např. CHKO, ochranná pásma, CHOPAV aj.), zda 
se v místě zásahu do pozemku nenacházejí podzemní sítě, případ-
ně uzavřít s vlastníkem pozemku písemnou dohodu o provádění 
geologických prací aj. 

Vedle dalších povinností musí organizace, která prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby tyto geologické práce provádí, podávat 
návrhy a oznámení. Jde zejména o:
• Evidenci geologických prací, § 7 – České geologické službě (Geo-

fond). Evidence se provádí do 30 dnů před zahájením prací.
• Vyjádření krajského úřadu, § 6, odst. 3 (dle zákona č. 320/2002 je 

po zániku okresních úřadů pravomocný krajský úřad) – projekt 
geologických prací a jeho změny se zasílají krajskému úřadu, 
v jehož územní působnosti budou prováděny vrtné práce, které 
jsou hlubší než 30 m, nebo strojní vrtné práce, jejichž hloubka 
přesahuje 100 m. Projekt a jeho změny se krajskému úřadu zasíla-
jí 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. 
Krajský úřad se k předloženému projektu do 30 dnů vyjádří. Může 
však zadavateli uložit opatření expertního posouzení, např. Čes-
kou geologickou službou, potom se zahájení geologických prací 
na přiměřenou dobu odloží.

• Oznámení obci, § 9a, odst. 3 – na jejímž území mají být práce 
provedeny, o účelu, rozsahu a očekávané době prací. Oznámení 
se podává do 15 dnů před zahájením prací spojených se zásahem 
do pozemku.

• Oznámení Českému hydrometeorologickému ústavu v Praze, 
§ 9a, odst.1 c – o zjištění zdroje podzemní vody s vydatností 
vyšší než 1 l.s-1, nebo 0,5 l.s-1 v případě podzemní vody s napja-
tou hladinou. Oznámení se podává do 30 dnů od zjištění dané 
skutečnosti.

Vodohospodářská legislativa (typ TČ voda-voda, země-voda)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

v platném znění, se dotýká především hydrogeologických vrtů pro 
zásobení tepelného čerpadla typu voda-voda, ale i vrtů země-voda 
(§ 2 odst. 9 – využívání energetického potenciálu podzemní vody). 
Dle výkladové komise MZe čj. 18996/2002-6020 jsou vrty pro 
TČ země-voda a voda-voda vodními díly ve smyslu §55 zákona 
č. 254/2001 Sb. v platném znění. Vodoprávní úřad v případě vodní-
ho díla vykonává působnost speciálního stavebního úřadu a postu-
puje dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

Zákon dále stanovuje, že povolení vodoprávního úřadu k naklá-
dání s vodami je třeba k čerpání povrchových nebo podzemních vod 
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a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání 
tepelné energie – § 8, odst. 1d. Toto povolení k nakládání s vodami 
je časově omezeno. Dobu platnosti povolení lze prodloužit, pokud 
se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. U vrtů 
typu země-voda se vydává povolení k nakládání s vodami dle § 8 
odst. 1, písmeno b, bod 5 (jiné nakládání s podzemními vodami). 
Náležitosti a vzor žádosti pro rozhodnutí o povolení k nakládání 
s vodami jsou obsaženy ve vyhlášce ministerstva zemědělství 
č. 432/2001 Sb. Podkladem pro vydání povolení k nakládání 
s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
(odpovědný řešitel z oboru hydrogeologie).

Ve většině případů se vyřizují v případě vrtů pro TČ voda-voda 
dvě povolení k nakládání s vodami. První, v rámci hydrogeologic-
kého průzkumu (při realizaci vrtu) pro hydrodynamické zkoušky 
(HZ), pokud délka čerpací zkoušky (ČZ) překročí 14 dnů a množství 
čerpané podzemní vody přesáhne 1 l.s-1. Druhé, po vyhodnocení 
HZ v závěrečné zprávě hydrogeologického průzkumu, kde se sta-
noví optimálně využitelná vydatnost vrtu a na jeho základě požádá 
uživatel (majitel) zdroje podzemní vody vodoprávní úřad o převe-
dení průzkumného objektu na vodní dílo a o vydání povolení pro 
nakládání s vodami, tedy jejich odběr a vypouštění. 

Stavební legislativa 
Pro oba typy primárních zdrojů pro TČ (voda-voda, země-voda) 

se vyžaduje územní rozhodnutí dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. Působnost vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního 
úřadu při povolování vodního díla je uvedena v bodě 3.

Nezastupitelnost úlohy hydrogeologa při zřizování 
vrtů pro tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla představují významný alternativní zdroj pro 
výrobu tepla a teplé užitkové vody dotovaný z geotermální energie. 
Jejich roční instalace neustále vzrůstají a v současnosti dosahují 
několika tisíc kusů [2]. Kromě systémů využívajících vzduch, před-
stavují právě tepelná čerpadla systému země-voda a voda-voda se 
zdrojovou oblastí ve svrchních partiích zemské kůry velmi význam-
né procento. Hydrogeologové jsou do procesu přípravy a instalace 
primárních okruhů tepelných čerpadel, tj. té jejich části, která slouží 
k jímání zemského tepla, zapojeni přímo ze zákona, neboť dle sou-
časného výkladu Výkladové komise ministerstva zemědělství MZe 
čj. 18996/2002-6020 ze dne 8. 10. 2002, aktualizovaného v září 2004, 
jsou vrty s vertikálními kolektory systému země-voda vodními díly 
ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb., a pro jejich realizaci se tedy 
požaduje povolení ve smyslu § 15 stejného zákona. Nutnou součástí 
stavebního povolení vrtů pro tepelná čerpadla systému země-voda 
je potom i povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 8, odstavec 1, 
písmeno b, bod 5 (jiné nakládání s podzemními vodami) zákona č. 
254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – viz zmíněný výklad MZe 
ze dne 8. 10. 2002, a k tomu je zase nutné (pokud vodoprávní úřad 
výjimečně nerozhodne jinak) vyjádření osoby s odbornou způsobi-
lostí dle § 9, odstavce 1 stejného zákona. A protože objekty systému 
voda-voda jsou z důvodů logických považována za vodní díla auto-
maticky (žádné pochybnosti v tomto smyslu většinou nevznikají), 
prakticky na každém návrhu primárního okruhu tepelných čerpadel 
se účastní hydrogeolog. Existují samozřejmě různé lobistické snahy 
hydrogeology z procesu projekce primárních okruhů tepelných 
čerpadel, zvláště systému země-voda, vytlačit, neboť právě jejich 
odbornost stanoví na řadě lokalit pro dodavatele tepelných čerpadel 
limity, znesnadňující jejich podnikání. Argumentuje se přitom tím, 
že ve vrtech systému země-voda k žádnému nakládání s podzemní 
vodou nedochází, a účast hydrogeologa je tedy neodůvodněná. Další 
text se proto primárně zaměří na rozbor úlohy hydrogeologa při zři-
zování primárního okruhu tepelných čerpadel země-voda.

I když se názory na správnost začlenění tzv. suchých vrtů pro 
tepelná čerpadla systému země-voda do kategorie vodních děl, tak 
jak je dosud definuje výkladová komise MZe, vyvíjejí, přítomnost 
hydrogeologů v procesu přípravy těchto vrtů se nepochybně podaří 
i nadále zachovat. Vůbec přitom nejde o byznys, neboť tato činnost 
rozhodně nepatří mezi výjimečně lukrativní, ale existují minimálně 
tři odborné důvody, proč by tomu tak mělo zůstat i nadále. 

Tím prvním a nejpodstatnějším je riziko ovlivnění vodních 
poměrů nesprávným nakládáním s podzemními vodami. Ochraně 
vodních poměrů je v zákoně č. 254/2001 Sb. věnován samostatný 
oddíl a riziko jejich ovlivnění vrty pro tepelná čerpadla se objevuje 
v jakémkoliv vícekolektorovém zvodnělém systému, který je doku-
mentován ve více než polovině rozlohy ČR. Nakládáním s vodami 

se totiž rozumí nejenom tuto vodu čerpat, zasakovat, ochlazovat, 
oteplovat, apod., ale i měnit podmínky jejího přirozeného výskytu. 
Tedy již pouhé propojení dvou či více vodních útvarů pod sebou 
vrty systému země-voda nebo napájení podzemní vody povrchovou 
splachovou nebo hypodermickou vodou je nepřípustné nakládání 
s podzemní vodou. A právě zde je role hydrogeologa nezastupitelná. 
Ten musí v rámci projektové přípravy identifikovat jednotlivé vodní 
útvary v místě plánované sondáže, posoudit odporově-kapacitní 
horninového prostředí, zhodnotit tlakové poměry a jakost podzemní 
vody jednotlivých zvodní, ocenit možný vliv na okolní vodní a na 
vodu vázané ekosystémy a predikovat, jak může plánovaný vrtný 
zásah režim podzemních vod ovlivnit. Na základě tohoto zhodno-
cení je následně možno definovat podmínky, na základě kterých 
budou tyto vrty navrženy a provedeny bez negativního vlivu na 
vodní poměry. Obvyklá obhajoba vrtných firem, že vrtný stvol je po 
provedení vrtů zatamponován, tedy že je vůči okolnímu prostředí 
intaktní, je mnohdy pouze iluzí. Zachytí-li se ve vrtném stvolu 
tlaková podzemní voda nebo naopak ztrátový horizont, bez předem 
navržených nadstandardních technických parametrů vrtů a speci-
ální technologie, zůstane vrtný stvol místem porušujícím původní 
hydrogeologickou stratifikaci horninového souboru, a je ho tedy 
nutno považovat za dílo vodní poměry ovlivňující. Uvědomíme-li 
si, že v ČR vznikají ročně tisíce těchto děl, tak i při malém procentu 
nesprávně provedených vrtů je míra ovlivnění vodních poměrů vrty 
pro teplená čerpadla systému země-voda nepředstavitelná.

Druhý odborný důvod pro účast hydrogeologa v procesu přípra-
vy a realizace vrtů primárního okruhu tepelných čerpadel souvisí 
s termodynamikou svrchní části zemské kůry. Ze zkušenosti se ví, 
že měrný výkon jímání zemského tepla je velmi závislý na druhu 
horniny a míře zvodnění horninového souboru. Zatímco vrty hlou-
bené v nesaturované zóně jsou dotovány pouze teplem souvisejícím 
s přirozeným tepelným tokem země, pod hladinou podzemní vody 
se k tomuto zdroji tepla připojuje tepelná energie proudící vody. 
Čím intenzivnější je proudění vody, tím je měrný výkon jímání 
vrtů větší a může – na rozdíl od jednotek W/bm u vrtů hloubených 
v nesaturované zóně – dosahovat 100 i více W/bm vrtů v prostředí 
proudící podzemní vody. Je až s podivem, jak tento fenomén zůstává 
mezi dodavateli teplených čerpadel bez povšimnutí a systematicky 
se navrhují vrty v konstantních vzdálenostech od sebe, dříve to bylo 
5 až 7 m, dnes, aby vrty více „topily“, to je minimálně 10 m a zítra 
to bude třeba 20 m. Přitom se v důsledku své hloubky vrty systému 
země-voda dostávají prakticky bez výjimky do prostředí filtračně 
anizotropního, kde proudění podzemní vody není celoplošné, 
ale soustřeďuje se přednostně do litologicky, tektonicky či jinak 
privilegovaných zón. A právě hydrogeolog, většinou ve spolupráci 
s geofyzikem, by do budoucna měl předem identifikovat zóny 
preferenčního proudění podzemní vody, provést základní bilanční 
výpočty a teprve potom navrhnou systém, který nejen optimálně 
využívá tepelné energie podzemní vody, ale je i v bilanční rovnová-
ze s velikostí zdroje tohoto tepla. To se do budoucna jeví jako zásad-
ní vstup hydrogeologie do procesu alternativního využití zemského 
tepla vrty pro tepelná čerpadla systému země-voda a zcela logicky 
i vrty systému voda-voda. Postup prací a jejich metodika se v tomto 
smyslu příliš neliší od úloh dnes běžně řešených při návrhu jímání 
podzemní vody pro vodárenské účely.

Jednou ze základních rolí hydrogeologie je navrhovat optimální 
způsob vyhledávání a jímání podzemní vody pro lidskou spotřebu. 
Proudění podzemní vody je přitom nepřístupné našemu přímému 
pozorování, a proto jakákoliv věrohodná informace o míře zvodnění 
horninového souboru, geometrii přítokové etáže, tlakových poměrech 
podzemní vody nebo případně i o jakosti vody jsou údaje nesmírně 
cenné. A to je třetí odborný důvod, proč by měl být hydrogeolog 
u návrhu a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země-voda 
přítomen. Jeho vyjádření jako osoby s odbornou způsobilostí, resp. 
jím stanovené podmínky provádění vrtů, bývají závazně přejímány 
do výrokové části stavebního povolení a hydrogeolog tak může 
v rámci doplňujícího hydrogeologického průzkumu realizovaného 
v průběhu stavby získávat a archivovat informace o geologické 
stavbě a hydrogeologických poměrech území – o hydrogeologické 
stratifikaci horninového souboru, o jeho průtočnosti, o tlakových 
poměrech jednotlivých zvodní, o jakosti vody, apod. A to v čet-
nosti nesrovnatelně vyšší než jsou ty „nejodvážnější“ projekty prů-
zkumných hydrogeologických prací. Stovkami vrtů realizovaných 
v infiltrační oblasti české křídové pánve tak byly získány zcela nové 
informace o významném zvodnění krystalinika pod pánevní výplní, 
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poznatky o neuvěřitelné variabilitě vydatností jednotlivých vrtů 
v rámci stejné hydrogeologické struktury apod. Pro úplnost je třeba 
poznamenat, že shromažďování těchto poznatků má plnou oporu 
v zákoně o geologických pracích č. 62/1988 Sb. v platném znění, 
nejde tedy o „výmysl“ hydrogeologů, kterým chtějí jen komplikovat 
práci technickým a vrtným firmám. Dodavatel tepelného čerpadla 
tyto informace buď nemá, nebo je nedoceňuje (a ani nemůže, jeho 
odborné zaměření je jiné) a pouze přítomnost hydrogeologa na lokali-
tě a systematický přístup ke shromažďování dat může jako synergický 
efekt sondáže pro tepelná čerpadla systému země-voda skokově 
posunovat míru znalostí o zvodnění geohydrodynamického systému 
a režimu podzemních vod, především hlubšího oběhu.

Tři uvedené odborné důvody podporující nezbytnost přítomnosti 
hydrogeologa při návrhu a realizaci vrtů pro tepelná čerpadla sys-
tému země-voda jsou z pohledu ochrany vodního režimu a opti-
málního využívání přírodních zdrojů zřejmé. Přesto může časem 
dojít k situaci, kdy vrty systému země-voda nebudou považovány 
za vodní díla, neb jistě existuje celá řada objektivních argumentů 
proti tomuto začlenění. Například ten, že při povolení k nakládání 
s vodami toto nakládání nijak nelimitují. Nesmíme však připustit 
situaci, kdy by z procesu přípravy a provádění byly hydrogeologo-
vé vyřazeni, neboť jedině tito specialisté vytvářejí předpoklad, že 
vrty nebudou poškozovat resp. negativně ovlivňovat vodní režim, 
ale naopak že budou s větší mírou výtěžnosti využívat energetický 
potenciál podzemní vody. Převážná většina vrtů pro tepelná čerpa-
dla systému země-voda zastihne ve svém průběhu podzemní vodu. 
Pokud bychom nevěděli, co to je za vodu, odkud pochází, kam teče, 
jaké má tlakové poměry apod., není možné ji ani objektivně chránit, 
ani plně využívat její tepelný potenciál. Je na samotných hydrogeo-
lozích, aby propracovali metodiku přípravy a budování primárního 
okruhu tepelných čerpadel a uplatňovali ji v praxi. Je to z pohledu 
udržitelnosti systému nejen objektivní potřeba, ale současně to 
přispěje i k upevnění významu této přírodovědné disciplíny.

Poděkování: Článek byl připraven mj. za podpory výzkumné-
ho grantu GAČR 205/07/0691 a výzkumného záměru MŠMT 
0021620855.
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The paper offers a summary of the basic legislative aspects relat-
ing to the establishment of type water-water and type rock-water 
heat pumps (including the mining, geological, water management 
and construction i.e. building works legislation) and presents 
fundamental arguments highlighting the irreplaceable role of the 
hydrogeologist within the entire process of designing, building 
and evaluating the primary circuit of these heat pumps (the risks 
arising from the impacts thereof upon the groundwater conditions; 
assessment of the geothermic conditions and the heat flows of 
dry rocks as well as of flowing groundwater in cooperation with 
geophysicists; and acquiring a fundamental understanding of the 
geological structures involved and of the groundwater conditions 
prevailing therein).

Možnosti využití hlubších 
zdrojů geotermální energie
Vlastimil Myslil, Josef V. Datel 

Klíčová slova
geotermální energie – vysokoteplotní zdroje – HDR systémy – geo-
termální elektrárny

Souhrn
Zdroje geotermální energie hlubších částí zemské kůry tvoří 

významnou část ekologicky přijatelných obnovitelných zdrojů 
energie. Jejich využití pro výrobu tepla a elektrické energie je 
však teprve v počátcích, s výjimkou zemí s extrémně příhodnými 
podmínkami pro jejich využití (Island, Nový Zéland, Kalifornie). 
Článek se soustřeďuje na hodnocení středně- a vysokoteplotních 
zdrojů geotermální energie a uvádí obecné charakteristiky základ-
ních geotermálních systémů. Poskytuje přehled dosavadních 
aktivit v různých částech světa týkajících se průzkumů a využití 
geotermální energie včetně elektráren systému HDR (Hot Dry Rock 
– tj. využití tepla suchých hornin). Dále je zhodnoceno území ČR 
z hlediska perspektivního využití geotermální energie a upozorněno 
na území s vyšším tepelným tokem (ohárecký rift a další významné 
tektonické struktury, některé sedimentární struktury – části české 
křídové pánve, blanické a boskovické brázdy, vídeńské pánve 
a karpatské předhlubně). V závěru jsou diskutovány technické 
a metodické aspekty a praktické problémy spojené s průzkumem 
hlubších geotermálních zdrojů. 

Úvod
Naše Země má celou řadu zdrojů energie, z nichž některé zís-

kala již při svém vzniku. Energie na naší planetě je stále dotována 
z centra naší galaxie – ze Slunce. Sluneční energie i energie spoje-
ná s vesmírnými procesy se řadí mezi alternativní zdroje energie. 
V zemské kůře jsou také zakonzervovány dnešní základní zdroje 
energie – uhlí, nafta a plyn, které jsou označovány jako zdroje fosil-
ní. Pro lidstvo jsou tyto fosilní energie dosud hlavním využívaným 
zdrojem, který však postupně ubývá a mělo by tedy být snahou 
lidstva, aby se naučilo využívat i alternativní obnovitelné zdroje, 
hlavně energii geotermální, která jako zdroj je stálá a prakticky k dis-
pozici kdekoli na povrchu Země, jako i energie sluneční, které je 
nejvíce v oblasti rovníku a k pólům se její význam snižuje. Sluneční 
energie dodávaná na povrch Země „kontroluje“ a z části zpomaluje 
únik zemského tepla, protože prohřívá povrchovou vrstvu Země, 
vodní plochy moří a oceánů i její vzdušný obal. Na sluneční energii 
je plně závislá veškerá vegetace – biomasa pro svoji fotosyntézu 
a vlastně celá biocenóza, která pro život tuto energii potřebuje. Pro 
naše území představuje však velmi vhodný perspektivní využitelný 
alternativní zdroj energie.

Pokrok civilizace je závislý na dostatečných zdrojích energie. 
Současné základní zdroje energie jako uhlí, nafta a plyn – fosilní 
zdroje, zakonzervované ze sluneční energie vyzářené v předcho-
zích geologických etapách, jsou konečné a mohou být v krátkém 
časovém intervalu zcela vyčerpány. Mimo to je prokázáno, že jejich 
těžba pro energetické účely je spojena s rizikem (CO2) pro životní 
prostředí, jehož dosah nemůže být v plné míře v současné době 
předvídán. Nepřímé využití sluneční energie ve formě vodní energie 
je již celosvětově limitováno a prakticky v řadě zemí, mimo využití 
malými vodními elektrárnami (i u nás) téměř vyčerpáno. Obnovitel-



304 vh 8/2009

né zdroje energie (další formy nepřímého využití slunečního záření) 
jako energie větru, energie moří nebo biomasa jsou celosvětově 
problematické pro jejich místní a časové omezení. Solární energie 
je všude přítomná, ale její přímá přeměna na energii elektrickou 
fotovoltaickými články je v současné době ještě poměrně drahá. Je 
však uplatnitelná v našem zemském pásmu v omezeném denním 
intervalu a také poplatná ročním údobím, a tedy vhodná většinou 
jako doplňkový zdroj tepla [1]. 

Velmi vhodným příspěvkem pro hospodaření s energií ve světo-
vém měřítku jsou úspory energie. Lidstvo si již uvědomilo význam 
úspor a tak se stále více hledají nové možnosti. Pro úsporu energií 
se konstruují elektrické spotřebiče s menšími požadavky na ener-
gii, domy se více tepelně izolují, na střechy se instalují sluneční 
kolektory, případně baterie. Snahou lidstva by mělo být plné využití 
„zděděné“ energie, energie geotermální a sluneční, aby tím byl 
zajištěn udržitelný rozvoj na naší planetě.

Teprve v posledních desítiletích je snaha o využívání tepla hornin 
na povrchu kontinentů uplatněním tepelných čerpadel. Využívání 
hlubšího geotermálního tepla je v zárodku jak pro získávání tepla, 
tak i pro výrobu elektrické energie.

Přednosti využití geotermální energie jsou velmi významné:
•	 přímé využití lokálních zdrojů energie,
•	 snížení závislosti na centralizovaných zdrojích energie,
•	 nezávislost na klimatických poměrech,
•	 náhrada za fosilní zdroje energie,
•	 snížení dovozní energetické závislosti,
•	 ekologická nezávadnost, 
•	 možnost postupného rozšiřování zdrojů podle místní potřeby.

Geotermální energií je souborně označována energie původu 
planetárního i z procesů v zemské kůře – litosféře a zahrnuje i teplo 
zakonzervované v horninách, vodě a plynech.

Zdroje geotermální energie podle teploty je možné rozdělit na 
tři skupiny:
	nízkoteplotní (do 100 °C), využitelné přímo na vytápění, s uplat-

něním tepelných čerpadel, pro balneologické účely a pro průmys-
lovou výrobu,

	středně teplotní (100–150 °C), využitelné na výrobu elektrické 
energie nepřímo (teplá voda nebo pára předá tepelnou energii 
jiné látce, která pak pohání turbíny), pro centrální zdroje tepla,

	vysokoteplotní (nad 150 °C) se mohou využívat i přímo na výrobu 
elektrické energie a následně po odebrání části tepla pro centrální 
vytápění; či jiné využití.

Přehled současných úvah o geotermální energii 
v hlubších částech zemské kůry

Geotermální energie je v podstatě součástí Země jako planetár-
ního tělesa. Obecně platí předpoklad zvyšování teploty směrem do 
hloubky zemského tělesa, kde se teploty odhadují na několik tisíc 
°C. Teplo ze zemského jádra stoupá ke chladnějšímu povrchu Země 
a jeho velikost je odhadována na 300·109 MWh/rok, což je o několik 
řádů více, než kolik tepelné energie produkují výrobní a přírodní 
procesy na kontinentech a mořích. Geotermální energie představuje 
ohromný potenciál, který lidstvo dosud neumí plně využít.

Ve světové literatuře [3] se převážně uplatňuje rozlišení základ-
ních geotermálních systémů:
•	 přírodní konvekční hydrotermální systémy,
•	 geokomprimované termální systémy,
•	 magmatické systémy,
•	 systémy horkých suchých hornin (Hot dry Rock – HDR systémy),
•	 systémy HDR – H ( HDR – Hydro - s přírodním nebo umělým 

nuceným oběhem media),
•	 systém EHDR (Enhanced HDR Systém) s podzemním puklinovým 

výměníkem tepla uměle vytvořeným nebo přírodně podmíně-
ným,

•	 systém FHDR (Fractured HDR) zlomů nebo drcených pásem 
hlubokého dosahu. 
Tyto systémy nejsou na Zemi rozptýleny rovnoměrně. Výskyt 

toho kterého geotermálního systému je podmíněn řadou faktorů 
v litosféře: 
	formou a velikostí sedimentárních formací, 
	hloubkou pánevních struktur, 
	charakterem propustnosti jednotlivých vrstev, 
	rozlámáním zemské kůry na jednotlivé kry podél zlomů, trhlin, 

poruchových pásem s různým hloubkovým dosahem,
	mocností pevné zemské kůry,

	hloubkou center plasticity hornin s vyššími teplotami,
	zakrytím tepelně vodivých hornin méně tepelně vodivými hor-

ninami,
	petrografickým a mineralogickým složením hornin,
	paleogeologickými procesy bloků až megabloků (kontinentů),
	možností oběhu podzemních vod, plynů a hlubinných fluid.

Z tohoto výčtu vyplývá, že poznání vhodných geotermálních pod-
mínek je velmi složitý proces multioborový a že velký význam má 
hlavně geologie, hydrogeologie, geochemie, fyzika, ale i matematika 
pro simulaci procesů pro poznání lokalit, geotermálně vhodných, 
pro využití jako zdroj energie [6].

Obecně lze vyčlenit příznivé a negativní faktory, ovlivňující 
výstup zemského tepla.

Pozitivní vlivy
• přítomnost struktur, zejména zlomových, hlubšího dosahu, které 

představují přednostní úseky proudění zemského tepla z hloub-
ky,

• relativně místně nižší nadmořská výška, kterou představují třeba 
údolí a krajinné deprese,

• přítomnost žul, zejména drobnozrnných facií, obecně charakte-
rizovaných zvýšenou radioaktivitou (U 10–12 ppm),

• přítomnost žilných vyvřelin, známých vyšší radioaktivitou, 
srovnatelnou s durbachity Českého masivu,

• území s fosilní geotermální aktivitou, reprezentovanou hydroter-
málními rudními žilami nebo jinými rudními tělesy, vzniklými 
z rudonosných geotermálních fluid (teploty těchto rudonosných 
roztoků jsou známy z geotermometrických výzkumů a pohybují 
se do 180 oC),

• území tvořené metamorfity, v jejich podloží v menších hloubkách 
do 1–3 km vystupují žulové horniny. V tomto podloží pak jsou 
zvláště důležité apikální, vrcholové partie žulových elevací, 
někdy spojené i s výskyty rudních ložisek.

Negativní vlivy
• oblasti větší mocnosti kůry a větší vzdálenosti tepelného zdroje 

od povrchu,
• polohy na úbočích a vrcholových partiích hor,
• přítomnost metamorfitů (rul, svorů a amfibolitů) s izolačními 

vlastnostmi málo porušenými zlomy nebo hlubšími zlomovými 
pásmy, nepříznivými úklony foliačních ploch,

• přítomnost rul, vyznačujících se nízkou radioaktivitou.

Středně- a vysokoteplotní geotermální systémy 
ve světě

K výrobě elektrické energie a pro vytápění objektů s velkým 
odběrem tepla se v současnosti využívají většinou přírodní kon-
vekční hydrotermální systémy. Tyto systémy jsou však podmíněny 
geologickými faktory jako je možnost oběhu podzemní vody v roz-
pukaných horninách, dostatečnou akumulaci podzemních vod 
a trvalým přínosem tepla. Taková struktura musí být zakrytá, aby 
nedocházelo k rychlému prochlazování hornin. Struktur, které spl-
ňují po všech stránkách tyto požadavky, je na světě poměrně málo, 
a nebo jsou příliš vzdálené od lidstvem intenzivně využívaných 
ploch. Geokomprimované termální systémy a magmatické systémy 
jsou na Zemi velmi vzácné a nejsou ještě v současném zájmu studia 
a využití. V poslední době se však začínají intenzivně řešit systémy 
HDR, protože tento systém je uplatnitelný kdekoli, jak pro využití 
tepla, tak i pro výrobu elektrické energie. Využívání tepla Země 
pro výrobu elektrické energie, která je nejsnáze transformovatelná, 
bylo zahájeno hlavně v nejteplejších anomálních oblastech Země 
a v současné době je vybudováno několik center, která mají instalo-
vaný výkon až 6 000 MW elektrické energie, přičemž tato centra by 
mohla, podle teoretických výpočtů, poskytovat až 30 000 MW.

Geotermální energie je využitelná ve strukturách s různými 
vlastnostmi a charakteristikami: vhodnými teplotními parametry, 
výskytem a cirkulací různých fluid (hlavně vody a plynů), vhod-
nými strukturně geologickými a hydrogeologickými podmínkami, 
strukturami se snadnějším výstupem zemského tepla z hloubky 
zemské kůry i paleo-vývojem zemské kůry. Je možné konstatovat, že 
v současné době je většina komerčně využívané geotermální ener-
gie na lokalitách s vhodnými hydrotermálními podmínkami, tedy 
v horninových masivech s hlubokým oběhem podzemních vod, 
i případně proplyněných. Tento podzemní oběh vody umožňuje 
snadnější přínos tepla z hloubky zemské kůry, právě tak jako bližší 
pozice horkých plastických hornin nebo magmatických center. Je 
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odhadováno, že množství energie, která uniká povrchem Země 
za jeden rok, odpovídá energii 35 miliard tun černého uhlí a je to 
čtyřikrát více než je roční spotřeba lidstva. Velkým podnětem pro 
rozvoj a využívání alternativních zdrojů energie a tedy i energie 
geotermální byly a jsou hlavně ropné krize. Ještě v r. 1990 však bylo 
využití geotermální energie velmi omezené, jen cca 5 800 MWe, 
v r. 2005 je však již uváděna hodnota téměř 9 000 MWe [4].

Geotermální systémy s horkou parou jsou považovány za nej-
efektivnější, nejsou však tak časté. Jejich příklady jsou zejména 
Lardarello v Itálii a The Geysers v údolí Napa v severní Kalifornii. 

V městě Lardarello, ležící v Apeninách, byla v r. 1904 postavena 
dnes nejstarší geotermální elektrárna. Vodní pára zde byla extra-
hována z hloubky 3 000 m z třetihorních sedimentů. Na samém 
počátku rozsvítila elektřina přímo vyrobená z páry 4 žárovky. V roce 
1913 byla elektrárna rozšířena a dosáhla výkonu 250 kW. Současná 
produkce elektrické energie je 545 MW.

Geotermální pole The Geysers, v USA ve státě Nevada, bylo obje-
veno již v roce 1847. S vrtným průzkumem se tu začalo v roce 1920, 
ale výroba elektřiny z páry tam začala o čtyřicet let později, v roce 
1960. Z dvou stovek vrtů uniká pára, z některých neobyčejnou silou, 
dokonce takovou, že se vrty nepodařilo uzavřít. Dnes se zde získává 
elektrická energie v kapacitě až 10 MW z dvaceti vrtů z hloubek 2–3 km 
(nejhlubší byl 3,2 km), které produkují 1 až 2 miliony kg přehřáté páry 
o teplotě 250 oC za hodinu. Efektivita výroby tepelné energie je však 
nízká, pouze asi 15 %. The Geysers vyrábí nejvíce geotermální energie 
na celém světě, výroba energie z páry může zásobovat elektřinou mili-
onové město. Na tomto poli bylo vyhloubeno celkem 600 vrtů.

První geotermální elektrárna v Japonsku byla postavena v roce 
1966 u města Matsukawa. V současné době je v této zemi 8 geo-
termálních energetických centrál o výkonu 1 až 50 MW. Jsou tam 
využívány jak hydrotermální, tak vulkanické systémy. V posledních 
letech se uplatňují i systémy HDR. Produkce elektrické energie 
z geotermálních zdrojů byla v roce 1990 215 MW, dnes se zvýšila 
na 500 MW. 

V Německu je větší využití geotermální energie hlubších zvodní 
vázáno jen na některé městské lokality. Ve východní části země je 
to oblast Braniborska, kde bylo v roce 1993 instalováno vytápění 
domů s výkonem 22 MW. Celkový geotermální potenciál je vypočí-
tán na 1 000 MW. Spolková geologická služba Německa vypočítala 
pro severoněmeckou nížinu geotermální potenciál 7 800 MW, který 
by bylo možno využít pomocí menších zařízení s výkonem od 5 do 
10 MW. Výhodné podmínky jsou i v rýnském prolomu, kde např. 
u města Bruchsal a Landau severně od Karlsruhe je ověřena zvodeň 
s teplotou 120 °C. Zařízení pro vytápění objektů a výrobu elektrické 
energie výkonu 3,6 MW jsou dnes instalována i u měst Gaetze, 
Erding, Schirding, Unterhaching i dalších. V Německu byla v roce 
1990 instalována kapacita 33,5 MW, převážně z hydrotermálních 
zdrojů a dnes jsou již instalace až stovek MWe. Nový projekt na 
využití geotermální energie probíhá v Brandenburku na lokalitě 
Gross Schonebeck, kde je již vyhlouben jeden vrt injekční do hloub-
ky 4 300 m. Využití termálních vod ze sedimentů pánví je známé 
i ze severoněmecké křídové a třetihorní pánve, i z předalpských 
molasových pánví v Bavorsku a Rakousku.

Zkušenosti s využíváním teplých vod ve Francii jsou podobné 
jako v Německu. Jedná se o pánevní struktury nevulkanického cha-
rakteru. Velmi zajímavá je pařížská pánev s mocnou výplní jurských 
a křídových uloženin. Tisíce sídel je tam zásobeno a vyhříváno 
teplou vodou, přičemž většina zařízení pochází již z doby mezi 1981 
a 1986. Horká voda se soustřeďuje převážně v jurských vápencích, 
a to nejen v pórech, ale i v krasových dutinách. Z hlediska zmírnění 
nepříznivých vlivů na životní prostředí i z hlediska snižování tla-
ku horkých vod se vody po odběru části tepla opětně injektují do 
systému dvojic vrtů – čerpacího a vsakovacího. Dnes je ve Francii 
66 geotermálních výtopen, z nichž je 54 v okolí Paříže. Tato zařízení 
dodávají teplou vodu do více než 200 000 bytů, což znamená úsporu 
více než 200 000 t topného oleje za rok. Typická vytápěcí jednotka 
jsou dva vrty hluboké přibližně 1,7 km, jeden je čerpací – produkční 
a druhý vsakovací – injektážní. Vrty jsou přibližně 5 až 10 km od 
sebe. Takový systém je většinou uzavřený, jelikož při čerpání vod 
v množství několika set litrů za sekundu by mohlo docházet k vzá-
jemnému ovlivňování jednotlivých odběrových center, též k oxidaci 
a navíc i korozi a inkrustaci potrubí, neboť teplé vody mají poměrně 
vyšší mineralizaci, od 6,5 do 35 g.l-1, zejména zvýšený obsah NaCl, 
KCl, CaCO3, SO4 i dalších složek a z plynů větší množství oxidu 
uhličitého a sirovodíku. Při procesu musí být proto zachována che-

mická rovnováha. Tepelná kapacita jednotky je 10 MW a recirkulace 
je 150 až 300 m3 za hodinu, čili 41,6 až 83,3 l.s-1. Náklady na zařízení 
nejsou malé, výtopny jsou však z ekonomického hlediska výhodné 
a počítá se, že jejich provoz bude 25 až 40 let. 

V Anglii je realizován projekt u Southamptonu, kde jsou využí-
vány vody o teplotě 76 °C v triasových vápencích. Ostrov Island 
je v současné době prakticky dotován jen geotermální energií, jak 
teplem, tak i elektrickou energií, využití velkých zdrojů geotermální 
energie je na Islandu skutečně masivní, mj. i proto, že vysokotep-
lotní zdroje jdou zde velmi blízko povrchu. 

Velký potenciál má využití geotermálních zdrojů v karpat-
ské oblasti, významný rozvoj probíhá především na Slovensku 
a v Maďarsku. V posledních letech se začínají využívat i horké vody 
v předhůří Karpat v Polsku

První pokusy o využití hlubších termálních vod proběhly v něko-
lika pánvích v Rusku, na Kamčatce a Kurilských ostrovech, dále 
v Gruzii, Kazachstánu a Uzbekistánu. Ve východním Turecku byly 
hodnoceny jak vulkanické, tak nevulkanické, vesměs slibné zdroje 
jak pro využití tepla, tak i na výrobu elektrické energie. V Indii je 
vytipováno na 250 lokalit na využití teplých vod a je definováno 
12 geotermálních oblastí pro další studium. Indonésie, jako země 
se současným vulkanismem, má řadu využitelných zdrojů geo-
termální energie, vrtné práce tam začaly již v letech 1926–1928. 
Vyskytují se jak systémy s párou, tak s horkou vodou. Nový Zéland 
patří ke klasickým oblastem s geotermálními systémy. Kolektory 
horkých vod jsou ve vulkanických horninách.

V Keni po určitých neúspěších byly zahájeny programy na využití 
geotermální energie v roce 1970, v roce 2003 zahájila zde Britská 
geologická služba projekt, spočívající ve využití tepelných zdrojů 
podzemních vod spjatých s mohutnou magmatickou činností 
v oblasti východoafrické příkopové propadliny. 

Snahy o využití geotermální energie jsou i v Jordánsku. Podmín-
ky jsou nadějné, neboť prameny teplých vod jsou kolem Mrtvého 
moře, kde sledují mladé aktivní tektonické poruchy. V Řecku se 
průzkum zaměřuje na ostrovy Milos a Nisiros s čtvrtohorní vul-
kanickou činností, jsou však střety s turistickým ruchem. V Chile 
je významná geotermální oblast v provincii Antofagasta. V Peru 
jsou možnosti využití fumarolového pole neovulkanické oblasti 
stratovulkánu Ubinas. 

Lokalit geotermálního systému HDR s výrobou elektrické energie 
je dosud jen několik, většina lokalit se zaměřuje na využití tepla. 
Experimentální lokalita studovaná přes deset roků je v Soultzu sous 
Foret ve Francii (na hranicích s Německem, kde byla teprve v r. 2008 
uvedena do provozu geotermální elektrárna o výkonu 1,65 MW). 
Lokalita je situována v rýnském riftu a teplo je získáváno z hloub-
ky 4,8 km z granitového masivu. Na jižním ukončení téže riftové 
struktury ve Švýcarsku u Basileje je rozpracován HDR projekt pro 
výkon až 5 MWe, který však byl v r. 2008 dočasně zastaven kvůli 
dořešení seismicity oblasti. Tři lokality geotermálních elektráren 
HDR jsou vybudovány v centrální části Austrálie v oblasti bývalých 
měděných dolů, kde je ověřen výkon až 5 MWe na každé lokalitě 
a teplo podzemního výměníku zemského tepla o teplotě 230 °C je 
v hloubce 4,8 km. 

Využívání geotermální energie na výrobu tepla 
a elektrické energie v ČR

Úvodem lze konstatovat, naše republika nemá mnoho příhodných 
hydrotermálních struktur, a proto je nutné se soustředit na využití 
zemského tepla metodou HDR, tj. tepla suchých hornin. Nadějná 
jsou jen některá území s významnými tektonickými strukturami. 
Důležitým indikátorem výskytu intenzivnějšího zemského proteplení 
jsou místa s výskytem termálních vod, často využívaných lázeňsky.

Nejznámější jsou Karlovy Vary, kde se lázeňsky využívají horké 
vody hlubinného oběhu, jejichž hybnou silou je i vysoký podíl 
výstupu CO2. Jejich max. teplota 72 °C indikuje hloubku oběhu 
vody cca 25 00 m na významné zlomové struktuře jižního omezení 
podkrušnohorské riftové oharecké struktury východo-západního 
směru v karlovarském žulovém plutonu. Tato teplota odpovídá 
hloubce teplotního centra 800 °C již v 12–15 km. Celé jihozápadní 
ukončení ohareckého riftu – chebská terciérní pánev s výskytem 
nejmladších projevů vulkanické činnosti (Komorní Hůrka u Chebu 
a teplé kyselky) indikuje také proteplený zdroj v hloubce 15 km.

Obdobné poměry jsou i na severovýchodním pokračování 
riftové struktury u Teplic v Čechách, kde jsou jímány teplé vody 
43 °C v hloubce cca 1 km na bázi teplického ryolitu. Tato struktura 
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opět upozorňuje na významný zdroj tepla 
v hloubce kolem 15 km. Oharecká riftová 
struktura je tak hlavním územím v ČR, 
perspektivním pro využívání hlubších geo-
termálních zdrojů. Zdroje minerálních a ter-
málních vod jsou však lázeňsky využívané 
a chráněny ochrannými pásmy, a tak jsou 
jako energetický zdroj obtížně využitelné. 

Na základě zpracování a přehodnocení 
dostupné vrtné dokumentace [5], hlavně vrtů 
hlubších než několik set metrů, bylo možné 
identifikovat území vhodná pro ověření 
hlubokého potenciálu geotermální energie 
hlavně na okrajích granitických těles na 
ploše Českého masivu a v místech hluboce 
zakotvených tektonických struktur, kde lze 
očekávat teploty až 200 °C v hloubce kolem 
5 km (viz obr. 1).

Český masív je v severní části zakryt 
sedimenty české křídové pánve. Pod-
zemní vody hlubšího pánevního oběhu 
svou zvýšenou teplotou upozorňují na 
místa zvýšeného tepelného toku (ústecko- 
-děčínská oblast [2], mělnicko-mladobole-
slavská oblast). Zvýšení teplot je zaznamená-
no na lužické poruše (Boskovice, Křižany, Žibřidice), dále na styku 
podkrkonošského permokarbonu a křídových sedimentů kolem 
Nové Paky, i v některých částech východočeských synklinál. Teplot-
ně se projevuje jak blanická brázda u Brna, tak i boskovická brázda 
se sedimentárními výplněmi křídových sedimentů a permokarbonu. 
Některé dílčí části terciérní vídeňské pánve a karpatské předhlubně 
na jihovýchodní Moravě mají zakonzervováno teplo v uzavřených 
strukturách (oblast Mušova a Pálavských vrchů s teplotami 50–70 
°C v hloubkách několika set metrů).

Ve strukturách, kde není významný oběh podzemních vod, je 
nutné vytvořit uměle podzemní puklinový výměník tepla, ve kterém 
bude cirkulovat vtlačovaná voda a odebírat z hornin zemské teplo. 
Řada výzkumných a průzkumných studií potvrzuje, že na našem 
území je podle prvních výpočtů možné identifikovat řadu lokalit 
vhodných pro výrobu elektřiny, s celkovým výkonem odhadem 
250 MWe a tepla na vytápění s výkonem 2 000 MWt, což představu-
je roční výrobu cca 2 TWh elektřiny a 4 TWh využitelného tepla. 

Využití vysokoteplotní geotermální energie na našem území je 
otázkou důkladné technicko-ekonomické analýzy a získání finanč-
ních prostředků. 

První projekt HDR systému je připravován pro město Litoměřice. 
Po povrchovém geofyzikálním průzkumu byl již vyhlouben ověřo-
vací vrt do hloubky přes 2 110 m. Extrapolací získaných teplotních 
parametrů je možné očekávat teploty minimálně 195 °C v hloubkách 
kolem 5 km. Podle těchto výsledků se připravuje projekt tří hlu-
bokých vrtů do hloubky 5 km. Dva vrty budou produkční a jeden 
vtlačovací. Do vytvořeného podzemního puklinového výměníku 
se bude vtlačovat voda a jímacími vrty bude vystupovat horká 
přehřátá voda, která bude pohánět turbínu na výrobu elektrické 
energie a z výměníku bude dodáváno teplo do městské teplovodní 
sítě. Celé zařízení bude z geotermální energie dodávat cca 40 MW 
tepla a 4–5 MW elektrické energie. Tento projekt je u nás pilotní, 
ale jak je shora dokumentováno, obdobná zařízení budou moci být 
vybudována na dalších místech naší republiky. Podle projektu se 
předpokládá vybudování celého zařízení za cca tři roky. 

Technické aspekty využití vysokoteplotních zdrojů
Pro využití vysokoteplotních zdrojů nejen v naší republice, ale 

prakticky světově, je hlavním požadavkem využití, mimo vulkanic-
ké oblasti, teplota vyšší než 150 °C a možnost vytvoření podzemního 
výměníku tepla v hloubce kolem 5 km. Tyto dva základní požadavky 
jsou podmíněny aspekty ekonomickými a technickými, které jsou 
v podstatě velmi úzce svázány.

Nejvhodnější teplotou pro využití dnešními stroji (turbínami) je 
190 °C, která umožňuje využít tepelný spád 100 K a další teplotu 
využít pro vytápění pro spád 90/70 nebo nižší. Pro tento tepelný roz-
sah se uplatňují dva typy turbín systému Kalina a ORC (Rankinův 
cyklus). V současné době se již také zkouší ORC systém i pro nižší 
tepelné spády, aby bylo možné vyrábět elektrickou energii i v době 
menšího odběru tepla pro vytápění.

Z technického hlediska je další významný článek realizace 
hlubokých vrtů poměrně většími profily v konečné hloubce 5 km. 
Nezbytným požadavkem je vybavení vrtné soupravy nejmoderněj-
šími kontrolními a monitorovacími systémy na zajištění požadova-
ných parametrů, s požadavkem na zvětšení rychlosti vrtání. Dalším 
technickým problémem je užití vrtného nářadí a kontrolních čidel, 
které vydrží vysoké teploty. Vrtné soupravy, které jsou schopny 
dosáhnout těchto parametrů, jsou nákladné, což ovlivňuje následně 
cenu vrtu. Cena jednoho vrtu do hloubky 5 km se tak dnes pohy-
buje od 350 mil. Kč výše, podle požadavků na odběry jader, vody 
a plynů, zkoušek tlakových, čerpacích apod. 

Dnes stavěné speciální vrtné soupravy pro vrtání hlubokých geo-
termálních vrtů plně vyhovují jak co do rychlosti vrtání, tak i dalším 
požadavkům ve vztahu k horninám, horninovým tlakům a che-
mickým a geochemickým procesům v hloubce. Úspěch dosažení 
požadované hloubky je velmi závislý na stanovení horninových 
rozhraní s dostatečnou hloubkovou přesností. Bohužel současně 
užívané povrchové geofyzikální metody neumožňují s dostatečnou 
přesností stanovit hloubku rozhraní různých typů hornin, jejich 
fyzikální vlastnosti, podrcená tektonická pásma apod., a tudíž není 
dostatečně přesné stanovení vrtného postupu, nutnosti pažení či 
místa odběru jader či zkoušek.

S technickými problémy se dále potýkáme při řešení vytváření 
podzemního puklinového výměníku tepla, kde je nutno jednak 
zajistit dostatečný potenciál zemského tepla a jednak zajistit 
jímání tohoto geotermálního tepla a jeho přivedení na povrch 
k výměníkům či turbínám bez velkých teplotních ztrát. Pro dobré 
poznání vytváření podzemního puklinového tepelného výměníku 
se v poslední době uplatňují moderní geofyzikální metody s moni-
torováním seismických projevů při hydrodynamickém vytváření 
umělého, nebo jen rozšiřování přírodního puklinového systému, 
aby byl umožněn dostatečný oběh vháněného vodního média, které 
je pak odběratelem zemského tepla a transportem zemského tepla 
na povrch. Tyto metody vyžadují však umístění snímačů geofonů 
v různých hloubkách pod zemí, a tím se vlastní práce výrazně 
prodražují a komplikují.

Jiným problémem je využití tepelné geotermální energie transpor-
tované na povrch, příslušná technická zařízení mají dosud většinou 
jen malé účinnosti 11–13 %. Z tohoto důvodu je nutné v nadzemí 
řešit co nejdůkladnější využití této energie získané ze Země, např. 
ve formě souběžného využití tepla jak pro vytápění, tak i pro výrobu 
elektrické energie.

Z tohoto výčtu je již zřejmé, že každá lokalita musí být důkladně 
prostudována, aby projekt prací byl dobře realizovatelný a následně 
dobře a správně vyhodnotitelný, a v neposlední řadě i ekonomicky 
úspěšný.

I přes shora uvedené těžkosti, je ve světě již projektována celá 
řada lokalit s dobrými geotermálními podmínkami a na několika 
místech jsou již v provozu nebo v poloprovozu geotermální elek-
trárny. 

Obr. 1. Území ČR vhodná pro ověření geotermálního potenciálu vytipovaná na základě 
analýzy výsledků hlubokých vrtů (zdroj: Geomedia s.r.o.)
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The sources of geothermal energy situated in the deeper strata 
of Earth‘s crust constitute an important part of environmentally 
acceptable, renewable energy resources. However, tapping this 
energy for purposes of heat and power generation is yet to progress 
past its emergent stages, except in countries enjoying extremely 
favorable conditions for accessing this energy (Iceland, New Zea-
land, California). The paper is focused on assessing the medium- 
and high-temperature sources of geothermal energy and presents 
a general outline characterizing the fundamental geothermal 
systems. It contributes an overview of the activities undertaken 
so far in various parts of the world in the areas of exploring and 
tapping the geothermal energy sources, including power stations 
operating on the HDR system. This is followed by an assessment 
of the CR territory from the aspect of prospective use of geother-
mal energy, with attention paid to areas offering a higher heat 
flow potential (the Ohre rift zone and other important tectonic 
structures, certain sedimentary structures – parts of the Bohemian 
Cretaceous Basin, the Blanice and Boskovice sedimentary struc-
tures, the Vienna Basin and the Carpathian outside basin). Finally, 
the technical and methodological aspects as well as the practical 
problems faced in exploration of the deeper strata of geothermal 
sources are discussed.

Jak jste se k oboru dostal?
Mou profesní orientaci významně 

ovlivnil otec. V našem bytě visely na 
stěně mapy, na nichž si táta barevnými 
křídami za druhé světové války zakres-
loval postup spojeneckých vojsk. Vyvě-
šené mapy zůstaly i po válce a tak jsem 
se docela brzy dosti dobře orientoval 
v geografii či v zeměpise, jak se tehdy 
říkalo. Kdysi ve 2. nebo 3. třídě obecné 
školy jsem měl dokonce na školní akade-
mii vystoupení, na jehož úvod pro mne 
třídní učitelka složila básničku, která 
začínala slovy “S mapou jsem já kama-
rád, mám ji převelice rád”. Za zády jsem 
měl mapu, na níž jsem ukazoval místa, která zazněla z auditoria. 
Na gymnáziu jsme pak měli celý jeden rok geologii, jejíž výuka se 
opírala o přitažlivě napsanou učebnici, jejímiž autory byli tehdejší 
klíčoví představitelé oboru - prof. Kodym, prof. 
Koutek ad. Takto získaná afinita ke geovědám 
nebyla vyhraněna určitým směrem, takže po 
vstupu na pražskou Geologicko-geografickou 
(nyní Přírodovědeckou) fakultu jsem chtěl 
studovat některý z “ryze” geologických oborů, 
nejlépe ložiskovou geologii. Když jsme se však 
na konci 1. ročníku rozhodovali pro specializaci 
v dalším studiu, která byla tehdy dosti výrazná 
a probíhala již od 2. ročníku, prof. Hynie některé 
z nás přesvědčil nejen o zajímavostech, ale pře-
devším o důležitosti studia podzemních vod. Mé 
pracovní zaměření v geologii a v hydrogeologii 
se sice později různě měnilo, ale příchylnost 
k mapám, později již specificky hydrogeologic-
kým, zůstala. 

Představy –náctiletých, natož pak dětí o jejich 
budoucí profesi nejsou obvykle příliš vyhra-
něné a značně se mění nejrůznějšími vlivy. Je 
možné, že mé poměrně jednoznačné směřování 
k celoživotní kariéře není příliš obvyklé. Přesto 
se domnívám, že podněty z mládí a dospívání 
mohou hrát při výběru povolání značnou roli. 
V současnosti lze pozorovat poměrně malý 
zájem o specializované studium hydrogeologie, 
stejně jako o studium mnohých dalších geolo-
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gických oborů. Tato skutečnost je dosti 
překvapující, protože zejména v případě 
hydrogeologie, tedy vědy, zabývají-
cí se významným přírodním zdro-
jem - podzemními vodami - se jedná 
o celosvětově perspektivní obor, jehož 
význam pro současnost a budoucnost 
lidstva je nezpochybnitelný a opráv-
něně zdůrazňovaný, zvláště při úvaze 
očekávatelných klimatických změn. Za 
jednu z více příčin tohoto malého zájmu 
lze považovat skutečnost, že do osnov 
základního středoškolského vzdělá-
vání nebývá zařazena geologie, jako 
jediný ze všech přírodovědných oborů. 

Byla také zrušena dříve existující specializovaná střední geologická 
průmyslová škola. Pokud nebyli studenti středních škol v průbě-
hu studia s vědami o zemi a jejich společenským, ekonomickým 

a ekologickým významem seznámeni, těžko 
lze očekávat jejich zájem a „zanícení“ pro toto 
vysokoškolské studium. Středoškolští zájemci 
o studium geologie na vysokých školách jsou 
pak často sběratelé nerostů a zkamenělin, často 
však ti, kteří žádný zájem nemají a jen považují 
za užitečné vlastnictví vysokoškolského diplo-
mu, a v nejhorším případě ti, kteří se neprosadili 
jinde. Méně často si zájemci o vysokoškolské 
studium geologie uvědomují možnosti pozdější-
ho velmi dobrého profesního uplatnění v apliko-
vaných geologických oborech, v hydrogeologii 
a inženýrské geologii, a přes současný útlum 
těžebních aktivit u nás, ve výhledu zřejmě také 
znovu i v ložiskové geologii.

Kdo byl Vaším vzorem a co Vás ve Vašem 
profesním vývoji ovlivnilo? 

Očekávatelným jménem by byl prof. Ota 
Hynie, který byl bez jakýchkoli pochyb po 
několik desetiletí nejvýznamnějším předsta-
vitelem oboru a během mých studií vedoucím 
katedry hydrogeologie a inženýrské geologie 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 
Prof. Hynie v tomto období připravoval svoji 
unikátní dvoudílnou monografii o regionální 

Exkurze do grafitového dolu v Českém 
Krumlově v rámci Mezinárodní kon-
ference „Groundwater in fractured 
rocks“, konané v r. 2003 v Praze 
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hydrogeologii tehdejšího Československa a plně se soustředil na 
její dokončení. Na přednáškách se proto nechával dosti často 
zastupovat dalšími pracovníky katedry – říkal: „Připravuji knížku 
a tam se vše dočtete.“ Byla to pravda. Tato monografie je opravdu 
mimořádným syntetickým kompendiem a spolu s dalšími pracemi 
prof. Hynie ovlivnila několik generací hydrogeologů v následujících 
desetiletích.

Po mém nástupu do Ústředního ústavu geologického (nyní Čes-
ká geologická služba) jsem měl možnost spolupracovat v týmech, 
v opravdu tvůrčím prostředí, s představiteli tehdy nastupující 
mladé generace hydrogeologů, z nichž všichni, každý různým způ-
sobem, přispěli k mému profesnímu vývoji. Lze uvést především 
kolegy Georgije Kačuru, Milenu Hazdrovou a Margaritu Kolářovou, 
s nimiž jsem pracoval na společných úkolech, a také Jána Jetela, 
který významně přispěl k rozvoji české hydrogeologie v mnoha 
směrech a jehož schopnost rychlé orientace v odborných problé-
mech, pracovitost a mimořádné jazykové vybavení mu umožnily 
zavádět do české hydrogeologie nové metodické postupy i význam-
ně ovlivnit českou odbornou terminologii.

A do třetice neuvedu osoby, ale vliv prostředí. Byly to mé 
několikaleté expertízy, především v Iráku a v Nikaragui, ale 
i další zahraniční pobyty. Jejich význam zdaleka nespočíval jen 
ve vylepšení jazykových schopností, ale především mi umožnil 
vnímání daleko širších souvislostí při řešení odborných problémů 
než jen v naší zemi. Při těchto pobytech bylo nezanedbatelné také 
poznání odlišných kulturních a historických prostředí i mentality 
tamních obyvatel. Jsem přesvědčen, že delší pracovní či studijní 
zahraniční pobyty by významně přispěly nejen k profesnímu, ale 
také k osobnímu zrání každého začínajícího odborníka a měly by 
být takřka povinnou součástí jejich kariéry, a to pokud možno i ve 
více zemích.

Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru hydro-
geologie stalo?

Podstatným rysem hydrogeologie v průběhu posledního půlstole-
tí je kromě všeobecného rozvoje metodiky a techniky prací zásadní 
změna jejího zaměření.

Od třicátých let 20. století, kdy hydrogeologické studie prof. Oty 
Hynieho znamenaly počátek systematického přístupu k otázkám 
podzemních vod v Česku, byla po několik desetiletí většina prová-
děných hydrogeologických prací orientována na zajištění zdrojů 
podzemní vody pro zásobování obyvatelstva, průmyslu a země-
dělství pitnou a užitkovou vodou. Česká hydrogeologie tak byla 
zaměřena především na zajišťování místních zdrojů podzemních 
vod, ale také na posuzování možností využití podzemních vod 
v regionálním měřítku. Dalšími významnými hydrogeologickými 
programy v tomto období bylo systematické hydrogeologické mapo-
vání, vymezování ochranných pásem prostých a minerálních vod, 
řešení střetu zájmů důlní činnosti v územích výskytu minerálních 
vod a vytváření pozorovacích sítí podzemních vod. 

Výsledkem všech těchto činností bylo zásadní prohloubení 
regionálně-hydrogeologického poznání Česka, kdy hydrogeo-
logy tohoto období bylo nahromaděno a interpretováno ohromné 
množství dat. V návaznosti na Hynieho logické přístupy při 
oceňování regionální využitelnosti podzemních vod došlo u nás 
v šedesátých až osmdesátých letech k mimořádnému rozvoji regio-
nálních hydrogeologických studií a bylo dosaženo hydrogeologické 
prozkoumanosti, která v té době v řadě směrů výrazně převyšo-
vala stupeň hydrogeologického poznání v mnohých dalších tzv. 
vyspělých státech. Může se zdát poněkud paradoxní, že právě toto 
období plánovaného socialistického hospodářství tak významně 
přispělo k rozvoji české hydrogeologie. Centrální podpora regio-
nálním hydrogeologickým studiím i celému oboru geologie, spolu 
s pozitivním ovlivněním metodiky tehdejší sovětskou hydrogeo-
logickou školou, patřila nepochybně ke kladům té doby. V tomto 
směru je nutno vyzdvihnout především systematické oceňování 
využitelného množství podzemních vod, které u nás bylo realizo-
váno v navazujících programech a od 60. let 20. století posuzováno 
a schvalováno Stálou subkomisí pro klasifikaci využitelných zásob 
podzemních vod, součásti Komise pro klasifikaci zásob ložisek 
nerostných surovin (KKZ). 

Kromě odborných přínosů druhé poloviny 20. století lze uvést 
také další hydrogeologické aktivity, které podstatně přispívaly 
k rozvoji tehdejší české hydrogeologie, vesměs uskutečňované ve 
spolupráci se slovenskými kolegy:

- Založení odborné skupiny hydrogeologie v rámci Československé 
společnosti pro mineralogii a geologii již v r. 1962.

- Uspořádání devíti celostátních československých hydrogeologic-
kých konferencí v období 1961-1988. Tato tradice po rozdělení 
Československa a přechodném přerušení v devadesátých letech 
byla v r. 1998 znovuobnovena v Česku 10. hydrogeologickou kon-
ferencí ve Stráži pod Ralskem a o něco později i na Slovensku. 
V r. 2005 se konal v Českých Budějovicích již 12. český národní 
hydrogeologický kongres.

- V letech 1962-1986 bylo odbornou skupinou hydrogeologie 
vydáno celkem 18 svazků Hydrogeologické ročenky.
Ve dvou posledních desetiletích 20. století se do té doby pře-

važující zaměření hydrogeologie začalo významně měnit. Po r. 
1989 se rovněž změnila struktura mnohých institucí, zabývajících 
se hydrogeologií: velké národní podniky se většinou rozpadly na 
řadu akciových společností a dalších subjektů. Předchozí orientace 
hydrogeologie na zajišťování zdrojů podzemních vod a stanovení 
podmínek jejich využívání se ve shodě s převládajícím trendem 
v industrializovaných zemích stále více přesouvala na řešení vel-
mi různorodé environmentální problematiky. Původní přírodní 
podmínky se v současném životním prostředí, významně ovlivňo-
vaném člověkem, značně změnily. Zajišťování zdrojů podzemních 
vod se téměř výlučně omezilo na lokální průzkumy, byť stále pro-
váděné ve značném rozsahu, ale ne vždy potřebně dokumentované 
a sledované.

V souvislosti se stále se zhoršujícím životním prostředím 
a narůstajícími riziky jeho ohrožení začala být hydrogeologická 
hlediska potřebná, někdy dokonce nezbytná a rozhodující při řešení 
otázek ochrany podzemních vod a životního prostředí vůbec, a to 
zejména:
- Při určení rozsahu a charakteru kontaminace podzemních vod 

a horninového prostředí a získání podkladů pro jejich následnou 
efektivní sanaci - „kontaminační hydrogeologie“.

- Při stanovení ochranných pásem zdrojů prostých podzemních 
vod (dříve tzv. pásem hygienické ochrany) a minerálních vod 
(přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst). 

- Při volbě míst vhodných pro skladování komunálních a dalších 
odpadů a také hlubinných úložišť radioaktivních a toxických 
odpadů.

- Při revitalizaci rozsáhlých území po ukončení těžby nerostných 
surovin.

- Při posuzování ekosystémů a jejich závislosti na podzemních 
vodách. 
Většina prováděných hydrogeologických prací se tak zaměřila 

na zcela konkrétní problémy v přesně vymezeném, obvykle neroz-
sáhlém území. Z administrativních i jiných důvodů byla někdy 
pomíjena skutečnost, že i při malém rozsahu studovaného území 
se kromě geologických faktorů, v lidském časovém měřítku větši-
nou neměnných, zabýváme také dynamickým prvkem – podzemní 
vodou. Je proto vždy nezbytné i při lokálních studiích brát v úvahu 
širší regionálně hydrogeologické souvislosti: podzemní voda do 
území průzkumu obvykle přitéká z okolí a dále odtéká, což může 
samozřejmě platit i pro přenos kontaminantů.

Působnost současné hydrogeologie se tak z původního poměrně 
úzkého zaměření na zajišťování zdrojů podzemní vody značně 
rozšířila. Roli podzemní vody je nyní v souvislosti s všeobecně 
se prohlubujícím poznáním přírodních procesů a se současným 
technickým rozvojem přisuzován daleko větší význam než dříve. 
Podzemní vodu kromě její odvěké funkce - zdroje pitné a užitkové 
vody pro člověka, je nutno vnímat jako významné medium přenosu 
kontaminantů antropogenního i přírodního původu a také jako 
významný, často omezující faktor při konkrétní činnosti člověka. 
Podzemní voda je také stále více chápána jako činitel podstatně 
spolupůsobící při řadě geologických procesů. 

Hydrogeologie tak poskytuje nepominutelný základ pro řešení 
různých teoretických a praktických úkolů a svými závěry ovlivňuje 
a mnohdy i limituje řadu oborů národního hospodářství. Významný 
je přínos hydrogeologie při řešení inženýrskogeologických úkolů 
a otázek územního plánování, a to jak v městských a průmyslových 
aglomeracích („urbanistická hydrogeologie“), tak při posuzování 
vlivu podzemních vod na různé stavby, při hodnocení stability 
svahových území apod. – „inženýrská hydrogeologie“. 

Důlní hydrogeologie se po dlouhou dobu zabývala především 
významnými změnami hydrogeologických poměrů, vyvolanými 
těžbou. V současném období útlumu či dokonce zastavení těžby 
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mnohých nerostných surovin se orientace hydrogeologie v úze-
mích, dříve postižených důlní činností, zaměřuje především na 
environmentální problematiku, kdy je nutno řešit návrat zdánlivě 
sice k původním přírodním poměrům, nicméně do zcela zásadně 
změněné situace, k níž došlo právě v důsledku předchozí těžby 
a dalších souvisejících antropogenních zásahů. Také v těchto 
směrech lze v budoucnu očekávat významné uplatňování hydro-
geologie. Do širšího okruhu důlní hydrogeologie lze zařadit také 
hydrogeologickou problematiku naftových a plynových ložisek 
a podzemních zásobníků plynů, kde získané poznatky mohou 
jako zpětná vazba významně ovlivnit hydrogeologické závěry, 
zejména při paleohydrogeologických úvahách, řešení otázek geneze 
hlubokých podzemních vod a všeobecně při posuzování role času 
v hydrogeologii. Objevily se i další sféry působnosti hydrogeologie, 
např. při úvahách o možnostech využívání zdrojů zemského tepla 
– geotermální energie, nacházející stále širší uplatnění.

Původní, spíše přírodovědná náplň hydrogeologie se tak význam-
ně posunula k zaměření přírodovědně-technickému. Do značné 
míry k tomu přispívá také uplatňování moderních technických 
postupů při stále mnohostrannějším využívání numerického 
modelování a různých dalších výpočetních metod, které jsou 
neoddělitelným znakem současné doby.

V protikladu k významnému tématickému rozšíření spektra 
oborů, do nichž současná hydrogeologie zasahuje, došlo u nás 
v poslední době ke značnému omezení hydrogeologických prací, 
které by systematicky prohlubovaly naše poznání o kvantita-
tivních a kvalitativních vlastnostech podzemních vod v regio-
nálním měřítku.

Jaký vývoj v oboru hydrogeologie očekáváte v budoucnosti? 
Jsem přesvědčen, že přes zmíněný nedávný posun v zaměření 

hydrogeologie na převážně lokální a výrazně environmentální 
otázky se pozornost v budoucnosti znovu obrátí k systematickému 
řešení regionální hydrogeologické problematiky. Ostatně, vybízejí 
k tomu i nedávné směrnice EU, které na přelomu 2. a 3. milenia 
v některých aspektech tak trochu se zpožděním navrhují přístupy, 
uplatňované a realizované u nás i v některých dalších zemích již 
v předchozích desetiletích.

Je nutno zdůraznit, že přes různorodé a v různých obdobích 
se měnící převládající zaměření hydrogeologie hlavním úkolem 
tohoto oboru stále zůstává zajištění vhodných zdrojů podzemní 
vody pro lidskou potřebu. Ani současné hydrogeologické aktivi-
ty, převážně orientované na zdánlivě odlišnou problematiku tzv. 
kontaminační hydrogeologie, se nevymykají tomuto všeobecnému 
a prioritnímu cíli - opatřit vodu pro lidstvo. Jsou pouze posunuty 
jiným směrem, s akcentem na kvalitu podzemní vody. Při komplex-
ním územním plánování v rozsáhlých územích představuje řízené 
a pokud možno nekonfliktní využívání podzemní vody jednu ze 
základních podmínek tzv. trvale udržitelného sociálně-ekonomic-
kého rozvoje, současně s mnohostranným posouzením vzájemných 
vztahů mezi všemi složkami životního prostředí. To zahrnuje 
volbu optimální strategie využívání podzemní vody a její ochrany, 
v kontextu celkové vodní bilance příslušného území, při minima-
lizaci nepříznivých dopadů na životní prostředí, včetně určení 
vztahu podzemních vod k vodám povrchovým. Pro všechny tyto 
úvahy a případná navazující administrativní rozhodnutí poskytuje 
základní a výchozí podklad znalost hydrogeologických poměrů 
v regionálním měřítku, a to jak v bilančně víceméně uzavřených 
zvodněných systémech, tak v rámci velkých hydrogeologických 
celků i různě rozsáhlých administrativních jednotek až po státní 
území nebo celé kontinenty. 

Považuji proto za závažnou chybu, že v posledních dvou dese-
tiletích byla zcela zásadně omezena regionální hydrogeologická 
studia, zejména směřující k oceňování využitelného množství 
podzemních vod, jejichž závěry poskytovaly významné podklady 
pro rozhodování o racionálním využívání podzemních vod v růz-
ně rozsáhlých hydrogeologických celcích a která také významně 
přispěla k rozvoji metodiky hydrogeologických prací. Jedním ze 
základních pilířů všestranného porozumění hydrogeologickým 
vlastnostem a jevům je znalost regionální hydrogeologie. Vedle 
konkrétního teoretického a praktického významu umožňují regi-
onálně-hydrogeologické poznatky komplexní chápání časových 
a prostorových hydrogeologických souvislostí. Jak bývá u empiric-
kých oborů obvyklé, toto komplexní porozumění se u jednotlivců 
vytváří po dlouhou dobu vstřebáváním zpočátku poměrně izolo-

vaných poznatků, z nichž se formuje jakási postupně se doplňující 
mozaika prohlubujícího se celkového poznání. 

Při oceňování využitelného množství podzemní vody se v první 
řadě jedná o kvantitativní posouzení, jehož závěry mohou být 
v různé míře přizpůsobeny konkrétním cílům hydrogeologického 
průzkumu. Kvantitativní posouzení je založeno na znalosti pro-
storového rozdělení hydraulických vlastností hydrogeologických 
těles, zejména jejich transmisivity a storativity, které rozhoduje 
o možnostech příslušného prostředí poskytnout podzemní vodu 
k využití jímacími objekty nebo o velikosti přítoku podzemních vod 
do určitého prostoru (geologické hledisko). Odlišné geologicko-
hydrogeologické podmínky v různých územích pak spolu s klima-
tickými poměry rozhodují o možnostech tvorby přírodních, popř. 
indukovaných zdrojů podzemní vody, jejich rozdělení v prostoru 
a čase a tím také o odtokových poměrech v našich vodních tocích, 
tj. o poměru mezi povrchovým a podzemním odtokem (hydrologic-
ké hledisko). Velikost přírodních zdrojů podzemní vody je základ-
ním a výchozím podkladem pro bilanční hydrogeologické úvahy 
a pro stanovení možností dlouhodobého využívání podzemních 
vod. V různých hydrogeologických prostředích Česka určuje svým 
rozsahem od velmi nízkých hodnot až po 10 - 15 l/s km2 teoretickou, 
ač v konkrétních přírodních poměrech nikdy nedosažitelnou horní 
mez využitelnosti podzemních vod. 

Ze znalosti velikosti přírodních zdrojů podzemních vod a jejich 
časoprostorových změn je možno na základě posouzení širokého 
komplexu souvisejících hydrogeologických otázek rozhodovat 
o konkrétních místech a způsobu využívání podzemních vod, tj. 
stanovit využitelné množství podzemních vod, toto využívání 
optimalizovat ve vztahu k povrchovým vodám i k ostatním složkám 
životního prostředí a formulovat podmínky ochrany podzemních 
vod. Kvantitativní posouzení tak umožňuje stanovit množství 
podzemní vody, které se v posuzovaném území nachází, popř. je 
k dispozici, a vytváří výchozí podklad pro úvahy o využitelnosti 
podzemních vod. Od něj se pak odvíjejí různá další ekonomická, 
legislativní, technická a ekologická omezení, vyplývající z kon-
krétní situace. Platí to i pro případy, kdy je posuzováno především 
hledisko kvalitativní, jak je tomu při řešení mnohých současných 
ekologicko-hydrogeologických problémů a z toho vyplývajících 
střetů zájmů. 

Významnými hledisky při posuzování možností využívání pod-
zemních vod jsou přitom také poměr velikosti přírodních zdrojů 
k zásobám podzemních vod, daným akumulačními schopnostmi 
hodnoceného hydrogeologického celku, doba proudění či zdržení 
podzemní vody a z toho vyplývající míra obnovitelnosti či neob-
novitelnosti přírodních zdrojů podzemních vod. Tento aspekt, 
zvláště zohledňující delší období, nabývá zvláštního významu 
při současných úvahách o dlouhodobých klimatických změnách 
a jejich možných dopadech.

S klíčovou hydrogeologickou problematikou budoucnosti, tj. 
řešením dlouhodobého bezkonfliktního tzv. trvale udržitelného 
či lépe řečeno dlouhodobého využívání podzemních vod, v různé 
míře souvisí řada teoretických a aplikovaných hydrogeologických 
problémů. Určení typu hydrogeologického prostředí, poznání 
prostorového rozdělení jeho hydraulických parametrů a časoprosto-
rového charakteru proudění a kvality podzemní vody jsou základ-
ními předpoklady veškeré hydrogeologické činnosti. Dále uvádím 
a stručně charakterizuji některé okruhy činnosti, které považuji za 
důležité a na něž by měla být v budoucnu zaměřena pozornost. 
•	 Charakter hydrogeologického prostředí 

Na základě geologických znalostí (geologické stavby, stratigrafie, 
litologie) a jejich hydrogeologické interpretace je možno definovat 
přírodní, popř. antropogenně ovlivněné podmínky, v nichž se 
vyskytuje a pohybuje dynamický předmět našeho studia - pod-
zemní voda. Geologické poznatky tak poskytují jakousi kostru, 
v měřítku lidského času relativně statický základ pro další hydro-
geologické úvahy. Charakter hydrogeologického prostředí je určen 
typem porózity. Přes omezený počet definovaných základních 
typů porózity (průlinové, puklinové, krasové, dvojné či trojné) se 
reálné horninové prostředí vyznačuje bezpočtem jejich vzájem-
ných kombinací, často s předem nepředvídatelným prostorovým 
rozdělením. Na základě nesčíslněkrát ověřených poznatků lze 
konstatovat, že přírodní hydrogeologické prostředí není nikdy 
homogenní a izotropní. Nejdůležitější vlastnosti hydrogeologic-
kého prostředí, schopnost propouštět a akumulovat podzemní 
vodu, jsou určeny hydraulickými parametry, nejčastěji koeficienty 
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hydraulické vodivosti, transmisivity a storativity. Rozdíly v hodno-
tách hydraulických parametrů mohou v témže hydrogeologickém 
prostředí dosahovat až několika řádů. Ve světle této prostorové 
variability je namístě brát v úvahu obsah i věrohodnost stanove-
ných hydraulických parametrů. Často používáme různé průměrné 
či převládající hodnoty, jejichž praktické použití může být velmi 
problematické, zejména v lokálním měřítku a při hydrogeologic-
kých průzkumech, vyžadujících přesné stanovení preferenčních 
zón proudění podzemních vod. 

Žádoucí je proto další upřesňování poznatků o prostorovém 
rozdělení různých typů porózity a hydraulických parametrů 
v různých hydrogeologických prostředích. 
•	 Měřítkový efekt a reprezentativní elementární objem

Naše hydrogeologické znalosti o konkrétním území jsou většinou 
založeny na výsledcích vrtných prací a přítokových zkoušek. Z nich 
obvykle vycházíme při určení charakteru hydrogeologického pro-
středí a prostorového rozdělení hydraulických parametrů, které jsou 
způsobeny celou hierarchií nehomogenit velmi rozdílných velikostí 
a tvarů. Protože charakter informace o hydraulických parametrech 
velmi závisí na rozsahu prováděných zkoušek a jejich vztahu 
k rozměrům rozhodujících prvků nehomogenity, mohou výsledky 
přítokových zkoušek přinést jen část informace o rozdělení hyd-
raulických vlastností v určitém hydrogeologickém prostředí. Další 
poznatky lze získat jinými terénními či laboratorními zkouškami. 
Právě v závislosti na poměru velikosti prvků nehomogenity k roz-
sahu studovaného území a tím i k použité metodice průzkumu se 
dosažené výsledky v důsledku tzv. měřítkového efektu velmi mění. 
Měřítkový efekt se ovšem uplatňuje nejen při hodnocení hyd-
raulických parametrů, ale je nutno s ním počítat v různé míře 
i při dalších hydrogeologických úvahách, např. při hodnocení 
charakteru proudění či kvality podzemních vod. Výsledek jaké-
hokoli hodnocení je přitom odrazem použitého zevšeobecňujícího 
přístupu, směřujícího ke stanovení středních anebo převládajících 
hodnot, vycházejících z dat v různě rozsáhlých územích či časo-
vých intervalech a prostorové nebo časové variability posuzova-
ných dat. Různé metody tak mohou vést k odlišným výsledkům. 
Při posuzování vlivu různých nehomogenit je důležité stanovení 
reprezentativního elementárního objemu (REV), nejmenšího 
rozsahu území, kde při zvětšování sledovaného území nedochází 
k změnám průměrných parametrů. REV je pak považován za kon-
tinuální prostředí, kterým je možno nahradit reálný složitý systém. 
Míra spolehlivosti dosažených výsledků při zavedení kontinua 
však vždy závisí na konkrétních cílech hydrogeologického studia. 

Další práce by měly být zaměřeny na poznání vlivu měřítko-
vého efektu a oprávněnosti použití REV při různých hydrogeo-
logických pracích v různých prostředích. 
•	 Rychlost proudění podzemních vod 

Současný charakter hydrogeologického prostředí je výsledkem 
dlouhodobého geologického vývoje příslušného území a rozho-
duje o rozsahu, rychlosti, možnostech akumulace a tím také době 
proudění a stáří podzemní vody, dynamického, v prostoru a v čase 
proměnlivého prvku, který vytváří z hydrogeologie zcela specifický 
obor v rámci geologických věd, jinak zaměřených na studium 
jevů, probíhajících z lidského pohledu převážně v dlouhodobých 
časových intervalech.

Doba proudění podzemní vody od oblasti infiltrace k oblastem 
akumulace a drenáže se velmi liší. V závislosti na charakteru hyd-
rogeologického prostředí, propustnosti hornin, hydraulickém gradi-
entu podzemní vody a rozsahu hydrogeologického celku může trvat 
od hodin a dní do desítek tisíc let („doba zdržení“) a ve zvláštních 
případech i déle. U podzemních vod synsedimentárního původu 
či u slaných vod, vzniklých v dřívějších aridních obdobích, lze 
stáří podzemních vod i v našich současných klimatických podmín-
kách odhadovat až na miliony let. V hydrogeologii se tak můžeme 
setkat s intervaly proudění a stářím vod jak v lidském (dny, týdny, 
měsíce, roky), tak v geologickém časovém měřítku, v extrémních 
případech až po stamiliony let. 

Samotná rychlost proudění podzemní vody je většinou velmi 
malá. I v dobře propustných sedimentech (písky, štěrky) bývá 
proudění velmi pomalé, mnohdy jen v jednotkách metrů za den. 
Větší rychlosti proudění podzemní vody jsou zaznamenávány 
v horninách s otevřenými a vzájemně propojenými puklinovými 
systémy. Extrémním případem jsou krasové kanály, kde lze rych-
lost proudění srovnávat s pohybem vody v povrchových tocích. 
V méně propustných horninách, a také ve větších hloubkách, 

proudí podzemní voda řádově pomaleji, jen v milimetrech i méně 
za den, nebo v tzv. zónách stagnace zůstává téměř bez pohybu. 
Ve zcela uzavřených kolektorech mohla podzemní voda přetrvat 
od dob svého vzniku v minulých geologických dobách mimořád-
ně dlouhá období jako voda synsedimentární (reliktní, „connate 
water“), podobně jako ropná či plynová ložiska. Se stářím, tj. dobou 
vzniku a rychlostí proudění podzemních vod souvisí také otázka 
jejich obnovitelnosti či neobnovitelnosti. Ta má značný význam 
v územích, kde v současné době dochází vlivem nepříznivých kli-
matických poměrů, zejména v mnohých aridních a semiaridních 
oblastech, k omezené tvorbě přírodních zdrojů podzemních vod. 
Za neobnovitelné je nutno také považovat i některé složky našich 
minerálních vod. 

Nadále by měla být věnována pozornost rychlosti proudění 
a dobám zdržení podzemních vod v odlišných hydrogeologických 
podmínkách a posuzován stupeň jejich neobnovitelnosti nebo 
obnovitelnosti v různých časových intervalech. Řešení této 
problematiky bude významné také s ohledem na možné dopady 
případných budoucích klimatických změn. 
•	 Vertikální hydrodynamická a hydrochemická zonálnost

Doba a rozsah proudění podzemních vod se za jinak srovnatel-
ných hydrogeologických podmínek všeobecně mění s hloubkou 
zvodněného systému, takže v regionálním měřítku je proudění 
podzemních vod vždy trojrozměrné. V závislosti na rozsahu, hloub-
ce a době proudění podzemní vody jsou většinou vymezovány tři 
vertikální zóny, od zemského povrchu do hloubky označované jako 
zóna lokálního, zpomaleného a regionálního proudění až stagnace 
podzemních vod. Společným rysem vertikální hydrodynamické 
zonálnosti je zpomalování proudění podzemní vody směrem do 
hloubky. Obdobně byly prokázány všeobecně platné a v globálním 
měřítku v podstatě pravidelné změny kvality podzemních vod, 
označované jako projevy vertikální hydrochemické zonálnosti. 
Zjišťování solanek i dalších typů minerálních vod v hlubších čás-
tech zemské kůry vede k závěru o výskytu minerálních vod všude 
v podloží vrstvy prostých „sladkých“ podzemních vod. Toto pozná-
ní přináší zásadní změnu názoru na rozšíření, ale i na podmínky 
využívání a ochrany jak minerálních, tak prostých podzemních 
vod. Z některých typů minerálních vod, původně jen anomálně 
se objevujících a zjišťovaných na zemském povrchu v přírodních 
vývěrech, se stává fenomén v hloubce zcela pravidelně se vysky-
tující. Prosté, málo mineralizované vody naopak představují prvek 
spíše výjimečný, nacházející se jen v nejsvrchnějších částech 
zemské kůry - většinou do hloubek několika set metrů. V podmín-
kách aridního klimatu slané vody recentně vznikají a jsou značně 
rozšířeny také při zemském povrchu; naopak značné objemy pro-
stých, málo mineralizovaných vod jsou jako neobnovované zdroje 
podzemních vod produktem minulých období a v současnosti 
bývají doplňovány jen ve velmi omezené míře.

Uvedené skutečnosti byly nejdříve prokázány v rozsáhlých 
a hlubokých hydrogeologických pánvích, v posledních desetile-
tích ale také v tzv. hydrogeologických masivech. V současnosti je 
přírodní kvalita podzemních vod stále více ovlivňována kontami-
nací antropogenního původu, která z dříve většinou jen lokálních 
rozměrů nabývá v řadě případů regionálních až globálních projevů 
a představuje tak jednu z vážných hrozeb budoucím generacím. 
Pro poznání rozsahu, hloubkového dosahu a časových intervalů 
možných budoucích změn kvality podzemních vod je nezbytná 
znalost prostorových změn, charakteru proudění a přírodní 
kvality podzemních vod, včetně poznání geneze hlubokých silně 
mineralizovaných vod. 
•	 Problematika hydrogeologických masivů („hard rocks“)

Kromě tradičně vodohospodářsky využívaných hydrogeolo-
gických pánví je v posledních desetiletích celosvětově, a tedy 
i v mírných klimatických zónách včetně Česka, z více důvodů 
věnována zvýšená pozornost tzv. hydrogeologickým masivům. Je 
to prostředí krystalinických (magmatických a metamorfovaných) 
a silně zpevněných sedimentárních hornin, tzv. „tvrdých“ či puk-
linově porézních hornin - “hard rocks“. 

Toto prostředí bylo v minulosti považováno za hydrogeologicky 
i prakticky nezajímavé a přitom komplikované. Situace se velmi 
výrazně změnila v posledních desetiletích, kdy bylo a stále je 
v hlubokých zónách hydrogeologických masivů prováděno velké 
množství výzkumných a průzkumných prací, především s cílem 
posoudit možnosti ukládání radioaktivních a jiných nebezpečných 
látek a využívání zemského tepla. Množství nových poznatků bylo 
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získáno také při provádění velmi hlubokých výzkumných vrtů 
v krystaliniku. Některé typy tvrdých hornin jsou prostředím tvorby 
a výskytu našich nejvýznamnějších termálních vod (Karlovy Vary, 
Teplice, Velké Losiny). Mělké zóny hydrogeologických masivů 
poskytují v řadě případů významné zdroje podzemních vod pro 
místní zásobování a také se podstatně podílejí na tvorbě přírodních 
zdrojů podzemních vod a tím udržení celkového odtoku v našich 
vodních tocích v delších bezsrážkových obdobích.

S ohledem na skutečnost, že „tvrdé“ horniny zaujímají asi 
57 % povrchu území Česka, vytvářejí podloží všech našich 
hydrogeologických pánví a v budoucnosti je zde nutno očeká-
vat zintenzivnění provádění nejrůznějších prací, měla by být 
věnována zvýšená pozornost hydrogeologů i řídících orgánů 
také tomuto prostředí. 

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology?
Tuto otázku je třeba z pohledu mé profese rozšířit na vztah mezi 

vodohospodáři, hydrogeology a ekology, jejichž odlišné názory se 
odvíjejí zejména z různých představ o způsobu využívání vod 
včetně vod podzemních a o vyvolaných environmentálních 
důsledcích. 

Pokud se jedná o podzemní vody, je nepochybné, že ovlivnění 
hydrogeologických poměrů antropogenními zásahy existuje od 
doby, kdy člověk začal podzemní vody využívat umělými jímacími 
objekty či ve větší míře později při odstraňování podzemní – „důlní“ 
vody jako nežádoucí překážky při těžbě nerostých surovin. Osíd-
lováním, industrializací, rozvojem zemědělství a dalšími lidskými 
aktivitami docházelo ke změnám přírodních poměrů v rozsáhlých 
územích, takže dnes lze nepochybně hovořit o značném a celo-
světovém rozsahu těchto proměn a o zcela zásadně změněném 
původním přírodním prostředí. Při posuzování dopadů na životní 
prostředí a k zabránění někdy jednostranných, až extrémních pří-
stupů – jak na jedné straně odběratelů podzemní vody s komerční-
mi zájmy, zejména provozovatelů velkých vodovodů, tak na druhé 
straně rigorózních ochránců přírody, je nutno vždy hledat rozumný 
kompromis, spočívající v takové míře využívání podzemních vod, 
která v daných podmínkách uspokojí potřeby obyvatel či jiného 
uživatele, ale přitom nezpůsobí nežádoucí a závažné ovlivnění 
přírodního prostředí. 

S  problematikou současného a zejména budoucího využívání 
podzemních vod do značné míry souvisí také v současné době 
velmi aktuální a intenzivně diskutovaná otázka globálních kli-
matických změn, jejich možného dopadu na zdroje podzemních 
vod a perspektivy budoucího využívání podzemních vod. Rozdíly 
mezi současnými, někdy až protichůdnými názory nespočívají ani 
tak ve zpochybňování existence těchto změn jako spíše v předsta-
vách o míře a charakteru negativního působení člověka a zejména 
v přístupech, jak těmto klimatickým změnám a jejich důsledkům 
čelit.

Většina názorů se pohybuje kdesi mezi hranicemi vymezenými 
dvěma krajními přístupy: 
– První skupina názorů připisuje příčinu veškerých či alespoň 

většiny současných klimatických změn činnosti člověka. K jejich 
řešení jsou navrhována mnohá, někdy velice nákladná opatře-
ní, často směřující k omezení současného technického rozvoje 
lidstva. Je nutno si však klást otázku, jaký bude výsledný efekt, 
je-li současné oteplování, stejně jako v minulosti proběhlé klima-
tické změny, především přírodním procesem, při němž se podíl 
člověka uplatňuje jen v malé míře či minimálně? Geologové si 
velmi dobře uvědomují mimořádnou roli času v minulých dlou-
hodobých, ale i krátkodobých přeměnách podoby naší Země, 
provázených mj. změnami klimatu. Stejně tak nelze pochybovat 
o tom, že současná podoba krajiny a její osídlení vznikly činností 
člověka. V průběhu minulých tisíciletí docházelo ke změnám 
v různé, nepochybně vzrůstající míře zejména v průběhu posled-
ních století v souvislosti s rozvojem technických a ekonomických 
možností lidstva. Zde podíl člověka nelze pominout.

– Opačným extrémním postojem je vše ponechat do budoucna 
svému vývoji a očekávat, že příroda si pomůže sama. Bylo by 
možno jistě uvést řadu příkladů, kdy zásahy člověka, někdy 
i dobře míněné, vyvolaly nejen nevratné, ale z hlediska přírody 
i člověka naprosto škodlivé změny. 
Klíčová je proto otázka, jakým způsobem k současnému 

i budoucímu využívání podzemních vod, včetně důsledků 
možných klimatických změn, přistupovat a zejména, jakým 

způsobem jejich dopadům v rozumné míře čelit, aniž bychom 
podstatně omezili rozvoj lidstva. Řešení jistě bude možné, avšak 
odlišným způsobem na různých místech naší Země. Různá inten-
zita klimatických změn bude nepochybně odrážet pozici různých 
území k současným a v budoucnosti popř. změněným světovým 
klimatickým zónám. Zatímco samotná hydrogeologická prostředí 
(prostorové rozdělení hydrogeologických těles a jejich hydraulické 
vlastnosti) nebudou ovlivněna, ke změnám může dojít především 
při tvorbě přírodních zdrojů a v některých územích také kvality 
podzemních vod. 

V zóně mírného klimatického pásma, tedy i v Česku, je obvykle 
doplňování podzemních vod vzhledem k dostatečným atmo-
sférickým srážkám a celkové klimatické situaci považováno za 
dostatečné, a tedy trvale bezproblémové. I zde však existují mnohé 
varující příznaky až projevy vážného narušení přijatelné a „trvale 
udržitelné“ rovnováhy mezi příjmovou a ztrátovou částí v bilanci 
podzemních vod či zhoršení kvality vod s mnohými nepříznivými 
ekologickými dopady. Příčinou jsou v některých územích značné 
odběry podzemních vod, ale i důsledky intenzivní industrializace 
a urbanizace krajiny. Zvýšení aridity může v budoucnosti vytvořit 
předpoklady k většímu zasolení půd a podzemních vod, jehož 
projevy lze ostatně přinejmenším v intervalu několika minulých 
století sledovat ve více našich územích, jako např. na jižní Moravě, 
v novobydžovském zvodněném systému v české křídové pánvi 
i jinde. 

Případné klimatické změny se mohou projevit poklesem tvor-
by přírodních zdrojů podzemních vod, a to především v níže 
položených oblastech. Nižšími srážkovými úhrny budou více 
postiženy mělké – připovrchové kolektory. Pro odběry podzemních 
vod regionálního významu se zvětší důležitost rozsáhlých a moc-
ných kolektorů hydrogeologických pánví s vysokou transmisivitou 
a storativitou. Hlavní, až strategický význam budou mít hlubší 
zvodně dobré kvality, všeobecně málo zranitelné, které budou 
moci sloužit také jako zdroje pitné vody pro případné emergenční 
situace. 

V souvislosti s případným globálním oteplováním však není 
nutné na českém území očekávat katastrofickou situaci. Jen bude 
třeba nastolit režim, vyjádřeno poněkud módním souslovím, „trvale 
udržitelného řízeného využívání podzemních vod“ včetně sledo-
vání („monitoringu“) využivaných vodárenských soustav a jejich 
okolí. Případné problémy při vodovodním zásobování bude možno 
ve vhodných hydrogeologických podmínkách po určitou dobu řešit 
i určitým „přečerpáváním“ nad výši přírodních zdrojů, s využitím 
části zásob podzemních vod, pokud to kvalita podzemních vod 
a různé environmentální aspekty dovolí. Z tohoto pohledu budou 
mít podzemní vody v Česku při globálních klimatických změnách 
ještě větší význam než dosud. 

Ke zpomalení odtoku všech vod z území by však měla zásadně 
přispět nejrůznější technická opatření: omezení regulace vodních 
toků na nejmenší možnou míru, zadržování alespoň části přívalo-
vých vod retenčními nádržemi, větším využíváním umělé infiltrace 
a indukovaných zdrojů, recyklace (vícenásobné využití) vod. 

Podmínkou řešení jakékoli konkrétní hydrogeologické problema-
tiky za současných, stejně jako za případně změněných budoucích 
poměrů však musí být vždy odborné hydrogeologické posou-
zení příslušného území v rámci objektivního hodnocení faktů 
ve vzájemných souvislostech, založené na všestranném interdis-
ciplinárním přírodovědném, technicko-ekonomickém a sociálním 
rozboru různých variant řešení včetně analýzy o dostupnosti 
adekvátních zdrojů vod, s posouzením všech aspektů ochrany 
životního prostředí, při vyloučení nekvalifikovaných, tzv. poli-
tických rozhodnutí. 

Právě s ohledem na možné klimatické změny a pro poznání 
jejich dopadu na budoucí možnosti využívání podzemních vod 
i jakékoli další posuzování hydrogeologických poměrů považuji 
za zcela nezbytnou přípravu a realizaci dlouhodobého programu 
systematického regionálního hydrogeologického hodnocení. 
Neměli bychom čekat na případné projevy globálních klimatic-
kých změn, nedostatek vody či jiných klíčových surovin, mj. až 
dojde k zvýšení jejich cen na světových trzích, ale měli bychom 
být připraveni na využívání i našich přírodních zdrojů, přede-
vším těch, které lze považovat za strategické pro naši zemi. 
K těmto strategickým přírodním zdrojům nepochybně patří 
a v blízké i v daleké budoucnosti bude patřit také podzemní 
voda.



312 vh 8/2009

ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Zpráva o činnosti ČVTVHS za období 
květen 2008 – květen 2009

Posláním každoroční valné hromady je zhodnotit, jaké aktivi-
ty naše Společnost v uplynulém období vyvíjela v zájmu svých 
hlavních programových cílů (obsažených ve stanovách), jaká je 
její hospodářská situace jako neziskové organizace a v závěrech 
popř. zdůraznit, na co by se měl výbor Společnosti v příštím roce 
zejména soustředit. Přitom je samozřejmě nutno brát ohled na stav 
v oboru, tj. ve vodním hospodářství, a to nejen po stránce odborné, 
ale i v širších společenských resp. politických souvislostech.

Pokud je možno konstatovat, že obdobně jako v minulém období 
se nevyskytly mimořádné jevy, kterým by společnost byla nucena 
věnovat zvýšenou pozornost, asi to není dobré – na druhé straně 
by popř. mohlo být víc času i kapacit na rozvojové záměry vodního 
hospodářství. Pokud jde o vlastní činnost naší Společnosti, rovněž 
jsme nebyli nijak rušeni v našich konkrétních záměrech. Proto je 
možno v souhrnu konstatovat, že jsme splnili usnesení poslední 
valné hromady a až na malé výjimky realizovali plánované odborné 
akce, stejně jako příslib, že bez odkladů eliminujeme loňský nevý-
znamný schodek v hospodaření.

Odborné akce
Odborné akce, vyplývající z činnosti odborných skupin popř. 

z iniciativ jednotlivců, vlastní edice i podpora vydávání nových 
odborných publikací a podpora dalších vzdělávacích akcí (včetně 
škol) – to zůstalo naším hlavním prostředkem pro šíření resp. pro-
pagaci nových odborných poznatků mezi vodohospodáři, a spolu 
s principy vodohospodářské legislativy mezi pracovníky státní sprá-
vy. Od poslední valné hromady jsme uskutečnili na deset odborných 
akcí. I když pro nás jsou cenné zejména ty, které mají podnětnou 
odbornou náplň bez ohledu na počty účastníků, tentokrát více než 
polovina konferencí, seminářů, workshopů atd. byla též bohatě 
navštívena a vesměs příznivě hodnocena – včetně těch, co jsme 
pořádali v rámci autorizace ministerstvem vnitra.

Každoroční VODNÍ TOKY, na nichž částečně participujeme při 
hlavní organizační práci VRV (J. Plechatý je ostatně členem výboru 
Společnosti) a Povodí Labe, v roce 2008 dosáhly takové účasti, že 
bude třeba vhodným způsobem přikročit k regulaci účasti. Zřejmě 
aktuální odborný program i potřeba širšího prostoru pro setkávání 
tu hrají významnou úlohu.

Mezinárodní Přehradní dny 2008 v Brně, ve spolupráci s ČPV 
a Povodím Moravy, se přiřadily po všech stránkách k těm nejúspěš-
nějším v téměř 50leté historii této konference. Když k nim přiřadíme 
další setkání: Malé vodní nádrže na jaře 2009, Vodní zákon, Pod-
zemní voda, Balená voda, Extrémní hydrologické jevy v povodích 
atd., tak programová šíře akcí tím více vynikne.

Velmi si ceníme pokračování Dialogu o vodě, který proběhl v září 
opět na Medlově, opět s podporou GWP, kde nositelem členství je 
VÚV TGM. Ve snaze dále rozvinout tuto volnou tribunu pro disku-
si o nejrůznějších otázkách vodního hospodářství ve společnosti 
i v prostředí, připravujeme letos v červnu společně s VÚV TGM dal-
ší pokračování, mj. v rámci významného výročí založení Ústavu.

V souvislosti s VÚV je vhodné připomenout tematické semináře, 
které výzkumný ústav tradičně pořádá ve snaze pomoci uplatnění 
výsledků výzkumu v praxi a které se po vzájemné dohodě dostaly 
i do kalendáře akcí naší Společnosti.

Úspěšnost našich odborných akcí, které z hlediska vložného patří 
k těm nejsnáze přístupným, vyplývá hlavně z iniciativy odborných 
skupin a hlavně obětavých a zanícených členů naší Společnosti, 
kteří s úzkým okruhem spolupracovníků vše organizačně dobře 

připraví a získají pro odborná vystoupení kvalitní, věci znalé před-
nášející. To je velmi záslužná činnost. Z programu připravovaných 
akcí, který je v písemných podkladech pro valnou hromadu, je zřej-
mé, že ve stejném duchu hodláme pokračovat. Za zmínku jistě stojí 
další zahraniční odborná exkurze na přehrady, tentokrát v Rakousku 
a Slovinsku – v minulých letech velmi populární.

Publikační činnost, spolupráce, členství 
a hospodaření

Druhá oblast – publikace – se opírá hlavně o vydávání sborníků 
k odborným akcím a o přílohu Vodař v rámci čas. Vodní hospodář-
ství, o kterou se velmi obětavě i nadále stará J. Bucek. Snažíme se 
podporovat autory v jejich úsilí vydávat nové odborné publikace. 
Stejně tak podporujeme druhé vydání úspěšné monografie Přehrady 
Čech, Moravy a Slezska – tentokrát s vloženým anglickým textem.

Podporujeme rovněž odborné exkurze studentů vodohospodářů, 
včetně záslužných aktivit vodohospodářských průmyslovek.

Pokud se jedná o odborné skupiny a jejich aktivity, prezentují se 
vedle odborných akcí též aktivní účastí na řešení specifických pro-
blémů v oblasti jejich působnosti. Více informací z jejich činnosti 
zřejmě zazní v rámci dnešní diskuse.

Výbor Společnosti se soustavně snaží využít soutěže o diplom 
T. Ježdíka k motivaci našich odborníků prezentovat své pozoruhod-
né výsledky. Přesto v době loňské listopadové uzávěrky byl efekt 
nulový. Zúžili jsme proto úpravy Statutu a členové výboru přišli 
sami s konkrétními návrhy a nominacemi. Ukázalo se, že je co hod-
notit a oceňovat – sešlo se osm převážně kvalitních návrhů. Výbor 
nakonec odsouhlasil dvě ocenění a tři čestná uznání – v naději, že 
příště bude soubor pro výběr bohatší.

V rámci Společnosti koexistuje Český přehradní výbor, který 
vedle reprezentace ČR v rámci ICOLD usiluje o vysokou úroveň 
naší hydrotechniky. Díky dvacítce kolektivních členů a jejich aktivní 
podpoře, bylo zajištěno naše reprezentativní zastoupení na pře-
hradním kongresu a souvisejících akcích v Brazílii. O úspěšných 
Přehradních dnech, kde se střídáme se slovenskými kolegy, byla již 
zmínka. Díky podpoře ČPV v rámci grantu ČSVTS, je pro Společnost 
významný i přínos ekonomický.

Soustavně udržujeme velmi dobré vztahy se Slovenskou vodo-
hospodářskou společností. Loni jsme byli hosty SVHS, letos při-
pravujeme setkání v Krušných horách, ve spolupráci s Povodím 
Ohře. Rovněž připravujeme tradiční workshop A. Patery – letos 
s konáním na Slovensku.

Pokud se jedná o členskou základnu naší Společnosti, došlo jen 
k nepatrným změnám, stabilizoval se i počet poboček.

K hospodaření Společnosti bude na valné hromadě podána 
zvláštní zpráva. Tu je vhodné pouze uvést, že při objemu hos-
podaření kolem 2,5 milionu Kč se za rok 2008 dosáhlo kladného 
výsledku 440 tisíc Kč.

Spolupráci v rámci ČSVTS hodnotíme v zásadě kladně, i když 
trvale bojujeme o větší práva, pokud se jedná o obsazování kon-
ferenčních sálů v budově na Novotného lávce. Velmi pozitivní 
jsou kontakty se SOVAKEM, ČSSI, SVH, popř. dalšími zájmový-
mi sdruženími. Jisté problémy vznikly v souvislosti se záměrem 
Asociace čistírenských expertů vytvořit Českou asociaci pro vodu, 
která by jako jediná zastupovala české vodohospodáře, zejména 
vůči zahraničí. Výbor Společnosti zaujal stanovisko, že o takové 
zastupování nemá zájem.

Ceníme si soustavné podpory naší činnosti na ministerstvu země-
dělství – vodohospodářské sekce i ve vedení vodohospodářských 
organizací.

Na závěr je možno shrnout, že uplynulý rok dobře navázal na 
minulá úspěšná léta. Zásluhu na tom mají zejména početní aktivní 
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členové naší Společnosti. Je třeba ocenit práci výboru jako celku 
i sekretáře B. Müllera. Výbor se scházel pravidelně, za hojné účasti 
členů i členů revizní komise, popř. hostů. Před nedávnem rezigno-
vala na členství ve výboru – z osobních důvodů – Z. Šámalová.

Sluší se všem, kdo se zasloužili o naše společné dílo, poděkovat. 
Přitom očekáváme, že přes složitost současného období se i nadále 

bude dařit rozvíjet aktivity naší Společnosti, které považujeme za 
prospěšné a užitečné... 

prof. Vojtěch Broža, DrSc.
předseda ČVTVHS

Měření bodových rychlostí proudění 
ultrazvukovou sondou ADV
Úvod

V průběhu posledních let byla ve vodohospodářské laboratoři 
Fakulty stavební ČVUT v Praze provedena hydraulická měření, při 
nichž byla pro stanovení bodových rychlostí proudění použita sonda 
ADV. Na rozdíl od zahraničí, je v České republice zatím málo zkuše-
ností s použitím této sondy. Tímto příspěvkem se autoři chtějí podělit 
o vlastní zkušenosti nabyté při práci s touto měřící technikou.

Oblasti využití sondy
Ultrazvuková sonda ADV („Acoustic Doppler Velocimeter“), viz 

obr. 1, je vhodná pro měření lokálních rychlostí proudění včetně 
jejich fluktuací. Vzhledem k možnosti zaznamenat nejen velikost, 
ale i směr vektoru rychlosti, je sonda vhodná pro měření v místech 
se složitějším prostorovým prouděním, například v místech obtékání 
objektů. Odolnost sondy je zajištěna díky její masivní a vodotěsné 
konstrukci, hloubka měření je omezena pouze délkou přívodního 
kabelu. S využitím přenosného počítače probíhá vykreslování výsled-
ků v reálném čase společně s informací o okamžité kvalitě signálu, 
s možností určení aktuální vzdálenosti sondy ode dna nebo od jiného 
blízkého objektu před sondou. Zpracování výsledků je možné provést 
bezprostředně po měření dle přednastavených podmínek softwaru.

Princip měření a popis sondy
Ultrazvuková sonda ADV měří okamžité bodové rychlosti prou-

dění na principu Dopplerova jevu. Rychlost proudění je při tomto 
způsobu měření vyhodnocena na základě změny frekvence vysla-
ného a – po odražení od pevné částice nesené vodou – přijatého 
akustického signálu. Neměří se tedy přímo rychlost proudění vody, 
ale rychlost pohybu pevných částic ve vodě obsažených.

Vlastní měřicí hlavice sondy sestává z jednoho emitoru a tří 
přijímačů zvukového signálu. Toto uspořádání sondy umožňuje 
určovat všechny tři složky okamžité rychlosti v jednom bodovém 
měrném objemu v proudu.

Vzorkovací frekvence, kterou lze před měřením nastavit, je dosta-
tečně vysoká (až 25 Hz u starších sond, 200 Hz u moderních sond), 
aby sonda umožnila vyhodnocovat i rychlostní pulzace vyskytující 
se při turbulentním proudění. Z těchto pulzací rychlostí je následně 
možné stanovit turbulentní charakteristiky proudu. Vzorkovací 
frekvence společně s uživatelem zvoleným počtem zaznamenaných 
pulzů udává dobu měření v jednom bodě. Doba (resp. počet zazna-
menaných pulzů) při měření v jednom bodě, potřebná pro stanovení 
reprezentativních charakteristik, závisí na míře turbulence a ustále-
nosti rychlostního pole. S vyšší turbulencí proudu a neustáleností 
rychlostního pole je potřeba prodloužit čas měření.

Citlivost měření sondy je možno ovlivnit nastaveným rychlostním 
rozsahem (u námi používané sondy 3, 10, 30, 100 a 250 cm/s). 

Sonda vyhodnocuje bodové rychlosti v jistém elementárním 
objemu (ideálně váleček o rozměrech podstavy zhruba 6 x 6 mm 
a uživatelem volitelné výšce 3, 6 nebo 9 mm), což umožňuje 
poměrně dobré prostorové rozlišení bodových rychlostí. Existují 
sondy s různým vzájemným geometrickým uspořádáním emitoru 
a přijímačů zvukového signálu. U námi používané sondy se měrný 
objem nachází ve vzdálenosti 5 cm před emitorem sondy. To je 
vzdálenost dostatečná k tomu, aby při umístění sondy směrem 
po proudu od místa měření nebylo proudění v měrném elementu 
ovlivněno přítomností sondy (zanedbatelný vliv obtékání sondy na 
strukturu proudění v  měrném elementárním objemu).

Při měření a vyhodnocení je důležité sledovat dva parametry 
charakterizující sílu a kvalitu sondou přijatého akustického signá-
lu. Hodnota SNR (Signal-to-Noise Ratio) podává informaci o síle 
sondou přijatého signálu. Její nízká hodnota vypovídá o nedostateč-
ném množství odrazných částic. Korelace signálu vypovídá o jeho 
kvalitě. Nízké hodnoty korelace indikují, že sonda přijímá odrazy 
signálu, které neodpovídají patřičným vyslaným pulzům (nadpočet-
né odrazy zvukové vlny od blízkých stěn). Faktorem snižujícím jak 
hodnotu korelace, tak i SNR je výrazné provzdušení proudu.

Testování sondy ve vodohospodářské laboratoři 
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Naším hlavním úkolem bylo sondu otestovat a optimalizovat 
metodiku měření tak, abychom získali co nejvěrohodnější informa-
ce o svislicovém rozdělení podélných složek bodových rychlostí 
a turbulentních charakteristik proudu, a to zejména v blízkosti dna. 
Z těchto údajů pak lze vyjádřit např. hodnoty smykového napětí 
a třecí rychlosti u dna. Na základě měření provedených při různých 
okrajových podmínkách u hladiny, je poté možno odhadnout zvýšení 
namáhání dna při proudění pod ledovou pokrývkou či pod vrstvou 
spláví místo proudění s volnou hladinou (Matoušek a Picek 2007). 
Optimalizaci jsme prováděli v laboratorních podmínkách v horizon-
tálním žlabu pracovní šířky 0,25 m v hydraulické laboratoři Fakulty 
stavební ČVUT v Praze, vždy při ustáleném nastaveném průtoku. 
Ledová pokrývka na hladině byla simulována plastovou deskou, 
spláví o větší hydraulické drsnosti matrací Enkamat s rozptýlenými 
polyamidovými vlákny. Z důvodu minimalizace vlivu bočních stěn 
žlabu na výsledky experimentů, byla měření sondou provedena ve 
svislé rovině uprostřed pracovní šířky žlabu. 

Sonda použitá v našem experimentu má dva přijímače akustické-
ho signálu umístěny horizontálně a jeden vertikálně (obr. 2). Emitor 
signálu byl orientován proti směru proudění. Vzhledem k tomuto 
uspořádání bylo možné rychlosti měřit pod modelem ledové pokrývky, 
resp. spláví, a to ve vzdálenosti přibližně 5 cm před koncem modelu (tj. 
v místech, kde rychlostní pole ve svislici proudu nebylo ovlivněno pře-
chodem proudění pod modelem v proudění o volné hladině). Použité 
uspořádání sondy je také výhodné při měření rychlostí v blízkosti 
hladiny. Horizontální směrování bočních přijímačů umožňuje i v pří-
padě vynoření svislého přijímače zaznamenat příčnou a podélnou 
horizontální složku vektoru rychlosti těsně pod hladinou.

Optimalizace měření v závislosti na 
faktorech ovlivňujících kvalitu dat

Během optimalizace se projevilo několik 
významných faktorů, ovlivňujících kvalitu 
získaných dat. Prvním z nich bylo nasta-
vení rychlostního rozsahu sondy. Volbou 
rychlostního rozsahu totiž určujeme míru 
přesnosti měření sondy. Pro nižší rychlosti 
proudění můžeme nastavit menší rychlostní 
rozsah a s ním větší citlivost měření s přes-
nějšími výsledky. Naopak při vyšších rych-
lostech, než odpovídá nastavenému rozsahu, 
se v časovém záznamu rychlostí vyskytují 
hodnoty zcela jednoznačně neodpovídající 
reálným rychlostem. K podobné kontami-Obr. 1. Boční pohled na hlavici sondy Obr. 2. Čelní pohled na hlavici sondy
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naci zaznamenané časové řady nereálně 
vysokými rychlostmi dochází také při měře-
ní v těsné blízkosti dna nebo jiného objektu. 
Pravděpodobný důvod je následující. Měrný 
element s předpokládaným tvarem válce 
nemá jednoznačné hranice, proto je nutné 
vyvarovat se situace, při které se část objemu 
měrného elementu nachází mimo proudící 
kapalinu, a tedy již částečně zasahuje do dna 
nebo jiného pevného objektu. Tento problém 
je doprovázen nízkou hodnotou korelace sig-
nálu. Kvalita signálu se zlepšuje se zvětšující 
se vzdáleností měrného elementu od pevné 
stěny. Při našich pokusech jsme zaznamenali 
výrazný nárůst kvality signálu od vzdálenos-
ti přibližně 2 cm nade dnem. 

Problém se sílou signálu (nízké hodnoty 
SNR) může nastat zejména při nižších 
rychlostech proudění, kdy měrným ele-
mentem prochází málo odrazných částic. V takovém případě je 
potřeba koncentraci těchto částic zvýšit. Jako odrazné částice 
mohou sloužit borosilikátové skleněné kuličky o velikosti několika 
mikronů (obvykle dodávány výrobcem sondy), postačující jsou 
i jiné částice vhodné velikosti obsažené ve vodě (drobné částečky 
rzi u laboratorních modelů, vodou nesené hlinité či jílovité částice 
v přirozených tocích).

I při dobrých podmínkách měření nemusí být všechny zazname-
nané odrazy akustických vln bezchybné. Zaznamenané časové řady 
je tedy nutno vždy zkontrolovat a očistit od případných chybných 
měření. Správnost měření je posuzována podle síly přijatého signálu 
SNR a hodnoty korelace. Měření s nižší hodnotou SNR či korelace 
než je stanovená limitní mez se z časové řady odfiltrují.

Pro stanovení vypovídajících charakteristik rychlostí v daném bodě 
je potřeba jistý minimální počet relevantních měření. Důležité je 
dosažení tohoto minimálního počtu správných měření i po provedení 
filtrace řady. Pro naše podmínky se jako potřebné minimum ukázal 
počet cca 500 relevantních pulzů. Tento počet přefiltrovaných dat byl 
v našich podmínkách dosažen při době měření 90 sekund a nastave-
né vzorkovací frekvenci 25 Hz i v bodech blízko nade dnem a pod 
modelem ledové pokrývky a spláví na hladině, kde byla síla a kva-
lita signálu nejhorší. Dle dokumentace výrobce sondy je za kvalitní 
možno považovat signál o korelaci alespoň 70 %, síla signálu (SNR) 
je doporučena alespoň na 5 dB v případě stanovení časově střední 
hodnoty rychlosti a 15 dB při požadavku na věrohodně změřené 
pulzace rychlostí. Při našich experimentech bylo 80 % stanoveno 
jako optimální hodnota mezní korelace a 14 dB jako postačující mini-
mum síly signálu SNR. Při vyšších hodnotách mezní korelace a SNR 
docházelo vedle očekávaného značného úbytku přefiltrovaných dat 
paradoxně též ke značnému zkreslení vyhodnocených rychlostních 
profilů a rozdělení tečných napětí ve svislici proudu.

Pro analýzu a filtraci dat je možno použít software dodaný 
výrobcem sondy. Ovládání tohoto softwaru je značně intuitivní, 
ale vzhledem ke skutečnosti, že je nutno každou časovou řadu 
načíst a filtraci na ní provést samostatně, je jeho použití při větším 
počtu filtrovaných řad zdlouhavé. Další nevýhodou je nemožnost 
oddělit filtrování dle kvality a síly signálu na jednotlivých přijí-
mačích. V případě měření rychlosti blízko hladiny, kdy je svislý 
senzor vynořen a zaznamenaná síla i kvalita signálu na něm je na 
velmi nízké úrovni, software odfiltruje všechny tři složky rychlosti, 
tedy i složku podélnou a příčnou, které jsou podle korelace a SNR 
dosažené na vodorovných přijímačích naměřeny kvalitně.

Použití tohoto softwaru ovšem není nutné. Po exportu dat do 
obecně čitelného formátu datového souboru je přefiltrování možno 
provést i pomocí libovolného jiného programu. Pro naše účely jsme 
vyvinuly sadu funkcí v prostředí výpočetního nástroje MATLAB, 
kde je možno po přípravě, sestávající z příslušné úpravy názvu dato-
vých souborů, tuto filtraci i s následným vyhodnocením základních 
hydraulických charakteristik (stanovení časově středních složek 
rychlostí, vyhodnocení turbulentního tečného napětí) provést 
hromadně pro více časových řad. Tímto se několikanásobně urychlí 
práce při filtraci i následném vyhodnocení dat (obr. 3).

Závěr
Sonda ADV je vhodným nástrojem pro měření bodových rych-

lostí proudění. Umožňuje stanovit všechny tři časově průměrné 

hodnoty prostorových složek vektorů rychlostí i jejich fluktuace. 
Jelikož jsou okamžité hodnoty všech tří vektorů rychlostí v daném 
bodě měřeny v jednom časovém okamžiku, je možno na základě 
takto získaných hodnot určit turbulentní charakteristiky proudu, 
jako jsou například turbulentní tečná napětí. Nutnou podmínkou 
měření je průchod potřebného počtu vhodných odrazných částic 
měrným elementem. Zajištění této podmínky může být zejména 
při menších rychlostech proudění relativně čisté vody problema-
tické. Dalším faktorem, který může nepříznivě ovlivnit měření, je 
blízkost stěn u měrného objemu, kdy vzniká nadměrné množství 
odražených zvukových vln. Podobně problematické je také měření 
ve výrazně provzdušeném proudu. Poměrně robustní konstrukce 
sondy v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou obsahující elektrický 
akumulátor umožňuje její použití i v terénních podmínkách.

Literatura
Matoušek, V. a Picek, T. (2007). Měření rychlostních charakteristik proudu vody 

v laboratorním žlabu ADV sondou. 21th Symposium on anemometry, sborník 
příspěvků, Holany-Litice, 2007, ISBN 978-80-87117-01-9, pp. 103-110

Ing. Jan Brabec, doc. Dr. Ing. Václav Matoušek,  
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Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha

e-mail: v.matousek@fsv.cvut.cz

Obr. 3. Ukázka časového záznamu složek rychlostí změřeného sondou ADV
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GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ 
– pobočka Praha

1. Úvod
ČHMÚ – pobočka Praha má k únoru 2009 ve své působnosti 255 

vrtů a 173 pramenů. Pro jejich komplexní a efektivnější správu 
byla vytvořena GIS aplikace, která podává informace jak o poloze 
a rozmístění vrtů a pramenů na této pobočce, tak i metadata k těmto 
datům, jenž jsou uložena v atributové databázi.

2. Zdrojová data
Vstupem pro aplikaci byly dva základní soubory dat o vrtech 

a pramenech, uložené v tabulkovém programu MS Excel. První 
soubor obsahoval informace celkem o 374 objektech, z toho bylo 
201 vrtů a 173 pramenů. Souřadnice jsou uváděny v systému S-42. 
Druhý soubor obsahoval informace o nově vzniklých vrtech z pro-
jektu ISPA a doplňoval tak stávající databázi o 53 vrtů. Souřadnice 
jsou uváděny v systému S-JTSK.

Před samotným zpracováním bylo potřeba zjistit, jak je na tom 
objekt z hlediska pozorování. Vznikly tak tři kategorie dělení těchto 
objektů: nikdy nepozorovaný, pozorování ukončeno a pozorovaný 
objekt.

3. Výsledná GIS aplikace
Celá struktura aplikace byla navržena a vytvořena v programu 

ArcGIS 9.2 společnosti ESRI. Aby data mohl sdílet co možná 
nejširší okruh uživatelů, jsou zprostředkovávána volně šiřitelnou 
aplikací ArcReader, která je určena pro ty, kteří si chtějí data pro-
hlížet, dotazovat se na ně, zkoumat je pomocí základních nástrojů 
GIS, zobrazovat vybrané vrstvy, tvořit různé kompozice a tisknout 
potřebné výstupy.

Data jsou uspořádána do čtyř základních skupin zobrazení, které 
podle svého předdefinovaného měřítkového rozsahu slučují kromě 
vrstev s vrty a prameny i mnoho dalších podkladových vrstev (pře-
vážně se jedná o zajímavé WMS). Ty lze libovolně zapínat a vypínat 
a jejich kombinacemi vytvářet jak konkrétní tématické výřezy, tak 
i celistvé náhledy na pobočku. V neposlední řadě slouží i pro tvorbu 
pohledových analýz.

Aplikace podává i metadatové informace o vrtech a pramenech 
typu: databankové číslo, název, číslo hydrogeologického rajónu, 
hloubku, zvodeň atd.

Základní zobrazované měřítko je 1 : 900 000, kdy je vidět celé 
území pobočky s dělením na jednotlivá povodí. V zobrazení do 
1 : 350 001 a menším je možno kromě základních topografických 
vrstev (jako jsou vodstvo nebo města) aktivovat i vrstvu hranice 
pobočky, dělení pobočky na jednotlivá povodí a dále pak připojo-
vat WMS – topografická mapa ČR, geologická mapa ČR, digitální 
model území DMU25 a data z mapového serveru oblastních plánů 
rozvoje lesů ÚHÚL OPRL. Je zde tedy možno připojovat silniční 
a železniční síť, lesy, ochranná pásma, geologická podloží a zlomy, 
morfologii terénu, výškopis, katastrální území, ortofotomapu, rastry 
SMO5 a mnoho dalšího. V následujícím zobrazení od 1 : 350 000 
do 1 : 250 001 přibyla ještě vrstva digitálního ekvivalentu topogra-
fických map DETM500. V zobrazení od 1 : 250 000 do 1 : 50 001 
a od 1 : 50 000 do 1 : 500 jsou dále zajímavé vrstvy: rastrová digi-
talizovaná katastrální mapa ČÚZK, barevná orto-
fotomapa s prostorovým rozlišením 1 m a digitální 
model území CORINE 1990 & 2000 pro střední 
a velká měřítka, kde je území ČR klasifikováno 
celkem do 28 různých tříd.

Mezi základní funkce aplikace ArcReader patří: 
najít prvek podle určitých kritérií, identifikovat 
prvek, měření vzdáleností a ploch, zobrazení a tisk 
map, přidávání hypertextových odkazů do mapy, 
zapínání/vypínání zobrazení vrstev v tabulce obsa-
hu a viditelnost tabulky obsahu.

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.

Adresa: ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, http://www.csvts.cz/cvtvhs/

Poděkování: Při tvorbě GIS aplikace pramenů a vrtů autor pro-
blematiku databázových struktur konzultoval s Ing. Otakarem 
Klugarem ze společnosti Geodetický servis Praha, s.r.o. Tímto mu 
děkuje za věnovaný čas a předané zkušenosti.
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ArcGIS Desktor Help 9.2 [online], [2009-03-07]. Dostupný z WWW: <http://webhelp.

esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome>. 
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Ing. Jan Říha
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Obr. 1. Ukázka vytvořené aplikace v měřítku pro celou pobočku 
Praha 1 : 900 000

Obr. 2. Výřez pozorovaných vrtů v měřítku 1 : 15 000 okolo obce 
Hradištko (okres Nymburk), podkladem je WMS ortofotomapa ze 
serveru CENIA s prostorovým rozlišením 1 m, vpravo v tabulce 
jsou pak metainformace ke konkrétnímu vrtu VP0522
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K významnému životnímu jubileu  
Ing. Jaroslava Valkoviče (2. 9. 1949)

Na konci letošního léta se dožívá 
kulatého životního jubilea 60 let 
Ing. Jaroslav Valkovič, významný 
odborník v oboru vodohospodář-
ských staveb a současně ředitel 
stejnojmenné divize CENTROPRO-
JEKTU a.s. se sídlem ve Zlíně. Rádi 
bychom seznámili širší odbornou 
veřejnost s jeho dlouholetým půso-
bením v oboru.

V letech 1965–1969 absolvoval 
Jaroslav Valkovič Střední průmys-
lovou školu stavební ve Valašském 
Meziříčí, obor technické zařízení 
budov a v letech 1969–1974 úspěš-
ně pokračoval studiem na Vysokém 
učením technickém v Brně – fakultou stavební, obor vodohospo-
dářské stavby.

Jako čerstvý absolvent stavební fakulty nastoupil v roce 1974 
do CENTROPROJEKTU, posadil se k „prknu“ a od přípojek na 
valašských dědinách se postupně propracoval ke své první velké 
vodohospodářské stavbě – projektu čištění odpadních vod pro Bavl-
nářské závody v Ružomberoku. Jezdil tam často a rád na tuto stavbu 
vzpomíná, protože to byla první velká životní škola jednání s lidmi, 
organizace času a pracovních povinností. Postupně se ve funkci 
hlavního projektanta podílel na řešení vodohospodářské problemati-
ky u řady průmyslových podniků. Mnohokrát zažil ten dobrý pocit, 
kdy zpracovaný projekt nezůstane pouze „na papíře“ a navzdory 
komplikacím, které se vyskytují při realizaci každé rozsáhlé stavby, 
se dílo podaří a dobře plní svoji funkci. Při výkonu autorského 
dozoru během realizace jednotlivých vyprojektovaných staveb po 
celé republice poznal mnoho nových míst a zajímavých lidí.

V roce 1992 převzal řízení divize vodohospodářských staveb 
v CENTROPROJEKTU a.s., kde současně působí v představenstvu 
firmy. Za jeho dlouholetého působení ve vedoucí funkci rozšířila 
vodohospodářská divize projektovou a inženýrskou činnost o další 
služby, zejména dodávky náročných technologických celků. Ve 
spolupráci s mladšími kolegy vždy též aktivně podporoval využívání 

moderní výpočetní techniky, bez které již není v dnešní době řešení 
náročných vodohospodářských projektů možné. Spolupracovníci 
u něj mají pro konzultace či žádosti o radu při řešení vodohospo-
dářské problematiky vždy dveře otevřené. 

V období, kdy došlo k významnému útlumu průmyslové výstav-
by, se divize vodohospodářských staveb pod jeho vedením soustře-
dila na navrhování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod pro 
obce a města. Zúčastnil se mnoha jednání se starosty a přesvědčo-
vacích besed s občany o nutnosti investovat do vodohospodářské 
infrastruktury, a tím zajistit lepší životní prostředí v regionech. 
Mnoho úsilí věnoval také získávání peněz z fondů EU pro tyto účely. 
K největším akcím z posledních let patří projekt „Čistá řeka Bečva“, 
jehož úspěšnou realizací se podstatně zlepšila kvalita povrchových 
vod v regionu Vsetínska.

Za dobu svého působení v oboru vychoval spolu s kolegy řadu 
mladých odborníků, kteří dnes pracují i na náročných zahranič-
ních zakázkách, např. na Slovensku, Ukrajině, Litvě a v posled-
ních osmi letech rovněž v Brazílii, kde sídlí dceřiná společnost 
CENTROPROJEKTU a.s.

Jako autorizovaný inženýr v oborech vodohospodářské stavby 
a technologická zařízení staveb je členem Oblastní rady ČKAIT a čle-
nem zkušební komise pro autorizaci v oboru vodního hospodářství. 
Své dlouholeté zkušenosti též zúročil jako jeden ze zpracovatelů meto-
dické pomůcky k činnosti autorizovaných osob vydané pod názvem 
„Vedení a provádění vodohospodářských staveb“ (Profesis 2008).

V poslední době úspěšně vykonává funkci vedoucího týmu 
správce stavby, např. na akcích „Nakládání s odpadními vodami 
a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka“, „Čištění odpadních 
vod mikroregionu Vlára“, „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku 
řek Bečvy a Moravy“ a dalších. S týmem spolupracovníků dohlíží 
na technickou kvalitu provedení stavby a hospodárné čerpání inves-
tičních prostředků na tyto rozsáhlé ekologické projekty.

Při plnění náročných pracovních povinností je rád za každou vol-
nou chvilku, kterou může strávit s rodinou. Rád cestuje a poznává 
cizí země. K oblíbeným mimopracovním aktivitám patří lyžování 
a turistika. Za dobu působení na vedoucí manažerské pozici si ho 
rodina moc neužila. Slibuje však, že jim vše vynahradí, zejména při 
společných výletech s prvním vnukem. Věřme, že tento slib naplní 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a tvůrčí aktivity.

Za kolektiv dlouholetých spolupracovníků
Ing. Miroslav Čtrnáctý





enzor
Čidla pro každou aplikaci

■ Aplikačně přizpůsobené  IDS senzory pro každý parametr.

■ Další vývoj prověřené WTW technologie měřicích sond.

■ Pomocí speciálního adaptéru připojitelné SenTix® Plus 
měřicí elektrody s hlavou S7.

igitální
Digitální zpracování signálu a jeho přenos

■ Vlivem digitálního přenosu signálu, se eliminuje vliv 
rušivých signálů.

■ Velké délky kabelů nejsou žádným problémem.

■  Vysoká přesnost díky zpracování signálu přímo v čidle. 
 

Digitální signálRušení

0

1

1 0 1 0 1 0 1

rozložení rušivého signálu

nteligentní
Inteligentní čidla mají svá identifikační data  
vždy při sobě

■ Automatické ohlášení na přístroji.

■ Kalibrační data jsou uložena přímo v čidlu.

■ Každé čidlo je jednoznačně identifikovatelné.

Optické kyslíkové sondy (IP 68)

IDS čidlo Kabel

FDO 925 1,5 m

FDO 925-3 3 m

FDO 925-6 6 m

FDO 925-25 25 m

WTW, měřicí a analytická technika, s.r.o., Habartická 577/ 1c, Praha 8 Střížkov, Telefon: +420 286850331• Fax: +420 286850330 • 
E-Mail: info@wtwcz.com • In ter net: http://www.wtwcz.com 
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