




Co pít?
V posledních  týdnech  jste  jistě  i vy  zaregistrovali  inzeráty 

propagující pití balené vody a minerálek. Nic proti  tomu.  I já 
minerálky piji pravidelně. Musím se však pozastavit nad  tím, 
jak Ing. Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod ČR, 
na otázku Práva: „Co říkáte tomu, že naše restaurace zpravidla 
nechtějí dávat vodu z kohoutku hostům?“, odpověděla: „Dá se to 
vysvětlit například tím, že si nejsou jisti kvalitou vody, která jim 
teče z kohoutku...“.
Myslím, že kontrola pitnosti vody ze sítě je tak promyšlená, 

že pokud  restaurátoři mají přesto pocit,  že by podáním vody 
z kohoutku mohli lidem ublížit, pak trpí paranoiou. A jakou vodu 
používají v kuchyni? Také balenou? Neochota podat sklenku vody 
z kohoutku spíše pramení z toho, že ta je zadarmo, kdežto voda 
balená stojí u nás více než pivo. V tomto směru jsme světovým 
unikátem. Abych ale byl spravedlivý,  tak někdy a někde mám 
dojem, že voda z kohoutku je pitná, avšak nepitelná. Důvody však 
bývají pochopitelné: jsou lokality, kde nejsou kvalitní a vhodné 
zdroje surové vody pro úpravu a hlavně v mnoha obcích existují 
zcela nevyhovující rozvody vody pamatující často když ne c. k. 
monarchii, tak první republiku či léta, kdy se budovalo bez ohledu 
na kvalitu. 
A co ty balené vody? Když někde vidím, že v akci je prodáváno 

dvoulitrové balení vody za ani ne pět korun, tak si říkám, co tvoří 
obsah? Kolik jen stojí výroba lahve a kolik stojí logistika kolem dis-
tribuce oné pochutiny(?)? Člověk si v takových případech nemůže 
nevzpomenout na to, jak před léty v USA jeden z gigantů na trhu 
s nápoji odmítal prozradit, co že je to za zázračný pramen, který na 
etiketách svých nápojů označoval jako PWS. Až na příkaz soudu 
šel s pravdou ven. Zkratka znamená Public Water Sources, lidově 
přeloženo: vodovodní kohoutek. Nedivil bych se, kdyby podobné 
praktiky byly i u nás. Ve sdělení výrobců minerálek jsem postrádal 
i upozornění, že všeho moc škodí. Kdysi  jeden náš významný 
odborník na pitnou vodu v nadsázce řekl, že s ohledem na obsah 
minerálů by na minerálkách měl být obdobný varovný nápis, jako 
je na krabičkách cigaret: „Dlouhodobé pití stále stejného druhu 
minerálky může škodit Vašemu zdraví“.
Příhoda nakonec: když jsem byl v Nepálu, tak všichni v horách 

pili balenou vodu, kdy litr vyšel na více jak dolar (bylo to před 
patnácti  lety a to měl  ještě dolar  sílu).  Jen  já  jsem si  říkal,  že 
takový peníz za vodu nejsem ochoten dát v horách, kde ze skal 
prýštila studená čirá voda, a tak jsem pil tuto vodu. Je sice pravda, 
že kamarádi o mě říkají, že mám kachní žaludek, přesto stojí za 
poznamenání, že všichni dostali hnačku, až na mě. No a já jsem 
si za ušetřený peníz koupil krásný ručně tkaný kobereček, který 
mi připomíná, jak božsky chutná himalájská voda.

Ing. Václav Stránský
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Případová studie 
povodňového řízení 
vodohospodářské soustavy 
na Ohři 
Jiří Sovina

Klíčová slova
povodňové řízení – povodeň – manipulace na vodních dílech 
– simulace – Ohře – HEC-ResSim 3.0 – dispečerské hry

Souhrn
V rámci grantových programů se na katedře aplikované geoin-

formatiky a územního plánování ČZU a katedře hydrotechniky FSv 
ČVUT řeší problematika operativního řízení vodohospodářských 
soustav. Při příležitosti konání Dispečerských her v listopadu 2008 
na Povodí Ohře s.p. byl otestován model vodohospodářské soustavy 
(VS) v povodí Ohře vypracovaný v rozsahu celého povodí po pro-
fil hráze VD Nechranice v programu HEC-ResSim 3.0. Model byl 
vytvořen na ČZU na základě podkladů poskytnutých Povodím Ohře 
s.p. Byl simulován průchod povodně modelované pro potřeby Dis-
pečerských her podle skutečné epizody v povodí, avšak přiměřeně 
zvýšené. Model řešil především manipulace na VD Skalka, Jesenice, 
Horka, Březová, Stanovice a Nechranice. Výstup byl na hrách využit 
a konfrontován s dispečerským řízením hráčského týmu Povodí 
Vltavy s.p. Model prokázal svou funkčnost a použitelnost v oblasti 
výzkumu i praktického nasazení.

u

Předmluva
V rámci prací na grantových projektech zaměřených na proble-

matiku monitoringu a řízení v oblasti vodního hospodářství, je na 
katedře  aplikované  geoinformatiky  a územního plánování ČZU 
řešena problematika operativního řízení vodohospodářských soustav. 
Tento úkol je řešen společně s katedrou hydrotechniky FSv ČVUT. 
Jsou v něm mimo jiné i ověřovány možnosti využití programových 
prostředků vyvíjených ženijní složkou americké armády (US Army 
Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, USACE). Jedná se 
o programy uvolněné pro veřejnost a celosvětově využívané a známé 
pod zkratkou „HEC“. Pro řízení vodohospodářských soustav je v této 
skupině programových prostředků k dispozici  simulační program 
HEC-ResSim 3.0 (Reservoir System Simulation Program), který byl 
v této studii využit jako podpora dispečerského řízení v rámci Dispe-
čerských her na podniku Povodí Ohře s.p. v listopadu 2008.

1. Úvod
V dubnu roku 2007 byla uvolněna aktuální verze programu HEC- 

-ResSim 3.0, která oproti předchozí verzi 2.0 představuje robustnější 
modelovací nástroj. Přináší nové možnosti v oblasti modelování 
funkce čerpacích stanic a vodních elektráren, možnost uplatnění 
logických konstrukcí typu „If – Then – Else“, uživatelských skriptů 
a řízení na základě uživatelsky definovaných časových řad a další 
podstatná vylepšení velké řady funkcí známých z předchozí verze. 
HEC-ResSim 3.0 tak představuje nástroj vhodný pro simulaci řízení 
všech podstatných  funkcí vodních nádrží  a vodohospodářských 
soustav (VS) za normálních i extrémních situací. V tomto prostředí 
lze definovat model jakékoliv běžné VS s dostatečnou podrobností 
a spouštět  simulace na základě časových  řad definovaných buď 
podle skutečných událostí v povodí, na podkladě předpovědí, nebo 
jakýchkoliv jiných prověřovaných alternativ. Pro vstupy i výstupy 
časových řad se využívá napojení na databázi HEC-DSS (HEC Data 
Storage System),  která v USA představuje obecný  standard pro 
uchovávání dat využívaný např. federálními institucemi (USACE 
HEC, USNWS, EPA, USGS, USSCS) i dalšími subjekty, které v oblas-
ti vodního hospodářství působí. HEC-ResSim se takto využívá spolu 
s ostatními programovými prostředky „HEC“, zejména HEC-RAS, 
HEC-HMS, HEC-FIA jako součást integrovaného systému CWMS 
(Corps Water Management System), provozovaného pracovišti USA-
CE pro potřeby řízení VS a vodních děl ve Spojených státech. 

2. Vodohospodářská soustava povodí Ohře a přítoků 
(obr. 1)
Vítanou příležitostí pro ověření modelu VS vytvořené v HEC- 

-ResSim 3.0 v praxi se staly Dispečerské hry, které uspořádal, po 
několikaleté přestávce  v této  již  dříve  započaté  tradici,  podnik 
Povodí Ohře s.p. ve dnech 10. a 11. listopadu 2008.
Pro  studii dispečerského  řízení v rámci  „Her“ byla vymezena 

nejvýznamnější  část  povodí  řeky Ohře,  od pramene  a horního 
toku na území Bavorska po profil hráze vodního díla Nechranice, 
se všemi přítoky a především s významnými vodními díly, která 
mohou manipulací ovlivnit povodňové průtoky. Ve směru toku se 
jedná o vodní díla Skalka a Jesenice (na říčce Odravě) na Chebsku, 
která ve smyslu schválených manipulačních řádů tvoří VS. Dále 
byla do „Her“ zahrnuta nádrž Horka na Libockém potoce s nezane-
dbatelným retenčním prostorem 2,12 mil. m3, i když jde o typickou 
vodárenskou nádrž a manipulačním  řádem vymezený ochranný 
prostor je pouze neovladatelný. Dalším významným prvkem sou-
stavy byla dvojice vodních děl v povodí Teplé, VD Březová a VD 
Stanovice (na Lomnickém potoce), opět definovaná manipulačním 
řádem  jako soustava. Největším vodním dílem uzavírajícím celé 
povodí vymezené pro „Hry“ pak bylo VD Nechranice s celkovým 
ochranným prostorem 51,77 mil. m3, z toho 36,56 mil. m3 prostoru 
ovladatelného a s manipulačním řádem stanoveným neškodným 
průtokem pod hrází 200 m3/s. Vodárenská nádrž Podhora na horním 
toku Teplé nebyla do dispečerské simulace zařazena.

3. Topografie a mapové podklady 
Předmětem studie pro takto vymezené území a VS bylo vytvořit 

v programu HEC-ResSim 3.0 model způsobilý k simulaci povodňo-
vého řízení. Formulací vzájemné konektivity vodních děl a říčních 
úseků vytváří program z mapových podkladů topologii soustavy 
a ukládá ji do databáze projektu. Jako optimální podklad se osvěd-
čily mapy ve  formátu ESRI  shape-file,  i když  lze využít  i jiných 
formátů, jako např. *.dxf, *.img, *.jpg a dalších, včetně např. ASCII 
NetTIN. Programové prostředky z vývojářské „dílny“ USACE HEC 
obecně podporují  vyžívání  geografických  informačních  systémů 
a datových formátů ESRI, např. vývojem extenzí HEC-GeoRAS nebo 
HEC-GeoHMS pro ESRI ArcGIS Desktop a ArcView GIS 3.x. Pro 
vytvoření mapového podkladu modelu Ohře byly použity mapové 
podklady DMÚ 25, VTOPÚ Dobruška a podklady z Digitální báze 
vodohospodářských  dat  (DIBAVOD), VÚV TGM v souřadném 
systému S-JTSK.

4. Sestavení modelu 
Zpracování podkladových map i vlastní definování jednotlivých 

základních řízených i neřízených prvků modelu soustavy vodních 
děl se provádí v prvním ze tří modulů programu, který je označen 
jako „Watershed Setup“. Slouží pro vytvoření základní sítě říčních 
úseků, nádrží, jejich spojení (junctions), výpočtových bodů (compu-
tational points) a dalších komponent systému obecně označovaných 
jako „projects“. Pečlivé sestavení a ověření topologie je základem pro 
úspěšné fungování modelu. V dalším modulu „Reservoir Network“ 
program umožňuje  vytvářet  varianty  sestav dříve  vytvořených 
základních prvků vodohospodářské  soustavy,  definování  jejich 
dílčích komponent  s vysokou podrobností  a zejména definování 
pravidel  jejich chování. V této části  se definují nejen parametry 
nádrží  a jejich  funkčních  objektů,  ale  i charakteristiky  říčních 
úseků. Systém ResSim umožňuje volbu  různých algoritmů pro 
řešení neustáleného proudění v říční síti. Pro vodní díla se stano-
vují nádržní prostory a lze pro ně definovat žádaný průběh úrovně 
hladin (tzv. regulovaných veličin), např. na podkladě dispečerských 
grafů stanovených manipulačním řádem. 
V rámci každého nádržního prostoru byla definována pravidla 

řízení pro vodní nádrž jako celek a pro její dílčí objekty, jako např. 
přelivy, uzávěry, elektrárny, odběry, atd. Byly přitom využity růz-
né způsoby. Jedná se v zásadě buď o definování vnějších zásahů 
obsluhy – přímé manipulace, typickým příkladem je např. před-
vypouštění  zásobního prostoru před příchodem předpovězené 
povodňové vlny. Nebo manipulace ve zpětné vazbě, definované jako 
funkce stavů jiných komponent VS, vycházející např. z podmínky 
nepřekročení maximálních průtoků ve stanovených profilech níže 
na toku. Takovými místy byly zejména soutok Ohře a Odravy nebo 
profil Thermal v Karlových Varech na Teplé. Program pochopitelně 
umožňuje i definovat pravidla řízení pro zachování stanovených 
minimálních průtoků v daných profilech.  Jde o poměrně  složitý 
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a sofistikovaný systém uplatňující priority jednotlivých pravidel, 
který poskytuje prakticky univerzální prostředky popisu objektů 
a jejich  funkcí zejména u vodních děl, včetně např. kvantifikace 
a časového rozdělení výparu a průsaku hrází.
Modely říčních úseků jsou oproti propracovanosti vodních děl 

více schematizované, avšak pro potřeby vyjádření běžných hydrau-
lických procesů plně dostačující. 
Zvládnutí této části tvorby modelu představuje nejobtížnější úkol. 

Kromě základních variant sestavení modelu, které je možné uklá-
dat pod unikátními jmény, se definují „alternativy“, které zahrnují 
především definice časových řad a okrajových podmínek.
Pravidla řízení, která jsou pro vodní díla k dispozici, lze v zásadě 

rozdělit na:
•  Pravidla pro vypouštění (Release Function), která lze definovat 
pro nádrž  jako celek, hromadně pro objekty hráze se stanove-
ním priorit jejich využití (např. upřednostnění hydroelektráren) 
a pochopitelně pak pro  jednotlivé ovladatelné přelivy, výpusti 
a odběry (případně jejich uživatelem definované skupiny).

•  Pravidla  řízení  závislá na průtoku ve  stanoveném profilu pod 
vodním dílem (Downstream Control Function), definovaná pro 
vodní dílo jako celek.

• Tandemové operace (Tandem Operation) zajišťující optimalizaci 
využívání kapacit v kaskádě vodních děl.

•  Pravidla pro extrémní povodňové situace (Induced Surcharge).
•  Pravidla řízení závislá na rychlosti změn jiných hodnot, např. 
přítoku, odtoku, pohybu hladiny  (Flow Rate of Change Limit, 
Elevation Rate of Change Limit).

•  Pravidla řízení pro čerpací stanice a hydroelektrárny s možností 
uplatnění několika úrovní  časových harmonogramů a dalších 
specifických pravidel.

•  Pravidla řízení definovaná skriptem. Jsou určena především pro 
speciální úlohy ovládání výpustí. ResSim 3.0 je nově vybaven 
editorem skriptů využívajících syntaxi jazyka Jython (implemen-
tace jazyka Python pro platformu Java), z něhož jsou přehledně 
dostupné využitelné objekty systému.
Pravidla  pro  vypouštění  a rovněž  některá  z dalších  skupin 

pravidel mohou být nově definována v závislosti nejen na  čase 
a modelových proměnných příslušného vodního díla, ale také na 
uživatelsky definovaných  stavových veličinách,  které musí být 
definovány pomocí skriptu, viz výše, a na externích proměnných 
representovaných  časovými  řadami uloženými v samostatných 
soborech ve formátu HEC-DSS.
S verzí 3.0 přichází  rovněž možnost využívání  logických kon-

strukcí typu „If – Then – Else“, a to přímo v editoru vlastností a funk-
cí nádrže (Reservoir Editor). Na obrázku 2 je příklad využití této 
konstrukce pro definování pravidel řízení nádrže Skalka za povodně 
tak, aby prakticky přesně vyhovělo poměrně složitým podmínkám 
stanoveným manipulačním řádem v závislosti na přítoku do nádrže 
a stavu hladiny. Za těchto podmínek je při průběžné manipulaci 
dosaženo velmi efektivního využití jinak nepříliš velkého retenční-
ho prostoru tohoto vodního díla, jak je pak patrno na grafu – obr. 3. 
V horní části je graf úrovně hladiny, ve spodní je hydrogram přítoku, 
šedá a odtoku,  zelená čára. Lepšího  transformačního efektu pro 
danou povodňovou vlnu  lze dosáhnout pouze masivním před-
vypuštěním nádrže, které by vedlo k prakticky trojnásobnému pře-
kročení neškodného průtoku pod VD ještě před nástupem skutečné 
povodně a které je za současných legislativních podmínek pouze 
na základě hydrologické předpovědi nemyslitelné.
Na podkladě údajů připravených podnikem Povodí Ohře  s.p. 

pro pořádání „Her“, zejména manipulačních řádů a dalších údajů 
o vodních dílech, vodních tocích, limnigrafech atd., byl sestaven 
model soustavy vodních děl na Ohři a de facto i celého fyzického 
povodí až k profilu hráze Nechranice. 

5. Simulace procesu řízení 
Pro simulaci řízení byl využit modul „Simulation“, který umožnil 

prověřit a uložit mnoho variant řízení. Po ukončení každého běhu 
simulace definované počátečním a koncovým časem (Datum a čas) 
a okrajovými podmínkami pro počátek výpočtu, je možné odečíst 
průtoky a stavy prakticky pro všechny komponenty systému v libo-
volné fázi simulace. K dispozici jsou jak přehledné grafické výstupy, 
tak jim odpovídající výstupy tabelární, které je možné tisknout nebo 
dále zpracovat např. v MS Excelu.
Volně šiřitelná verze programu nedovoluje krokování simulace 

a neumožňuje žádné přerušení a vstup uživatele do běžící simula-

ce. Není orientována na využití on-line, což patrně pro modifikace 
využívané rutinně složkami USACE-HEC nebude platit. Dovoluje 
ale prověřit velké množství alternativ v krátkém čase a tak s velkou 
podrobností analyzovat funkci VS.

6. Průběh Dispečerských her 
Dispečerské hry pořádané podnikem Povodí Ohře s.p. v Chomu-

tově, především pak vedením a pracovníky dispečinku povodí, se 
bezesporu  staly  jednou z nejvýznamnějších vodohospodářských 
akcí roku 2008 s významem přesahujícím do mnoha dalších oblas-
tí, kterých se problematika ochrany před povodněmi týká. Svým 
pojetím, především pak využitím reálných dispečerských nástrojů, 
komplexností přístupu a dokonalou organizací  se  tato akce stala 
skutečně prvními „novodobými“ dispečerskými hrami a znamenala 
o mnoho víc, než  jen navázání na předchozí přerušenou tradici. 
Akce se zúčastnili kromě samotných dispečerů z podniků Povodí 
Labe, Moravy, Odry a Vltavy také zástupci státní správy a samosprá-
vy, krizového řízení z povodí Ohře, další zástupci podniků Povodí 
i další zájemci a pozorovatelé. Simulace povodně byla vytvořena 
na základě skutečné srážkové události z jara 2006, která byla pro 
účel hry přiměřeně zvětšena. Odpovídajícím způsobem byly zpra-
covány i veškeré podklady pro rozhodování dispečerských týmů, 
tedy meteorologické a hydrologické předpovědi, údaje z vodních 
děl a z limnigrafů. Byl podrobně rozpracován i časový postup hry, 
která probíhala v předem daných krocích tak, aby celá, v reálném 
čase šest dní trvající událost, byla „odehrána“ za cca 8 hodin.
Účastníci byli rozděleni do 4 hracích týmů podle podniků povo-

dí, každý tým měl ve svých řadách zástupce všech rozhodujících 
složek, které se účastní vodohospodářského a krizového řízení a měl 
k dispozici samostatnou místnost.
S laskavým svolením pořadatele „Her“ se zástupci ČZU provo-

zující model v programu HEC-ResSim 3.0 přičlenili k týmu Povodí 
Vltavy s cílem prověřit, zda provoz modelu napomůže dispečerům 
v jejich rozhodování. Na modelu byly spouštěny simulace v jed-
notlivých krocích „Hry“, byly nastavovány přímé manipulace na 
vodních dílech, např. předvypouštění zásobních prostorů na pod-
kladě dostupných předpovědí vygenerovaných systémem AquaLog 
a byly prověřovány jednotlivé varianty důsledků takových opatření. 
Jiné  komponenty  systému byly nastavovány na  autoregulační 
funkce, závislé buď na poloze hladiny v nádržích, nebo na průtoku 
ve  sledovaných profilech  říční  sítě. Prvním výsledkem provozu 
modelu bylo zdůvodnění poměrně masivního předvypouštění na 
některých vodních dílech, zejména na Březové ve vztahu k ochraně 
Karlových Varů a na Jesenici i VD Horka. Výsledky manipulací byly 
vyhodnocovány modelem HYDROG, který je vodohospodářským 
dispečinkem POH rutinně využíván. 
V závěru „Hry“ se pak projevily důsledky nedostatečné kalibra-

ce modelu, především pro oblast  transformace povodňové vlny 
v poměrně dlouhém úseku toku od Karlových Var po Nechranickou 
přehradu a v určení přítoku z mezipovodí od ústí  říčky Bystřice 
u Ostrova nad Ohří po Nechranice, kde na drobných tocích není 
žádné reprezentativní měření. V důsledku této skutečnosti model 
předpověděl dosažení poněkud nižší hladiny v Nechranické zdrži, 
než byla nakonec dispečinkem Povodí Ohře vypočtena. Takovouto 
diferenci by bylo možné kalibrací modelu podle několika dalších 
reálných událostí, nebo jinými metodami kalibrace, eliminovat.
Jako příklad výsledku simulace je na obrázku 4 uveden na pod-

kladě mapové části modelu hydrogram ovlivněného (červená čára) 
a neovlivněného (zelená čára) průtoku v soutoku Ohře a Odravy, na 
levé straně je pak odpovídající tabelární výstup. Pro jednotlivé kom-
ponenty modelu předmětné VS je takto možné po provedené simu-
laci získat cca stovku takovýchto grafických a tabelárních výstupů 
přímo z uživatelského rozhraní programu. Program umožňuje navíc 
nadefinovat další uživatelské  grafické výstupy. Časové  řady pro 
všechny komponenty systému, např. pro libovolnou výpust a kaž-
dou simulaci, lze odečíst z programem ukládaných časových řad 
ve formátu HEC-DSS, které pro každou simulaci zůstanou uloženy 
v příslušné složce vytvořené programem.

7. Závěr a perspektivy
Závěrem je možné konstatovat, že matematický model vodohos-

podářské soustavy povodí Ohře v programu HEC-ResSim 3.0 plně 
prokázal svou funkčnost a praktickou použitelnost. HEC-ResSim 
3.0 byl prověřen jako velice produktivní a přitom volně dostupný 
modelovací nástroj s perspektivou širokého využití. To se přede-
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vším týká hodnocení tohoto prostředku hledisky vývoje a výzkumu 
nebo výuky předmětů z oblasti hydroinformatiky. Jeho nasazení do 
rutinního provozu vyžaduje tvorbu a údržbu operativní databáze 
vstupně/výstupních údajů, přednostně na bázi HEC-DSS. Tomuto 
účelu  je model řízení v této studii sice přizpůsoben a otestován, 
ale bylo by třeba zajistit i kvazi on-line připojení na měrná místa 
v rámci VS. Ve Spojených státech je program v tomto smyslu stan-
dardně využíván. V budoucnu  se hodláme zaměřit na  zařazení 
programu ResSim do  rámce předpovědního  a řídicího  systému 
vybrané vodohospodářské  soustavy,  kde by vstupy do  systému 
byly pravděpodobnostně generovány, tak aby bylo možno zohlednit 
proces řízení v podmínkách neurčitosti.
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Obr. 1. Celková situace povodí z vizualizačního dispečerského 
prostředí VHD Povodí Ohře s.p.

Obr. 2. Definice pravidel pro povodňové řízení VD Skalka.

Obr. 3. Hydrogram přítoku a odtoku (dole) a graf úrovně hladiny 
VD Skalka, výsledek  simulace.

Obr. 4. Výsledek simulace pro soutok Ohře a Odravy.
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On occasion of the Dispatchers‘ Games held in November 2008 
at premise of the Ohře River Basin Authority, state enterprise, in 
Chomutov, the model of a water management system on the river 
Ohře was tested. The model of the system covers entire basin 
upstream to the dam site of Nechranice reservoir, using the HEC-
ResSim 3.0 program.

The model of was created at the Czech University of Life 
Sciences in Prague, based on the data provided by the Ohře 
River Basin Authority, state enterprise. For sake of presentation, 
the passage of a historical flood was selected. The discharge was 
somewhat increased to amplify risks to the flood prone regions. 
An advice of the optimum flow control of the reservoir system 
Skalka, Jesenice, Horka, Březová, Stanovice and Nechranice was 
given the highest priority.
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Anaerobie – realizace bez zbytečných diskuzí
Společnost HYDROTECH představuje své nejnovější 

instalace anaerobních ČOV, které vznikly ve spolupráci 
s holandskou firmou PAQUES. Použitím IC (Internal Cir-
culation) anaerobních reaktorů se anaerobní technologie 
stává dostupným, rychlým a kompaktním způsobem řešení 
problémů odpadních vod z různých odvětví průmyslu.

ČOV FAME Lovosice
Tuto ČOV realizovala firma HYDROTECH s.r.o. v letech 2008 až 

2009. ČOV zabezpečuje  čištění  technologických odpadních vod 
produkovaných ve výrobní jednotce FAME společnosti PREOL,a.
s. v Lovosicích. Technologické odpadní vody vznikají při procesu 
výroby bionafty. ČOV je kombinací chemického předčištění, anae-
robního stupně (IC – anaerobní reaktor) a aerobního dočištění.

Projektované parametry ČOV:

Průtok odpadních vod:  336 m3/d
Zatížení CHSK Cr :    4 084 kg/d

ČOV HEINEKEN Hurbanovo
HEINEKEN Hurbanovo je se svou produkcí cca 2 miliony hekto-

litrů piva ročně největším pivovarem ve Slovenské republice. Firma 
HYDROTECH, a.s. zrealizovala v roce 2009 rekonstrukci a rozšíření 
stávající ČOV. Rekonstruovaná ČOV  je  kombinací  anaerobního 
stupně (IC – anaerobní reaktor ) a aerobního dočištění. Produkovaný 
bioplyn je spalován v kotelně pivovaru.

Projektované parametry ČOV:

Průtok odpadních vod:    5 068 m3/d
Zatížení CHSK Cr :    15 000 kg/d

ČOV FAME Lovosice

ČOV HEINEKEN Hurbanovo, Slovenská republika – záběr z výstavby

HYDROTECH  s.r.o. • Kopečná 14, 602 00 BRNO • tel: 00420 5 43243430, 432 437 44
fax: 00420 5 43243426 e-mail: info@hydrotech.cz
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Řešení Schneider Electric pro 
rekonstrukci úpravny vody Souš

Úpravna vody se nachází v části obce Desná–Souš, přímo pod 
hrází vodní nádrže Souš. Do provozu byla uvedena v roce 1976. 
Slouží k zásobování pitnou vodou pro oblasti Jablonce, Tanvaldu 
a jako jeden ze zdrojů pro Liberec. Nově projektované parametry 
v rámci rekonstrukce byly zvoleny následovně: výkon 300 l/s a mož-
nost akumulace 2 400 m3 upravené vody.

Proč rekonstruovat?
Hlavním důvodem rekonstrukce úpravny vody Souš, započaté 

na přelomu  let 2006/2007, bylo zvýšení  jejího výkonu a kapacity. 
V neposlední řadě byla navržena také modernizace nádrží a pískovco-
vých filtrů, které se již nacházely na hranici své životnosti. Společně 
s rekonstrukcí  technologie došlo  i k rekonstrukci  elektroinstalace 
včetně elektrických rozvoden a velínu úpravny. Pro dosažení projek-
tovaného výkonu a splnění všech fyzikálně-chemických parametrů 
upravené vody bylo nutné implementovat nový systém automatic-
kého řízení celé technologie. 

Základní kámen moderní technologie: spolehlivé 
řízení
Pro řízení celého technologického procesu byl vybrán výkonný 

a spolehlivý řídicí systém Modicon Premium společnosti Schneider 
Electric. Právě on je vhodný pro řízení středních až velkých techno-
logií. Z pohledu řízení je technologie úpravny vody Souš rozdělena 
do šesti provozních souborů – technologických celků. Každý z nich 
je řízen samostatným blokem PLC Modicon Premium s možností 
lokálního ovládání pomocí grafického dotykového panelu Magelis 
Schneider Electric (vyhodnocen jako produkt roku 2008 časopisem 
Control Engineering Česko). 
Dálkové monitorování a ovládání pomocí SCADA systému Vijeo 

Citect (instalovaného ve velínu úpravny) pak přináší požadované 
zvýšení provozní spolehlivosti celé technologie, stejně jako velmi 
efektivní najíždění jednotlivých provozních souborů. Vijeo Citect – 
plně integrovaný HMI / SCADA software Schneider Electric – nabízí 
řešení pro řízení nejen rozsáhlých technologických procesů (např. 
kompletních dispečinků),  ale  i jednoduchých  aplikací  s jednou 
samostatnou operátorskou stanicí. Vijeo Citect pracuje s architek-
turou Client-Server, čímž je zaručen jak vysoký výkon a integrita 
dat, tak dobrá rozšiřitelnost již instalované konfigurace.
Jednotlivé procesní stanice řídicího systému Modicon Premium 

jsou propojeny dnes nejrozšířenější průmyslovou sběrnicí Modbus 
TCP (jde o Modbus na Ethernetu).

Úspora času a nervů
Při vývoji aplikace řízení ve vývojovém prostředí Unity Pro (PLC) 

a vizualizaci ve Vijeo Citect (SCADA) bylo využito chytrého vývojo-

vého nástroje (součást Vijeo Citect). Ten umožňuje provést statický, 
případně dynamický import proměnných (včetně jejich atributů) 
z vývojového prostředí do vizualizačního  softwaru a následnou 
synchronizaci těchto dvou databází (PLC a SCADA). Protože není 
nutná deklarace proměnných na dvou místech, představuje  toto 
řešení úsporu času nejen při vývoji aplikace, ale i při jejím samot-
ném odlaďování na místě. To vše při současném zamezení možnosti 
vzniku chyb. V praxi se tak opět ukázaly výhody nasazení řídicího 
i SCADA systému od jednoho dodavatele. 

Vijeo Citect: SCADA systém přátelský k „nadřízeným“
Mezi nesporné výhody pro uživatele výše popsaného řešení patří 

zejména připojitelnost SCADA systému Vijeo Citect k nadřazeným 
systémům – Vijeo Historian  a dále  tzv. MES  systémům  (modul 
Ampla Citect) s návazností na podnikové informační systémy (např. 
SAP nebo Oracle). To umožňuje projektantům a technologům, 
stejně  jako manažerům provozních  společností  získávat on-line 
i historická data z procesu úpravy vody.  Jejich následná analýza 
slouží jako podklad k návrhům další optimalizace provozu s cílem 
snížení provozních nákladů při dodržení všech parametrů upravené 
vody (spotřeba chemikálií a el. energie, eliminace neplánovaných 
odstávek technologie apod.). V praxi to znamená, že tým projek-
tantů a technologů, který navrhnul technologii úpravny vody, má 
k dispozici  zpětnou vazbu  (při použití  standardních MS Excel, 
Internet Explorer). Může si ověřit fungování navržené technologie 
a případně přistoupit k jejímu doladění. Při návrhu dalších podob-
ných technologických provozů pak slouží takto získaná, zpracovaná 
a ověřená data jako skvělý odrazový můstek. 

Moderní úpravna vody si komfortní provoz zaslouží
SCADA systém Vijeo Citect skýtá ještě jednu podstatnou výhodu 

– práce v něm nevyžaduje specifickou znalost programování. Stává 
se vhodným nástrojem k rychlému odstranění příčiny poruch nebo 
technologických problémů. 
Například  i pracovníci  obsluhy  a údržby,  resp.  technologové, 

mohou využít procesní  analyzátor,  integrovaný do Vijeo Citect. 
S jeho pomocí dokáží sledovat a následně vyhodnocovat technolo-
gické hodnoty (teploty, průtoky, pH atd.) v návaznosti na jinou ana-
logovou nebo binární proměnnou, resp. na alarmovou událost.
Pokud je prováděna rekonstrukce jen části technologie nebo je 

tato prováděná za plného provozu, vyvstává nutnost zajistit komu-
nikaci  vizualizace  se  stávajícími  řídicími  systémy  třetích  stran. 
V těchto případech každý uživatel ocení možnost využít některý 
z více než stovky komunikačních driverů integrovaných do Vijeo 
Citect. Vijeo Citect je schopen komunikovat se všemi standardními 
řídicími systémy na trhu.
Vzdálený přístup ke všem nebo pouze vybraným  informacím 

a grafickým obrazovkám umožňuje  technologie web klient  s pří-
stupem přes běžný internetový prohlížeč, dle konkrétních uživa-
telských práv.

Pod taktovkou řídicího systému Modicon 
Premium pracují na moderní úpravně vody 
Souš také další přístroje dodané společností 
Schneider  Electric  –  frekvenční měniče, 
softstartéry,  stykače,  jističe atd. Spolehlivě 
pracují.

Ing. Jan Bartůšek
Ing. Vladimír Maier

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum

tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com

www.schneider-electric.cz
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Voda ve správných rukou

Maximum z vaší energie

Schneider Electric přináší komplexní a ověřená 
řešení pro čistírny odpadních vod, úpravny 
pitné vody a vzdálené stanice.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum - Tel.: 382 766 333
www.schneider-electric.cz

 Monitorování a řízení rozvodů VN a NN

 Čerpání s frekvenčními měniči

 Automatizace technologických procesů 
(100% záloha)

 Vzdálený a/nebo místní dohled 
(SCADA, dispečink)

 Kamerové a zabezpečovací systémy

 Optimalizace investičních a provozních 
nákladů

 Rychlý a expertní návrh s využitím 
typizovaných objektů

 Bezpečný a bezporuchový provoz

 Jednoduchá údržba a modernizace

 Profesionální služby
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Schválená podpora a alokace dle oblastí podpory OPŽP v milionech Kč (září 2009)

Operační program Životní prostředí – evropské fondy pro vodu, vzduch a přírodu

V letech 2007–2013 se díky Evropské unii investuje do zlepšování životního prostředí v České republice 
5,2 miliard eur. Operační program Životní prostředí rozdělil od září 2007 už 42,7 miliard korun.

Nejvíce peněz míří
do vodohospodářské infrastruktury

Největší objem fi nančních prostředků v Ope-
račním programu Životní prostředí, konkrétně 
z Fondu soudržnosti, putoval do 308 projektů 
na zlepšení vodohospodářské infrastruktury 
(výstavba a rekonstrukce čistíren a kanaliza-
ce). Celková výše dosud schválené dotace 
dosáhla 25,7 miliard korun. Nejvíce projektů 

z prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní se 
realizuje ve Středočeském kraji. 
Podporu přirozených rozlivů v nivních plo-
chách, budování a obnovu retenčních prostor, 
revitalizaci vodních toků a mokřadů, výstavbu 
poldrů a opatření k ochraně proti vodní erozi 

řeší OPŽP v rámci prioritní osy 6, oblast pod-
pory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.
Za první dva roky fungování OPŽP bylo k rea-
lizaci schváleno 559 projektů s celkovou výši 
podpory 3 miliardy korun. Podrobnosti k roz-
ložení podpory mezi kraje a oblasti podpory 
ukazuje tabulka a graf.

Tzv. Finanční model – Finanční model pro 
vlastníky a provozovatele vodohospodář-
ské infrastruktury – byl zveřejněn v červenci 
2008 a jeho použití je povinné u některých 
projektů spolufi nancovaných v rámci fondů 
EU prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí (dále jen OPŽP). Jeho tvorba 
byla reakcí na požadavky Evropské komise ve 
vztahu k tvorbě cen pro vodné a stočné tam, 
kde jsou soukromoprávní provozovatelé VH 
infrastruktury, která je dotována z veřejných 
prostředků. Finanční model vyvolává v obo-
ru vodovodů a kanalizací silné emoce, které 
jsou ovšem většinou založeny na mýtech, 

resp. ne úplném pochopení. Tento článek se 
snaží vyvrátit nejčastější mýty týkající se tohoto 
nástroje.

1. Finanční model určuje výši cen pro vodné 
a stočné alespoň na 5 let dopředu.
Finanční model neurčuje skutečnou závaznou 
výši cen pro vodné a stočné, pouze plánova-
nou výši. Smluvně nastavená pravidla pak 
určují skutečnou výši cen dle několika faktorů: 
závazný strop nebo maximální výše určitých 
nákladových položek provozovatele; vývoj 
cenových indexů; skutečná výše nákladových 
položek, jejichž výši provozovatel nemůže 

ovlivňovat; a skutečně dodaný objem vody. 
Tímto jsou jasně předem nastaveny podmínky, 
za kterých lze případně navýšit ceny. 

2. Finanční model diktuje vlastníkům výši 
nájemného.
Finanční model neurčuje výši nájemného, pou-
ze kontroluje, zda systém vodovodů a kanali-
zací dlouhodobě vytváří dostatek fi nančních 
zdrojů k zajištění jeho udržitelného fungování. 
Výši nájemného určuje nadále vlastník vodo-
hospodářské infrastruktury. Evropská komise 
má obavy o udržitelnost fungování oboru, 
a proto vyžaduje tuto kontrolu.

V čem je „Finanční model“ strašák?
Mýty a fakta v cenotvorbě
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Schválená výše podpory v OPŽP – oblast podpory 1.1 a 1.2 (v Kč)

celková výše podporycelkové náklady projektu

Oblast 
podpory

Počet 
projektů

Celkové 
náklady 

projektů

Celkové 
uznatelné 

náklady

Podpora 
ERDF/FS

Příspěvek 
SR/SFŽP

Celková 
schválená 

výše podpory

Celková 
alokace 

OPŽP

Alokace 
k vyčerpání

Alokace 
k vyčerpání 

v procentech

1.1.+ 1.2. 291 36 299 28 607 24 009 1 458 25 468 50 535 25 067 49,60

1.3. 17 302 291 248 14 262 2 680 2 418 90,22

6.4. 559 3 440 3 319 2 717 270 3 000 6 015 3 015 50,12

Celkem 867 40 041 32 217 26 974 1 742 28 730 59 230 30 500 51,49

Legenda:  Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
 Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody

Zneškodňování odpadních 
vod v obcích do 2000 EO

V řadě případů se ukazuje, že hlavním limitují-
cím faktorem rozvoje obcí se stává nedostateč-
ná úroveň jejich vodohospodářské infrastruk-
tury. Zejména nakládání s odpadními vodami 
se dostává do kolize s přísnými požadavky na 
ochranu životního prostředí.
Požadavky týkající se ochrany vod navíc nejsou 
s ohledem na unikátní polohu České republi-
ky jen regionální otázkou, ale v širších souvis-
lostech ovlivňují významná evropská povodí 
Labe, Odry a Dunaje. MŽP proto připravilo 
příručku s názvem Zneškodňování odpadních 
vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. 
Příručka je dostupná na www.opzp.cz

Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

fond_vodnihosp.indd   2 1.10.2009   15:54:53
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Operační program Životní prostředí – evropské fondy pro vodu, vzduch a přírodu

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

3. Finanční model diktuje cenu pro vodné 
a stočné, a tím rozbíjí cenovou solidaritu 
mezi vlastníky vodovodů a kanalizací.
Jak je uvedeno výše, Finanční model neurčuje 
výši cen, tuto funkci naplňují smluvní pravi-
dla. Státní fond životního prostředí (dále jen 
SFŽP) zveřejnil nezávazný vzor takových pra-
videl (spolu s výpočtovým souborem vytvoře-
ným v aplikaci MS Excel) v podobě tzv. vyrov-
návacího nástroje. Tato pravidla umožňují 
„vyrovnávací platbu“ mezi provozovatelem 
a vlastníkem tak, aby výsledné ceny mohl určit 
vlastník vodohospodářské infrastruktury – a to 
zejména z důvodu udržení cenové solidarity. 
Pravdou ovšem zůstává, že Finanční model 
přináší značnou průhlednost tam, kde má více 
vlastníků jednu (stejnou) cenu.

4. Finanční model znamená snížení zisku 
soukromých provozovatelů natolik, 
že to je likvidační.
Zisky soukromoprávních provozovatelů v ČR 
jsou velice různorodé. Ačkoliv od roku 2004 
cenové předpisy vyžadují určení výše přimě-
řeného zisku na základě návratnosti vložené-
ho kapitálu, nebyl ve skutečnosti způsob jeho 
výpočtu stanoven. V některých případech 
vložili investoři do provozních společností
minimální kapitál – a v těchto případech umož-
ňuje použití Finančního modelu generovat 
pouze odpovídající plánovaný zisk (např. ve 
výši okolo 3 % z obratu). V jiných případech 
investoři zaplatili značné sumy za koupi pro-
vozních společností. V takovýchto případech 
Finanční model vyčísluje jejich vložený kapitál 
– a z něho vyplývající zisk může být značný 
(např. více než 15 % z obratu). Finanční model 
dále ještě počítá se ziskem, který je nutný 
generovat z titulu fi nancování obnovy existují-
cího majetku provozovatele, a zajistí vždy, aby 
provozovatel vytvářel dostatečný zisk k zapla-
cení svých daňových povinností vůči státu.

5. Finanční model není v souladu 
s obecnými cenovými předpisy.
Základní koncepce Finančního modelu vychá-
zí z platné vyhlášky k zákonu o cenách. Tzv. 
vyrovnávací nástroj (viz mýtus 3) jde v někte-
rých ohledech nad rámec cenového výměru, 
ale není s ním v nesouladu. Zejména od roku 
2009 je tento stav jasný: postup OPŽP je expli-
citně zmíněn v cenovém výměru Ministerstva 
fi nancí jako postup, který je plně v souladu 
s cenovými předpisy. Navíc Ministerstvo fi nan-
cí aktivně spolupracuje s resortem životního 
prostředí ve snaze sjednotit přístup výpočtu 
přiměřeného zisku u všech provozovatelů 
vodovodů a kanalizací v dalších letech.

6. Finanční model je natolik složitý, že ho 
nikdo, kromě jeho tvůrců, nemůže používat.
Největší provozní společnosti v ČR jsou velké 
podniky a navíc členové mezinárodních usku-
pení. Z procesu testování Finančního modelu 
je známo, že pro tyto silné hráče nepředstavuje 
Finanční model žádnou nepochopitelnou „čer-
nou skřínku“. Nicméně SFŽP a MŽP zveřejnily 
již jednodušší verze modelu. Dostupné jsou na 
www.opzp.cz v sekci Pro žadatele a příjemce.

7. Finanční model nelze aplikovat bez 
aktualizace fi nanční analýzy, a tím i rizika 
snížení podpory z OPŽP.
Finanční analýza je způsob určení výše pod-
pory z OPŽP pro vodohospodářské (a další) 
projekty. Tuto analýzu je nutné aktualizovat po 
výběru zhotovitele, na konci realizace projektu 
a pak průběžně v průběhu prvních let fungo-
vání dotované infrastruktury (tento způsob 
monitoringu vyžaduje Evropská komise). Je 
málo pravděpodobné, že by mohlo dojít k vra-

cení dotace či její části právě z důvodu rozpo-
ru mezi Finančním modelem a fi nanční analý-
zou. Tuto skutečnost potvrzuje analýza desítek 
reálných projektů.

8. Na Slovensku Finanční model není. 
Když ho Slováci nepotřebují, proč musí být 
u nás?
Evropská komise dlouhou dobu blokovala 
schválení OPŽP v ČR kvůli obavám ze způsobu 
zapojení soukromých provozovatelů do české-
ho vodárenství. Míra soukromého vlastnictví 
provozních společností je v ČR výrazně větší 
než na Slovensku. Navíc Slovensko má regulá-
tora, který již několik let umožňuje pouze mini-
mální navýšení cen pro vodné a stočné. 

9. Aplikace Finančního modelu představuje 
diskriminaci vůči oddílnému modelu 
provozování – proč není nic podobného 
u ostatních provozních modelů?
Finanční model reaguje na hlavní obavu 
Evropské komise a její podmínky pro uvolnění 
dotací. Protože oddílný model (tj. model, kdy 
provozovatel najímá infrastrukturu od munici-
pálního vlastníka) je v ČR rozšířeným způso-
bem provozování a míra zapojení soukromých 
investorů do tohoto modelu je velmi vysoká, 

bylo logicky nutné začít s úpravou právě toho-
to modelu provozování. MŽP a SFŽP připra-
vují obdobný nástroj i pro ostatní provozní 
modely. 

10. Nic takového neexistuje jinde na světě, 
proč tedy u nás ano?
Není to pravda. V jiných hospodářských 
odvětvích v ČR ( jako je např. energetika nebo 
telekomunikace) jsou uplatněny srovnatelné 
postupy regulace, včetně fi nančních mode-
lů. Obdobně se postupuje i v jiných zemích 
Evropské unie i mimo ni. Samozřejmě neexis-
tuje země s naprosto identickým přístupem 
uplatňovaným v OPŽP, ale všechny jeho prvky 
jsou běžné v regulovaných síťových odvětvích.

 Harmonogram výzev 
 Operačního programu Životní prostředí

 Prioritní osa / oblast podpory termín příjmu žádostí v roce 2009

1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
 a snižování rizika povodní
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – aglomerace pod 2 000 EO říjen–listopad
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody – výstavba a dostavba 
 (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících 
 objektů sloužících veřejné potřebě  říjen–listopad
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 
 ochrany říjen–listopad
1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých 
 protipovodňových opatření říjen–listopad

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny říjen–listopad

 Pro velké projekty (nad 25 mil. eur) v ose 1 probíhá příjem žádostí do poloviny prosince.
 Další podrobnosti k harmonogramu a obsahu výzev na www.opzp.cz v sekci Nabídka podpory.

Kořenová čistírna v jihočeské obci Cep 
– jeden z prvních dokončených projektů 
v oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod.

fond_vodnihosp.indd   3 1.10.2009   15:54:54
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www.grundfos.com/water-utility

Požadovanou kvalitu a parametry vody 
Vám zajistí kompletní systémy Grundfos 
Alldos s nízkými provozními náklady.

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠE 
PROJEKTY…    

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.   + 420 585 716 111

DOPRAVA VODY

DEZINFEKCE VODY

MĚŘENÍ A REGULACE

Využijte naše odborné znalosti a 
získejte jistotu dodávky kvalitní 
vody s nižší spotřebou energie 
a chemikálií.   Na základě Vašich 
požadavků navrhneme kompletní 
dávkovací systém, který bude 
plně odpovídat Vašim požadav-
kům a podmínkám včetně plné 
kompatibility s PLC a SCADA.

Volejte +420 241 080 355pro více informací o dávkovacích systémech.

Dosing_WT_CZ_DONE.indd   1 15-04-2009   13:27:18
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Obnova rybníků, mokřadů 
a úprava odvodnění  
ke zvýšení retence vody  
na zemědělských 
pozemcích v pramenné 
oblasti Cidliny na Jičínsku
Mojmír Soukup, Marek Nechvátal 

Klíčová slova
pramenní oblast – retence vody – odvodnění zemědělských půd – 
mokřady – rybníky 

Souhrn 
Na vybraných plochách v zemědělsky obhospodařované části 

pramenné oblasti Cidliny (okr. Jičín) byly analyzovány půdní, 
ekologické, hospodářské a odtokové poměry a na základě výsledků 
analýzy byla navržena opatření ke zlepšení hospodaření vodou na 
pozemcích a pro zvýšení ochrany pozemků. V rámci této analýzy 
byla vyhodnocena ekologická stabilita území, propustnost půd 
(měřen koeficient nenasycené hydraulické vodivosti) a stanoveny 
hloubky nepropustného podloží u půdních profilů stávajících 
odvodňovacích systémů. Pro zlepšení odtokových poměrů a zvýšení 
ochrany pozemků a krajiny v této zemědělsky využívané pramenní 
oblasti byla navržena lokální obnova vodních ploch, mokřadů 
a tůní a úprava odtoku stávajících odvodňovacích systémů, která 
umožňuje zvýšení retence vody v horní části povodí Cidliny.

u

Úvod
V druhé polovině 20. století byl u nás vytyčen hospodářsko-po-

litický úkol  zajistit  potravinovou  soběstačnost  státu. Proto byla 
postupně realizována četná opatření s cílem rozšířit plochu orné 
půdy, zlepšit výrobní podmínky a posílit výkonnost zemědělství. 
Něco z tohoto záměru se povedlo, něco ne. Např. byla rozšířena 
plocha orné půdy na úkor plochy trvalých travních porostů a byla 
zrušena některá velmi účinná hydrologická a ochranná opatření 
v zemědělsky obhospodařované krajině. Ke zlepšení vodních pomě-
rů pozemků bylo  realizováno  systematické odvodnění, přestože 
optimální úpravy, zvláště v oblastech těžkých půd, mohly být řeše-
ny jednoduššími zásahy, např. povrchovými příkopy, sporadickým 
odvodněním aj. Značnou chybou, s ekologicky negativními dopady, 
především na jakost vod a krajinu, bylo zrušení mnoha cenných 
prvků v krajině: např. polních mezí, zatravněných průlehů, mokřa-
dů a rybníků. Ekologické požadavky byly formulovány až později, 
a tak došlo k úpravám a k vývoji území bez náležité koordinace 
ochranných a ekologických cílů. 
První pokus o obnovu krajinných funkcí lze nalézt v koncepci 

územního  systému ekologické  stability – ÚSES. Ten byl vesměs 
zpracován až na úroveň generelů a je platným podkladem územní-
ho plánování. Tento plán by měl být respektován při řešení všech 
krajinných úprav. V posledních přibližně  20  letech  se  využití 
pozemků a způsoby hospodaření značně proměnily. Přitom nelze 
říci,  že bylo vždy naplněno očekávání,  tj.  že by  se hospodaření 
jednoznačně změnilo k lepšímu. Ani dotační tituly, např. na zatrav-
nění a zalesnění pozemků, se nesetkávají vždy s úspěchem, neboť 
se tato ochranná opatření nedaří situovat tam, kde je jich v krajině 
nejvíce zapotřebí, a nejsou-li prováděna koncepčně, nelze očekávat 
ani lepší výsledky. 
Zemědělské hospodaření odráží ekonomické podmínky dané trž-

ními podmínkami, např. odbytovými a je ovlivňováno samozřejmě 
také dalšími regulativy, včetně směrnic Evropského společenství. 
Ve sféře vodního hospodářství je to především rámcová směrnice 
2000/60/ES, která upravuje  činnost Společenství v oblasti  vodní 
politiky. Další  změny nastaly ve  struktuře krajiny,  v zastoupení 
plodin v osevních postupech a při delimitaci kultur. Hospodaření 

na pozemcích často  ztrácí  tradiční  agronomické přístupy, např. 
respektování osevních postupů, které by byly sestavovány v zájmu 
udržení půdní  struktury  a obohacení půdního profilu. Také na 
Jičínsku byly provedeny mnohé úpravy  jednostranně či  špatně. 
Zajisté, že změny místy nabývají většího či menšího rozsahu, ale 
vždy se promítají do stavu a zvláště odtokových poměrů povodí. 
Tato situace přináší hned několik otázek, např.: 
-  Jak se hospodářské a klimatické změny promítají do funkce stá-
vajících vodohospodářských děl? 

-  Je možná revitalizace vodních toků a hydro-melioračních staveb, 
jimiž byly podmínky s ohledem na pěstované plodiny upraveny? 
Dříve  realizovaným melioračním opatřením nelze  upřít  ani 

přínos pro  zemědělství,  zvláště při nadměrném nasycení půdy 
vodou v obdobích  zvýšené  srážkové  činnosti,  chrání  pozemky 
proti vodní erozi. Je však zajištěno optimální hospodaření s vodou 
i v době sucha? 
Je evidentní, že v krajině je žádoucí snížit povrchový odtok a toho 

lze dosáhnout mimo  jiné  také  i posílením  retenční  schopnosti 
povodí a převodem části povrchového odtoku v odtok podzemní 
(hypodermický). Podle zákona o vodách 251/2001, vlastníci pozem-
ků dnes vlastní i odvodňovací detail, zatímco hlavní odvodňovací 
zařízení spravuje stát prostřednictvím správců. I tento stav přináší 
jisté problémy. Stále totiž zůstávají příliš velké pozemky v povodí, 
které  jsou  ohroženy  erozí. A změny v pěstovaných plodinách? 
V posledním desetiletí byla např. výrazně snížena plocha pěsto-
vání cukrové řepy, a právě kvůli ní byly kdysi zrušeny nemnohé 
rybníky. Je tedy na místě přistoupit k obnově rybníků a mokřadů, 
včetně jejich litorálních částí. Také se v rámci nových energetických 
výhledů prudce rozšířila plocha pěstování řepky, a to zajisté na úkor 
jiných plodin, atd.
Pro vlastníky jsou některé meliorační stavby „břemenem“, jimž 

zcela nerozumí, např. je to podzemní odvodnění, které bylo prove-
deno sice systémově, ale bez přímé vazby k vlastníkům pozemků 
a jen s odvodňovací funkcí. Vzhledem k životnosti těchto systémů 
(40 let) lze odhadovat, že stavby budou dožívat, resp. že si, dříve či 
později, vyžádají nákladné opravy a rekonstrukce. Tyto problémy 
je nutno řešit nejen v povodí Cidliny, ale i v ostatních pramenných 
oblastech ČR. Při úpravě odtokových poměrů v povodích je třeba 
vzít v úvahu také změny srážek a celkového odtoku, k nimž může 
dojít  v důsledku případných klimatických změn  (Hladný, 1996; 
Soukup, 2004). Výstupem projektu QF 4124 „Ochrana vod v odvod-
něných pramenných oblastech“ je návrh metodiky biotechnických 
opatření v pramenných oblastech (2008). V současné době je v tom-
to povodí řešena etapa „výzkumného záměru“ VÚMOP v.v.i. (VZ 
MZe 00027049004/2008).  
V horní  části  povodí Cidliny  byly  vybrány  typické  lokality, 

v nichž byla provedena měření odtokových poměrů a byl vypraco-
ván návrh biotechnických opatření. Tento příspěvek navazuje na 
publikovaný článek (VH 8/2007) a uvádí další výsledky a opatření, 
jimiž lze dosáhnout zvýšení retence vody v povodí. 

Charakteristika povodí a lokalit, metody a návrh 
řešení
Ke studiu odtokových poměrů pramenných oblastí byla vybrána 

horní část povodí Cidliny (okr. Jičín). Poznámka: projekt zahrnuje 
také další lokality v povodí Cerhovického potoka (okr. Beroun) 
a v povodí vodního toku Žejbra (okr. Chrudim). Cidlina (č. hydrol. 
povodí 1-04-002) pramení v Košově a odtéká jihovýchodním smě-
rem do středního Polabí. Horní část povodí (pramenná oblast) se 
nachází na relativně prudkých a zalesněných svazích kopců Tábora 
(682 m n. m) a Košova  (620 m n. m). Cidlina dále protéká mírně 
zvlněnou  zemědělsky  intenzivně využívanou krajinou  Jičínské 
kotliny. V horních polohách vystupují kopce tvořené krystalinikem. 
V níže položené střední části povodí je geologické podloží tvořeno 
převážně českou křídovou tabulí s ojedinělými sopečnými intruse-
mi (např. Zebín, Veliš aj.). Půdy jsou vesměs překryty kvartérními 
sprašovými pokryvy. Ve východní části území leží Chráněná oblast 
přirozené akumulace vod – CHOPAV. Zemědělské půdy jsou tvořeny 
převážně sprašovými pokryvy, místy vystupují také půdy ovlivněné 
starším geologickým podložím. Ve střední části povodí jsou pozem-
ky odvodněny. Rozsah odvodnění se v jižním směru zvyšuje, až 
dosahuje 60 % plochy zemědělského půdního fondu. 
K analýze odtokových poměrů, posouzení stavu staveb odvod-

nění a návrhu opatření byly v pramenné oblasti Cidliny vybrány 
následující lokality:
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•  lokalita Doubravice 
•  lokalita u Soběrazi
•  lokalita u Čejkovic
•  lokalita Hubálov

Lokalita Doubravice se nachází na jižním úpatí kopce Tábora. 
Hnědé půdy jsou místy méně propustné a trpí sezónním zamokře-
ním – proto byly pozemky odvodněny. Z hlediska propustnosti půdy 
jsou zde zastoupeny hydrologické skupiny půd B, která převažuje, 
C,  a ojediněle  i D. Před odvodněním  to byly pozemky s lučními 
enklávami (průlehy) v údolnicích, polní cesty s příkopy a několik 
mokřin a příkopů. Voda je odváděná Doubravickým potokem, který 
nyní napájí rybník Hluboký. Dříve tekl potok dosud znatelným kory-
tem do zrušeného a v současné době opět obnoveného Jezuitského 
rybníka. Pozemky této lokality byly odvodněny v r. 1977 (45 ha). 
Odvodnění svahových pozemků se sklonem 4–8 % bylo provedeno 
trubkovou drenáží. Hloubka drénů je cca 0,8 m při rozchodu drénů 
8–12 m. Svahové pozemky byly sceleny do velkých bloků a meze 
rozorány. V dolní části lokality je voda odváděna poškozeným „trub-
ním kanálem“. Odvodněním byly částečně poškozeny vegetační 
i vodní biotopy a byla poškozena migrační síť. 

Lokalita Soběraz leží  v severovýchodní, mírně  sklonité  části 
povodí Cidliny. Pozemky s jižní expozicí klesají v mírném sklonu 
podél  vodoteče.  Půdní  a geologické poměry  jsou obdobné  jako 
u předchozí lokality. Pozemky jsou ze 40 % odvodněny trubkovou 
drenáží plošného typu a jsou intenzivně zemědělsky využívány. 

Lokalita Čejkovice se nachází na pozemcích mezi vrchem Veli-
šem, Vokšicemi, Čejkovicemi a Jičínem. Vodním tokem odvodňu-
jícím území je potok Porák, který se pod obcí Čejkovice vlévá do 
Cidliny. Zemědělské pozemky byly téměř v celé ploše odvodněny 
plošnou drenáží (celkem 40 ha). Drenáž je zaústěna do příkopu. 
Rozchod sběrných drénů je 9–13 m. Propustnost hnědých půd je 
velmi nízká. Část lokality tvoří dráhu menšího letiště. 

Lokalita Hubálov. Pozemky byly odvodněny trubkovou drenáží 
plošného typu (celkem 34,6 ha). Rozchod sběrných drénů je 9 až 
13 m. Propustnost hnědých půd  je  rovněž nízká. Pozemky  jsou 
v současné době užívány především jako orná půda. 
Vybrané lokality jsou typickým představitelem odvodněných půd 

pramenné oblasti Cidliny. Za účelem posouzení návrhu parametrů 
staveb odvodnění a biotechnických opatření byl na lokalitách Čej-
kovice a Hubálov měřen koeficient hydraulické vodivosti půd a bylo 
provedeno stanovení hloubky nepropustné vrstvy pod drenáží.

Návrhy opatření na lokalitě Doubravice
Varianta A – funkce odvodňovacích systémů je zachována pouze 

v centrální části lokality. V místě navrženého travního průlehu bude 
její funkce částečně omezena soustavou podzemních retardačních 
prvků (foto 1). Trubní kanály v dolní části lokality jsou nahrazeny 
otevřeným příkopem. Povrchový odtok je snížen navrženým sou-
borem hydrologicky účinných zasakovacích travních pásů. Pásy se 
zvýšenou schopností infiltrace snižují celkovou délku sklonitých 
zorněných pozemků na  cca  100  –  150 m  a snižují  erozi  půdy. 
Návrh  spočívá v použití  4 druhů opatření, nejvýznamnější  jsou 
zasakovací  travní pásy,  retardace odtoku a obnova vodní nádrže 
–  rybníka  Jezuitského. Soubor opatření  lze  charakterizovat  jako 
ekologickou a hydrologickou stabilizaci území. Opatření spočívají 
v optimálním umístění zatravněných pásů doplněných dřevinnou 
výsadbou. Travní pásy jsou situovány v hydrologicky namáhaných 
částech,  a to  v zájmu posílení  krajinně-ekologických parametrů 
území. Subvarianta varianty A plně respektuje další krajinné funk-
ce, zachovává konvenční zemědělství a snižuje plochu orné půdy. 

Varianta B – představuje soubor opatření, jimiž je snížen povrcho-
vý odtok a je řešena eroze půdy. Rozdíl řešení variant B od A spočívá 
v polohovém umístění opatření. V několika vhodných místech je 
navržena také retardace drenážního odtoku (podle TNV 75 4221). 
Úpravou výšky drenážního odtoku je snížena intenzita odvodnění. 
V jižní části jsou trubní kanály doporučeny ke zrušení a nahrazeny 
otevřenými příkopy. V období sucha lze do střední části lokality při-
vést vodu z Doubravického potoka k závlaze. Zemědělské operace 
je nutno provádět ve směru vrstevnic. 

Varianta C –  návrh  opatření  spočívá  v revitalizaci  lokality, 
tj.  v návrhu  extenzivního  způsobu  využívání.  Především  jde 
o zatravnění  tam, kde dochází k soustřeďování povrchové vody. 
V dolní části lokality je navržen mokřad a mokřadní tůně. Původní 
zamokření pozemků bylo způsobeno pramennými vývěry a nikoliv 
vysoko položenou hladinou podzemní vody. Po zachycení pramen-
ných vývěrů řízenými jímkami bude možné zemědělské pozemky 

využívat i po zrušení drenáže.
Varianta D  –  je navržena  jako krajní  řešení. Zalučnění 50 %, 

resp. 100 % zemědělsky využívané plochy. Oba návrhy by zname-
naly  totální změnu hospodaření, která není z hlediska vlastníků 
pozemků možná a de facto by znamenaly pastevní hospodářství. Při 
realizaci by došlo také k zachycení pramenných vývěrů a k postup-
nému útlumu drenáže.

Návrh opatření na lokalitě Soběraz
Povrchový odtok  je  snížen  souborem hydrologicky účinných 

zasakovacích travních pásů, které jsou umístěny podél vrstevnic 
(obr. 1). V jihozápadní části lokality je navržen zatravněný průleh 
(zeleně šrafováno).

Návrhy opatření na lokalitě Čejkovice
Varianta A –  Lokalita  je  téměř  celá  odvodněna.  Vzhledem 

k malé  propustnosti  půdy  je  doporučeno nahrazení  některých 
svodných drénů otevřenými příkopy. V nejnižších místech, podél 
příkopů budou pozemky zatravněny. Na části odvodňovací sítě je 
doporučeno  instalovat  retardační opatření podle TNV 75 4221. 
Jedná se o instalaci regulačních prvků systému podzemní retardace 
drenážního odtoku, které omezí odvodnění a prakticky 2x zvyšují 
rozchod drénů. 

Varianta B  – na části pozemku  lze  zaslepit drenážní  systémy 
a obnovit luční porosty. V budoucnu lze uvažovat i o obnově his-
torického, kdysi významného rybníka Poráku, rybník je z větší části 
však zanesen sedimenty. 
Varianty navazují na zpracovaný projekt  revitalizace v povodí 

dosud neuskutečněné revitalizace povodí Malého a Velkého Poráku 
(I. Suchara), který dosud nebyl realizován.

Na lokalitě Hubálov byla navržena rekonstrukce odvodňovacího 
systému podle TNV 75 4221. Pro část systému je navržena retardace 
drenážního odtoku, která zlepší vláhové podmínky odvodněných 
pozemků. 
U všech  lokalit  byl  odtok hodnocen metodou  topografického 

indexu (Beven, 1997) a metodou CN křivek, kterou v USA zavedla 
Služba na ochranu půdy a pro naše podmínky ji upravil M. Janeček 
(2002). Metoda hodnotí odtok na základě způsobu hospodaření 
a podílu  jednotlivých opatření na daných  lokalitách.  Jednotlivé 
varianty návrhu opatření byly hodnoceny  také z hlediska  jejich 
funkce v rámci územního  systému ekologické  stability. Vliv na 
ekologickou stabilitu krajiny byl hodnocen stupněm ekologické sta-
bility a prostorovou heterogenitou (Soukup M., Sklenička P., Eichler 
J., Zuna  J.,  2007). S ohledem na  relativně homogenní  charakter 
území a „zjednodušení“ krajinné mozaiky v průběhu 2. poloviny 
20. století, byl pro posouzení krajinně-ekologického efektu opatření 
použit index prostorové heterogenity, který byl vypočten na základě 
Shannonova indexu (Shannon and Weaver 1949; Magurran 1988, 
Soukup M., Sklenička P., Eichler J., Zuna J., 2007). 

Výsledky a diskuse
a) Výsledky měření koeficientu nenasycené hydraulické vodi-

vosti  infiltrometrem a Dekagonem jsou uvedeny v tab. 1. 
Měření koeficientu nenasycené hydraulické vodivosti bylo pro-

vedeno infiltrometrem a aparaturou Dekagon na dvou lokalitách, 
celkem na čtyřech místech v hloubce 0,3 m. Další měření infiltrace 
provedl Hejnák  J.  (2007). Toto měření bylo provedeno v jiných 
hloubkách za účelem stanovení hloubky nepropustného podloží. 
Výsledky měření koeficientu se liší, neboť aparatury mají jiný prů-
měr a měří v podstatě  jinou plochu,  resp. plochu s otiskem  jiné 
matrice dané struktury půdy. Hodnocení výsledků vede k těmto 
závěrům:

Lokalita Datum 
Infiltrometr 0,10m

Datum
Decagon ø 0,03 m

K (m.den-1) K (m.den-1) 

Čejkovice
2.8.06 1,931            (1)

0,571            (2)
14.4.05
23.6.05

0,014; 0,001; 0,000 (1)
0,052; 0,036; 0,023 (2)
0,019; 0,162             (2) 

Hubálov

23.8.06 0,189; 0,005 (1)
0,498; 0,611 (2) 3.5.05 0,004; 0,011; 0,015  (1)

19.10.06 0,630            (1)

23.5.07 3,00              (1)
2,57              (2) 14.7.05 0,010; 0,107; 0,031  (2)

Tab. 1. Výsledky měření koeficientu nenasycené hydraulické 
vodivosti – K (Infiltrometrem a Decagonem)

Poznámka: čísla v závorce znamenají označení místa.
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• Metoda měla být u všech staveb (hydropedologických průzkumů) 
jednotná, tj. metoda měla být určena předem.

• Výsledky měření ukazují poměrně velký rozptyl hodnot koeficien-
tu K, který je zapříčiněn zřejmě skutečností, že nelze při měření 
vstoupit do stejného prostoru a místa měření jsou polohově vůči 
struktuře v podstatě náhodná. Rozdíl minimální  a maximální 
hodnoty K se  značně  liší  a při výpočtu návrhu  rozchodu dré-
nů by rozdíl parametru R – rozchodu drénů činil 20 až 30 m. 
U strukturních půd by měl být použit co největší průměr měři-
cího aparátu a při struktuře půdy, která je dynamická, tj. vyvíjí 
se v závislosti na vlhkosti půdy či na obsahu jílových minerálů 
apod., není možné metody výpočtu založené na hodnotě K pro 
výpočet rozchodu drénů doporučit. 
b) Výsledky laboratorních rozborů. Ve fyzikální laboratoři ústavu 

byly  stanoveny  retenční křivky,  což umožní upřesnění výpočtu 
hodnot koeficientu nenasycené hydraulické vodivosti. 
Body retenční křivky byly měřeny na neporušených vzorcích, resp. 

vlhkost odpovídající danému  tlaku byla měřena přístrojem ku/pF 
PW03 v rozsahu pF 0,5 – 2,8. Z retenční křivky lze k příslušnému 
tlaku přiřadit vlhkosti půdy v % objemových a obráceně. Tlaku na 
úrovni polní vodní kapacity (2,5 Pa) odpovídají vlhkosti půdy 37,5 až 
41  % obj. Dále bylo provedeno stanovení fyzikálních charakteristik 
půdy (zrnitost a měrná hmotnost). Vzorky byly zpracovány v akre-
ditované laboratoři VÚMOP v.v.i. 
Srážky v horní části povodí Cidliny a průtoky byly sledovány na 

měrném profilu v Jičíně  (měření ČHMU). Roční  srážky a odtoky 
byly zpracovány za období  1930–2005. 
c) Výsledky analýzy odtoku provedené metodou topografického 

indexu. Hodnoceny byly třídy sklonitosti pozemků v prostředí GIS. 
Mapa ukazuje směry proudění odtoku a „namáhání“ konkrétního 
místa daného opatření. Metoda umožňuje výběr optimální polohy  
opatření, včetně návrhu příslušných parametrů. 
Na výše uvedených lokalitách byl sporadicky sledován drenážní 

odtok v průběhu dvou let, 2005 a 2006. Odvodňovací systémy jsou 
funkční, místy se projevují poruchy na svodných drénech a trub-
ních kanálech. V místech poruch vznikají podzemní kaverny, které 
jsou po prolomení stropu v terénu nebezpečné. 
d) Odhad změn měsíčních drenážních odtoků.  Byl proveden 

výpočet pravděpodobných změn měsíčních povrchových a dre-
nážních odtoků (pro základní experimentální povodí Cerhovického 
potoka). Pro výpočet byly použity výsledky Národního klimatického 
programu resp. změn odtoku k profilu Brandýs nad/Labem. Měsíční 
výšky drenážního odtoku  (mm)  a sumární  roční  změny odtoku 
byly počítány pro dva scénáře (pro hodnocení byly použity celkem 
4 scénáře, sdružené do dvojic tzv. optimistického a pesimistického 
scénáře). Výchozím podkladem byly průměrné měsíční drenážní 
odtoky a průtoky získané na experimentálních plochách VÚMOP 
v.v.i. Výška drenážních odtoků je snížena (kromě února) ve všech 
měsících a to v průměru o 5–6 mm v každém měsíci. V jednotli-
vých letech se tedy jedná o snížení cca o 55–60 mm v drenážním 
odtoku pro pesimistický scénář. Snížení je výrazně menší v zimních 
měsících. 
e) Určení náhradní hloubky nepropustného podloží,  která  je 

důležitým parametrem  rovnic pro výpočet  rozchodu drénů. Za 
tím účelem byly provedeny geologické vrty do hloubky 4,5–5 m 
(Hejnák J, 2007). Výpočet předpokládá, že nepropustná vrstva je 
nejméně 10x méně propustná než výše položená vrstva a proudění 
vody k drénům je vodorovné, na rozdíl od skutečného radiálního 
proudění (tab. 2).
f) Ekologická stabilita území  (výsledky byly publikovány ve 

Vodním hospodářství 8/2007, proto jen jejich krátké shrnutí). Návr-
hy biotechnických opatření vytvářejí na lokalitách novou kvalitu 
krajinné struktury. Jejich účinek je proměnlivý v čase, podle kvality 
opatření a dle charakteru hydrologického roku (rozdělení a intenzity 
srážek). U všech návrhů byl snížen podíl orné půdy ve prospěch 

TTP. Z hlediska zvýšení průměrného stupně ekologické  stability 
jsou nejlépe hodnoceny varianty  s vyšším podílem zatravnění. 
Zatravnění přispívá méně ke zvýšení krajinné heterogenity území, 
tu především zvyšují vodní plochy, mokřady a litorály. Z hlediska 
vlastníků půdy není  celoplošné nebo  50% zatravnění možné. 
Nejnižším  stupněm ekologické  stability  je  hodnocen  současný 
stav, který vykazuje také i nejnižší hodnotu krajinné heterogenity. 
Nové  krajinotvorné prvky  rozdělují  území do plošně menších 
obdělávaných celků  (pozemků), které  jsou přiměřené z hlediska 
krajinných vazeb. 
g) Obnova mokřadů, tůní a rybníků. V oblasti  je doporučeno 

zřízení (či obnova) několika mokřadů. Některé mokřady vzniknou 
úpravou  stávající  odvodňovací  sítě,  jiné v návaznosti na  litorál 
obnovených rybníků. V obr. 1 je uveden návrh mokřadní lokality 
(Soukup M., Sklenička P., Eichler J., Zuna J., 2007). v nivní části na 
levém břehu koryta Doubravického potoka, v jehož trase byl položen 
trubní kanál. Jedná se o mokřadní tůně, z nichž jedna je navržena 
jako průtočná  a druhá  leží na  sběrných drénech drenážní  sítě. 
Tůně jsou doplněny výsadbou stromů a keřů a navazují na ostatní 
krajinné porosty (obr. 2 a 3). 

Obnova Jezuitského rybníka u obce Zámezí. Obnova  rybníka 
byla  vodohospodářsky  schválena  a realizována v rámci progra-
mu Revitalizace říční sítě. Rybník má celkovou rozlohu 3 ha a je 
vodohospodářsky  i ekologicky velmi cenný nejen  svou plochou, 
ale i litorální částí, která tvoří další cca 2 ha. Na litorál navazují 
dvě mokřadní  tůně. Objem vody při  normálním nadržení  činí 
21,6 tis. m3. Při maximálním nadržení jde o 92,0 tis. m3, což sníží 
kulminační vlnu při  extrémních srážkách  (údaje  jsou z projektu 
majitele (obr. 4) a byly nám poskytnuty Odborem životního pro-
středí Městského úřadu v Jičíně). Účinek retence je třeba posuzovat 
společně s retencí dalších rybníků na Cidlině nebo jejích přítocích 
(r. Valcha, r. Hluboký aj.). 

Rybník Porák svou rozlohou asi 10x převyšoval plochu rybníka 
Ostruženského a v 16. až 18. století byl významný jak po hospodář-
ské, tak strategické stránce. Porák ležel na stejnojmenném toku pod 
hradem Velíš a později zřejmě chránil i město Jičín. Podle hrubého 
odhadu měl  rybník objem vody cca 2 mil. m3. Obnovení  tohoto 
historického rybníka je nepravděpodobné, neboť na jeho severový-
chodním okraji leží malé, ale pro Jičínsko významné letiště. Bývalá 
hráz dosud z části existuje. Z hlediska historie výstavby rybníků by 
bylo zajímavé nalézt čep tohoto rybníka. Současné řešení odtoko-
vých poměrů, zvláště odpadu, bylo pravděpodobně ovlivněno touto 
hrází a později i letištěm. 
Na obr. 5 je mapa č. 56 Rybníky na Jičínsku s polohou rybníka 

Porák č. 21. Obr. 5  je výřezem z rekonstrukční mapy J. Gottlieba 
a B. Klipcové (Jičín, 2008). 

Závěr
Na základě rozboru ekologických, hydrologických a hospodář-

ských poměrů  čtyř  vybraných  lokalit v pramenné oblasti horní 
části povodí Cidliny, byly navrženy a vyhodnoceny návrhy bio-
technických opatření. Cílem vodohospodářských,  ekologických 
a ochranných opatření je zvýšení retenční schopnosti zemědělsko- 
-lesnicky využívaných a odvodněných pozemků v povodí. Ve studii 
je zdůrazněna role hydromelioračních a biotechnických opatření, 
což  znamená obnovy  rybníků, mokřadů a tůní,  které přispívají 
k ochraně základních přírodních zdrojů, vody a půdy, a v konečném 
výsledku vedou ke zvýšení ekologické stability krajiny. 
Soubor návrhů biotechnických opatření na uvedených  lokali-

tách lze považovat za modelový pro odvodněné lokality ležící na 
přechodu lesní a zemědělsky obhospodařované pramenné oblasti 
povodí Cidliny a může sloužit také jako metodický návod pro úpra-
vu a posouzení vlivu navrhovaných opatření na odtokové poměry 
v povodí. Doporučená opatření se mohou stát také součástí plánu 
společných zařízení projektů komplexních pozemkových úprav 
a mohou být  také návodem pro  vlastníky pozemků k zajištění 
ochrany pozemků a k zefektivnění hospodaření.

Poděkování: Článek byl připraven při řešení etapy 04 VZ „Korekce 
funkce a parametrů odvodňovacích systémů s ohledem na hydrolo-
gické důsledky klimatických změn“, MZE 00027004901 „Zmírnění 
nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na půdu a vodu“ 
a projektů NAZV QF 4124 „Ochrana vod v odvodněných pramen-
ných oblastech“.

Tab. 2. Náhradní hloubky nepropustného podloží

Lokalita Č. vrtu Hloubka drénu 
(m)

Náhradní hloubka neprop. 
podloží D (m)

Čejkovice
V1 0,8 0,50

V2 0,8 0,60

Hubálov
V1 0,8 1,40

V2 0,8 0,85
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Restoration of ponds, wetlands and drainage treatment to in-
crease water retention in agricultural land in the spring of the 
Cidlina river in Jičín (Mojmír Soukup, Marek Nechvátal) 
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The soil, ecological, economic, and flow conditions were ana-
lyzed in the selected agriculturally cultivated areas of headwater 
Cidlina river in Jicin district. The analysis resulted in proposed 
measures to improve water management and to enhance the pro-
tection of land. In this analysis evaluated the ecological stability, 

soil permeability (measured by coefficient of unsaturated hydrau-
lic conductivity) and the depths of impermeable rock soil profiles 
of existing drainage systems were set. Restoration of local water 
bodies, wetlands, ponds and modification of existing drainage 
systems, allowing for increased water storage in the upper part 
of the Cidlina catchment has been proposed to improve drainage 
conditions and increased protection of land and landscape in the 
agriculturally cultivated areas of Cidlina headwater.

Den závlahové techniky
Asociace pro vodu v krajině České republiky se sídlem U topí-

ren 2, Praha 7, uspořádala dne 4. června 2009  v Roudnici nad 
Labem DEN ZÁVLAHOVÉ TECHNIKY. Odborným garantem a orga-
nizátorem této akce byla společnost Vltava VII s.r.o., Lounky č. 153, 
413 01 Roudnice nad Labem.
DEN ZÁVLAHOVÉ TECHNIKY byl připraven pro širokou veřej-

nost uživatelů závlah v období, kdy  se předpokládalo vyhlášení 
podpory závlahám v rámci podpůrného programu zemědělství, titul 
„Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace 
závlahových sítí“. 
Dotace na obnovu závlah jsou vítanou pomocí zemědělcům, hos-

podařících v klimaticky méně příznivých regionech. Vybudované 
závlahy se nacházejí v nejproduktivnějších a přitom srážkově defi-
citních oblastech, kde  jsou závlahy 
nezbytným opatřením pro pěstování 
všech druhů zelenin, raných bram-
bor,  chmele,  ovocných  sadů  a pro 
stabilizaci výnosu ostatních plodin. 
V tržní ekonomice má výběr vhodné závlahové techniky velký 

význam. Praxe zatím značně zaostává, v závlahovém provozu jsou 
používány zastaralé zavlažovače s vysokou náročností na spotře-
bu vody. Na Dnu závlahové techniky v Roudnici nad Labem byla 
předvedena uživatelům závlah dostupná závlahová technologie pro 
různé zemědělské kultury. 
Po  privatizaci  závlahových  soustav,  kdy  se  počet  subjektů 

na zavlažované ploše značně zvýšil a současně se zmenšila výměra 
zavlažovaných pozemků od několika desítek arů až po desítky hek-
tarů, je nevyhnutelná orientace na úspornou závlahovou technolo-
gii. Tímto směrem je zaměřena podpora ze státních prostředků. 
O novém programu 129 160 – podprogramu 129 162 „Podpora 

obnovy  a budování  závlahového detailu  a optimalizace  závla-
hových  sítí“,  který umožňuje poskytovat podpory podle  §  102 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších zákonů (vodní 
zákon) a je uveden od začátku června t. r. na webových stránkách 
Ministerstva zemědělství, informoval přítomné zástupce MZe ČR 
Ing. Ansorge.
Podpora je určena jak pro provozovatele hlavního závlahového 

zařízení  na  obnovu,  budování  a optimalizaci  čerpacích  stanic 
a závlahových sítí, tak pro uživatele závlahového detailu na poří-
zení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám. 
Program bude realizován v letech 2009 až 2013. Výše podpory 

– úhrada do 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mla-
dými zemědělci do čtyřiceti let a úhrada do výše 40 % na investice 
pořízené ostatními žadateli.
Dále Ing. Tošovská, CSc., z MZe poskytla informace o stávajícím 

dotačním  titulu k podpoře kapkové  závlahy v sadech,  vinicích, 
chmelnicích a školkách, který již existuje několik let na základě § 2) 
a 2d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Při prezentaci závlahové techniky vystoupilo celkem devět firem.

• AGROVARIA s r.o. export, import Štúrovo
• AQUA INDUSTRIAL s r.o. Olomouc
• BAUER G.m.b.H. Rakousko
• FOMEX TEAM s r.o. Sojovice
• HYDRO-X s r.o. Brno
• J+J JEŘÁBEK Senice u Poděbrad
• NETAFIM CZECH s r.o. Louny
• RÁMEŠ Všetaty
• VLČEK KOMPRESORY Libotenice
Na pozemcích Školního statku Vědomice byla předvedena ukázka 

závlahové techniky. Účastníci dne závlahové techniky mohli vidět 
v provozu pásové zavlažovače typu CIPA, RM, Bauer. U těchto strojů 
je možno digitálně nastavit závlahovou dávku a rychlost svíjení. 

Tyto zavlažovače jsou schopny komunikovat s provozovatelem 
pomocí telefonického spojení. Uživatel může pomocí SMS zpráv 
regulovat dávku, rychlost svíjení, případně vypnout stroj, dále je 
pomocí SMS informován o případné poruše stroje nebo poklesu 
tlaku v trubní síti. Počítač zabudovaný v těchto pásových zavlažova-
čích je dobíjen pomocí solárního zařízení. Velkou předností těchto 
zavlažovačů je moderní turbína, která umožňuje provoz stroje při 
nízkém tlaku v trubní síti. Rovnoměrnější a šetrnější aplikaci malé 
dávky u některých plodin umožňuje závlahová konzole, kterou jsou 
tyto stroje také vybaveny. 
AQUA INDUSTRIAL předvedla pásový zavlažovač  typu Odra- 

paket, který je určen pro rekonstrukci jako náhrada pohonů u cívko-
vých zavlažovačů starších typů PZT 75, Odra 75/270, Hron 90/245. 
Účinnost pohonu je 3x větší, což se projevuje hlavně na dostřiku 

a spotřebě energie. 
Technologii kapkové závlahy s při-

hnojováním  ve chmelnicích  před-
vedla firma NETAFIM CZECH s r.o. 
Firma AGROVARIA Štúrovo uká-

zala v provozu mikrozávlahu vhod-
nou do  skleníků,  s možností  naprogramování  denního  režimu 
závlahy. 
Pro zemědělce, kteří nemají vybudovanou závlahovou síť, nabídla 

firma FOMEX závlahové čerpadlo poháněné traktorem, které čerpá 
vodu z řeky, na něž se mohou napojit dva pásové zavlažovače typu 
Odra. 
Dále byla účastní-

kům nabídnuta růz-
ná čerpadla, postři-
kovače, kompresory, 
potrubní  rozvody, 
filtrace, přihnojova-
če,  vodoměry,  pro-
jektování  a montáž 
závlahového  zaří-
zení,  rekonstrukce 
čerpacích  stanic, 
záruční a pozáruční 
servis.
Akce  byla  hodnocena  jako  zdařilá. Organizátoři  doufají,  že 

usnadní zemědělcům rozhodování při výběru vhodné závlahové 
techniky a že vystavované stroje se s pomocí dotací brzy objeví na 
jejich pozemcích.

Ing. Jaroslava Tůmová
Asociace pro vodu v krajině ČR



368 vh 10/2009

Využijte příležitosti, kterou 
přináší SiteFlow® pro projekty 
vodovodů a kanalizací
Projektujte rychleji, kvalitněji a snadněji
SiteFlow pomáhá uspořit velké množství práce při tvorbě projek-

tů vodovodů a kanalizací. Odhadujeme, že úspora práce při tvorbě 
výkresové dokumentace těchto liniových staveb může dosahovat 
60–80 % času. Zároveň  se díky vlastnostem programu výrazně 
snižuje výskyt formálních chyb ve výkresové dokumentaci a výkazu 
výměr. Provedení změn jednoduché a rychlé. Změna se najednou 
promítne do všech výkresů a tabulek. Velkou úsporu práce přináší 
také integrovaný digitální model terénu. Jeho použití zjednodušilo 
práci ve trojrozměrném prostoru projektu a zautomatizovalo zadá-
vání souřadnic terénu.
SiteFlow  je možné použít  ve  třech úrovních. První úroveň  je 

využití  jako GIS  pro  střední  a malé  provozovatele  a vlastníky 
vodovodů a kanalizací. Funkčnost GISu je možné rozšířit o nástroje 
pro projektování,  a tím využít dat pasportu přímo v projektech. 
Toho využijí zejména projektanti. V třetí úrovni je možné SiteFlow 
rozšířit  o simulační modely vodovodu a kanalizace,  a tím získat 
plnohodnotný přehled o chování trubního systému. Projektant tak 
může současně projektovat a ověřovat, zda vyprojektované potrubí 
provede bezpečně požadované množství vody.
Projektanti mohou využít všech výhod, které SiteFlow nabízí, 

pro zrychlení  a zjednodušení  své práce. SiteFlow  je  samostatný 
program, který pomocí importů a exportů dat a grafiky komunikuje 
s ostatními programy. SiteFlow automaticky generuje výkresovou 
dokumentaci  –  výkresy  situace  a výkresy podélných profilů do 
formátu DXF: Ten  si potom můžete upravit do konečné podoby 
například v AUtoCADu.

Výhody programu SiteFlow pro projektanty
SiteFlow je program, který Vám usnadní projektování vodovodů 

a kanalizací. Kolik času Vám zabere vykreslení podélných profilů 
stokové či vodovodní sítě o 100 úsecích? Půl dne? Tři hodiny? Se 
SiteFlow  je  to práce na půl hodiny. SiteFlow ze situace generuje 
podélné profily,  soupisky výkopových prací,  soupisky materiálů. 
Vytváří automaticky popisky v situaci, kde umí popsat  jednotlivé 
úseky potrubí, sekce potrubí a jednotlivé řady a stoky. Popisky jsou 
včetně staničení, které je automaticky vygenerováno také v podélných 
profilech. Propojením situace s podélnými profily Vám pomůže snížit 
množství chyb, které jinak vznikají nepozorností. Přídavný modul 
digitálního modelu terénu Vám umožní automaticky generovat výš-
kové parametry sítě. Exportní a importní funkce Vám umožní veškeré 
parametry sítě převést z/do formátů TXT, XLS, DXF. 
Knihovny trubního materiálu a dalších prvků
Program SiteFlow  je  otevřený. Soustava knihoven umožňuje 

uživateli doplňovat údaje o potrubí, editovat a doplňovat značky 
objektů, které jsou použité v situaci a podélných profilech. Styly 
podélného profilu a styly vykreslování  situací  si nastavíte podle 
svých potřeb a zvyklostí. 
Křížení a souběhy s ostatními sítěmi
Program SiteFlow umožňuje,  po naimportování  výkresů  tras 

inženýrských  sítí,  zobrazovat místa  křížení  s ostatními  sítěmi 
a svislé vzdálenosti mezi projektovanou sítí a ostatními sítěmi. Ve 
vyexportovaném podélném profilu do DXF jsou navíc vykresleny 
průběhy souběhů inženýrských sítí.
Novinky v SiteFlow
V nové verzi SiteFlow se uživatelé setkají především s vylepše-

ným vykreslováním podélných profilů s řadou nových volitelných 
položek. Díky editoru kótovacích čar lze nyní zobrazit libovolnou 
hodnotu na  svislé  kótovací  čáře  a jednoduše měnit  pořadí  již 
nadefinovaných hodnot.  Jednotlivé popisky  je navíc nově možné 
vykreslovat v různých barvách. Díky vylepšení kótování je nyní velmi 
jednoduché v podélném profilu zobrazovat a kótovat i více terénů.
Popisy úseků,  které  se  kvůli  své délce nevejdou do kolonek 

horních či dolních popisků, jsou nově odkazovány do legendy na 
kraji výkresu. Přehledně se tak popisují i profily o velkém množství 
krátkých úseků. Zejména projektanti nyní ocení možnost vypisovat 
v podélném profilu úhly mezi navazujícími úseky.
Připravujeme  také  změnu  ve  výpočtech  výkopových  prací 

a pažení. Přidáváme knihovnu geologických profilů, která umožní 
automaticky spočítat kubatury výkopových prací podle různé hloub-
ky výkopu a třídy zeminy a obdobně plochy pažení v projektu.
Závěr
To a ještě mnohé další nabízí nová verze projekčního softwaru 

SiteFlow®.  SiteFlow  je  tak  zase  o něco flexibilnější,  výkonnější 
a stabilnější. Přizpůsobuje se trendům ve vodohospodářské praxi 
a požadavkům našich zákazníků. Neváhejte. SiteFlow Vám pomůže 
být konkurenceschopnější a udělat více práce za kratší dobu anebo 
si ušetřený čas jen tak užít.
Informace,  reference  a žádosti  o demoverze nebo předvedení 

posílejte na:
Aquion s.r.o.

Dělnická 38, 170 00 Praha 7
info@aquion.cz

Tel.: 283 872 265
www.aquion.cz

Obr. 2. Pracovat můžete současně v situaci i v podélném profilu

Obr. 1. V současné verzi je možné pracovat s několika terény 
současně – příklad vytvořeného podélného profilu ve formátu 
DXF

Obr. 3. Práce s digitálním modelem terénu v SiteFlow
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POBOČKA OSTRAVA
Pobočka Ostrava tvoří vědeckovýzkumnou základnu vodního hos-

podářství severní Moravy a Slezska. Byla založena v roce 1942 jako 
regionální laboratoř tehdejšího Státního ústavu hydrologického v Praze. 
Důvodem zřízení byl zejména zhoršující se stav povrchových vod v povodí 
řeky Odry a specifická problematika ostravsko-karvinské průmyslové 
oblasti. Toto zaměření si pobočka zachovává dodnes. Po roce 1945 byly 
laboratoře přičleněny k hydrologickému oddělení zemského národního 
výboru v Brně jako expozitura Ostrava a v roce 1949 přešly pod Krajský 
národní výbor v Ostravě. V roce 1951 se laboratoře vrátily do působnosti 
Výzkumného ústavu vodohospodářského Praha a současně získaly statut 
detašovaného pracoviště, od roku 1970 pak statut pobočky.

V poválečném období se ostravské pracoviště věnovalo převážně 
vodohospodářským a hydrochemickým průzkumům na tocích v místech 
budoucích přehrad (Kružberk, Morávka aj.). Důležitou součástí činnosti 
bylo řešení vodohospodářské problematiky průmyslových závodů, zvláště 
úpraven uhlí a koksoven (problematika velkoprostorových sedimentačních 
nádrží pro ukládání a čištění flotačních hlušin a uhelných kalů, podklady 
pro výstavbu odfenolovacích stanic na koksovnách).

Významný byl výzkum samočisticích procesů v tocích a sledování změn 
jakosti vody v nádržích a hraničních tocích. Výsledky těchto výzkumů našly 
uplatnění při ochraně Odry a hlavních přítoků před nadměrným znečiště-
ním. Značná pozornost se věnovala i výzkumu technologií čištění různých 
druhů organicky znečištěných průmyslových odpadních vod, řešení tzv. 
fenolového a kyanidového problému báňských a hutních koksoven i kalo-
vého problému úpraven uhlí v ostravsko-karvinském revíru aj. 

Část výzkumné kapacity byla věnována řešení vodohospodářských pro-
blémů ve zdrojových oblastech povrchových vod sloužících pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. Týkalo se to především povodí vodárenské 
nádrže Šance v Beskydech, kde byly dokumentovány antropogenní vlivy na 
jakost vody a navrženy možnosti ke snížení zákalu vody v této nádrži. 

Perspektivním výzkumným programem pobočky bylo studium toxicity 
a biodegrability látek cizorodých vodnímu prostředí. Velkým přínosem bylo 
také řešení společného čištění komunálních a průmyslových odpadních 
vod na městských čistírnách a opětovného použití vyčištěných odpadních 
vod v chladicích okruzích. Nelze opomenout ani výzkum vlivu zemědělské 
velkovýroby na čistotu vod.

Hlavní náplň pobočky se v současné době zaměřuje na výzkumné, roz-
vojové a expertní činnosti související s ochranou a využíváním vodní složky 
životního prostředí s převážnou orientací na území povodí Odry. Činnost je 
cílena zejména na výzkum změn jakosti vody v tocích a v nádržích povodí 
řeky Odry, technologie čištění a hospodaření s vodou. V souladu se zřizovací 
listinou VÚV T.G.M., v.v.i., vykonává pobočka gesci nad problematikou toxicity 
v rámci sledování jakosti vody a procesů jejich změn z hlediska fyzikálních, 
chemických a biologických charakteristik. Pobočka se aktivně spolupodílí na 
koordinaci a zajištění činnosti ústavu v rámci situačního monitoringu stavu 
povrchových vod jak tekoucích, tak stojatých a monitoringu referenčních 
podmínek. Provádí chemické, biologické a bakteriologické rozbory vod a testy 
akutní a chronické toxicity, včetně genotoxických stanovení.

Organizačně je činnost pobočky zajišťována v rámci jednotlivých 
oddělení:
Oddělení hospodaření s vodou a odpady
• sledování, hodnocení, modelování a prognózování jakosti povrchových 

i podzemních vod, posuzování vlivu znečištění a jeho změn v tocích, 
• výzkum a aplikace metod zpracování informací, tvorby a využití data-

bází, včetně geografických informačních systémů,
• navrhování a posuzování způsobů nakládání s odpady, popř. jejich 

využívání jako náhrady primárních surovinových zdrojů. 
Oddělení ochrany vod
• posuzování antropogenních vlivů na jakost povrchových vod se zamě-

řením především na průmyslové zdroje znečištění,

• legislativní a odborná podpora při tvorbě nových národních a evrop-
ských předpisů k ochraně vod se zaměřením na nebezpečné látky 
a průmyslové znečištění,

• vývoj a aplikace vhodných technických nástrojů pro hodnocení vlivu 
emisí na chemický stav povrchových vod.

Oddělení hydrochemie 
• chemické a fyzikální analýzy jakosti vod povrchových, podzemních, 

odpadních a vodných výluhů pevných matric, zvláště ve vztahu ke 
speciálním polutantům, 

• identifikace změn jakosti vod, 
• zavádění a ověřování nových analytických metod a postupů, zavádění 

nové moderní přístrojové techniky do laboratorní praxe. 
Oddělení hydrobiologie
• mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod a hydrobiologic-

ké hodnocení jakosti povrchových vod,
• ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů a vývoj, 

zavádění a ověřování nových ekotoxikologických metod a postupů 
vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi,

• vyhodnocování biologických změn ve vodách a jejich příčin.
Oddělení informatiky a provozu

• správa počítačové sítě, úpravy a rozvíjení standardních i specializova-
ných programů, datových bází a informačních systémů, jejich aplikace 
v oblasti vodního hospodářství,

• vedení operativní agendy a zabezpečení technického chodu pobočky.
Mezi nejvýznamnější činnosti a projekty řešené pobočkou Ostrava 

patří
• mezinárodní spolupráce zejména v rámci Mezinárodní komise pro 

ochranu Odry před znečištěním, a to ve čtyřech jejích pracovních 
skupinách – Monitoring, Plánování, Správa dat a Zprávy.

• problematika látek nebezpečných pro vodní prostředí – zpracování 
zprávy o plnění Programu na snižování znečištění povrchových vod 
nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, požadované 
usnesením vlády č. 339/2004 Sb.

• výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdro-
jů, a to ve spolupráci s VÚHU, a.s., Most a VŠB-TU Ostrava – řešení je 
směrováno k maximálnímu využívání odpadů jako náhrady primárních 
přírodních zdrojů.

• laboratorní činnost – spolupráce na řešení řady projektů v rámci 
ústavu, ale i zakázek pro další organizace a fyzické osoby z celé 
republiky. Laboratoře jsou nositeli „Osvědčení o správné činnosti 
laboratoře“ č. 314 a mají posouzeny metody pro stanovení ukazate-
lů v pitné, povrchové a odpadní vodě, vodním výluhu, sedimentech, 
kalech a odpadech pro oblast základních chemických rozborů, dále 
speciálních anorganických (kovů) a organických (PCB, PAU) stanovení 
i pro oblast biologických analýz.

• PROJEKT ODRA – z dlouhodobého hlediska nejvýznamnější činnost 
ostravské pobočky. V roce 2006 byl ukončen Projekt Odra III řešený 
pobočkou Ostrava v období 2003–2006, který navázal na výsledky 
a poznatky získané řešením předchozích etap projektu. V současné 
době probíhá další etapa – Projekt Odra IV.
Cíl projektu je kromě komplexního hodnocení stavu vodní složky ekosy-

stémů v povodí Odry zaměřen také na sumarizaci podkladů pro zpracování 
plánu řízení povodí v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES. Výsled-
ky prováděných prací doplňují obraz o stavu jakosti vod a ochraně vodních 
ekosystémů v povodí a rozšiřují informace o zdrojích znečištění, včetně 
jejich hodnocení – jak ve vztahu k příslušným předpisům a legislativním 
normám ČR, tak směrnicím EU. Získané poznatky umožňují zpracovat 
opatření nutná k prosazování environmentálních cílů v povodí Odry.

Ing. Petr Tušil, Ph.D.



�

IdenTIfIKAce AnTROPOgenních 
TlAKů V ČeSKé ČáSTI mezInáROd
níhO POVOdí řeKy OdRy – 
PředSTAVení PROjeKTu VaV

Přemysl Soldán

Klíčová slova
povodí, jakost povrchových vod, bilance zdrojů znečištění, antropogenní 
tlaky, biologické komponenty vodních ekosystémů, intenzifikace chovu 
ryb, ekotoxikologie

Souhrn
Projekt se zabývá identifikací antropogenních tlaků s vymezením 

priorit z hlediska návrhu opatření na snížení jejich negativních dopa-
dů na jakost půd, vod a habitaty vodních ekosystémů v české části 
mezinárodního povodí řeky Odry. Projekt je multidisciplinární a na jeho 
řešení spolupracuje pět vědeckých a výzkumných institucí s dlouhole-
tou zkušeností v oborech výzkumné činnosti, definovaných návrhem 
projektu. Na základě výsledků základního a aplikovaného výzkumu 
projekt poskytuje výstupy s obecnou platností v oblasti ochrany kva-
lity životního prostředí, ale také konkrétní zjištění a návrhy, okamžitě 
použitelné ve státní správě (podklady pro koncepční dokumenty, pro 
legislativu, podklady pro rozhodování, metodiky postupů stanovení 
antropogenních tlaků aj.). 

Úvod
Návrh problematiky řešení projektu byl vypracován na základě 

zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji resortního 
programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na 
léta 2007–2013 s počátkem řešení v roce 2008. Hlavním záměrem 
je identifikace antropogenních tlaků s vymezením priorit z hlediska 
návrhu opatření na snížení jejich negativních dopadů na jakost půd, 
vod a habitaty vodních ekosystémů v české části mezinárodního povodí 
řeky Odry. Projekt je multidisciplinární a na jeho řešení spolupracuje pět 
vědeckých a výzkumných institucí s dlouholetou zkušeností v oborech 
výzkumné činnosti definovaných návrhem projektu. Původně navrhovaná 
komplexní metodika musela být účelově omezena. Důvodem bylo opatření 
Ministerstva životního prostředí, které značně omezilo nezbytné finanční 
prostředky pro řešení projektu a současně zkrátilo dobu řešení z původně 
předpokládaných šesti let na necelé tři roky.

Práce na projektu spadají do oblasti základního a aplikovaného 
výzkumu a navrhl je tým pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodář-
ského T. G. Masaryka, v.v.i. (dále jen VÚV), který se již od roku 1992 
systematicky zabývá rozsáhlou problematikou detekce vlivů antropogenní 
činnosti na jakost vod v povodí řeky Odry v rámci řešení výzkumných 
úkolů a projektů na národní i mezinárodní úrovni. Dokladem kvalifikace 
řešitelského týmu je i to, že někteří jeho členové byli nebo stále jsou 
zástupci České republiky, jmenovanými Ministerstvem životního prostředí, 
ve specializovaných pracovních skupinách při Mezinárodní komisi ochrany 
Odry před znečištěním. Tento základní kádr řešitelů je doplněn o zku-
šené odborníky z dalších vědeckých a výzkumných institucí (Jihočeská 
univerzita – JČU, Ostravská univerzita – OU, Ústav systémové biologie 
a ekologie Akademie věd ČR – ÚSBE, Slezské zemské muzeum Opava 
– SZMO), kteří disponují rozsáhlými teoretickými i praktickými zkušenost-
mi ve vybraných oblastech problematiky řešené projektem.

Na základě výsledků základního a aplikovaného výzkumu má projekt 
poskytnout výstupy s obecnou platností v oblasti ochrany kvality životního 
prostředí, ale také konkrétní zjištění a návrhy, okamžitě použitelné ve stát-
ní správě (podklady pro koncepční dokumenty, legislativu, podklady pro 
rozhodování, metodiky postupů stanovení antropogenních tlaků aj.). 

Rozbor problematiky
Mezinárodní oblast povodí řeky Odry (MOPO) byla vymezena v souladu 

se směrnicí 2006/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice) na základě dohody 
mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou 
Německo. V rámci této oblasti se zúčastněné země zavázaly koordino-
vaně plnit požadavky Rámcové směrnice. Základní je důsledná ochrana 
jakosti vod.

Na jihu hraničí MOPO s Mezinárodní oblastí povodí Dunaje, na jihozápa-
dě s Mezinárodní oblastí povodí Labe, na severozápadě s Oblastí povodí 
Warnow-Peene a na východě s Mezinárodní oblastí povodí Visly. Celková 
délka Odry od pramene k ústí činí 854,3 km a s přiřazením menších 
toků je plocha celého jejího povodí 122 512 km2. Na území Polska se 
rozkládá 106 821 km2, na území České republiky 6 453 km2 a na území 

Německa 5 587 km2. Povodí Odry je na jihu ohraničeno horskými masivy 
Krkonoš, Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd, na severu území spadá 
do rozsáhlé nížinné oblasti povodí největšího oderského přítoku Warty 
a povodí dolní Odry. Z hlediska nadmořské výšky je celé území povodí 
členěno tak, že 21,4 % území leží ve výšce přes 300 m n. m., 54,6 % 
ve výšce 100–300 m n. m. a 24 % ve výšce do 100 m n. m. Extrémní 
hodnoty průměrných ročních srážek dosahují v horských masivech až 
1 400 mm za rok, roční průměr za celé povodí činí 533 mm. Průtokový 
režim, vyjádřený poměrem minimálních průtoků k povodňovým, vykazuje 
v horských oblastech poměr 1 : 2000, zatímco v ústí už jen 1 : 20. Prů-
měrný dlouhodobý roční odtok z povodí činí 18,5.109 m3. 

Současně s vymezením mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vymezeno 
jejích šest tzv. koordinačních oblastí – Horní Odra, Střední Odra, Lužická 
Nisa, Warta, Dolní Odra a Štětínská zátoka. Oblast Horní Odra zahrnuje 
na českém území ostravsko-karvinskou kamenouhelnou pánev, která na 
severu přechází do rybnické pánve na polském území, na kterou dále nava-
zují velké aglomerace měst Kedzierzyn-Kożle a Opole s jejich průmyslovým 
zázemím. Ve vazbě na tento základní surovinový zdroj došlo v celé oblasti 
v 2. polovině 19. století k prudkému rozvoji průmyslu, zejména hutního, 
energetického, chemického a strojírenského, provázeného vysokou kon-
centrací obyvatelstva a rozvojem dopravy. Průmysl i obyvatelstvo zde kladou 
vysoké nároky na vodní hospodářství. Především to jsou vysoké požadavky 
na vodní zdroje, značně převyšující jejich přirozenou kapacitu. V počátečním 
extenzivním období hospodářského rozvoje území byly nároky na zdroje 
pokryty výstavbou umělých vodních zdrojů – údolních nádrží. Vysoká potře-
ba pitné a užitkové vody se promítá do velkého množství odpadních vod, 
které jsou v důsledku charakteru místního průmyslu velmi znečištěné. Aby 
voda a vodní hospodářství nelimitovaly další rozvoj území, došlo k poměrně 
rozsáhlé výstavbě čistíren odpadních vod, zavádění moderních způsobů 
hospodaření vodou a násobného využívání vody. 

Horní úseky toků jsou i nadále ohrožovány zemědělskými aktivitami 
i rozvíjející se rekreační činností v povodí, dolní části toků protékají 
velkými průmyslovými aglomeracemi s vysokou hustotou obyvatelstva. 
Ve vybraném povodí se vyskytují chráněné krajinné oblasti, ohrožované 
antropogenními tlaky z okolních území i příhraniční oblasti, kde veškeré 
nežádoucí projevy lidské činnosti mohou mít také přímé dopady z hlediska 
mezinárodních vztahů.

Způsob řešení
Složitosti situace ve studované části povodí odpovídá i značná šíře 

zaměření řešených problematik a struktura projektu, v níž se daným 
tematickým blokům věnují jednotlivé oblasti projektu.

První oblast se zabývá bilancí podílu jednotlivých zdrojů znečištění na 
celkové úrovni kontaminace povrchových vod. V české části povodí řeky 
Odry mají plošné a difuzní zdroje u řady ukazatelů významný vliv na jakost 
povrchových vod. Jsou zde zahrnuty všechny zdroje kromě čistě bodových 
(komunálních a průmyslových), to je i drobné neevidované výusti, emise 
z legálních a nelegálních skládek, důsledky havárií ohrožujících vodu až 
druhotně apod. Další součástí nebodových zdrojů je pozadí jak přirozené, 
tak způsobené starými ekologickými zátěžemi, které mohou kontamino-
vat vodní toky, mnohdy v závislosti na vnějších podmínkách. Specifikací 
a kvantifikací podílu všech druhů nebodových zdrojů znečištění na celko-
vém znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry a analýze možností 
jejich eliminace se věnuje dílčí úkol „Analýza podílu plošných a difuzních 
zdrojů na celkovém znečištění vod“. Stanovené výsledky budou použity 
k hodnocení vlivu daného typu znečištění. Zároveň bude diskutován vliv 
použité metody na výsledné hodnocení. V průběhu řešení se předpokládá 
identifikace lokalit s problémovým výskytem závadných a nebezpečných 
látek (zejména toxických) především antropogenního původu, vytváření 
databází a mapových podkladů o obsahu (koncentrace v objemu/hmot-
nosti) sledovaných látek ve vodách, půdách, sedimentech, plaveninách 
a atmosférických depozicích, vytváření schémat pro postupný odběr vzorků 
pro případ nového výskytu nebezpečných látek (ilegální výroba, ilegální 
skládky a likvidace odpadu, havárie) včetně skupinových ukazatelů výskytu 
látek zatím nedetekovaných, ověření vlivu různých faktorů (pH, vybrané 
ionty aj.) pro jednotlivé kategorie sledovaných látek na rovnováhu (poměr) 
koncentrací mezi vodní a pevnou fází, screeningové zjištění doplňkových 
údajů o sledovaných látkách ve vodě a pevných fázích s příslušným 
odběrem vzorků, terénním měřením a laboratorními rozbory, statistické 
vyhodnocení vlivu distribuce nebezpečných látek dostupných v běžné 
obchodní síti na depozice a jakost povrchových vod v rámci sledované 
oblasti, rámcové vyhodnocení vlivu jednotlivých ukazatelů u nebodových 
zdrojů zemědělských prostředků (hnojiva, přípravky, doplňky krmiv). 
U množících se ilegálních skládek bude ověřena hypotéza jejich vlivu na 
celkové znečištění způsobené možnými průsaky, přívalovými dešti nebo 
jejich zapálením. V případě významnějšího vlivu na celkové znečištění bude 
vypracován podklad pro návrh metodiky šetření a souvisejících opatření 
pro identifikaci a zamezení vzniku těchto skládek.

Vlivem bodových zdrojů znečištění se zabývá dílčí úkol „Výskyt 
vybraných znečišťujících látek v bodových zdrojích znečištění v povodí“. 



�

Zaměřuje se zvláště na identifikaci antropogenních tlaků na kvalitu 
povrchových vod povodí řeky Odry z hlediska prioritních látek, včetně 
prioritních nebezpečných látek a ostatních znečišťujících látek s možností 
nedosažení dobrého ekologického stavu. Hodnocení zahrnuje analýzu dat 
o vypouštění. Podkladem jsou data, která jsou předmětem ohlašování 
podle příslušných zákonných předpisů a Registru průmyslových zdrojů 
znečištění – část nebezpečné látky. V případě chybějících dat se usku-
teční časově ohraničené screeningové ověření přítomnosti prioritních 
látek ve vypouštěných odpadních vodách na základě místních podmínek 
a významnosti možných antropogenních tlaků, spojených s havarijními 
úniky znečištění a dlouhodobým znečišťováním. Dále budou získávány 
podklady nezbytné pro predikci možných dopadů znečištění. Data budou 
vyhodnocována ve vztahu k normám environmentální kvality (NEK) směr-
nice 2008/105/ES. V případě potvrzení vypouštění prioritních látek 
v množství překračujícím hodnoty NEK přikročí se, v souladu s principy 
nepřímého hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod (Prchalová 
a kol., 2007), v oblastech dotčených vypouštěním a v nejbližším hodno-
ticím profilu vodního útvaru povrchových vod k podrobnějšímu zkoumání 
vlivu na jakost vodního prostředí v jednotlivých matricích (voda, sediment, 
biota). To bude realizováno v součinnosti s dílčím úkolem „Hodnocení 
antropogenních tlaků v povodí řeky Odry pomocí ekotoxikologických 
metod“. Tím bude možné provést zhodnocení antropogenních tlaků 
a dopadů v zájmových úsecích toků v kontextu možné akutní toxicity, 
chronické toxicity a genotoxicity. U ostatních znečišťujících látek bude 
výše uvedený postup aplikován v případě, kdy podle návrhů prvních 
plánů oblastí povodí Odry nebude dosahován dobrý ekologický stav 
vodních útvarů (prostřednictvím hodnocení biologických složek kvality) 
a má se důvodně za to, že to může být zapříčiněno vypouštěním dalších 
nebezpečných látek (mimo prioritní).

Dílčí úkol „Hodnocení dopadu aplikovaného množství účinných látek 
pesticidů na jakost povrchových vod a sedimentů“ se zabývá specifickými 
aspekty plošného znečištění. V rámci teoretické části je posuzován vliv 
aplikace pesticidů v zemědělství na jakost povrchových vod v povodí 
řeky Odry. Jako podklady slouží data o aplikovaném množství účinných 
látek pesticidů, které pravidelně ročně eviduje Státní rostlinolékařská 
správa v členění na okresy, a údaje o jakosti povrchové vody získané 
provozním a situačním monitoringem. Pro účinné látky pesticidů, na které 
jsou kladeny obecné požadavky v tabulce 1 Přílohy č. 3 k nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., které byly změněny nařízením vlády č. 229/2007 Sb., 
je posuzováno, zda jsou plněny imisní standardy. Protože pouhé bodové 
odběry povrchové vody uskutečňované v rámci provozního a situačního 
monitoringu nemusí být vždy plně postačující k detekci antropogenního 
znečištění způsobeného aplikací účinných látek pesticidů v zemědělství, 
jsou v podpůrné experimentální části dílčího úkolu využity nové metody 
pasivního vzorkování pomocí semipermeabilních membrán. Ty zachycují 
lipofilní látky obsažené ve znečištění. Využívá se přednosti pasivního 
vzorkovaní – možnosti zachycení znečišťujících látek v delším časovém 
horizontu. Pro monitoring ve vybraných profilech se používají semi-
permeabilní membrány, které vyvinula brněnská pobočka VÚV T.G.M. 
(Kupec, 2005). Ve stejných profilech, ve kterých se umísťují membrány, 
jsou zároveň odebírány i vzorky říčních sedimentů pro možnost konfron-
tace výsledků. Ve vzorcích sedimentu se totiž předpokládá akumulace 
účinných látek pesticidů za delší časové období obdobně, jako je tomu 
u membrán. Celé sledování bude doplněno o výsledky analýz tkání ryb 
odlovených v daných lokalitách.

Druhá oblast se věnuje průkazu a predikci antropogenních tlaků na 
biologické komponenty vodních ekosystémů. Vyhodnocení podílu bodo-
vých zdrojů mikrobiálního znečištění na plošných hodnotách indikátorů 
fekálního znečištění a posouzení potenciálních hygienických rizik, souvise-
jících s vypouštěním odpadních vod do toků v povodí řeky Odry, se věnuje 
dílčí úkol „Mikrobiální kontaminace povrchových vod v povodí Odry“. Pro 
určení podílu mikrobiálního znečištění povodí Odry jsou na sledovaných 
tocích nad a pod vyústěním vybraných bodových zdrojů prováděny odběry 
a stanovení fekálních mikrobiálních indikátorů (termotolerantní koliformní 
bakterie, enterokoky, E. coli, koliformní bakterie) a na základě výskytu 
vybraných patogenů určena míra hygienického rizika. Získané výsledky 
jsou doplňovány o fyzikálně-chemické ukazatele fekální kontaminace 
(celkový amoniak, N, P, TOC).

Projevům dopadu antropogenních vlivů na ichtyofaunu se věnují 
následující dva dílčí úkoly. Dílčí úkol „Projevy antropogenních tlaků ve 
struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje“ 
studuje aktuální ekologický stav populací zjištěných druhů ryb dané bio-
cenózy ve vztahu k dlouhodobé časové řadě dat z toků povodí řeky Odry 
(Lojkásek, 2003). Cílem je odlišit přirozený stav diverzity sledovaných 
ichtyocenóz od jednorázově či chronicky narušených rybích společenstev. 
Při posuzování rybího společenstva vybraného profilu probíhá opakovaný 
každoroční průzkum konkrétních lokalit ve vybraných 100 m dlouhých úse-
cích příslušných vodních útvarů. Pro tyto potřeby je prováděn elektrolov. 
Odhady početnosti ryb v loveném úseku se uskutečňují podle postupu 
popsaného Seberem a Le Crenem (1967), kdy odhad počtu jedinců je 

prováděn na základě dvou po sobě následujících odlovů. Kvalitativní 
výzkum ichtyocenóz je doplněn vyhodnocením 0+ juvenilních ryb podle 
Persata a Coopa (1990). Jejich vzorek je získáván na všech profilech 
vždy počátkem září příslušného kalendářního roku (Jurajda a kol., 2000). 
Zpracování vzorků zahrnuje taxonomickou identifikaci, odhad abundance 
a biomasy na plošnou jednotku, měření morfometrických parametrů 
u vzorku ulovených jedinců. 

Výzkum základních ekologických charakteristik populací jednotlivých 
druhů ryb je u vybraných taxonů doplněn histopatologickým rozborem 
odebraných tkání ryb. Tato činnost je hlavní náplní dílčího úkolu „Vliv 
antropogenních tlaků na zdravotní stav ryb“. Jeho cílem je analyzovat 
kauzální souvislosti mezi zdravotním stavem ryb a zátěží prostředí 
cizorodými látkami. U ryb odchycených ve sledovaných říčních profilech 
a na dvou vodárenských nádržích (Morávka a Šance) jsou prováděna 
klinická, pitevní a mikroskopická (parazitární) vyšetření, podle potře-
by rozšířená o diagnostiku infekčních chorob (virové, bakteriologické 
a mykologické). Těžištěm šetření bude odběr vzorků tkání (jater, resp. 
hepatopankreatu, ledvin a sleziny) k histologickému vyšetření a zhotovení 
krevních nátěrů periferní krve pro vyhodnocení patologické morfologie 
krevních buněk a genotoxického efektu. V rámci uvedených metod se 
předpokládá použití dalších metodik, které vyplynou z průběhu šetření 
(virologické vyšetření, elektronová mikroskopie, speciální enzymatická 
a biochemická stanovení). Nedílnou součástí metodického postupu bude 
podchycení základních údajů o vyšetřených rybách (druh, věk, hmotnost, 
standardní délka těla).

Další dílčí úkoly využívají k detekci antropogenních vlivů ekotoxi-
kologické metody. Řešení dílčího úkolu „Vliv antropogenní činnosti 
na ekotoxikologické vlastnosti znečištění povrchových vod a říčních 
sedimentů“ zahrnuje detekci konkrétních dopadů antropogenních tlaků 
spojených s havarijními úniky znečištění a dlouhodobým znečišťováním. 
Dále jsou získávány toxikologické podklady nezbytné pro predikci mož-
ných dopadů znečištění v povodí řeky Odry. Detekce havarijních úniků 
znečištění je prováděna pomocí speciálního komerčně vyráběného 
monitorovacího zařízení, které kontinuálně vyhodnocuje změny biologic-
ké kvality povrchových vod pomocí registrace změn chování monitoro-
vacích organismů, jimiž jsou perloočky. Veškeré zaznamenané případy 
snížení biologické jakosti vody jsou ve spolupráci se správcem povodí 
posuzovány z hlediska možné detekce příčin. Konečným záměrem je 
vypracovat metodiku postupu pro případy havarijních úniků znečištění. 
Pro výzkum dlouhodobého vlivu antropogenní činnosti v povodí na 
změnu biologických vlastností vod, projevujícího se rizikem negativní-
ho působení chronické toxicity a genotoxicity znečištění, je využíváno 
screeningové stanovení toxického rizika znečištění povrchových vod 
podle TNV 75 7231 a stanovení genotoxicity znečištění povrchových 
vod podle Kajtové a Soldána (2001). Účinky znečištění vod zachyce-
ného ve vybraném profilu za delší časové údobí jsou hodnoceny na 
základě výsledku zkoušek toxicity extraktů znečištění absorbovaného 
pomocí nově vyvíjených vzorkovačů, umístěných na vybraných profilech 
v povodí. Znečištění je zachycováno pomocí absorbentů z polystyre-
nových pryskyřic (XAD pryskyřice). Toxicita extraktů je stanovována 
zkouškami akutní toxicity na luminiscenčních bakteriích, prováděnými 
podle ČSN EN ISO 11348. Nutná verifikace hodnocení rizika chronické 
toxicity a genotoxicity na základě výsledků specializovaných ekotoxikolo-
gických stanovení bude provedena porovnáním s výsledky studia stavu 
ichtyofauny v povodí. Ryby, jako významný prvek vodních ekosystémů, 
jsou totiž vhodným indikátorem biologické jakosti vodního prostředí. Vliv 
antropogenních tlaků bude detekován z výsledků ekologických studií 
druhového složení rybích společenstev a histopatologických rozborů 
odebraných vzorků ryb. Pro predikci možných dopadů znečištění vod 
bude vypracován přehled o ekotoxicitě látek, s nimiž zacházejí podniky 
situované v povodí. Informace o látkách, které se mohou vyskytnout 
ve znečištění vod, budou získány z hlášení podle požadavků zákona 
č. 82/2004 Sb., podávaných těmito podniky. Pro tyto látky budou zís-
kány údaje o jejich toxicitě pro významné trofické skupiny organismů 
vodních ekosystémů a budou použity ke klasifikaci těchto látek podle 
toxicity a také ke stanovení standardů environmentální kvality podle 
směrnice Rady 2000/60/ES, konkrétně k určení maximálních ročních 
koncentrací látek (postupem publikovaným v Technickém návodu na 
podporu směrnice Komise 93/67/EHS).

Dílčí úkol „Vliv antropogenní činnosti na úroveň genotoxicity znečištění 
půd“ využívá pro detekci mutagenní aktivity kontaminantů uložených 
v půdách stanovení mutagenních účinků pomocí Amesova plotnového 
kvantitativního testu (Mortelmans a Zeiger, 2000) a SOS chromotest 
(Quillardet a Hofnung, 1993). Tyto dva testy patří k nejčastěji využíva-
ným systémům pro detekci látek s genotoxickými účinky. Mutagenita je 
v každém testu hodnocena na odlišném molekulárně genetickém zákla-
du. Oba testy umožňují detekovat komplexní směsi genotoxických látek 
v životním prostředí. Pro modelování metabolických změn bude v testech 
využita metabolická aktivace in vitro S9 postmitochondriálních frakcí. Pro 
stanovení toxických účinků znečišťujících látek akumulovaných v půdách 
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jsou prováděny kontaktní testy akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida 
(OECD no. 207, 1984).

Třetí oblast se věnuje vlivu rybníkářství na jakost vod. Cílem řešení díl-
čího úkolu „Produkce znečištění rybami v závislosti na druhu a množství 
předkládaného krmiva“ je získat podklady pro posuzování zatížení vody 
v rybnících, které budou uplatněny při zpracování metodického pokynu 
pro nakládání se závadnými látkami a tvorbu obsádek ryb v rybnících 
ve smyslu Rámcové směrnice EU. Úkol se zabývá dvěma základními 
okruhy problémů. Prvním je stanovení znečištění produkovaného rybami 
v závislosti na množství a kvalitě předkládaného krmiva. Na základě zís-
kaných výsledků bude zhodnocen vliv aplikace krmiv, jakožto v budoucnu 
jediného možného nástroje intenzifikace rybářského hospodaření, na 
kvalitu vody v rybnících. Studium míry znečištění produkovaného rybami 
probíhá v laboratorních, poloprovozních i provozních podmínkách. Druhou 
řešenou problematikou je porovnání výsledků hydrochemických analýz 
při užití „klasických“ standardních metod a moderních miniaturizovaných 
metod (s využitím termoreaktoru Spectroquant TR 620, spektrofotome-
tru Spectroquant Pharo 100 a systému OxiTop OC 100 pro stanovení 
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využití v praxi pro jejich mírnější dopad na životní prostředí (výrazně nižší 
spotřeba chemických činidel, energie a vody).

Dílčí úkol „Vliv rybářského hospodaření a rozvoj vodních květů sinic 
na kvalitu vody v rybnících“ si klade za cíl vyhodnotit informace o výsky-
tu sinic, druhovém složení a dlouhodobých tendencích v rybničních 
lokalitách, zaznamenat současný stav z hlediska různých oblastí v ČR 
a postihnout hlavní mechanismy zodpovědné za jejich rozvoj, objasnit 
vliv přítomnosti sinic na kvalitu vody v rybnících a stav rybniční biocenó-
zy, posoudit míru rizik z hlediska kontaminace recipientu a navrhnout 
opatření a zásady hospodaření, které mohou omezit rozvoj planktonních 
sinic. Soustřeďují se data ze stávajícího monitoringu a provádí se vyhod-
nocení takto získaných informací. Kromě toho probíhá vlastní sledování 
vybraných modelových lokalit především z hlediska různé úrovně intenzity 
rybářského hospodaření, dále synoptický screening (jednorázové „expe-
diční“ odběry) vybraných oblastí v letním období s cílem mapovat rozsah 
zatížení rybníků sinicemi a experimentální měření biologických projevů 
vybraných populací. Odběry se provádějí od počátku vegetační sezony 
(duben–květen) do jejího konce (říjen). Četnost odběrů umožňuje zachytit 
sezonní změny v jednotlivých chemických parametrech. 

Dílčí úkol „Vliv intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele 
v recipientu“ sleduje vybrané hydrobiologické parametry (makroozoo-
bentos, popřípadě zooplankton, chlorofyl-a a složení algocenózy) a také 
nutrienty jako ukazatele vlivu chovu ryb na recipienty. Profily sledování 
jsou vybrány s ohledem na výskyt a intenzitu rybochovného hospodářství. 
Vzorkování probíhá celoročně v pravidelných intervalech, podle metodik 
daných standardními operačními postupy a národními normami.

Čtvrtá oblast řešení projektu se věnuje informatičnímu zajištění řešení 
a publikaci výsledků. Náplní dílčího úkolu „Publikace výsledků řešení 
a informační podpora projektu“ je zpracování prezentací projektu včetně 
webové stránky (http://odra.vuv.cz), specializovaných map – kartogra-
mů, metodická a technická pomoc řešitelům při zpracování kontrolních, 
závěrečných zpráv a publikací výsledků řešení projektu. Řešitelům je 
poskytována pomoc při využití a úpravě dostupných programových pro-
středků pro jejich potřeby, popřípadě jsou vytvářeny nové, respektive 
modifikované uživatelské programy.

Hlavním cílem dílčího úkolu „Prezentace výsledků řešení projektu 
pro potřeby pracovních skupin Mezinárodní komise pro ochranu řeky 
Odry před znečištěním“ je příprava a zpracování podkladů pro činnost 
pracovníků MŽP v rámci jednotlivých pracovních skupin Mezinárodní 
komise pro ochranu řeky Odry před znečištěním (MKOOpZ), současně 
je podle potřeby zajišťována příprava podkladů pro jednání vedoucích 
delegací i pro plenární zasedání MKOOpZ. 

Do poslední oblasti spadá jediný dílčí úkol „Identifikace hlavních 
antropogenních tlaků v povodí řeky Odry“, v jehož rámci jsou prováděny 
dva druhy prací. Jednak jde o činnosti zaměřené na koordinaci prací 
v jednotlivých dílčích úkolech a redigování publikačních výstupů celého 
projektu, druhou oblastí je pak určení hlavních antropogenních tlaků 
v povodí, vycházející z komplexního vyhodnocení výsledků sledování 
rozsáhlého spektra indikátorů projevů těchto tlaků, provedeného v jed-
notlivých dílčích úkolech.

Průběžné výsledky řešení
Z komplexního hodnocení výsledků dílčích úkolu za rok 2008 vyplývají 

v daných oblastech tyto důležité poznatky:
• Analýza podílu plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění 

vod na základě rozsáhlé rešerše stanovila možné příčinky celkového 
znečištění vod. Současně byla v rámci sledovaných dílčích povodí 
provedena jejich kvantifikace vztahující se k závěrovým profilům. 
Výsledkem bilančního porovnání je zjištění, že nejproblematičtější 
z hlediska nebodového znečištění je severočeská část povodí řeky 
Odry, a to s ohledem na výskyt některých těžkých kovů.

• Bylo zjištěno, že účinné látky pesticidů s kratší dobou perzistence 
v prostředí se vyskytovaly v povrchových vodách převážně pod mezí 
stanovitelnosti. Nad mezí stanovitelnosti se vyskytovaly nárazově, 
zejména v období těsně po aplikaci a spíše při vyšších průtocích, 
patrně vlivem splachů z půdy po dešťích. Vyšší hodnoty než imisní 
standardy uvedené v tab. 1 Přílohy 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
se vyskytly v roce 2007 pouze ojediněle. 

• Úvodní průzkum pěti vybraných čistíren odpadních vod doložil nejvý-
znamnější překračování imisních standardů ukazatelů přípustného 
znečištění povrchových vod, daných nařízením vlády č. 229/2007 Sb. 
na řece Ostravici pod ČOV ve Frýdku-Místku. Vysoká mikrobiální kon-
taminace fekálního původu v tomto toku může indikovat přítomnost 
potencionálních patogenů.

• Na základě vyhodnocení výsledků ichtyologického průzkumu profilu 
Lužická Nisa pod Chrastavou lze konstatovat, že lokální rybí společen-
stvo vykazuje evidentní známky negativního působení dosud nespe-
cifikovaných disturbančních faktorů. Lze usuzovat, že jde s nejvyšší 
pravděpodobností o chemické vlastnosti vody, popř. o synergické 
působení nepříznivých hodnot chemických a fyzikálních faktorů, které 
buď souvisle, nebo epizodicky nevyhovují časným stadiím ontogene-
tického vývoje ryb, to je jikrám nebo 0+ juvenilním jedincům.

• Dosavadní výsledky hematologického vyšetření ryb na lokalitě Nisa 
pod Chrastavou vylučují chronické působení polutantů. Konečný závěr 
však přinese až histologické vyšetření zejména u střevlí potočních 
a hrouzků obecných.

• Screening chronických účinků znečištění indikoval zvýšené hodnoty 
rizika v povodí Lužické Nisy. Této oblasti je nutné v dalším řešení 
věnovat zvýšenou pozornost. Kromě dané oblasti se musí průzkum 
vlivů antropogenní činnosti na ekotoxikologické vlastnosti znečištění 
povrchových vod a říčních sedimentů zaměřit na oblast Ostravska 
a Karvinska.

• Kontinuální monitoring potvrdil pokračující nepříznivou situaci z hle-
diska trendů krátkodobých změn biologické jakosti vod.

• Orientační hodnocení toxicity vzorků půdy z lokality Chrastava-Bar-
randov kontaktním testem akutní toxicity na žížalách Eisenia foetida 
nedetekovalo žádnou toxicitu. U sledovaných organismů nedošlo 
rovněž k inhibici produkce enzymu acetylcholinesterázy. 

• Při řešení problematiky produkce znečištění rybami v závislosti na 
druhu a množství předkládaného krmiva z laboratorních pokusů vyply-
nulo, že znečištění produkované přikrmovanými rybami vykazovalo, 
s výjimkou fosforu, zejména v prvních 24 hodinách vyšší hodnoty. Tento 
závěr bude upřesněn po vyhodnocení výsledků analýz exkrementů. 
V poloprovozních pokusech bylo dosaženo velmi dobrých produkčních 
výsledků v chovu kapra, a to jak v čistě extenzivním odchovu, kdy 
byly ryby chovány bez vnějších zásahů včetně přikrmování, tak při 
mírném přikrmování ryb granulemi, resp. pšenicí, kdy relativní krmný 
koeficient dosáhl průměrných hodnot 2,26, resp. 2,35. Uvedený 
mírně intenzivní způsob odchovu nezvyšoval výrazně zatížení vodního 
prostředí živinami ani organickými látkami ve srovnání s extenzivním 
(kontrolním) způsobem chovu. Komplexně bude možno posoudit vliv 
mírně intenzivního rybářského hospodaření na kvalitu rybničního pro-
středí až po zhodnocení biologických poměrů v rybníčcích, které bude 
nutno dát do souvislosti se zjištěnými fyzikálně-chemickými ukazateli 
kvality vody.

• Dosavadní analýza dat, společně s výsledky předběžných odběrů 
a sledování v sezoně 2008, potvrzuje setrvalý stav, to je vysoký 
stupeň eutrofizace rybníků. Jak živinové podmínky, zejména nízký 
poměr N : P, tak struktura planktonu vytvářejí příznivé podmínky pro 
rozvoj sinic. Změny, které nastaly v posledních 15 letech na třeboň-
ských rybnících, nepřímo ukazují na to, že splachy z povodí mají 
větší vliv na základní chemismus rybničních vod, tj. na koncentrace 
hlavních iontů, zatímco rybářské obhospodařování více určuje míru 
eutrofizace, a to jak přísunem živin ve formě hnojiv, tak zejména 
vlivem rybích obsádek.

• Vyhodnocení kvality vody v hraničních profilech konstatovalo, že 
nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních 
znečišťujících látek pro českou část Mezinárodního povodí řeky Odry 
jsou z pohledu plnění relevantních limitních standardů polyaromatické 
uhlovodíky a těžké kovy – rtuť a kadmium.

Závěry
Shrneme-li poznatky první etapy řešení projektu, můžeme konstatovat, 

že řada dílčích úkolů detekovala z hlediska úrovně znečištění a jeho 
účinku na biotu jako velice problematickou severočeskou oblast povodí 
řeky Odry. Průzkumu příčin tohoto stavu je třeba v dalším řešení věnovat 
patřičnou pozornost a zahrnout rovněž průzkum vybraných lokalit na 
Ostravsku a Karvinsku. 

Vysoká frekvence krátkodobých epizod výrazného zhoršení biologic-
ké jakosti vod podtrhuje nutnost rozvoje systému včasného varování 
v povodí.
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Doposud získané poznatky v oblasti rybníkářství podtrhují nutnost další-
ho podrobnějšího průzkumu vlivu hospodaření na jakost vod v rybnících.

Poděkování
Projekt je řešen na základě finanční podpory z Resortního programu 
výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 
až 2013.
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Identification of anthropogenic pressures at the Czech part of 
the international Odra River basin – presentation of science and 
research project (Soldán, P.)

Project considers identification of anthropogenic pressures with 
setting of priorities from the point of view of design of proposals of 
measures to decrease their negative impact on quality of soil, water 
and habitats of water ecosystems in the Czech part of the interna-
tional Odra River basin. The project is multidisciplinary. Research 
team is created by five scientific and research institutions, which 
have long-time experiences in the fields of research defined by the 
suggested project. Based on the results of basic and applied research 
suggested project will provide benefits with general relevance in the 
field of protection of environment quality and also specific findings 
and suggestions directly applicable by national administration (bases 
for conceptual documents, legislature, decision-making, methodology 
of anthropogenic pressures assessment, etc.).

VÝSKyT ReleVAnTních 
zneČIŠŤujících láTeK V ČeSKé 
ČáSTI mezInáROdní OBlASTI 
POVOdí řeKy OdRy

Petr Tušil, Jiří Šajer, Martin Durčák, Alena Kristová

Klíčová slova
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Souhrn
V článku jsou popsány výsledky hodnocení koncentrací znečišťu-

jících látek v povrchových vodách ve vybraných hraničních profilech 
české části Mezinárodní oblasti povodí řeky Odry (dále jen MOPO). 
Hodnoceným obdobím je rok 2007, kdy na všech vybraných hraničních 
profilech probíhaly činnosti v rámci Programu situačního monitoringu 
chemického a ekologického stavu povrchových vod. Při hodnocení 
byla hlavní pozornost věnována vyhodnocení koncentrací vybraných 
znečišťujících látek, jejichž seznam byl dohodnut na úrovni pracovní 
podskupiny „GM – Monitoring“ ustanovené v rámci činnosti Mezi-
národní komise pro ochranu řeky Odry před znečištěním (dále jen 

MKOOpZ). Koncentrace znečišťujících látek byly porovnávány s limit-
ními hodnotami příslušných legislativních předpisů na úrovni ČR i EU. 
Ve druhé části tohoto článku je uvedena celková bilance vybraných 
relevantních znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách na 
základě údajů z evidence vedené v rámci Registru průmyslových zdrojů 
znečištění – část nebezpečné látky v jednotlivých zpracovatelských 
oblastech české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry. 

Úvod
Činnost Mezinárodní komise pro ochranu řeky Odry před znečištěním 

(dále jen MKOOpZ) je prováděna na základě Dohody o Mezinárodní 
komisi pro ochranu Odry před znečištěním, kde smluvními stranami jsou 
vlády České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo. 
Zapojením do aktivit MKOOpZ se tak Česká republika podílí na snižování 
znečištění nejen řeky Odry, ale i Baltského moře.

Níže publikované výsledky vznikly na základě řešení úkolu, který je 
tematicky zaměřen na vyhodnocení a přípravu relevantních podkladových 
materiálů získaných na základě zjištěných výsledků a výstupů v průběhu 
řešení projektu pro společnou práci v rámci aktivit MKOOpZ, jako další 
zdroj odborného zázemí pro činnost pracovních skupin a české delegace 
v této komisi. Tento úkol je nedílnou součástí projektu VaV „Identifikace 
antropogenních tlaků v české části Mezinárodní oblasti povodí řeky Odry“. 
Navazuje na práce, které byly již ve VÚV T.G.M., v.v.i., řešeny a měly nebo 
mají vztah k oblasti povodí řeky Odry, tj. ukončených projektech VaV Odra 
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I–III, a dále k aktivitám souvisejícím s odbornou 
podporou účasti ČR v pracovních skupinách 
MKOOpZ a s činnostmi v rámci spolupráce na 
hraničních vodách s Polskou republikou. 

Metodika
Výběr relevantních znečišťujících látek

Seznam znečišťujících látek relevantních 
pro Mezinárodní oblast povodí Odry (tabulka 1) byl schválen na úrovni 
vedoucích jednotlivých delegací v rámci MKOOpZ v červnu 2008. V tomto 
seznamu jsou uvedeny látky a sloučeniny, které byly dohodnuty jako 
relevantní pro povrchové vody v ČR, Polsku i Německu v rámci MOPO. 
Jde o vybrané látky z příloh VIII, IX a X směrnice 2000/60/ES [1]. 

Výběr profilů sledování obsahu znečišťujících látek 
Výběr hodnocených profilů v české části MOPO byl proveden na základě 

jejich významnosti vzhledem k jejich poloze. Jde o hraniční profily mezi ČR 
a Polskem a mezi ČR a Německem [5]. Zároveň 
jsou tyto profily součástí monitorovací sítě situační-
ho monitoringu chemického a ekologického stavu 
povrchových vod v ČR. Přehled profilů společně se 
základními údaji je uveden v tabulce 2.

Hodnocené období a charakter použitých 
dat pro hodnocení

Jako hodnocené období byl vybrán rok 2007. 
V tomto roce na všech profilech uvedených 
v tabulce 2 probíhal situační monitoring chemic-
kého a ekologického stavu povrchových vod. Pro 
hodnocení byly použity výsledky dvanácti měření 
za období leden–prosinec 2007. Na základě 
získaných výsledků byl u sledovaných profilů 
proveden výpočet charakteristických hodnot 
C

90
, ročního průměru a maximálních hodnot pro 

jednotlivé parametry. Pokud byla ve vzorku vody 
nalezena koncentrace parametru pod mezí sta-
novitelnosti, byla pro výpočet ročního průměru 
použita hodnota rovnající se polovině příslušné 
meze stanovitelnosti.

Zjištěné hodnoty koncentrací znečišťujících látek 
byly porovnány s relevantními národními standardy 
uvedenými v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů [2], a v metodickém pokynu 
k tomuto nařízení vlády [3], dále pak s evropskými 
standardy – směrnicí 2008/105/ES o normách 
environmentální kvality [4].

Látková bilance vybraných relevantních zne-

čišťujících látek z průmyslových bodových zdrojů znečištění v české části 
MOPO byla provedena na základě údajů evidence v Registru průmyslových 
zdrojů znečištění – část nebezpečné látky za rok 2007.

Výsledky a diskuse
Zjištěné hodnoty koncentrací vybraných relevantních látek v rámci 

MOPO, které byly porovnány s příslušnými standardy na národní úrovni 
(nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a meto-

ID Název profilu Tok Oblast povodí Hranice
Zpracovatelská 
oblast v MOPO

1163 Odra-Bohumín Odra Odra ČR–PR Horní Odra
3791 Olše-ústí Olše Odra ČR–PR Horní Odra
3596 Bělá-Mikulovice Bělá Odra ČR–PR Horní Odra
3056 Stěnava-Otovice Stěnava horní a střední Labe ČR–PR Horní Odra

1130
Lužická Nisa-Hrádek 
nad Nisou

Lužická Nisa horní a střední Labe ČR–PR–SRN Lužická Nisa

1131 Smědá-Ves u Černous Smědá horní a střední Labe ČR–PR Lužická Nisa
3538 Mandava-Varnsdorf Mandava Ohře a dolní Labe ČR–SRN Lužická Nisa

Tabulka 2. Přehled hodnocených profilů v české části MOPO

ID_ČHMÚ 1130 1131 1163 3056 3538 3596 3791 LIMIT

Název
Hrádek  
n. Nisou

Ves 
u Černous

Bohumín Otovice Varnsdorf Mikulovice Olše-ústí

Tok Nisa Smědá Odra Stěnava Mandava Bělá Olše

Jednotky µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Charakteristika
roční 
prům.

roční 
prům.

roční 
prům.

roční 
prům.

roční 
prům.

roční 
prům.

roční 
prům.

MP_RP

1,1,2,2-tetrachlorethen 0,115 0,029 0,088 0,051 0,132 0,021 0,014 0,5
1,1,2-trichlorethen 0,041 0,038 0,102 0,038 0,093 0,025 0,025 0,5
Arzen 1,605 0,790 0,797 3,663 1,152 0,522 1,540 10
Benzo(a)pyren 0,026 0,010 0,009 0,010 0,009 0,015 0,010 0,05
Benzo(b)fluoranthen 0,025 0,005 0,011 0,008 0,008 0,015 0,011 0,03
Benzo(g,h,i)perylen 0,019 0,005 0,007 0,008 0,008 0,010 0,009 0,016
Benzo(k)fluoranthen 0,018 0,004 0,005 0,007 0,005 0,008 0,006 0,03
DEHP 0,868 0,875 1,006 1,017 0,869 0,781 0,700 2,6
Fluoranthen 0,071 0,018 0,049 0,024 0,026 0,045 0,027 0,09
Chrom veškerý 2,098 1,992 1,389 1,182 0,838 1,178 1,199 18
Indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,018 0,005 0,006 0,008 0,008 0,009 0,007 0,016
Kadmium 0,146 0,095 0,210 0,068 0,070 0,142 0,204 0,3
Měď 10,547 5,993 3,725 5,481 4,673 2,745 3,381 13
Nikl 5,819 3,354 4,146 3,152 2,922 2,100 4,915 20
Olovo 2,856 1,421 1,912 1,015 1,934 1,208 1,752 7,2
Rtuť 0,034 0,029 0,099 0,030 0,025 0,038 0,050 0,05
Simazin 0,005 0,005 0,007 0,005 0,013 0,019 0,008 0,7
Suma 6 PAU 0,178 0,047 0,087 0,065 0,063 0,101 0,070 0,1
Trichlormethan (chloroform) 0,069 0,051 0,091 0,048 0,093 0,087 0,115 0,5
Zinek 38,587 15,704 31,560 12,125 26,542 11,253 18,575 80

Tabulka 4. Porovnání koncentrací vybraných znečišťujících látek s limity metodického pokynu [3]

Tabulka 3. Porovnání koncentrací vybraných znečišťujících látek s limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

ID_ČHMÚ 1130 1131 1163 3056 3538 3596 3791 LIMIT

Název
Hrádek  
n. Nisou

Ves 
u Černous

Bohumín Otovice Varnsdorf Mikulovice Olše-ústí

Tok Nisa Smědá Odra Stěnava Mandava Bělá Olše

Jednotky µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Charakteristika C90 C90 C90 C90 C90 C90 C90 NVL_C90
1,1,2,2-tetrachlorethen 0,223 0,050 0,177 0,079 0,233 0,041 0,023 1
1,1,2-trichlorethen 0,052 0,050 0,192 0,050 0,190 0,025 0,025 1
Arzen 3,386 1,541 1,392 5,260 2,058 0,500 2,010 20
Benzo(a)pyren 0,038 0,054 0,017 0,022 0,010 0,016 0,012 0,1
Benzo(b)fluoranthen 0,039 0,016 0,018 0,011 0,010 0,019 0,012 0,06
Benzo(g,h,i)perylen 0,033 0,014 0,012 0,014 0,010 0,013 0,009 0,03
Benzo(k)fluoranthen 0,023 0,011 0,009 0,011 0,006 0,008 0,006 0,06
DEHP 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6
Fluoranthen 0,120 0,049 0,080 0,038 0,032 0,041 0,032 0,2
Chrom veškerý 3,000 4,169 2,060 2,099 2,042 2,000 2,140 35
Indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,032 0,016 0,010 0,016 0,011 0,011 0,008 0,03
Kadmium 0,210 0,138 0,412 0,100 0,100 0,226 0,520 0,7
Měď 13,000 11,924 6,000 9,780 11,356 4,638 5,820 25
Nikl 8,000 5,489 6,230 6,270 5,009 4,477 7,780 40
Olovo 4,886 3,192 3,879 1,700 5,076 2,921 3,450 14,4
Rtuť 0,050 0,032 0,242 0,050 0,025 0,050 0,050 0,1
Simazin 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 1,5
Suma 6 PAU 0,229 0,160 0,142 0,092 0,072 0,108 0,079 0,2
Trichlormethan 0,130 0,086 0,225 0,070 0,163 0,152 0,151 1
Zinek 59,100 37,756 58,060 19,080 52,314 21,000 28,010 160

Název látky
Příloha 

směrnice 
2000/60/ES

Kadmium a jeho sloučeniny * X

Di(2-etylohexyl)ftalát (DEHP) * X

Olovo a jeho sloučeniny * X

Rtuť a její sloučeniny * X

Nikl a jeho sloučeniny * X

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

X

• benzo(a)pyren * X

• benzo(b)fluoranthen * X

• benzo(k)fluoranthen * X

• benzo(g,h,i)perylen * X

• indeno(1,2,3-cd)pyren * X

Simazin * X

Trichlormethan (CHCl
3
) * X

1,1,2-trichlorethen (TRI) * IX

Tetrachlorethen (PER) * IX

Arzen VIII

Chrom VIII

Zinek VIII

Měď VIII

Tabulka 1. Společný seznam znečišťujících látek 
relevantních pro MOPO

* prioritní látka podle směrnice 2008/105/ES 
o normách environmentální kvality v oblasti 
vodní politiky



�

Tabulka 5. Porovnání maximálních zjištěných koncentrací vybraných znečišťujících látek s limity 
směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality

ID_ČHMÚ 1130 1131 1163 3056 3538 3596 3791 LIMIT
Název Hrádek  

n. Nisou
Ves 

u Černous
Bohumín Otovice Varnsdorf Mikulovice Olše-ústí NPK-NEK

Tok Nisa Smědá Odra Stěnava Mandava Bělá Olše
Jednotky µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Charakteristika Cmax Cmax Cmax Cmax Cmax Cmax Cmax NPK_NEK
1,1,2,2-tetrachlorethen 0,245 0,050 0,420 0,112 0,342 0,046 0,038 nepoužije se
1,1,2-trichlorethen 0,105 0,050 0,940 0,050 0,240 0,025 0,025 nepoužije se
BBF + BKF 0,540 0,073 0,034 0,054 0,152 0,191 0,104 nepoužije se
Benzo(a)pyren 0,356 0,056 0,019 0,035 0,112 0,133 0,070 0,1
BGHIP + I123CDP 0,407 0,061 0,028 0,061 0,127 0,159 0,117 nepoužije se
DEHP 1,000 1,000 3,100 3,400 2,100 1,300 0,750 nepoužije se
Nikl 19,200 27,000 36,400 19,000 6,190 11,400 9,530 nepoužije se
Olovo 27,500 6,490 8,500 2,200 9,670 3,500 7,770 nepoužije se
Rtuť 0,180 0,100 1,070 0,080 0,025 0,050 0,050 0,07
Simazin 0,010 0,010 0,010 0,010 0,087 0,100 0,010 4
Trichlormethan 0,141 0,093 0,308 0,078 0,180 0,153 0,231 nepoužije se

Tabulka 6. Porovnání průměrných ročních koncentrací vybraných znečišťujících látek s limity směr-
nice 2008/105/ES o normách environmentální kvality

ID_ČHMÚ 1130 1131 1163 3056 3538 3596 3791 LIMIT

Název
Hrádek  
n. Nisou

Ves 
u Černous

Bohumín Otovice Varnsdorf Mikulovice Olše-ústí NEK

Tok Nisa Smědá Odra Stěnava Mandava Bělá Olše
Jednotky µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Charakteristika průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr RP-NEK
1,1,2,2-tetrachlorethen 0,115 0,029 0,088 0,051 0,132 0,021 0,014 10
1,1,2-trichlorethen 0,041 0,038 0,102 0,038 0,093 0,025 0,025 10
BBF + BKF 0,043 0,009 0,016 0,015 0,013 0,023 0,017 Σ = 0,03
Benzo(a)pyren 0,026 0,010 0,009 0,010 0,009 0,015 0,010 0,05
BGHIP + I123CDP 0,038 0,010 0,013 0,016 0,015 0,018 0,016 Σ = 0,002
DEHP 0,868 0,875 1,006 1,017 0,869 0,781 0,700 1,3
Nikl 5,819 3,354 4,146 3,152 2,922 2,100 4,915 20
Olovo 2,856 1,421 1,912 1,015 1,934 1,208 1,752 7,2
Rtuť 0,034 0,029 0,099 0,030 0,025 0,038 0,050 0,05
Simazin 0,005 0,005 0,007 0,005 0,013 0,019 0,008 1
Trichlormethan 0,069 0,051 0,091 0,048 0,093 0,087 0,115 2,5

Tabulka 7. Porovnání průměrných ročních koncentrací a maximálních koncentrací kadmia s limity 
směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality

ID Název Tok CaCO
3
_RP Jednotka Třída 

tvrdosti 
vody

Cd_RP RP-NEK Jednotka

1130 Hrádek n. Nisou Nisa 78,522 mg/l 3 0,146 0,09 (třída 3) µg/l
1131 Ves u Černous Smědá 45,549 mg/l 2 0,095 0,08 (třída 2) µg/l
1163 Bohumín Odra 113,375 mg/l 4 0,210 0,15 (třída 4) µg/l
3056 Otovice Stěnava 102,052 mg/l 4 0,068 0,15 (třída 4) µg/l
3538 Varnsdorf Mandava 78,125 mg/l 3 0,070 0,09 (třída 3) µg/l
3596 Mikulovice Bělá 63,969 mg/l 3 0,142 0,09 (třída 3) µg/l
3791 Olše-ústí Olše 146,417 mg/l 4 0,204 0,15 (třída 4) µg/l

ID Název Tok CaCO
3
_při_

CdMax
Jednotka Třída 

tvrdosti 
vody

Cd_MAX MAX-NEK Jednotka

1130 Hrádek n. Nisou Nisa 51,75 mg/l 3 0,800 0,6 (třída 3) µg/l
1131 Ves u Černous Smědá 30,5 mg/l 1 0,250 ≤ 0,45 (třída 1) µg/l
1163 Bohumín Odra 98,25 mg/l 2 0,950 0,45 (třída 2) µg/l
3056 Otovice Stěnava 106,25 mg/l 4 0,100 0,9 (třída 4) µg/l
3538 Varnsdorf Mandava 68,75 mg/l 3 0,170 0,6 (třída 3) µg/l
3596 Mikulovice Bělá 57 mg/l 3 1,000 0,6 (třída 3) µg/l
3791 Olše-ústí Olše 119,5 mg/l 4 0,740 0,9 (třída 4) µg/l

dický pokyn k tomuto nařízení), jsou uvedeny 
v tabulkách 3 a 4. 

Porovnání s evropskými standardy uvedenými 
v příloze č. 1 směrnice 2008/105/ES o nor-
mách environmentální kvality (dále jen NEK) 
je uvedeno v tabulkách 5, 6 a 7. Hodnocení 
podle této směrnice bylo provedeno pouze pro 
relevantní znečišťující látky uvedené v tabulce 1, 
které jsou zároveň prioritními látkami podle přílo-
hy X směrnice 2000/60/ES. Z důvodu absence 
dat o rozpuštěných formách rtuti, kadmia, niklu 
a olova byly s limity porovnávány koncentrace 
těchto kovů v nefiltrovaném vzorku vody.

Z výsledků porovnání obsahu vybraných 
znečišťujících látek, uvedených v tabulce 1, ve 
sledovaném období (rok 2007) s příslušnými 
limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a metodického pokynu 
k nařízení vlády vyplývají tyto skutečnosti:
• v profilu Lužická Nisa-Hrádek nad Nisou došlo 

k překročení limitních hodnot C
90

 a ročních 
průměrů u parametrů – benzo(g,h,i)perylen 
a indeno(1,2,3-c,d)pyren,

• v profilu Odra-Bohumín došlo k překročení limi-
tu C

90
 a ročního průměru u ukazatele rtuť,

• v profilu Bělá-Mikulovice byla překročena 
limitní hodnota ročního průměru u parametru 
suma 6 PAU. 
Při porovnání průměrných ročních koncentrací 

a maximálních zjištěných hodnot koncentrací 
vybraných znečišťujících látek s limitními hod-
notami uvedenými ve směrnici 2008/105/ES 
o normách environmentální kvality, kde jde o nej-
vyšší přípustné koncentrace a roční průměrné 
hodnoty, byly zjištěny následující skutečnosti:
• benzo(a)pyren – v profilech Lužická Nisa- 

-Hrádek nad Nisou, Mandava-Varnsdorf, Bělá- 
-Mikulovice byla v hodnoceném období překro-
čena nejvyšší přípustná koncentrace,

• rtuť – v profilech Lužická Nisa-Hrádek nad 
Nisou, Smědá-Ves u Černous, Odra-Bohumín 
a Stěnava-Otovice došlo v hodnoceném obdo-
bí k překročení nejvyšší přípustné koncentra-
ce a současně v profilu Odra-Bohumín i limitní 
hodnoty pro roční průměrnou koncentraci,

• benzo(k)fluoranthen a benzo(b)fluoranthen 
– v profilu Lužická Nisa-Hrádek nad Nisou 
byla překročena limitní hodnota pro roční 
průměrnou koncentraci,

• benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren 
– překročena byla limitní hodnota pro roční 
průměrnou koncentraci v profilu Lužická Nisa- 
-Hrádek nad Nisou,

Ze zjištěných výsledků vyplývají tyto skutečnosti:
• oblast Horní Odry – největší látkový odtok je evidován u kovů – zinek, 

nikl, olovo, chrom, měď, kadmium, arzen, rtuť a chrom šestimocný, 
rovněž je zde evidováno vypouštění PAU,

• oblast Střední Odry – není zde evidován žádný průmyslový zdroj, je 
zde uvedena pouze pro úplnost přehledu (v rámci ČR jde pouze o část 
povodí Bóbru po Kwisu a Kwisu),

• oblast Lužické Nisy – největší látkový odtok je evidován u kovů – zinek 
a olovo, dále je zde zachyceno i vypouštění tetrachlorethanu.

Závěry
Z provedeného vyhodnocení obsahů vybraných znečišťujících látek 

relevantních pro MOPO ve vybraných hraničních profilech české části 
MOPO vyplývá, že nejproblematičtější parametry, z pohledu plnění 

• kadmium – limitní hodnoty pro nejvyšší přípustné koncentrace byly 
překročeny v profilech Lužická Nisa-Hrádek nad Nisou, Smědá-Ves 
u Černous, Odra-Bohumín, Bělá-Mikulovice a Olše-ústí, limitní hodnoty 
pro roční průměrnou koncentraci byly překročeny v profilech Lužická 
Nisa-Hrádek nad Nisou, Odra-Bohumín a Bělá-Mikulovice. Porovnání 
bylo provedeno pro jednotlivé třídy tvrdosti vody.
Látková bilance vybraných relevantních znečišťujících látek v rámci 

MOPO byla provedena na základě údajů o zdrojích znečištění evidova-
ných v rámci Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné 
látky za rok 2007. Do celkové bilance byly vybrány průmyslové bodové 
zdroje znečištění, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody do recipientů 
v jednotlivých zpracovatelských oblastech české části MOPO. Jde o zpra-
covatelské oblasti Horní Odra, Střední Odra a Lužická Nisa. Výsledky 
bilance jsou uvedeny v tabulce 8.

Poznámka k tabulkám: 
Pro kadmium a jeho sloučeniny se hodnoty NEK 

liší v závislosti na tvrdosti vody vymezené pomocí pěti 
tříd:
• třída 1: < 40 mg CaCO

3
/l, 

• třída 2: 40 až < 50 mg CaCO
3
/l, 

• třída 3: 50 až < 100 mg CaCO
3
/l, 

• třída 4: 100 až < 200 mg CaCO
3
/l, 

• třída 5: ≥ 200 mg CaCO
3
/l.

Podbarveně jsou označeny ve výše uvedených tabul-
kách hodnoty, které překračují příslušné limitní koncen-
trace dané jednotlivými legislativními předpisy.
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příslušných standardů, jsou polyaromatické uhlovodíky a těžké kovy 
– rtuť a kadmium, a to zejména v profilech Lužická Nisa-Hrádek nad 
Nisou a Odra-Bohumín.

Zajímavým zjištěním je rovněž výsledek bilance látkového odtoku 
vybraných znečišťujících látek z evidovaných průmyslových zdrojů zne-
čištění, který ukázal, že z předmětných relevantních znečišťujících látek 
jsou vypouštěny do povrchových vod zejména těžké kovy, jejichž látkový 
odtok představoval v roce 2007 řádově 100 kg za rok. Na základě zjiš-
těných hodnot v posuzovaných profilech na vodních tocích lze ovšem 
předpokládat minimální vliv evidovaných průmyslových bodových zdrojů 
znečištění na celkovou látkovou bilanci relevantních znečišťujících látek 
v těchto profilech.

Podrobnější sledování jednotlivých typů a druhů potenciálních zdrojů 
znečištění povrchových vod (bodové, plošné a difuzní) v české části MOPO 
je předmětem ostatních dílčích úkolů řešených v rámci výše uvedeného 
projektu „Identifikace antropogenních tlaků v české části Mezinárodní 
oblasti povodí řeky Odry.“
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The article describes the results of evaluation of concentrations 
of pollutants in surface waters in the selected boundary profiles in 
the Czech part of the international area of the Odra River basin. At 
assessment, the main attention was paid to evaluation of concentra-
tions of the selected pollutants, which list was agreed upon at the 
level of the working group „GM – Monitoring“ within the International 
Commission for protection of the Odra River against pollution. The 
concentrations of pollutants were compared with limit values set 
out in the relevant legislative regulations at the level of the Czech 
Republic and the EU.

Název látky Zpracovatelská oblast
Celkem

Horní Odra Střední Odra Lužická Nisa
Počet 

evidovaných 
zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 

zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 

zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 

zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]
Kadmium a jeho sloučeniny 27 30,13 0 0 3 0,14 30 30,27
Di(2-etylohexyl)ftalát (DEHP) 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovo a jeho sloučeniny 10 163,34 0 0 3 35,82 13 199,16
Rtuť a její sloučeniny 29 7,68 0 0 3 0,04 32 7,72
Nikl a jeho sloučeniny 12 89,34 0 0 3 5,65 15 94,99
Polycyklické aromatické uhlovodíky 5 4,7 0 0 0 0 5 4,7
Simazin 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichlormethan 0 0 0 0 0 0 0 0
1,1,2-trichlorethen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetrachlorethen 0 0 0 0 1 0,06 1 0,06
Arzen 1 16,26 0 0 0 0 1 16,26
Chrom veškerý 15 81,07 0 0 6 6,54 21 87,61
Zinek 23 5724,28 0 0 6 44,98 29 5769,26
Měď 12 462,24 0 0 4 3,97 16 466,21

Tabulka 8. Bilance látkových odtoků vybraných znečišťujících látek z průmyslových zdrojů znečištění v české části MOPO evidovaných v rámci Registru 
průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky

VlIV APlIKAce PeSTIcIdů 
nA jAKOST POVRchOVÝch VOd 
V POVOdí řeKy OdRy
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Souhrn
Existuje velké množství registrovaných účinných látek pro ochranu 

rostlin. Je obtížné provést detekci všech vlivů těchto látek na povrcho-
vé vody, protože chemické analýzy jsou nákladné. Článek popisuje jednu 
z metod, která může pomoci nalézt rizikové vodní útvary ve smyslu 
směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 
2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

(dále jen Rámcová směrnice). Použití metody je ukázáno na příkladu 
horní části povodí Odry, která leží na území České republiky.

Úvod
Používání řady perzistentních pesticidů již bylo v České republice 

zakázáno. Tyto látky jsou postupně nahrazovány novějšími, jejichž stálost 
v prostředí je podstatně kratší a které mají malou nebo vůbec žádnou 
toxicitu, vysoce specifický účinek, jsou biodegradibilní a mají netoxické 
biodegradační produkty. Ze současně nebo ještě v nedávné době hojně 
používaných pesticidních látek je pozornost dílčího úkolu věnována pře-
devším těm nejproblematičtějším z hlediska výskytu v řekách. Kožíšek 
(2002) uvádí jako nejproblematičtější diuron, isoproturon, atrazin a pří-
buzné produkty, simazin, mecoprop, MCPA a chlorotoluron. Současný 
provozní a situační monitoring provozovaný na tocích v povodí Odry 
zahrnuje pravidelné sledování výskytu vybraných účinných látek pesticidů, 
z nichž některé v dřívějších letech pravidelně sledovány nebyly. Problema-
tiku sledování pesticidů v našich vodách z hlediska chemických analýz 
podrobněji objasňuje Ferenčík et al. (2005). Na část ze sledovaných 
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pesticidů jsou kladeny obecné požadavky v Příloze č. 3 k nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., které byly změněny nařízením vlády č. 229/2007 Sb. 
– tzv. imisní standardy. 

Součástí projektu výzkumu a vývoje „Identifikace antropogenních 
tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry“, jehož řešení 
bylo započato v roce 2008 a bude dokončeno v roce 2010, je i DÚ I.3 
„Hodnocení dopadu aplikovaného množství účinných látek pesticidů na 
jakost povrchových vod a sedimentů“. Hlavní cíle uvedeného dílčího 
úkolu jsou:

1. Po dobu řešení projektu průběžně posuzovat vliv dopadu aplikace 
účinných látek pesticidů na jakost povrchové vody a sedimentů v tocích 
povodí Odry v souvislosti s aplikovaným množstvím.

2. V rámci experimentální části na konkrétních případech prokázat 
projevy antropogenních tlaků v důsledku aplikace účinných látek pesticidů 
ve vybraných profilech v povodí řeky Odry, a to na základě monitoringu 
úrovně dlouhodobého znečištění povrchových vod pomocí semipermea-
bilních membrán a na základě monitoringu říčních sedimentů.

V české části povodí Odry byl v roce 2007 provozním a situačním 
monitoringem v povrchových vodách zjištěn výskyt nad mezí stanovitel-
nosti u šestnácti povolených účinných látek pesticidů. Vyšší hodnoty než 
imisní standardy u těchto šestnácti látek prakticky nebyly v roce 2007 
zjištěny. Úhrnné množství zmíněných šestnácti účinných látek aplikované 
na ornou půdu v povodí Odry na území České republiky za rok 2007 
a vypočtené na základě podkladů od Státní rostlinolékařské správy je 
znázorněno graficky na obr. 1 a jejich seznam je uveden v tabulce 1. Pro-
tože situační ani provozní monitoring zaměřený na výše uvedené pesticidy 
nebyl prováděn u všech vodních útvarů, bylo úkolem najít potenciálně 
nejrizikovější vodní útvary z hlediska pravděpodobnosti výskytu těchto 
znečišťujících látek v povrchových vodách.

Pro posouzení míry znečištění několika vybraných vodních útvarů 
v povodí Odry, které patří z hlediska výskytu pesticidních látek k poten-
cionálně nejrizikovějším, byla zároveň s průzkumem říčních sedimentů 
použita také nová moderní metoda – průzkum pomocí nízkonákladových 
semipermeabilních membrán vyvinutých brněn-
skou pobočkou VÚV T.G.M., v.v.i. Uvedenou 
metodu blíže popisuje Kupec (2007).

Použité metody
Rizikový útvar povrchové vody je vodní útvar, 

který není schopen vyhovět cílům environmen-
tální kvality podle článku 4 Rámcové směrnice. 
Za potenciálně rizikové vodní útvary z hledis-
ka výskytu pesticidů v povrchových vodách 
považujeme vodní útvary, u kterých doposud 
sice nebyla přímo monitoringem prokázána 
rizikovost, ale na základě identifikace možných 
vlivů v souvislosti s aplikovaným množstvím 
účinných látek pesticidů v povodí nad závěrovými 
profily těchto útvarů jejich rizikovost nelze do 
doby podrobnějšího ověření skutečného stavu 
prostřednictvím monitoringu vyloučit.

Počínaje pramenem Odry bylo všem 144 
vodním útvarům v povodí Odry na území České 
republiky přiděleno pracovní číslo. Prvních dva-
cet vodních útvarů včetně profilů, ve kterých byly 
v roce 2007 sledovány v průběhu provozního 
nebo situačního monitoringu pesticidy, je sche-
maticky znázorněno na obr. 2 a uvedeno také 

Obr. 1. Úhrnné množství vybraných pesticidů aplikované na ornou půdu v povodí Odry v roce 2007

Tabulka 1. Seznam pesticidů podchycených 
na obr. 1

Odkaz na 
obr. 1

Účinná látka kg 

a Chlorotoluron                 14006,75
b Acetochlor                    12404,46
c MCPA                          11879,68
d Isoproturon                   8437,24
e Alachlor                      8426,84
f Chlorpyrifos                  7846,51
g Metazachlor                   7529,33
h Trifluralin                   7141,27
i Pendimethalin                 6427,25
j Terbuthylazine                5527,70
k 2,4-D                         3738,37
l Mecoprop-P                    1403,28
m Linuron                       1180,43
n Bentazone                     244,68
o Lenacil                       186,75
p Hexazinone                    6,66

Obr. 2. Dvacet vybraných vodních útvarů v povodí Odry, sledovaných  
v r. 2007 z hlediska výskytu pesticidů

Č. profilu Název profilu
1128 Proseč n. Nisou
1130 Hrádek n. Nisou
1131 Ves u Černous
1144 Opava-Malé Hoštice
1146 Opava-Třebovice
1152 Ostravice-Ostrava
1154 Lučina-Sl. Ostrava
1161 Svinov
1163 Odra-Bohumín
1164 Jičínka-Kunín
1165 Lubina-Košatka
1306 Podlužský potok-hranice
3056 Otovice
3478 Rumburk-hranice
3537 Varnsdorf-nad
3538 Varnsdorf
3577 Moravice-ústí
3585 Hvozdnice-ústí
3596 Mikulovice
3619 Jakubčovice
3625 Bílovka-ústí

Č. profilu Název profilu
3783 Morávka-Raškovice
3791 Olše-ústí
5008 Luha-ústí
5012 Husí potok-ústí
5015 Sedlnice-ústí
5021 Ondřejnice pod Starou Vsí 
5037 Tichávka-ústí 
5038 Zrzávka-ústí
5109 Čížina-ústí
5212 Rázovský potok-ústí
5214 Bílčický potok-ústí
5413 Ropičanka-ústí
5545 Budišovka-ústí
5550 Opusta-nad Štěpánkou
5551 Štěpánka-ústí
5555 Píšťský potok-ústí
5556 Vidnávka-n. Černým pot.
5557 Černý pot.-n. Červeným pot.
5559 Olešnice-ústí
5573 Frýdlant-Ondřejnice n. rozděl.obj.
5577 Bruzovka (Říčky)-ústí

Tabulka 2. Profily, ve kterých byl v r. 2007 sledován výskyt pesticidů v povodí Odry na území ČR

v tabulce 2. Rozsah sledování nebyl ve všech profilech stejný, někde se 
omezil pouze na jednu účinnou látku. 

Na základě údajů Státní rostlinolékařské správy bylo vypočteno 
množství účinných látek pesticidů aplikované na ornou půdu v jednotlivých 
vodních útvarech v roce 2007. Následně bylo vypočteno číslo vyjadřující 
potenciální riziko pro látku x (PRN

x
) podle rovnice:

PRN
x
 = AM

x
/Q

355 
(1)

kde
AM

x
 – aplikované množství látky x nad závěrovým profilem vodního 
útvaru,
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Q
355

 – průtok v závěrovém profilu dosažený nebo překročený v průměru 
355 dní v roce.

Pro každou ze šestnácti sledovaných látek byly vodní útvary seřazeny 
podle PRN

x
 sestupně a bylo jim přiřazeno pořadové číslo (ON

x
). Potom 

byl pro každý vodní útvar vypočten součet šestnácti pořadových čísel 
(SON) podle rovnice:

SON = ON
a 
+ ON

b 
+ …+ ON

p 
(2)

kde indexy a, b, c příslušely jednotlivým účinným látkám podle tabulky 1. 
Vodní útvar s nejnižším součtem pořadových čísel pro sledovaných 

16 ukazatelů pak byl považován za potenciálně nejrizikovější z hlediska 
dopadu aplikace pesticidů nad závěrovým profilem vodního útvaru na 
jakost povrchové vody v tomto profilu. Skutečný výskyt pesticidů ve 
vodním prostředí v takto zjištěných potenciálně 
rizikových vodních útvarech byl v několika vybra-
ných případech ověřován pomocí semipermea-
bilních membrán a také analýzami prováděnými 
na vzorcích sedimentu.

Exponované membrány byly třikrát extrahová-
ny směsí cyklohexan-etylacetát 1 : 1. Extrakty 
byly odpařeny na objem 2,0 ml. Čtvrtina obje-
mu tohoto roztoku, tj. 0,5 ml, byla přečištěna 
gelovou chromatografií. Přečištěný extrakt 
byl odpařen do sucha a doplněn hexanem na 
objem 1,0 ml. Metodou plynové chromatogra-
fie pak byly v extraktu stanoveny koncentrace 
pesticidů.

U sedimentů se používala frakce s velikostí 
částic < 2 mm, stanovil se obsah vody (sušina). 
Navážka sedimentu byla 5–10 g podle předpo-
kládaného obsahu analytů. Extrakci předcházelo 
vysušení sedimentu bezvodým síranem sodným. 
Byla použita extrakce v Soxhletově extraktoru 
se 100 ml směsného rozpouštědla – hexan : di-
ethylether (3 : 1). Extrakt byl následně zahuštěn 
v Kudrna-Danishově koncentrátoru na objem 
10 ml. Byla odebrána potřebná část tohoto 
extraktu pro stanovení pesticidů, dále zahuštěna 
a vyčištěna od interferujících látek. Poté byla 
použita pro stanovení pesticidů na plynovém 
chromatografu s ECD detektorem.

Výsledky a diskuse
Výsledné pořadí prvních deseti potenciálně 

nejrizikovějších vodních útvarů z celkového 
počtu 144 je uvedeno v tabulce 3.

U několika z uvedených potenciálně nejriziko-
vějších vodních útvarů byl proveden průzkum. 
Pro ověření výskytu pesticidních látek patřících 
k potencionálně nejrizikovějším v povrchových 
vodách vodních útvarů v povodí Odr y bylo 
prováděno sledování pomocí nízkonákladových 
semipermeabilních membrán vyvinutých brněn-
skou pobočkou VÚV T.G.M., v.v.i., a pro možnost 
konfrontace výsledků byly odebrány ve stejných 
profilech koncem srpna i dnové sedimenty. 
Membrány byly v tocích umístěny po dobu tří 
osmadvacetidenních cyklů v průběhu měsíců 
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in Suma 
pořadových 
čísel (SON)

Heraltický potok po ústí do toku Opava 1 1 1 5 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 5 28 MIN
Bílá Voda po soutok s tokem Strahovický potok (včetně) 2 2 2 6 2 2 2 3 4 6 2 2 2 3 2 8 50
Velká po ústí do toku Opava 3 3 3 7 3 3 3 4 5 7 3 3 3 4 3 9 66
Husí potok po ústí do toku Odra 12 4 4 2 34 4 6 2 8 1 9 11 4 2 4 1 108
Opusta po ústí do toku Opava 6 5 5 13 4 5 4 7 7 10 4 5 5 7 6 17 110
Hvozdnice po ústí do toku Moravice 7 6 7 14 5 8 5 9 10 13 5 6 8 11 8 19 141
Luha po ústí do toku Odra (okres Nový Jičín) 14 8 6 3 39 6 12 5 14 2 11 14 9 5 5 3 156
Porubka po ústí do toku Odra 8 9 9 18 6 9 7 10 12 14 6 7 11 12 9 22 169
Bílovka po ústí do toku Odra 15 10 8 4 37 7 13 6 15 3 12 16 10 6 7 4 173
Pišťský potok po státní hranici 10 11 11 20 7 11 10 12 17 17 8 8 12 15 10 28 207 MAX

Tabulka 3. Výsledné pořadí prvních deseti potenciálně nejrizikovějších vodních útvarů

Obr. 3. Grafické znázornění výsledných množství alachloru, trifluralinu a chlorpyrifosu v membrá-
nách (červenec–září)

Tabulka 4. Výsledky analýz za rok 2008 pro alachlor, chlorpyrifos a trifluralin 

Měsíc Profil
Číslo 

vzorku 
membrány

Číslo 
vzorku 

sediment
Trifluralin Chlorpyrifos Alachlor

sediment membrána sediment membrána sediment membrána
mg/kg µg mg/kg µg mg/kg µg

Č
er

ve
ne

c Hvoznice nad 
Moravicí

596 0,024 < 0,002 0,019
597 0,023 < 0,002 0,015

Luha nad 
Odrou

600 0,017 < 0,002 0,026
601 0,018 < 0,002 0,020

S
rp

en

Hvoznice nad 
Moravicí

693 699 < 0,001 0,002 < 0,010 0,017 < 0,005 0,005
694 0,006 0,015 0,004

Luha nad 
Odrou

697 701 0,001 0,010 < 0,010 0,009 < 0,005 0,002
698 0,007 0,015 0,003

Z
ář

í

Hvoznice nad 
Moravicí

772 0,004 0,002 0,007
773 0,005 0,009 0,002

Luha nad 
Odrou

776 0,018 0,003 0,031
777 0,019 0,003 0,029

červenec, srpen a září. Období sledování bylo zvoleno tak, aby bylo 
možno podchytit vliv podzimní aplikace pesticidů, se kterou se obvykle 
začíná již koncem léta. Ukázka části výsledků pro závěrové profily vodních 
útvarů Hvozdnice po ústí do toku Moravice a Luha po ústí do toku Odra 
a pro ukazatele alachlor, chlorpyrifos a trifluralin je znázorněna na obr. 3 
a příslušné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.  

Z tabulky je patrné, že ve srovnání se sedimenty se na membrány zne-
čištění způsobené pesticidy vázalo podstatně citlivěji. Uvedené výsledky 
naznačují, že s největší pravděpodobností mohlo docházet k překračování 
imisních standardů v povrchové vodě v průběhu expozice membrán. 
Pro ukazatele alachlor, chlorpyrifos a trifluralin prozatím přepočítávací 
koeficienty na průměrnou koncentraci ve vodě nejsou k dispozici. Při 
přepočtu na průměrnou osmadvacetidenní koncentraci ve vodě bude nut-
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no, obdobně jako je tomu u výsledků z jiných typů pasivních vzorkovačů, 
počítat s degradací, ke které dochází v průběhu vzorkovací periody, aby 
nedošlo k podcenění skutečné expozice (Gunold et al., 2008).

Závěry
Na základě údajů o aplikovaném množství za rok 2007 byly pomocí 

matematické metody vyhledány potenciálně nejrizikovější vodní útvary 
pro 16 účinných látek pesticidů.

Provozní a situační monitoring jakosti povrchových vod byl v roce 2007 
v závěrových profilech potenciálně rizikových vodních útvarů, ve kterých 
je pravděpodobnost výskytu pesticidů v hodnotách převyšujících imisní 
standardy poměrně vysoká, prováděn buď velmi sporadicky, nebo v nich 
vůbec prováděn nebyl. Proto také vyšší hodnoty než imisní standardy 
uvedené v Příloze 3 k nařízení  vlády č. 229/2007 Sb. v české části 
povodí Odry prakticky nebyly v rámci provozního a situačního monitoringu 
u těchto šestnácti látek v roce 2007 zjištěny. Průzkum provedený pomocí 
nízkonákladových semipermeabilních membrán potvrdil zvýšený výskyt 
alachloru, chlorpyrifosu a trifluralinu v závěrových profilech vodních útvarů 
Hvozdnice po ústí do toku Moravice a Luha po ústí do toku Odra, tedy 
útvarů patřících podle výsledků výše uvedené metody mezi potenciálně 
nejrizikovější.

Nízkonákladové semipermeabilní membrány podchytily znečištění 
způsobené aplikací účinných látek pesticidů v zemědělství podstatně 
citlivěji než říční sediment. Na rozdíl od sedimentů, kde se polutanty 
vážou především na jemné jílové částice, je pomocí polyethylenových 
membrán plněných trioleinem imitována vazba polutantů na skutečné 
živočišné tuky.
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Impact of pesticides application on the surface waters quality 
in the Odra River basin (Šajer, J.)

A lot of agents for plant protection is registered. It is difficult to 
detect all impacts of these agents on surface waters because of the 
high cost of chemical analyses. The article desribes one of the meth-
ods, which can help us to find water bodies at risk in the sense of the 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in 
the field of water policy. The method is demonstrated on the upper part 
of the Odra River basin, which is located in the Czech Republic.  
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Souhrn
Článek shrnuje výsledky screeningového ověřování vypouštění 

prioritních látek a některých nebezpečných látek pro vodní prostředí 
z nejvýznamnějších komunálních zdrojů znečištění v ČR a srovnává je se 
současnou platnou národní legislativou (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
v platném znění) a nově zveřejněnou směrnicí Evropského společenství 
2008/105/ES.

Úvod
Problematice látek nebezpečných pro vodní prostředí je v Evropské 

unii dlouhodobě věnována významná pozornost. Požadavky směrnice 
2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouš-
těnými do vodního prostředí Společenství (nahradila stejnojmennou 
směrnici 76/464/EHS) byly do právního řádu ČR transponovány zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a navazujícím prováděcím 
předpisem, kterým je nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
(dále jen NV č. 61/2003 Sb., v platném znění).

Dne 20. října 2008 byla ve Věstníku Evropského společenství (ES) zve-
řejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o nor-
mách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnice 
2000/60/ES, která zavádí normy environmentální kvality pro 33 látek 
a 8 ostatních látek nebezpečných pro vodní prostředí a pro člověka. Ty 
vyjadřují limitní hodnoty (průměrné roční a maximální nepřekročitelné 
koncentrace). Členské státy mají povinnost upravit své právní a správní 
předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí do 13. 7. 2010.

Ostravská pobočka Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., 
v.v.i., se dlouhodobě zabývá ověřováním emisí nebezpečných látek 
z vybraných průmyslových a komunálních zdrojů znečištění. Získané 
poznatky slouží pro přesnější predikci vývoje znečištění povrchových vod 
a upřesnění charakteru emisí odpadními vodami s ohledem na obsah 
látek nebezpečných pro hydrosféru a jejím prostřednictvím i pro člověka. 
Naměřená data, týkající se vypouštění nebezpečných látek z komunál-
ních zdrojů znečištění, mají význam především pro ověření vlivu emisí 
na chemický stav povrchových vod a zpřesnění bilance vypouštěného 
znečištění nebezpečných látek z vybraných bodových zdrojů.

Tento výzkum vychází z potřeb vodohospodářské politiky a reaguje 
na požadavky, které vyplývají z nástrojů politiky Evropské unie v oblasti 
ochrany vod s důrazem na nebezpečné látky.

Screening vybraných polutantů
V roce 2007 začal VÚV T.G.M., v.v.i., v rámci výzkumného záměru 

Výzkum a ochrana hydrosféry ověřovat vypouštění nebezpečných látek 
do povrchových vod z největších komunálních zdrojů znečištění na celém 
území ČR, s přihlédnutím k imisním standardům NV č. 61/2003 Sb., 
v platném znění, a dále k normám environmentální kvality podle původní-
ho návrhu směrnice 2008/105/ES. Pro řešení byly využity akreditované 
laboratoře ústavu v Praze, Brně a Ostravě a v nezbytném rozsahu též 
externí laboratoře.

V tabulce 1 je uveden Seznam prioritních látek podle Přílohy X směrnice 
2000/60/ES a látek, pro které jsou směrnicí 2008/105/ES stanoveny 
normy environmentální kvality. Pro ověření byly ze seznamu vybrány jen ty 
látky, které se v komunálních a průmyslových odpadních vodách vyskytují 
nebo se jejich výskyt předpokládá (vyznačeny tučně).

Na základě údajů z Registru komunálních zdrojů znečištění (RKKZ) 
(vedeného ve VÚV T.G.M., v.v.i.) bylo vybráno 30 komunálních čistíren 
odpadních vod, které v roce 2005 vypustily více než 4 000 000 m3 od-
padních vod, přičemž nebyla známa emise vybraných nebezpečných 
látek do povrchových vod z těchto komunálních zdrojů. Na zvolené ČOV 
byl zaslán dotazník „Pasport komunálního zdroje znečištění“, do něhož 
správci jednotlivých ČOV uvedli významné průmyslové zdroje vypouštějící 
odpadní vody na danou ČOV a dále přehled sledovaných ukazatelů zne-
čištění, mimo ukazatele podle § 10, vyhlášky č. 431/2001, v platném 
znění. U každého průmyslového podniku byl uveden způsob předčištění 
odpadních vod, objem vypouštěných odpadních vod a druh výroby, ze které 
jsou odpadní vody produkovány.  

V druhé části pasportu uvedli správci vybraných ČOV průměrné měsíční 
hodnoty sledovaných ukazatelů, které monitorují na základě vodoprávního 
rozhodnutí, popř. zpoplatnění vypouštěného znečištění. Mezi pravidelně 
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sledované ukazatele patří kadmium a rtuť, v některých případech i další 
nebezpečné látky.

Mezi ověřované skupiny ukazatelů byly vybrány těkavé organické látky 
(TOL), polyaromatické uhlovodíky (PAU), vybrané kovy (nikl, olovo, rtuť 
a kadmium), alkylfenoly, ftaláty a syntetické komplexotvorné látky, které 
patří mezi imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových 
vod podle NV č. 61/2003 Sb., v platném znění.

Celkem byly v roce 2007 ověřeny emise 35 nebezpečných látek u 30 
největších čistíren odpadních vod v ČR. Odběry byly prováděny na odtoku 
z ČOV jako 2hodinové až 24hodinové slévané nefiltrované vzorky, pro 
stanovení těkavých organických látek byly vzorky odebírány bodově. Na 
většině ČOV byly vzorky odpadních vod odebrány 3x v průběhu pěti měsí-
ců. Celkem bylo vyhodnoceno přibližně 90 odebraných vzorků odpadních 
vod a dále u rtuti a kadmia také hodnoty vlastního monitoringu, které 
poskytli provozovatelé jednotlivých ČOV.

Výsledné průměrné koncentrace všech ověřovaných ukazatelů byly 
porovnány s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povr-
chových vod dle NV č. 61/2003 Sb., v platném znění, vyjádřenými jako 
celoroční aritmetické průměry, které jsou uvedeny v tabulce 4 Metodické-
ho pokynu odboru ochrany vod MŽP ze dne 14. 9. 2007, a dále s normami 
environmentální kvality vyjádřenými jako celoroční průměrné koncentrace 
podle původního návrhu směrnice 2008/105/ES (tabulka 2).

Na obr. 1 je graficky znázorněno překročení imisních standardů 
a norem environmentální kvality průměrnými koncentracemi ověřovaných 
ukazatelů v roce 2007. Ze všech ověřovaných ukazatelů není imisní 
standard stanoven pouze pro kyselinu 1,2-diamino-propan-tetraoctovou 
(PDTA) náležející mezi syntetické komplexotvorné látky. Pro tuto skupinu 
ukazatelů, ze které byly ověřovány ještě další dva ukazatele, a to kyselina 
nitriloctová (NTA) a kyselina ethylendiamin-tetraoctová (EDTA), není sta-
novena ani norma environmentální kvality. Z tohoto důvodu není u těchto 
tří ukazatelů vyznačena jejich míra překročení norem environmentální 
kvality a u PDTA ani míra překročení imisního standardu. Dále na obráz-
ku 1 není znázorněna míra překročení imisních standardů, resp. norem 
environmentální kvality u ukazatelů organochlorové pesticidy (OCP), PAU 
a TOL, jelikož hodnoty jejich průměrných koncentrací nepřesáhly výši 
těchto mezních hodnot.

Ze zjištěných průměrných koncentrací nebezpečných látek se 
v odpadních vodách z komunálních zdrojů znečištění mohou jevit jako 
problematické koncentrace nonylfenolů, komplexonů a u ČOV s větším 
podílem průmyslových odpadních vod také nikl a olovo. Vysoká mez 
stanovitelnosti brání srovnání naměřených koncentrací s imisním stan-
dardem NV č. 61/2003 Sb., v platném znění, a normami environmentální 
kvality podle návrhu novely směrnice 2008/105/ES u ukazatelů rtuť, 
kadmium, hexachlorbutadien, benzo(ghi)perylen a indeno(123cd)pyren. 
Pro další ověřování těchto ukazatelů je potřeba zajistit jejich stanovení 
s dostatečnou citlivostí.

Screening syntetických komplexotvorných látek
V návaznosti na dosažené výsledky byla v roce 2008 pozornost zamě-

řena pouze na vybrané organické polutanty, jejichž koncentrace zjištěná 
při ověřování v roce 2007 se v odpadních vodách jevila jako významná 
a které nejsou pravidelně monitorovány. Pro podrobnější zkoumání byly 
vybrány syntetické komplexotvorné látky a byla ověřena jejich přítomnost, 
přenos a odbourávání u vybraných komunálních zdrojů znečištění. Emise 
těchto polutantů mají plošný charakter především pro jejich užívání jako 
prostředků spotřební chemie a do vodního prostředí se dostávají také 
v průmyslových odpadních vodách ze specifických výrob. Byly ověřovány tři 
ukazatele – kyselina nitriloctová (NTA), kyselina ethylendiamin-tetraoctová 
(EDTA) a kyselina 1,2-diamino-propan-tetraoctová (PDTA). Nařízení vlády 
stanoví imisní standard pouze pro NTA a EDTA, směrnice 2008/105/ES 
pro tyto látky normy environmentální kvality nestanovuje (tyto látky nejsou 
na úrovni Společenství označeny jako prioritní).

Syntetické komplexotvorné látky jsou organické polutanty antropogen-
ního původu, které jsou široce používány v čisticích, mycích a pracích 
prostředcích, kosmetice, při změkčování vody nebo leptání kovů, a je 
tedy pravděpodobný významný antropogenní tlak těchto polutantů na 
životní prostředí.

Kyselina nitrilotrioctová (NTA) je používána jako aktivační přísada 
v pracích a čisticích prostředcích. Za určitých podmínek podléhá biolo-
gické degradaci na rozdíl od EDTA, jež je biologicky rezistentní. Vzhledem 
k dobrým pracím vlastnostem byla uvažována jako náhrada za fosfáty, 
ale protože jako komplexotvorná látka váže ionty kovů nejen v pracím 
roztoku, ale i v odpadní vodě, je její použití v pracích prášcích pro nega-
tivní ekologické vlastnosti velmi omezeno. Možnými zdroji jsou chemický 
průmysl, chemie pro stavebnictví, prádelny a čistírny.

Kyselina ethylendiamin-tetraoctová (EDTA) má podobně jako NTA toxické 
účinky pro vodní prostředí. Použití EDTA je velmi široké – neomezuje se 
pouze na průmysl, ale je obsažena i v přípravcích nejširší potřeby (akti-
vační přísada v pracích a čisticích prostředcích, součást masážních gelů 
a krémů). Patří mezi látky biologicky velmi rezistentní, proto bylo její použití 

Obr. 1. Překročení imisních standardů a norem environmentální kvality 
průměrnými koncentracemi ověřovaných ukazatelů v r. 2007

Tabulka 1. Seznam prioritních látek podle Přílohy X Směrnice 2000/60/ES 
ve znění směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality

P. č. CAS number Název prioritní láky
Určení 
priority

1 15972-60-8 Alachlor
2 120-12-7 Anthracen X
3 1912-24-9 Atrazin
4 71-43-2 Benzen 
5 32534-81-9 Bromované difenylethery X
6 7440-43-9 Kadmium a jeho sloučeniny X
6a 56-23-5 Tetrachlormethan
7 85535-84-8 Chlorované alkany C10–13 X
8 470-90-6 Chlorfenvinfos 
9 2921-88-2 Chlorpyrifos 

9a

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin 

9b
nepřiřazeno DDT celkové
50-29-3 p,p´-DDT

10 107-06-2 1,2-dichlorethan 
11 75-09-2 Dichlormethan 
12 117-81-7 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
13 330-54-1 Diuron
14 115-29-7 Endosulfan X
15 206-44-0 Fluoranthen
16 118-74-1 Hexachlorbenzen X
17 87-68-3 Hexachlorbutadien X
18 608-73-1 Hexachlorcyklohexan X
19 34123-59-6 Isoproturon
20 7439-92-1 Olovo a jeho sloučeniny
21 7439-92-6 Rtuť a její sloučeniny X
22 91-20-3 Naftalen 
23 7440-02-0 Nikl a jeho sloučeniny
24 104-40-5 Nonylfenol (4-nonylfenol) X
25 140-66-9 Oktylfenol (4-terc. oktylfenol)
26 608-93-5 Pentachlorbenzen X
27 87-86-5 Pentachlorfenol

28

nepřiřazeno Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) X
50-32-8 Benzo(a)pyren X
205-99-2 Benzo(b)fluoranthen X
207-08-9 Benzo(k)fluoranthen X
191-24-2 Benzo(g,h,i)perylen X
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pyren X

29 122-34-9 Simazin
29a 127-18-4 Tetrachlorethylen
29b 79-01-6 Trichlorethylen
30 36643-28-4 Sloučeniny tributylcínu X
31 12002-48-1 Trichlorbenzeny
32 67-66-3 Trichlormethan (chloroform)
33 1582-09-8 Trifluralin 
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v pracích prášcích omezeno. Je chemickým činidlem používaným v různých 
průmyslových oborech (fotografický, metalurgický, textilní průmysl).

Od května do září 2008 probíhalo ověření přítomnosti, míry odbou-
rávání a vlivu vypouštění komplexotvorných látek NTA a EDTA na reci-
pient u osmi vybraných komunálních zdrojů znečištění. Tyto zdroje byly 
vybrány z databáze Registr komunálních zdrojů 
znečištění (VÚV T.G.M., v.v.i.) a také na základě 
výsledků zjištěných při řešení úkolu Ověření 
emisí nebezpečných látek z komunálních zdrojů 
znečištění v roce 2007.

U každého ověřovaného zdroje byly ve třech 
cyklech odebrány prosté vzorky na nátoku a na 
odtoku z bodového emisního zdroje a ve stejné 
době z recipientu nad a pod potencionálním 
emisním zdrojem. Byly tak získány výsledky ana-
lýz ze zhruba 130 odebraných vzorků odpadních 
a povrchových vod. Z naměřených hodnot byla 
pro vybrané profily jednotlivých bodových zdrojů 
vypočtena průměrná koncentrace ověřovaného 
ukazatele. V případě, že naměřená koncentrace 
byla pod mezí stanovitelnosti, byla pro další 
výpočty a hodnocení vzata její poloviční hodnota. 
Výsledné průměrné koncentrace ověřovaných 
ukazatelů byly porovnány s imisními standardy 
ukazatelů přípustného znečištění povrchových 
vod podle NV č. 61/2003 Sb., v platném znění, 
vyjádřenými jako celoroční aritmetické průměry, 
které jsou uvedeny v tabulce 4 Metodického 
pokynu odboru ochrany vod MŽP ze dne 14. 9. 
2007.

Na obr. 2 je znázorněna míra odbourávání 
NTA a EDTA na ověřovaných komunálních ČOV. 

Tabulka 2. Průměrné koncentrace ověřovaných nebezpečných látek v odpadních vodách z vybraných komunálních ČOV v roce 2007 a jejich srovnání 
s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb., v platném znění, a s normami environmentální kvality podle směrnice 2008/105/ES

Skupina 
ukazatelů

Nebezpečná látka
Mez 

stanovitelnosti 
[µg.l-1]

Průměrná 
hodnota 

koncentrací NL                 
na ověřovaných 
ČOV   [µg.l-1]

Max. hodnota 
prům. konc. NL 
na ověřovaných 

ČOV [µg.l-1]

Imisní standard 
NV (celoroční 

průměr 
koncentrací)         

[µg.l-1]

Míra 
překročení 
imisního 

standardu NV 
[%]

NEK                     
(celoroční 

průměr 
koncentrací)                      

[µg.l-1]

Míra 
překročení 

NEK         
               

 [%]
Alkylfenoly 4-nonylfenol 0,02 0,49 1,84 0,3 73 0,3 73

4-terc-oktylfenol 0,02 0,04 0,34 0,005 93 0,1 7

Ftaláty
Di(2-ethylhexyl)ftalát 
(DEHP)

0,1–1,5 0,7 2,7 2,6 3 1,3 10

Komplexony
Kyselina nitriloctová 
(NTA)

0,5 9,3 76,3 5 53 x x

Kyselina ethylendiamin-
tetraoctová (EDTA)

0,5 68,1 249,5 5 100 x x

Kyselina 1,2-diamino-
propan-tetraoctová 
(PDTA)

0,5 3,2 46,7 x x x x

Kovy Nikl 2 7 38 20 10 20 10
Olovo 0,5 1,6 30,2 7,2 3 7,2 3
Rtuť 0,1 0,35 0,96 0,05 100 0,05 100
Kadmium 0,1-0,2 0,73 2,58 0,3 42 0,15 46

OCP Hexachlorbenzen 0,002 0,001 0,002 0,004 0 0,01 0
Hexachlorbutadien 0,05–0,2 0,05 0,08 0,03 57 0,1 0
Pentachlorbenzen 0,0015–0,002 0,001 0,003 0,01 0 0,007 0
Trifluralin 0,005 0,003 0,003 0,03 0 0,03 0
Aldrin 0,002 0,001 0,001 0,003 0 0,01 0
Dieldrin 0,0015–0,002 0,002 0,006 0,005 25 0,01 0
Endrin 0,002 0,001 0,001 0,005 0 0,01 0
Isodrin 0,0015–0,002 0,001 0,001 0,005 0 0,01 0
p,p´-DDT 0,002–0,1 0,030 0,050 0,01 75 0,01 75

PAU Anthracen 0,002–0,005 0,002 0,006 0,06 0 0,1 0
Fluoranthen 0,002–0,005 0,022 0,419 0,09 7 0,1 7
Benzo(a)pyren 0,002–0,005 0,005 0,077 0,05 3 0,05 3
Benzo(b)fluoranthen 0,002–0,005 0,006 0,078 0,03 7 0,03 7
Benzo(k)fluoranthen 0,002–0,005 0,004 0,04 0,03 3
Benzo(ghi)perylen 0,002–0,005 0,003 0,02 0,016 3 0,002 67
Indeno(123cd)pyren 0,0015–0,005 0,003 0,028 0,016 3
Naftalen 0,005–0,05 0,019 0,053 1 0 2,4 0

TOL Benzen 0,1–2 0,9 3,9 10 0 10 0
1,2-dichlorethan 0,1–5 1,4 2,5 0,5 53 10 0
Dichlormethan 0,1–10 2,6 5 x 0 20 0
Trichlorbenzeny 0,1–0,3 0,2 0,3 0,19 37 0,4 0
Trichlormethan 0,1–0,5 0,5 2,7 0,5 23 2,5 3
Tetrachlormethan 0,1–0,5 0,2 0,3 0,5 0 12 0
Trichlorethylen 0,1–0,5 0,1 1,4 0,5 3 10 0
Tetrachlorethylen 0,1–1 0,2 0,7 0,5 3 10 0

Koncentrace na odtoku z ČOV je porovnána s koncentrací polutantů na 
přítoku na ČOV. V několika případech byla naměřena vyšší koncentrace 
EDTA na odtoku než na přítoku. To může být způsobeno malou účinností 
odbourávání EDTA během technologického procesu čištění a vysokým 
obsahem těchto kyselin v komunálních odpadních vodách.

Obr. 2. Míra odbourávání NTA a EDTA na komunálních ČOV, vztažená na přítok
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Přestože technologie čištění odpadních vod nemá stoprocentní účin-
nost, v případě specifických komplexotvorných látek dochází zejména 
u NTA během technologického procesu čištění k jejich odbourání při-
bližně z 90 %. U polutantu EDTA byly koncentrace na odtoku z čistírny 
nižší přibližně o 10 % než hodnoty naměřené na přítoku (tabulka 3). 
Zatížení recipientu těmito polutanty bylo zjištěno u většiny bodových 
zdrojů, kdy především průměrné koncentrace polutantu EDTA nesplňovaly 
v recipientu pod ověřovaným zdrojem limit podle NV č. 61/2003 Sb., 
v platném znění. 

S ohledem na skutečnost, že EDTA je směrnicí 2008/105/ES speci-
fikována jako látka podléhající přezkumu pro případnou identifikaci jako 
prioritní látka nebo prioritní nebezpečná látka, je potřeba se problematice 
syntetických komplexotvorných látek v odpadních vodách a jejich chování 
ve vodním prostředí dále věnovat. Je třeba dále rozšířit počet sledova-
ných zdrojů znečištění, pokračovat ve sběru měřených dat a zajistit jejich 
porovnatelnost a návaznost na monitorovací programy v ČR k získání 
uceleného přehledu o antropogenních tlacích těchto polutantů na vodní 
ekosystémy v ČR.

Zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101 
„Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní 
složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, 
její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů.“
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VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava
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Screening of Selected Pollutants in Waste Water from Munici-
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The article summarizes results of the screening verification of the 
priority pollutants and other dangerous substances for water environ-
ment coming from the most significant communal pollution sources in 
the Czech Republic. Also comparison with the current valid national 
legislative (Regulation No 61/2003 as amended) and newly published 
directive of European Community 2008/105/ES was discussed.
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Souhrn
V Rejchartickém potoce, který protéká oblastí Šumperska, byl 

v průběhu dvou let sledován výskyt fekálních mikrobiálních ukazatelů. 
Tento tok a jeho přítok je ovlivňován pastvou dobytka. Cílem práce 
bylo posoudit, jak zemědělsky obhospodařovaná povodí ovlivňují kvalitu 
odtékající vody. Kromě klasických ukazatelů mikrobiálního znečištění 
povrchových vod byl sledován výskyt antibiotické rezistence u izolova-
ných kmenů intestinálních enterokoků. Pro zjištění jejich citlivosti na  
vybrané druhy antibiotik byla použita disková difuzní metoda. Kromě 
rezistentních kmenů byl zaznamenán vysoký výskyt multirezistentních 
enterokoků. Výsledky ukazují, že zemědělské splaškové vody jsou nejen 
jistým zdrojem fekálních mikroorganismů, ale také bakterií rezistentních 
k řadě antibiotik. 

Úvod
Zemědělství představuje významný zdroj mikrobiálního znečištění 

vodních toků. Proto jsme se zaměřili na sledování vlivu obhospodařova-
ných pastvin na kvalitu vodního prostředí. Míra mikrobiálního znečištění 
vodních toků závisí na řadě faktorů a okolností, jako např. sezonní pod-
mínky zahrnující klima, výskyt zvířat na pastvě v průběhu roku, zdravotní 
úroveň chovu, ošetřování pastvin aj. (Oliver et al., 2005). Na silný vztah 
mezi výskytem pastvin a snižující se kvalitou povrchové vody poukazuje 
také Buck et al. (2004), jenž upozorňuje především na to, že v období 
výrazných srážek mohou být hodnoty fekálních koliformních bakterií až 
tisíckrát vyšší než v období sucha. 

S mikrobiální kontaminací toků souvisí také výskyt bakteriálních kmenů 
vykazující rezistenci k antibiotickým látkám. Dlouhodobé používání anti-
biotik a jejich masivní aplikace pro banální příčiny mají vliv na zvyšující 
se počet bakterií, které se stávají vůči jejich účinku rezistentní. Profy-
laktické podávání antibiotik v rámci živočišné výroby a v minulosti často 
používané růstové stimulátory u hospodářských zvířat vedly k selekčním 
tlakům a vzniku řady rezistentních kmenů (Khachatourians et al., 1998). 
Příkladem může být známý avoparcin, jehož používání bylo značně rozší-

řeno v Evropě do roku 1997, kdy byl zakázán. Avoparcin je zodpovědný 
za křížovou rezistenci k vankomycinu a je považován za významný faktor 
vzniku a šíření rezistence k tomuto antibiotiku u enterokoků. Od zákazu 
jeho používání došlo v relativně krátké době k poklesu vankomycin rezis-
tentních enterokoků (VRE) v řadě evropských států. Přesto jsou v Evropě 
stále dokumentovány nákazy VRE u hospodářských zvířat (Aaestrup et 
al., 2002; Ružauskas et al., 2008).

V letech 2006 až 2007 byly v Rapotíně, oblast Šumperska, vybrány 
odběrové profily na Rejchartickém potoce a jeho přítoku (tok 1. řádu), 
u kterých bylo sledováno mikrobiální znečištění pocházející z pastvin. 

Celkem bylo vybráno sedm odběrových míst, tři na útvaru Rejchar-
tický potok, po ústí do toku Desná (tok 4. řádu). Zbývající čtyři profily 
byly vybrány na toku 1. řádu, který vede mezi pastvinami a po 2 km se 
vlévá do Rejchartického potoka. Přibližně v polovině rozlohy pastviny se 
nachází přístřešek pro zvířata s napáječkami, do kterých byla svedena 
voda z tohoto toku. Samotná zvířata neměla volný přístup k žádnému 
vodnímu toku, mohla se však pohybovat v jeho těsné blízkosti.

Metodika
Od června roku 2006 do září 2007 byly odebírány z Rejchartického 

potoka a jeho přítoku vzorky pro mikrobiologická stanovení. V prvním 
roce sledování byly orientačně odebrány vzorky třikrát, v následujícím 
roce byly prováděny měsíční odběry (květen až září). 

Metodika byla zaměřena na výskyt fekálních mikroorganismů (celkové 
koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, E. coli, ente-
rokoky), které byly stanovovány podle platných norem (TNV 75 7837, 
TNV 75 7835, ČSN EN ISO 7899-2). Dále byl sledován výskyt myxo-
bakterií jako specifické skupiny mikroorganismů, které blíže indikují 
zemědělské znečištění. Myxobakterie byly stanovovány podle interní 
metodiky (Leciánová, 1987). 

V průběhu uvedených dvou let byly z odebraných vzorků izolovány 
kmeny enterokoků k účelům studia antibiotické rezistence. Kmeny byly 
vybrány z profilů toku 1. řádu, který nebyl ovlivněn komunálním znečiš-
těním, tudíž se dá předpokládat, že byly živočišného původu. En-coccus 
testem byla provedena jejich druhová identifikace. U identifikovaných 
kmenů byla diskovou diluční metodou otestována jejich citlivost k sed-
mi vybraným antibiotikům – Penicilin 10 jednotek, Vankomycin 30 µg, 
Erythromycin 15 µg, Tetracyklin 30 µg, Ciprofloxacin 5 µg, Streptomycin 
300 µg (high load), Gentamicin 120 µg (high load).

Výsledky
Nejvyšší výskyt fekálních koliformních bakterií, včetně E. coli a ente-

rokoků, byl zaznamenán v toku 1. řádu v blízkosti teletníku. Enterokoky 

Tabulka 3. Procentuální vyjádření počtu ověřovaných zdrojů, které neplnily 
imisní standard polutantu NTA a EDTA na vybraných profilech podle NV 
č. 61/2003 Sb., v platném znění, v roce 2008

Ověřované zdroje,
 které neplnily imisní 

standard podle
NV č. 61/2003 Sb.
(prům. konc. byla

nad 5 µg.l-1)

NTA EDTA
v recipientu
nad zdrojem

v recipientu
pod zdrojem

v recipientu
nad zdrojem

v recipientu
pod zdrojem

12,5 % 25 % 12,5 % 62,5 %

Závěr
Screening vybraných polutantů v odpadních vodách z komunálních 

zdrojů znečištění v ČR, který byl realizován ostravskou pobočkou VÚV 
T.G.M., v.v.i., v letech 2007–2008, pomohl specifikovat skupinu prio-
ritních látek, jejichž emise ověřované u nejvýznamnějších komunálních 
zdrojů znečištění mohou být problematické pro vodní prostředí.

Ze skupiny ukazatelů ověřovaných v roce 2007 byly vybrány syntetické 
komplexotvorné látky, které v odpadní vodě dosahovaly u většiny ČOV 
zvýšených koncentrací. V roce 2008 byly proto další práce zaměřeny 
na podrobnější zkoumání této skupiny látek. Ve více než polovině ana-
lyzovaných vzorků povrchových vod odebraných pod ověřovanými komu-
nálními zdroji znečištění byly zjištěny zvýšené koncentrace ukazatele 
EDTA, které nesplňovaly platný imisní standard NV č. 61/2003 Sb., 
v platném znění. 
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byly ve větším počtu izolovány také v místě ústí toku 1. řádu do Rejchar-
tického potoka. Výsledky hodnot z mikrobiologických analýz jsou uvedeny 
v tabulce 1 a v grafu na obrázku 1. 

Myxobakterie byly oproti našemu předpokladu ve vzorcích zazname-
nány ve zcela zanedbatelném množství. Jejich nejvyšší výskyt byl zjištěn 
v toku 1. řádu u teletníku. 

Celkem ze 79 izolovaných kmenů enterokoků bylo identifikováno 44 druhů, 
které mohly být využity ke zjištění výskytu antibiotické rezistence. U každého 
z nich se vyskytla rezistence alespoň na jedno použité antibiotikum. Nejví-
ce kmenů vykazovalo rezistenci na penicilin (91 %) a vankomycin (57 %). 
Rezistentních na ciprofloxacin bylo 34 %, na erythromycin 20 % a 18 % 
na tetracyklin. U žádného z kmenů nebyla zjištěna rezistence na vysoké 
koncentrace zkoušených antibiotik gentamicinu a streptomycinu. Výsledky 
antibiotické rezistence pro jednotlivá antibiotika jsou uvedeny v tabulce 2.

Multirezistence byla zjištěna u 82 % testovaných kmenů. U dvou 
kmenů byla zaznamenána rezistence na čtyři použitá antibiotika, a to 
na PEN-VAN-TET-CIP. Častější byl výskyt enterokoků vykazující rezistenci 
na trojici antibiotik PEN-VAN-TET nebo PEN-VAN-CIP.

Diskuse
Hodnoty bakterií představující hlavní indikátory fekálního znečištění 

(termotolerantní koliformní bakterie, E. coli a enterokoky) nebyly nijak 
významně zvýšené v toku 1. řádu ani v Rejchartickém potoce, a to 
i přesto, že v obou případech jde o malé toky. Rovněž vliv klimatických 
podmínek během jednotlivých odběrů nebyl zaznamenán.

Zjištěné výsledky odpovídaly požadavkům nařízení vlády č. 229/2007 
Sb., o přípustném bakteriálním znečištění povrchových vod. Pouze en-
terokoky nesplňovaly tyto obecné požadavky v místě ústí toku 1. řádu 
do Rejchartického potoka. 

Myxobakterie, které jsou součástí bachorové mikroflóry přežvýkavců 
(Fiegna and Velicer, 2005), jsou využívány jako indikátory bakteriálního 
znečištění vod pocházejících ze zemědělství. Záchyt myxobakterií v našem 

případě nebyl nijak významný. Rozdíly jejich 
výskytu v Rejchartickém potoce a toku 1. řádu 
byly jen nepatrné.

Při vyhodnocování citlivosti mikroorganismů 
k jednotlivým antibiotikům byl zaznamenán 
minimální účinek penicilinu na izolované kmeny. 
Na našem území byl v dřívějších letech zjištěn 
vysoký výskyt penicilin rezistentních kmenů 
v odpadních vodách zemědělského původu 
(Cupáková a Lukášová, 2003). Rezistence 
bakterií na penicilin je všeobecně v Evropě velmi 
rozšířená. V řadě států se vyskytují penicilin 
rezistentní kmeny u řady zvířat, např. drůbeže, 
prasat a u hovězího dobytka (Kaçmaz et al., 
2005; Aarestrup et al., 2002; Garcia-Migura 
et al., 2005). Naše výsledky rovněž potvrzují 
vysokou rezistenci enteroků pocházejících 
z hospodářských zvířat vůči penicilinu.

Jak již bylo řečeno, i když se množství VRE 
oproti předchozím letům postupně snižuje, je 
jejich výskyt stále poměrně vysoký i přesto, že již 
uplynulo jedenáct let od zákazu využívání avopar-
cinu u zvířat (Aarestrup et al., 2002; Ružauskas 
et al., 2008). V našem případě více než polovina 
kmenů enterokoků izolovaných z Rejchartického 
potoka byla vůči tomuto ATB rezistentní.

Dalším nebezpečím spojeným s bakteriální 
rezistencí je rezistence enterokoků na vysoké 
koncentrace antibiotik, zejména gentamicinu 
a streptomycinu. Ve vzorcích pocházejících ze 
zemědělství byly objeveny kmeny rezistentní na 
koncentrace těchto aminoglykosidů v dávkách 
překračujících 2 000 µg/ml (Rice, 1995). Testovali 
jsme tato ATB v koncentracích 120 µg na disk 
u gentamicinu a 300 µg na disku u streptomycinu. 
Žádný z kmenů nevykazoval rezistenci k těmto 
koncentracím testovaných aminoglykosidů.

Časté používání dalších typů ATB ve veterinární 
praxi, erythromycinu a tetracyklinu, vedlo k značné 
rezistenci bakterií vůči těmto léčivům. Jsou uvádě-
ny případy, kdy až devadesát procent izolovaných 
kmenů z hospodářských zvířat bylo na tato ATB 
rezistentní (Busani et al., 2007; Garcia-Migura 
et al., 2005). U námi izolovaných kmenů nebyla 
zaznamenána tak vysoká rezistence, ta se pohybo-
vala v obou případech pouze kolem 10 %.

Ciprofloxacin je další antibiotikum, které se 
poměrně běžné používá v humánní i veterinární 
medicíně. Získané výsledky rezistence na cipro-

floxacin (30 %) odpovídají hodnotám zjištěným v Evropě i ve světě (Khan 
et al., 2004; Tansuphasiri et al., 2006; Johnston and Jaykus, 2004). 

Velmi problematickým se v případě enterokoků stává rozšířený výskyt 
multirezistence. Na území České republiky byly z odpadních vod izolovány 
enterokoky, které byly z 95 % rezistentní k více než jednomu testované-
mu antibiotiku (Cupáková a Lukášová, 2003). Není výjimkou, že jsou 
izolovány enterokoky rezistentní na deset a více antibiotik současně 
(Garcia-Migura et al., 2005). 

Závěr
Zjištěné hodnoty sledované skupiny fekálních mikroorganismů nepře-

kračují podmínky nařízení vlády č. 229/2007 Sb. pro přípustné bakteriální 
znečištění povrchových vod. Pouze v jednom profilu, a to ústí toku 1. řádu 
do Rejchartického potoka, byly mírně překročeny požadavky pro intestinál-
ní enterokoky. Rovněž výskyt myxobakterií – jako indikátoru zemědělského 
znečištění – byl v případech obou sledovaných toků minimální.

Výsledky antibiotické rezistence potvrdily výskyt rezistentních a multi-
rezistentních kmenů. Více než devadesát procent kmenů bylo rezistes-
tentních na penicilin. Byla rovněž zjištěna výrazná rezistence k vankomy-
cinu. Z toku byly izolovány kmeny rezistentní k tetracyklinu, erythromycinu 
a ciprofloxacinu. U žádného z kmenů nebyla zaznamenána rezistence na 
vysoké koncentrace ATB streptomycinu a gentamycinu. 
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Průměr ktj/ml KOLI FKOLI ESCO ENT
 průměr medián průměr medián průměr medián průměr medián

Rejchartický p. (ř. km 4) 27 19 2 2 1 1 5 6
Tok 1. řádu (ř. km 1,5 ) 38 25 8 2 6 1 3 3
Tok 1. řádu (ř. km 1,2 ) 44 30 10 5 8 5 15 13
Tok 1. řádu (ř. km 1 ) 19 7 2 2 1 2 13 5
Tok 1. řádu (ř. km 0 ) 75 38 4 25 4 8 21 2
Rejchartický p. (ř. km 2,6) 12 7 2 2 1 1 3 4
Rejchartický p. (ř. km 0,5 ) 38 6 7 1 5 5 14 6

Tabulka 1.  Výsledky stanovení mikrobiologických ukazatelů v Rejchartickém potoce a jeho 
přítoku (KOLI – koliformní bakterie, FKOLI – fekální koliformní bakterie (termotolerantní), ESCO 
– E. coli, ENT – enterokoky)

Obr. 1. Přehled výsledků mikrobiologických ukazatelů v Rejchartickém potoce a jeho přítoku 
(výsledky jsou znázorněny v dekadickém logaritmu aritmetického průměru (ktj/ml), KOLI – koliformní 
bakterie, FKOLI – fekální koliformní bakterie (termotolerantní), ESCO – E. coli, ENT – enterokoky

Antibiotikum
Obsah disku 

(µg)

Citlivé kmeny
Intermediární rezistentní 

kmeny
Rezistentní kmeny

počet % počet % počet %

Ciprofloxacin 5 19 43 10 23 15 34

Erythromycin 15 13 30 22 50 9 20

Gentamicin 120 44 100 – – – –

Penicilin 10 units 4 9 – – 40 91

Streptomycin 300 44 100 – – – –

Tetracyklin 30 24 54 12 27 8 18

Vankomycin 30 16 36 3 7 25 57

Tabulka 2. Přehled výsledků bakteriální rezistence pro jednotlivá antibiotika
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Influence of livestock grazings on watershed (Badurová, J., 
Mojžíšková, H.)

The occurence of phaecal microbial parameters was monitored 
during two years in the Rejchartický Creek which flows through the 
Šumperk region in the Jeseníky Mountains. This stream and its tribu-
tary are influenced by livestock grazing. The objective of this work was 
to assess how the agriculturally managed watersheds affect the water 
quality. Beside the classical parameters of microbial pollution of sur-
face water, the occurrence of antibiotic resistance in isolated strains 
of intestinal enterococci was monitored. The disc diffuse method was 
applied in order to detect the sensitivity to selected types of antibiot-
ics. A high occurrence of multiresistant enterococci was detected in 
addition to resistant strains. The results show that agricultural sewage 
water is not only a definite source of faecal microorganisms but also 
of bacteria resistant to a range of antibiotics.

nOVé PříSTuPy  
K hOdnOcení OdPAdů 2

Marie Kulovaná, Kristýna Žiaková

Klíčová slova
kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita odpadů, výluhové vlastnosti 
odpadů

Souhrn
Článek shrnuje výsledky prací prováděných ve Výzkumném ústavu 

vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v letech 2005–2007 v oblas-
ti hodnocení výluhových vlastností odpadů. Pro hodnocení těchto 
vlastností se používají různé testy, které umožňují získat informace 
o vlastnostech odpadů v různých etapách jejich využití. Dále před-
stavuje metodiku pro stanovení kyselinové a zásadité neutralizační 
kapacity v odpadech.

1  Úvod
Tento článek navazuje na předchozí stať Nové přístupy k hodnocení 

odpadů, která vyšla v čísle 4/2009 VTEI (příloha Vodního hospodářství 
č. 8/2009). Kvalitní hodnocení vlastností odpadů může přispět jak 
k ochraně životního prostředí, tak i k maximálnímu využití odpadů. 
Kromě hodnocení ekotoxikologických vlastností je třeba u odpadů hod-
notit i další vlastnosti. Odpady mohou obsahovat a ve většině případů 
obsahují značné množství škodlivých prvků a sloučenin. Celkový obsah 
kontaminujících látek však může být méně důležitý než vyhodnocení 
dopadu těchto kontaminujících látek na okolní prostředí. Množství uvol-
něných kontaminujících látek v důsledku vyluhovacího procesu může 
být klíčovým faktorem pro odhad vnějšího rizika pro životní prostředí. 
Porozumění těmto procesům umožní předpovídat dlouhodobě chování 
odpadů po jejich uložení na skládku nebo přímo do okolního prostředí. 
Hodnocení výluhových vlastností odpadů je široká problematika, které se 
věnují odborníci z nejrůznějších zemí světa. Jak připravit výluh a hodnotit 
výsledky loužení je velmi diskutovaná otázka nejen v rámci Evropské unie, 
ale i v dalších zemích světa. Pro možnost předpovídat chování konkrét-
ních látek bylo vyvinuto mnoho postupů vyluhování, velmi diskutována 
je i otázka sledování chování odpadů při různém pH.

2  Hodnocení odpadů
Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, systém hodnocení odpadů 

podle požadavků evropské odpadové směrnice [1] je trojstupňový:
• Základní popis, základní charakterizace (Basic characterization) – zde 

by měly být uvedeny všechny dostupné informace o odpadu, o způso-
bu jeho vzniku, jeho chemickém složení, nebezpečných vlastnostech 
apod.

• Ověřování shody (Compliance testing) slouží k ověřování toho, že pře-
dávaný odpad je shodný s odpadem, na který byl vypracován Základní 
popis. 

• Ověřování na místě (In situ verification) – konečné ověřování při pře-
jímce do zařízení.
Pro každý stupeň je nutno volit jiný postup hodnocení výluhových 

vlastností; pro základní charakterizaci by rozsah zkoušek měl být co 
nejširší, aby bylo zřejmé, jaké pochody je možno v odpadu očekávat. 
Pro ověřování shody by pak postačil pouze jeden výluhový test a pro 
ověřování na místě by nebyl potřeba test žádný. 

V současné době je v ČR [2–4] pro hodnocení odpadů předepsán 
pouze jediný výluhový test, a to jednorázový vsádkový, s dobou třepání 
(způsob hlava-pata) 24 hodin. Tento test se používá pro základní charak-
terizaci, pro ověřování shody a i pro hodnocení nebezpečné vlastnosti 
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
nebo po odstraňování.

3  Nebezpečná vlastnost H13 Schopnost uvolňovat 
nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 
odstraňování

Nebezpečnou vlastnost H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky 
do životního prostředí při nebo po odstraňování mají odpady, které 
mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebezpečné látky nebo vést při 
svém odstraňování nebo po něm ke vzniku škodlivých látek negativně 
působících na životní prostředí a zdraví lidí [4]. 

Obdobně jako hodnocení ekotoxicity je i hodnocení nebezpečné vlast-
nosti H13 v jednotlivých státech Evropské unie rozdílné. Některé státy 
využívají k hodnocení této nebezpečné vlastnosti ukazatele a limitní 
hodnoty, které jsou předepsány pro odpady ukládané na skládky, nebo 
využívají jiné postupy. Například Velká Británie nemá limity pro aplikaci 
H13 ve výluhu z odpadu, nebezpečná vlastnost se sleduje např. při 
degradaci odpadů, reakci s ostatními odpady nebo látkami, během 
spalování nebo během dalšího nakládání s odpadem [5].
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V České republice určují, zda odpad nemá nebezpečnou vlastnost H13, 
ukazatele ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. [4]. Je zde předepsáno stanovení 
vybraných ukazatelů ve výluhu (pH, konduktivita, fenolový index, kyanidy 
celkové, kyanidy snadno uvolnitelné, As, Cd, Cr  celkový, Hg, Ni, Pb, Se) 
a v pevné matrici stanovení šesti kongenerů PCB. Rozsah ukazatelů ve 
výluhu vychází z dříve používané třídy vyluhovatelnosti III podle vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. [6]. Přestože vyhláškou č. 294/2005 Sb. došlo ke 
změně výluhových tříd již v roce 2005, ke změně požadavků na H13 dosud 
nedošlo. Děje se tak v situaci, kdy některé odpady nejsou nebezpečné 
(nemají nebezpečnou vlastnost H13), ale zároveň nevyhovují limitním 
hodnotám pro uložení na skládku nebezpečného odpadu, kde je různý 
rozsah ukazatelů i odlišné limitní hodnoty shodných ukazatelů. 

K definování podmínek vlastnosti H13 vedla snaha o ochranu život-
ního prostředí, s využitím podmínek pro vlastnosti odpadů, které jsou 
ukládány na skládky nebo využívány na povrchu terénu. Tyto odpady jsou 
ve skládkovém tělese, popř. přímo v životním prostředí uloženy trvale. 
Přestože jednotlivé druhy skládek mají přesně předepsán způsob svého 
zabezpečení, mohou se z těchto odpadů dostávat do životního prostředí 
látky, které je možno označovat jako škodlivé, nepříznivé pro daný ekosy-
stém, které mohou ovlivňovat podzemní vodu, potravní řetězce apod.

Pro ochranu životního prostředí je důležité množství látky, které se 
může uvolnit do okolního prostředí. Toto uvolňování může být způsobe-
no povětrnostními podmínkami, průsakovými vodami i vlivem okolních 
odpadů. Množství uvolněné kontaminující látky v důsledku vyluhovacího 
procesu může být klíčovým faktorem pro odhad rizika pro životní pro-
středí. Porozumění těmto procesům umožní předpovídat dlouhodobě 
jejich chování ve všech souvislostech. Pro možnost předpovídat chování 
konkrétních látek a jejich forem bylo vyvinuto mnoho způsobů vyluhování, 
které mohou pomoci předpovídat procesy, které v odpadech probíhají. 
Lze předpokládat, že koncentraci sledované látky je možno seřadit 
následovně:

celkový obsah ≥ potenciální obsah, který může být vyloužen ≥ rov-
novážný stav ≥ skutečný obsah, který je vyloužen.

Otázka sledování chování odpadů při loužení je velmi diskutovanou 
problematikou, včetně postupů při stanovování vyluhovatelnosti při růz-
né hodnotě pH. V celém světě se používá více než 50 rozdílných testů. 
Jako vyluhovadlo se využívají nejrůznější kapaliny – nejčastěji voda nebo 
kyseliny (organické nebo minerální).

Používané testy
V evropských státech se používají nejrůznější normy pro přípravu 

výluhů. Normy platné pro všechny členy dané organizace jsou vydávány 
Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní organizací pro 
standardizaci (ISO).

Kromě normy EN 12457:2003 (v ČR platí jako ČSN EN 12457 [7]), 
která patří k nejpoužívanějším a je i předepsána rozhodnutím Rady 
2003/33 [8], existují i národní normy, které řeší tyto postupy v jednotli-
vých státech. V rámci Evropské komise pro normalizaci (CEN) byly dále 
vydány technické zprávy (TS), které se problematikou loužení odpadů 
zabývají: CEN/TS 14429:2005 Characterization of waste – Leaching 
behaviour tests – Influence of pH on leaching with initial acid/base 
addition, CEN/TS 14997:2006 Characterization of waste – Leaching 
behaviour tests – Influence of pH on leaching with continuous pH-control, 
CEN/TS 14405:2004 Characterization of waste – Leaching behaviour 
tests – Up-flow percolation test (under specified conditions), CEN/TS 
15364:2006 Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Acid 
and base neutralization capacity test. Tyto technické zprávy postupně 
přejímají do své soustavy norem jednotliví členové CEN.

ČSN EN 12457 (4):2003 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ově-
řovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – tento dávkový 
způsob přípravy výluhu patří k nejpoužívanějším. Odpad je zde loužen 
demineralizovanou vodou v poměru L/S = 10 (l/kg) celkem 24 hodin, 
vzorkovnice jsou otáčeny systémem hlava-pata. Norma má čtyři části 
podle poměru L/S a celkového počtu dávek (1 nebo 2).

PrEN 14429:2005 Vliv pH na vyluhovací vlastnosti s počátečním pří-
davkem kyseliny nebo zásady [9] – test se skládá z paralelních extrakcí 
materiálu v poměru L/S = 10 (l/kg) po dobu 48 hodin s předem určenými 
hodnotami pH. Parametr pH je jeden z hlavních kontrolních parametrů 
vyluhování. Informace mohou být využívány pro geochemické modelování. 
Test poskytuje informace o citlivosti loužení podle předepsané změny 
v pH. Je třeba ocenit vysokou citlivost, navíc tento test poskytuje infor-
maci o kyselinové neutralizační kapacitě.

PrEN 14405:2004 Perkolační sloupcový výluhový test [10] – tento 
sloupcový test spočívá v průtoku vyluhovadla kolonou zdola nahoru. 
Vyluhovadlem je demineralizovaná voda, testovaný materiál má veli-
kosti částic < 4 mm. Celkem sedm výluhových frakcí je soustředěno 
v intervalu L/S = 0,1–10 (l/kg). Celková doba trvání úplného testu je 
přibližně 21 dnů.

CEN/TS 15364:2006 Stanovení kyselinové a zásadité neutralizační 
kapacity [11] – principem zkoušky je stanovení pH vodného výluhu při 

různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné 
stanovení pH, které ukazuje schopnost vzorku reagovat s kyselinou, resp. 
hydroxidem. Grafickým výstupem zkoušky je křivka.

NEN 7345:2004 Vyluhovací test pro monolitické materiály [12] 
– v tomto holandském testu se monolitický vzorek podrobuje vyluhování 
v uzavřené nádrži. Je hodnoceno uvolněné množství vzhledem k celkové-
mu povrchu. Vyluhovadlem je demineralizovaná voda obnovovaná poprvé 
po 8 hodinách, a potom po 1, 2, 4, 9, 16, 36, 64 dnech. Výsledky jsou 
vyjádřeny v mg/m2.

Sledování výluhových vlastností odpadů je záležitost, které se věnuje 
mnoho pracovišť po celém světě. Ze sledovaných odpadů to jsou pře-
devším popeloviny ze spaloven komunálních odpadů, ale i kaly a jiné 
odpady. U konstrukčních materiálů mohou být v průběhu jejich životního 
cyklu využívány různé testy (obr. 1). Vzhledem k tomu, že pro sledování 
dlouhodobého vyluhování není sjednocena metodika, používají různá pra-
coviště různé postupy. Používají se testy dávkové, především vyluhovací 
test podle EN 12457, testy perkolační, sloupcové (prEN 14429), testy 
pro granulovaný odpad, testy pro monolitický odpad (NEN 7345), testy 
jednorázové i dlouhodobé trvající i několik týdnů, testy se sledováním 
pH, výluhy podle kyselinové a zásadité neutralizační kapacity apod. Látky, 
které jsou sledovány ve zvolených odpadech, jsou také různé. Některé 
rozsáhlé projekty sledují široké spektrum prvků a sloučenin (např. podle 
požadavků výluhových tříd podle rozhodnutí Rady 2003/33/ES). V men-
ších projektech bývají sledovány jednotlivé toxické kovy (Hg, Pb, Zn, Cr 
atd.), jejichž případný dopad na životní prostředí a zdraví člověka je dosta-
tečně znám. Jako vyluhovadlo se nejčastěji používá demineralizovaná 
voda, jsou však prováděny výluhy i s roztoky minerálních a organických 
kyselin, popř. i s octanem sodným.

Různé testy se používají pro získávání odpovědí na různé otázky. Jiný 
postup se použije pro zjištění koncentrace v rovnovážném stavu a jiný pro 
dlouhodobé loužení. Součástí prováděných testů je i využívání informací 
získaných při vyhodnocování kyselinové a zásadité neutralizační kapacity, 
především při přípravě vyluhovacích podmínek při vybraném pH.

4  Výzkumný záměr MŽP
V rámci prací, které byly prováděny ve Výzkumném ústavu vodo-

hospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., během výzkumného záměru 
MZP0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku 
odpadů a jejich hodnocení), byla pozornost soustředěna i na přístup 
k novému způsobu hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 Schopnost 
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstra-
ňování. Součástí těchto prací byla i příprava metodiky pro stanovení 
kyselinové a zásadité neutralizační kapacity. 

Kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita
Kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita je ukazatel, který se 

běžně stanovuje ve vodách. Neutralizační kapacita je tam definována 
jako schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty. Neutrali-
zační kapacita je látkové množství silné jednosytné kyseliny nebo silné 
jednosytné zásady v mmol, které spotřebuje 1litr vody k dosažení určité 
hodnoty pH; rozeznává se kyselinová a zásaditá kapacita v mmol/l, 
integrál tlumivé kapacity v daném rozmezí pH [14].  

V písemných materiálech (normách) je v odpadech uváděn pojem 
kyselinová neutralizační kapacita – acid neutralization capacity (ANC). 
Tento pojem zahrnuje stanovení celkové neutralizační kapacity, tj. kyse-
linové i zásadité.

V rámci výzkumného záměru byla vyvíjena metodika pro stanovování 
kyselinové a zásadité neutralizační kapacity v odpadech [15, 16]. 

Obr. 1. Charakterizace a ověřovací výluhové testy v různých obdobích 
životního cyklu stavebních materiálů
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V  odpadech je stanovení této veličiny složitější než ve vodách. Především 
proto, že odpady samotné jsou většinou pevné látky, nikoliv kapaliny, 
a při ukládání na skládku dochází k jejich vzájemné interakci. Skládka tak 
působí jako reaktor, ve kterém probíhají nejrůznější chemické reakce mezi 
jednotlivými složkami, včetně procesu neutralizace. Jednou z hlavních 
kontrolních charakteristik loužení je ukazatel pH.

Postup stanovení
Postup stanovení ANC je založen na technickém dokumentu CEN/TS 

15364:2006 (Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Acid 
and base neutralization capacity test). Principem zkoušky je stanovení 
pH vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydro-
xidu sodného a následné stanovení pH, které ukazuje schopnost vzorku 
reagovat s kyselinou, resp. hydroxidem; grafickým výstupem zkoušky 
je křivka. Test se skládá ze souběžných výluhů 
materiálu při L/S = 10 (l/kg) po dobu 48 hodin 
v sérii předvolby hodnoty pH. Součástí stanovení 
je i stanovení přirozeného pH, tj. postupem 
podle ČSN EN 12457-4.

Naměřené hodnoty pH, včetně hodnoty přiro-
zeného pH stanoveného bez přídavku kyseliny 
nebo zásady, jsou zpracovány tabelárně a grafic-
ky, kde je sledována závislost pH na přidaném 
množství H+. Příklady neutralizačních křivek jsou 
uvedeny na obr. 2 a 3.

K vývoji a ověření metodiky bylo prováděno 
toto stanovení na 35 vzorcích odpadů. K práci 
byly přijaty vzorky odpadů od společností, kte-
ré provozují skládky odpadů; mezi nejčastěji 
zastoupené patřily kaly z fyzikálně-chemického 
zpracování obsahující nebezpečné látky (k. č. 
19 02 05) a kaly z jiných způsobů čištění prů-
myslových odpadních vod obsahující nebezpečné 
látky (k. č. 19 08 13) – celkem po čtyřech. 
Dále byly zastoupeny vzorky odpadů z výroby, 
zpracování, distribuce, používání a odstraňo-

vání barev a laků, odpady z vyzdívek, stavební 
odpady, odpady ze slévání železných odlitků, 
kontaminovaná zemina a další.

Každý vzorek vykazoval jedinečnou křivku 
ANC, typickou pouze pro tento odpad. Lišily se 
i křivky odpadů se stejným katalogovým číslem 
i vzorky vzhledově s podobnou matricí.

Během vývoje metodiky byly v rozmezí dvou 
let prováděny testy na vzorcích solidifikátů 
(1364/06, 1365/06), jako pojivo byl použit 
cement. V roce 2006 byly ke stanovení ANC 
použity dva vzorky solidifikátů, shodný vzorek 
(1894/07) s nimi byl skladován v laboratoři 
v běžných podmínkách a zkoušky byly prove-
deny v roce 2007. Na obr. 4 jsou soustředěny 
všechny tři křivky sledovaných solidifikátů. Jak 
je patrné, křivky solidifikátu z roku 2006 jsou 
téměř shodné, po ročním skladování došlo 
ke změně a vzorek již ztrácí svoji pufrovací 
kapacitu. Je zřejmé, že ANC není dlouhodobě 
konstantní a dochází k jejím změnám v čase, 
pravděpodobně především působením vnějších 
povětrnostních vlivů, popř. stárnutím materiálu. 
Je proto důležité uvažovat kyselinovou neutrali-
zační kapacitu i v časovém rozměru.

Shrnutí
Problematika chování odpadů po uložení na 

skládku nebo přímo do přírodního prostředí úzce 
souvisí s formou jednotlivých chemických prvků 
a sloučenin obsažených v tomto materiálu. Mož-
nost předpovídat jejich chování v dlouhodobém 
horizontu je dána využitím různých výluhových 
testů. Mezi důležité informace, které tuto 
předpověď umožňují, patří i průběh kyselinové 
neutralizační kapacity v závislosti na pH. Po 
vyčerpání pufrovací kapacity uloženého odpa-
du může docházet k nadlimitnímu vyluhování 
škodlivých látek, např. těžkých kovů, kdy jejich 
rozpuštěný podíl ve vyluhovací kapalině vždy 
závisí na pH. Pak může dojít k situaci, že odpad 
uložený na skládku, který původně splňoval 
všechny předepsané limity, již nevyhovuje.

Hodnota neutralizační kapacity a průběh její 
křivky závisí na povaze matrice a původu odpa-

du. Z obr. 2 je zřejmé, že i u odpadů zařazených pod stejné katalogové 
číslo není průběh křivky totožný. Nestačí tedy, že jsou odpady zařazeny 
pod stejným katalogovým číslem. Je třeba věnovat pozornost každému 
odpadu samostatně, pod stejné katalogové číslo mohou být zařazeny 
odpady, jejichž složení a vlastnosti jsou naprosto rozdílné; rozdílný tedy 
může být i jejich vliv na životní prostředí.

Metodika stanovení je uvedena v elektronické podobě na interneto-
vých stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka 
– Centra pro hospodaření s odpady (http://ceho.vuv.cz/).

Kromě využití informací, které může při hodnocení odpadu poskytnout 
křivka kyselinové a zásadité neutralizační kapacity, je třeba se zaměřit 
na novelizaci požadavků právních předpisů na stanovení nebezpečné 
vlastnosti H13.

Obr. 4. Kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita – solidifikáty

Obr. 2. Kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita 1 – kaly z čištění průmyslových odpadních 
vod (k. č. 19 08 13)

Obr. 3. Kyselinová a zásaditá neutralizační kapacita 2
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5  Závěr
Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že dosavadní hodnocení odpadů 

je nedostatečné, zejména hodnocení nebezpečné vlastnosti H13, hod-
nocení odpadů ukládaných na skládky a využívaných na povrchu terénu. 
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 všechny původce a vlastníky odpadu, aby sledování 
svého odpadu věnovali zvýšenou pozornost již při jeho vzniku. Důkladná 
znalost možného chování odpadu v různém prostředí umožní nakládat 
s odpadem tak, aby jeho využití mohlo být maximální a jeho nepříznivé 
dopady na životní prostředí byly co nejmenší.

Při testování vlivu odpadů na životní prostředí nelze opomíjet chemic-
kou analýzu, je však třeba zvolit vhodné metody, které mají dostatečnou 
vypovídací schopnost a umožňují i případnou předpověď pro dlouhodobé 
chování odpadu v životním prostředí. Mezi tyto metody patří i stanovení 
kyselinové a zásadité neutralizační kapacity. 

Pro stanovení nebezpečné vlastnosti H13 je třeba pracovat na vědec-
kých podkladech, které by umožnily inovovat požadavky dané právním 
předpisem, aby nedocházelo k rozporům a byla skutečně hodnocena 
„schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo 
po odstraňování“.
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New approach to waste classification 2 (Kulovaná, M., Žiaková, 
K.)

The lecture summarizes the results of works carried out in the 
T. G. Masaryk Water Research Institute, Public Research Institution, 
during the years 2005–2007 in the field of classification of leaching 
characteristics of waste. Various tests were used for classification of 
these characteristics allowing obtain information about waste char-
acteristics in different stages of their utilization. Next, the lecture 
presents a methodology for determination of acid and basic neutraliza-
tion capacity of waste.

nové publikace VÚV T.g.m., v.v.i
V průběhu roku 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský vydal Atlas skládek inertních odpadů a spaloven (autorka Lenka Bartáčková, ISBN 978-

80-85900-89-7), který je již třetím dílem Atlasu zařízení pro nakládání s odpady. Navazuje na předchozí díly z roku 2007 a 2008, které byly věnovány 
skládkám nebezpečných odpadů a ostatních odpadů. 

Dále se připravují publikace K problematice náhrad hodnot pod mezí stanovitelnosti při chemických analýzách a monitorování stavu vod – Vliv 
náhrady hodnot pod mezí stanovitelnosti polovinou meze stanovitelnosti na statistické charakteristiky souborů hodnot (autor Ivan Nesměrák) 
a Extenzivní způsoby čištění odpadních vod (Eva Mlejnská a kol.).

V současné době VÚV T.G.M. vydává dvě publikace představující výsledky výzkumu oddělení hydrologie:

Teploty vody v tocích České republiky

Ing. Oldřich Novický, Mgr. Pavel Treml, Ing. Magdalena Mrkvičková, 
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., RNDr. Jitka Brzáková, Ing. Stanislav 
Horáček, Ing. Michal Vaculík

Monografie zpracovaná kolektivem autorů oddělení hydrologie 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., kom-
plexně shrnuje poznatky o teplotě vody v tocích – počínaje vývojem 
teploty vody od 60. let 20. století přes současnost až po předpoklá-
daný vývoj do roku 2050, včetně souvislosti mezi vývojem teploty vody 
a teploty vzduchu. Je zhodnocen vývoj a kolísání hodinových, denních, 
měsíčních a ročních dat.

Součástí publikace je podrobný seznam a mapy staniční sítě pozoro-
vání teplot vody, včetně informací o dostupnosti a ovlivnění dat.

Vodní bilance v podmínkách klimatické změny 
v povodí horní Metuje

Ing. Adam Vizina, Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Miroslav Kněžek, 
CSc., Jan Kašpárek, Ing. Jan Uhlík, Ph.D., Ing. Renata Fridrichová, Ing. 
Oldřich Rakovec, Ing. Stanislav Horáček

Publikace shrnuje výsledky dlouhodobého výzkumu v povodí horní 
Metuje, kde jsou dlouhodobě sledovány změny v hydrologické bilanci 
v uzavřené křídové pánvi a vztahy mezi podzemními a povrchovými 
vodami, zahrnující i využití zdrojů podzemních vod. Zhodnocení změn 
je provedeno jak v současných podmínkách, tak i z hlediska očekávané 
klimatické změny. 

Data z povodí horní Metuje slouží pro tvorbu hydrologických modelů.

Obě publikace byly zpracovány v rámci subprojektů „Dopady klimatických a antropogenních změn na vodní režim a přírodní prostředí“ a „Vývoj mate-
matických modelů hydrologické bilance, identifikace jejich parametrů a ověřování experimentálním výzkumem“, které jsou součástí výzkumného záměru 
s názvem Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její 
trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů (identifikační kód MZP0002071101), financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

Publikace lze objednat na adrese: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., redakce, Podbabská 30, 160 00 Praha 6
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33. KOngReS IAhR
Mezinárodní kongres, zaměřený na vodní stavitelství a vědu, zaštiťuje 

již 33. rokem asociace IAHR (International Association of Hydraulic 
Engineering and Research). V letošním roce se kongres konal ve dnech 
9.–14. srpna ve Vancouveru (Kanada, Britská Kolumbie). Hlavním 
tématem bylo „Vodní stavitelství pro trvale udržitelné životní prostředí“. 
Vzhledem k místu konání byl tento kongres rozšířen o pravidelné setkání 
kanadských hydrotechniků (19th Canadian Hydrotechnical Conference). 
Kongres probíhal v hotelu Hyatt Regency. Osobně se ho zúčastnil pre-
zident IAHR Nobuyuki Tamai, přítomni byli předseda kongresu Jeffrey 
Bradley a ředitel programu kongresu Robert Ettema.

Jak již naznačuje hlavní téma, kongres byl zaměřen na ústřední roli 
vodního stavitelství a hydroinformatiky v tomto oboru v návaznosti na 
trvale udržitelné životní prostředí. Tato role zahrnuje širší aspekty a je 
třeba rozhodnout o způsobu, jakým zajistit trvale udržitelný rozvoj v jed-
notlivých povodích a přímořských oblastech.

Program konference byl rozdělen do několika podprogramů a přednáš-
ky probíhaly souběžně v šesti až osmi sálech. Technická část kongresu 
se skládala z šesti základních témat zaměřených na vodní stavby a vodní 
hospodářství ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji v lokálním, regio-
nálním a globálním měřítku:
– Pokrok ve výzkumu v oboru vodního hospodářství a vodních staveb 

(téma zaměřené na nové myšlenky a ověření současných obecných 
metodik a výpočetních vztahů);

– Vodní inženýrství jako podpora civilního stavitelství (téma zaměřené 
na aplikovanou vědu a inženýrství, které řeší problematiku podpory 
energetiky, zásobování vodou a její distribuci na určená místa);

– Kanalizační systémy jako ochrana a zlepšení přírodního prostředí 
povodí a zvodní (téma řešící problematiku procesů a aktivit spojených 
s aspekty přírodního prostředí, které mají vliv na vodní režim);

– Vodní hospodářství pro udržitelný rozvoj pobřežního a příbřežního 
pásma (téma soustřeďující se na přírodní procesy a antropogenní 
aktivity v oblasti pobřeží moří a oceánů);

– Novinky hydroinformatiky pro integrované hospodaření vnitrozemských 
povodí a pobřežních oblastí (téma zabývající se možnostmi měřicích 
přístrojů a výpočetní techniky v oblasti vodního hospodářství);

– Vzdělávání, historie a socio-ekonomické dopady.
Každé téma se dále dělilo na pět až devět podtitulů. Každý den byla 

na programu přednáška mezinárodně uznávaného odborníka, která pod-
porovala základní ideu kongresu. Těmito odborníky byli Timothy Kileen 
(National Science Foundation, USA), Joe J. Monaghan (Monash University, 
Australia), Slobodan Simonovic (University of Western Ontario, Canada), 
Irene B. Brooks (International Joint Commission, USA) a Jhan Schmitz 
(Panama Canal Expansion Program, USA). 

Své příspěvky zde také přednesli zaměstnanci Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Přednášku, týkající se trendů 
průtoku zjištěného z naměřených dat či vypočítaného podle různých kli-
matických scénářů, přednesl Oldřich Novický v rámci části C-5 (Climate 
Influences on Water Flow in Watersheds), příspěvek týkající se ochrany 
mostů proti vlivům povodňových událostí přednesl Petr Bouška v části 
B-2 (Water Control and Hydraulic Structures). 

V rámci doprovodného programu proběhlo mezinárodní zasedání ředi-
telů výzkumných ústavů působících v hydrologii a hydraulice z Nizozemí, 
USA, Kanady, Austrálie, Španělska, Číny, Francie, Argentiny, Vietnamu, 
SRN, Švýcarska, České republiky, Venezuely a Itálie. Hlavním účelem 
bylo navázání kontaktů pro mezinárodní spolupráci, otázka institucionál-
ního posílení v hydroenviromentálním výzkumu a otázka dalších aktivit 
a směřování IAHR. Z České republiky byl přítomen Mark Rieder – ředitel 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. 

V rámci doprovodného programu rovněž proběhlo zasedání odborníků 
věnujících se kombinaci fyzikálního a matematického modelování. Výsled-
kem tohoto setkání bylo založení nové pracovní skupiny pod záštitou 
IAHR (IAHR Composite Modelling Working Group). Za VÚV T.G.M., v.v.i., 
se tohoto setkání zúčastnili Petr Bouška a Adam Vizina.

Velká pozornost byla na kongresu věnována studentům a mladým 
vědeckým pracovníkům. Uskutečnilo se několik setkání, na kterých 
s nimi byly projednávány pracovní možnosti v soukromém i akademic-
kém sektoru.

34. kongres IAHR se bude konat v roce 2011 v Brisbane v Austrálii.

Petr Bouška, Adam VizinaPřednáškový sál, kde probíhal stěžejní program dne

Přednáška Ing. Petra Boušky, Ph.D. Přednáška Ing. Oldřicha Novického
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Teplota drenážní vody 
jako indikátor formování 
odtoku
Antonín Zajíček, Tomáš Kvítek, Markéta Kaplická

Klíčová slova
teplota drenážní vody – drenážní odtok – pramenné vývěry – zdro-
jová oblast – podpovrchový tok ve svahu – formování odtoku

Souhrn
Měření teploty drenážní vody a odtoku probíhá na experimen-

tálním povodí Dehtáře na Českomoravské vrchovině, v kraji Vyso-
čina v okrese Pelhřimov. Drenážní systémy zde byly vybudovány 
na lokalitách s kambizeměmi oglejenými a pseudogleji modálními 
na pararulách, středně těžkými až těžkými, slabě až středně 
skeletovitými, se sklonem k dočasnému zamokření. Kvartérní 
pokryvy povodí Dehtáře jsou tvořeny svahovými hlínami a hli-
nitými deluvii, z hydrogeologického hlediska se jedná o izolátory. 
Z rozboru jednotlivých průtokových událostí za období minulých 
tří let v povodí Dehtáře se ukazuje, že náhlá změna drenážního 
průtoku je doprovázena změnou teploty drenážní vody a tyto změ-
ny jsou odlišné v letním a zimním období. V chladné části roku je 
vzestupná větev průtokové události doprovázena poklesem teploty 
drenážní vody, a naopak na poklesové větvi průtokové události 
teplota drenážní vody stoupá. V teplé části roku teplota drenážní 
vody kopíruje chod průtoků, při vzestupné fázi průtokové udá-
losti roste, na poklesové větvi klesá. Tyto vztahy se projevují jak 
na plošné systematické drenáži, tak i na záchytných drénech 
a pramenných vývěrech, a to nejen na jedné odvodněné lokalitě. 
Na základě analyzovaných průtokových událostí se ukazuje jako 
nejpravděpodobnější hypotéza, že drény jsou napájeny i vzestup-
nými puklinovými pramennými vývěry podchycenými při výstav-
bě drenáže. Pramenné vývěry jsou preferenčními cestami v půdě 
a puklinami v geologickém podloží dotovány i vodou z oblastí 
mělkých, velmi propustných půd při rozvodnici (infiltrační oblas-
ti), kde dochází k rychlé infiltraci vody. To má za následek náhlou, 
rychlou změnu průtoku i teploty drenážní vody.

Úvod
S rozvojem výstavby drenážních systémů v 60.–90. letech minu-

lého století ve vrchovinných oblastech státu došlo k významným 
zásahům do vodního  režimu  těchto oblastí. V minulých  letech 
byla diskutována  otázka  zrychleného  odtoku podzemních  vod 
drenážním systémem, drenážní  systémy byly prezentovány  jako 
prvky provádějící pouze transport vody a dále i jako opatření zvy-
šující retenční a akumulační prostor pro zasakování srážek. Co však 
nebylo v dřívějších letech výrazně zkoumáno, byla problematika 
vzniku drenážního odtoku ve  svahu, kdy převládala představa, 
že drenážní odtok vzniká ze zasakujících srážek na odvodněných 
plochách, a proto je riziko znečištění drenážních a podzemních vod 
omezeno pouze na drenážované plochy.
V současné době je tvorba odtoku na svahu i jakost vody v oblasti 

českých pahorkatin, vrchovin i hor předmětem intenzivního expe-
rimentálního výzkumu  (Černohous  a Šach,  1998; Bubeníčková 
et  al.,  1990; Šanda,  1999; Tesař  et  al.,  2003  a 2004; Doležal  et 
al., 2004; Doležal a Kvítek, 2004; Kulhavý et al., 2007). Hlavním 
mechanismem vysvětlujícím tvorbu rychlého pohybu vody půdním 
prostředím a rychlý nárůst odtoku při absenci povrchového odtoku 
je teorie preferenčního proudění v makropórech a mesopórech (Lux-
moore, 1981; Wilson et al., 1990; Šanda, 1999; Doležal et al., 2006). 
K nejvíce diskutovaným problematikám patří v ČR otázka určení 
efektivních oblastí přispívajících k měřenému odtoku (Vogel et al., 
2003), dynamika proudění vody v heterogenním půdním prostředí 
(Císlerová, 2003),  transport  rozpuštěných  látek v povodí  (Šanda 
a Císlerová, 2000; Doležal et al., 2004; Holko et al., 2006). Tesař 
a Šír (1995), Šanda (1999), Císlerová (2003) uvádějí, že epizodní 
charakter  podpovrchového odtoku v horských oblastech  závisí 
na průběhu srážek a přitom podpovrchový odtok  je dominantní 
složkou vodního režimu horských oblastí. Podobnou váhu podpo-

vrchovému odtoku přisuzují pro oblast Českomoravské vrchoviny 
Doležal a Kvítek, (2004) a Doležal et al., (2004). 
Teorie, která bude zohledňovat skutečnou tvorbu odtoku v povodí 

a speciálně tvorbu odtoku na drenážních systémech českých pahor-
katin, vrchovin a hor, by měla zahrnovat i poznatky o formování 
drenážního odtoku z podchycených pramenů. Při výstavbě drenáž-
ních systémů zamokřených půd českých vrchovin a parovin v 60. 
až 90. letech minulého století byly pramenné vývěry identifikovány 
jako významný bodový i plošný zdroj zamokření (Adam a Vašků, 
1970; Haken a Kvítek, 1982).
Měření teploty vody patří po hladinách a průtocích k nejstarším 

hodnotám, které byly v hydrologii měřeny. Měřením teploty vody 
je možno získat prosté informace o okamžité teplotě vody i řadu 
informací odvozených. Teplotu vody také lze využít jako přirozený 
stopovač. Protože může svoje vlastnosti měnit stykem s podložím, 
patří mezi tzv. nekonzervativní stopovače (Milanović, 2001). Vzhle-
dem ke své velké tepelné kapacitě mění voda svoji teplotu poma-
leji v porovnání s většinou přírodních materiálů, a proto je použití 
teploty vody jako stopovače možné (Keys, Brown,1978). Z měření 
teplot vody lze zjišťovat přítoky podzemních vod do povrchových 
toků  (Constanz, 1998),  sledování  teplot pramenů v závislosti na 
teplotě vzduchu a srážkách umožňuje posoudit hloubku podzem-
ního oběhu vyvěrající vody (Pelikán, 1988). Lacas (1976) rozlišoval 
měřením teploty ve vrtech vodu rychle infiltrovanou ze srážek od 
hlubší a teplotně stabilní podzemní vody. V krasu sledoval reakce 
teploty vody a průtoku na srážky např. Genthon et al. (2005), kte-
rý zjistil cestu kudy se voda ze srážek rychle dostává do odtoku. 
Shanley, Peters (1988) identifikovali na základě změn teploty vody 
v potoce mechanismus tvorby odtoku v počáteční fázi hydrologické 
odezvy povodí na srážku. Teplotu pramenů pokládal za důležitou 
indikaci původu vody Hynie (1961). O změně teploty krasového 
pramene v Českém krasu referuje Žák et al. (2001). 
Cílem práce je stanovit nejpravděpodobnější hypotézu k určení 

míst vzniku a původu části drenážního odtoku, který je charakte-
rizován náhlou změnou teploty drenážní vody v průběhu srážko-
odtokových událostí.

Materiál a metody
Povodí Dehtáře se nachází na Českomoravské vrchovině. Plocha 

povodí je 57,9 ha, z toho odvodnění tvoří 19 ha (tj. cca 33 %). Závě-
rový profil povodí má souřadnice 49°28‘ SŠ a 15°12‘ VD. V povodí 
není vyvinuta permanentní povrchová vodoteč. Z hlediska využití 
půdy  je  zájmové území  tvořeno převážně  zemědělskou půdou 
s minimálním zastoupením  lesa  (severozápadní  a severní  část). 
V nejnižší, jihovýchodní části povodí se nachází travní porost na 
odvodněném bloku půdy a v rámci experimentálního šetření vlivu 
infiltračních oblastí na jakost vody byla zatravněna i část zdrojové 
oblasti drenážního systému. Zbývající zemědělská půda je využí-
vána jako orná, převažuje pěstování obilovin. Nejvyšší nadmořská 
výška je 549,8 m a nejnižší 497 m. Z hlediska klimatického členění 
(Quitt, 1971) je lokalita zařazena do klimatické oblasti mírně teplé. 
Roční srážkový úhrn je 660 mm. Pro území jsou charakteristické 
mělké  zvodně,  vázané na kvartérní propustné uloženiny,  zóny 
zvětrání podložních krystalických hornin, případně zóny přípovr-
chového rozpojení puklin. Substrátem jsou metamorfované horniny 
jednotvárné série pod značným vlivem moldanubického plutonu. 
Pararuly  jsou částečně migmatizovány a pozvolně přecházejí  až 
do migmatitů. Kvarterní  sedimenty  jsou zastoupeny  svahovými 
písky a hlínami, které dosahují mocnosti 1–2 m. Hlavními půdními 
představiteli jsou kambizemě litické, modální a oglejené. Z hlediska 
zrnitostního složení se na pokusném povodí vyskytují půdy hlinito-
-písčité, písčito-hlinité a hlinité. Poblíž rozvodnice jsou půdy mělké 
s vyšším obsahem písku a často kamenité,  ve  středních partiích 
svahů převažují půdy písčitohlinité a v dolní části povodí, zejména 
v jeho ose, se vyskytují půdy hlinité, hlubší a těžší. Stejně tak podíl 
jílu v druhém horizontu  roste z 15 % při  rozvodnici až na 30 % 
v ose povodí. Pórovitost ve výtokové oblasti dosahuje v povrchové 
vrstvě 0-0,20 m průměrně 56,4 %, v hloubce 0,21–0,35 m 43,8 %, 
v hloubce 0,35–0,75 m 42,2 % a v hloubce 0,75–1,00 m je průměrná 
pórovitost 44,3 % (Kvítek, 1985).
Odvodňovací systémy byly na povodí vybudovány v roce 1977, 

jedná se o plošnou systematickou drenáž nacházející se v západní 
polovině povodí. Rozchody  sběrných drénů  jsou 13 a 20 m  (L13 
a L20), hloubka uložení sběrných drénů je 1,0 m, svodných 1,1 m; 
záchytné drény jsou uloženy v hloubce 1,1 až 1,8 m se štěrkovým 
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obsypem. Ve středních částech svahů byly 
zjištěny sezónní vzestupné pramenné vývě-
ry,  projevující  se  jako  významné  lokální 
a liniové zdroje zamokření (Haken, Kvítek, 
1982, 1984).
Na povodí Dehtáře  (obr. 1)  jsou měřeny 

kontinuálně  tyto  charakteristiky: drenážní 
průtoky jsou zjišťovány měřením výšek hla-
din vody ultrazvukovými čidly na měrných 
přelivech tvaru V, umístěných v drenážních 
šachticích. Na stejných místech  je měřena 
teplota  drenážní  vody.  Teplota  a vlhkost 
půdy  je měřena  (čidla Theta probe ML2x 
firmy Delta T devices) v hloubkách 0,30 m; 
0,60 m; 1,00 m. Čidla jsou umístěna poblíž 
drenážní  šachtice  K1,  K2  a ve  zdrojové 
oblasti  –  stanice Vrch. Hladina podzemní 
vody (HPV) a její teplota je měřena ve vrtech 
HV2, HV4 a HV8 (hloubky vrtů 2 m, 4 m a 8 m) pomocí tlakových 
čidel. Všechny hodnoty jsou zaznamenávány v desetiminutovém 
intervalu.  Srážkový úhrn  je měřen pomocí  standardizovaného 
srážkoměru o průměru 276 mm,  se  záchytnou plochou 0,05 m2 
a pulsem 0,1 mm. Hodnoty jsou zaznamenávány v průběhu srážek 
v minutovém kroku. Údaje o teplotě vzduchu pocházejí z meteo-
rologické stanice met A z výšky 2 m nad terénem, časový interval 
záznamu je 10 minut.
Nasycená  hydraulická  vodivost  půdy  byla  na  povodí Deh-

táře měřena 3 metodami  – měření přetlakovým  infiltrometrem 
s elektronickým záznamem (princip Mariottovy  lahve), metodou 
soustředných válců  (vyhodnocení dle Nestěrova)  a Guelphským 
infiltrometrem  (s konstantní hladinou). Měření  byla prováděna 
v kopaných  sondách  tak,  aby byly  charakterizovány  jednotlivé 
půdní horizonty (0–0,25 m; 0,25–0,60 m; 0,60–1 m).

Další monitorovaná povodí 
Základní údaje  o dalších pokusných plochách  jsou uvedeny 

v tabulce 1. Jedná se o povodí s drenážními systémy vybudovanými 
ve svahu, které mají podobné klimatické, geologické a pedologické 
podmínky jako povodí Dehtáře. Pramenný vývěr P51 patří do povodí 
Kopaninského potoka a nachází se cca 4 km od povodí Dehtáře.

Výsledky a diskuse
Výsledky měření  teploty drenážní  vody 

a průtoku potvrdily,  že  v průběhu  srážko-
odtokových událostí  existuje  vztah mezi 
těmito veličinami dokumentovaný na plošné 

systematické drenáži, na záchytných drénech i pramenném vývěru, 
to vše nejen na jednom povodí.
Rozbor jednotlivých srážko-odtokových událostí za období minu-

lých tří let ukázal, že náhlá změna drenážního průtoku je dopro-
vázena změnou teploty drenážní vody a tyto změny jsou odlišné 
v letním a zimním období. V chladné části roku je vzestupná větev 
průtokové události doprovázena poklesem teploty drenážní vody, 
a naopak na poklesové větvi průtokové události teplota drenážní 
vody roste. V teplé části roku teplota drenážní vody kopíruje chod 
průtoků, při vzestupné fázi průtokové události roste, na poklesové 
větvi klesá. Tyto vztahy byly dokumentovány na všech sledovaných 
pokusných povodích včetně pramenného vývěru P51 (obr. 2).
Průběh  srážko-odtokových událostí  je  podrobně  rozebrán na 

příkladu měrných profilů K1 a K5 pokusného povodí Dehtáře.

Měrný profil K5
Rozbor zimní srážko-odtokové události na profilu K5 je zobrazen 

na obr. 3a (vlevo), událost proběhla mezi 20. a 22. lednem 2005. 
Celkový úhrn srážek byl 27,6 mm. Teplota vzduchu byla během 
celého  sledovaného  období  nad  bodem mrazu.  Teplota  půdy 
v hloubce 10 cm dosahovala 0,85–0,94 °C. Průtok vody v měrném 
profilu reagoval prakticky okamžitě na srážku a zvýšil se z 0,58 l/s 

Obr. 1. Přehledná mapa povodí Dehtáře 
(Pozn. HPV – hladina podzemní vody) 

Obr. 2. Průběh průtoku a teploty vody na studovaných povodích s výskytem srážko-
odtokových událostí s náhle změněnou teplotou vody v drenáži a pramen (P51)

Povodí Měrné 
profily Souřadnice Plocha

(ha) Substrát Půdy Landuse Srážky
(mm/rok)

Dehtáře K1, K2, 
K5, K6 

49°28’SŠ
15°12’VD 59,6 Pararula

Kambizem, 
kambizem 
oglejená

Orná půda, 
louka 666

Černičí Š1, Š2 49°37’SŠ
15°04’VD 14,2 Pararula

Kambizem, 
kambizem 
pseudoglej

Orná půda, 
les 722

Kladno Kladno 49°48’SŠ
15°49’VD 4,9 Pararula

Kambizem, 
kambizem 
oglejená

Orná půda 636

Jenín J2 48°38’SŠ
14°24’VD 55 Svor, svorová 

rula Kambizem Pastvina, 
louka 715

P51 P51 49°28’SŠ
15°18’VD Pramen Pararula

Kambizem, 
kambizem 
oglejená

Les 670

Pozn. Srážky uvedeny za sledované období 2005 -2007

Tab. 1. Základní údaje o monitorovaných pokusných povodích.

Pokračování na str. 372
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na 1,51 l/s. Kulminace nastala za 2 hodiny 
od  začátku  vzestupu průtoku. Vzestupná 
větev hydrologické události byla provázena 
poklesem teploty drenážní vody (z 4,4 °C na 
3,0 °C), a naopak po kulminaci průtoku byla 
poklesová  větev  doprovázena  vzestupem 
teploty drenážní vody. Hladina podzemní 
vody  rostla okamžitě  s růstem drenážního 
průtoku,  její  teplota  zůstala  nezměněna. 
Pouze ve vrtu HV4 došlo k mírnému snížení 
teploty, které je přikládáno průniku srážkové 
vody z povrchu terénu přímo do vrtu. Tento 
popis je typický pro teplotně chladnější část 
roku (zimní období).
Letní  srážko-odtoková  událost,  která 

proběhla na tomto profilu mezi 8. 7. a 12. 7. 
2005, je zobrazena v obr. 3b (vpravo).
Srážky vypadly ve dvou vlnách a událost 

měla dvě kulminace. Celkový srážkový úhrn 
byl 63 mm. Teplota vzduchu se během sledo-
vaného období pohybovala mezi 9,5–24 °C. 
Výchozí drenážní průtok 0,29 l/s se začal zvy-
šovat dvě hodiny po začátku první srážkové 
vlny, kulminační průtok byl 0,88 l/s. Druhá 
vlna  byla  větší,  počáteční  průtok  0,41 l/s 
vzrostl na 1,60 l/s při  kulminaci. Doba od 
počátku  zvyšování průtoku po kulminaci 
byla 10, resp. 12 hod při druhé vlně. Teplota 
vody  v drenáži  rostla  na  vzestupné  větvi 
hydrologické události  a klesala na pokle-
sové větvi, doba dosažení nejvyšší  teploty 
odpovídala době kulminace průtoku. Teplota 
vody se změnila během první vlny z původní 
hodnoty 10,5 °C na 12,3 °C při  kulminaci 
a během druhé vlny z hodnoty 11,6 °C na 
13,0 °C. Vzestup a pokles hladiny podzemní 
vody kopíroval velmi přesně chod průtoků 
v drénu,  teplota HPV se nezměnila. Tento 
popis odpovídá typickému průběhu srážko-
odtokové události v teplé části roku.

Měrný profil K1
Pro popis průběhu teploty a vlhkosti půdy 

byly analyzovány další srážko-odtokové události na měrném profilu 
K1 (obr. 4) spolu s údaji o teplotě a vlhkosti půdy v blízkosti tohoto 
profilu. Zimní událost (obr. 4a vlevo) probíhala od 27. 1. 2008 do 29. 
1. 2008, vzestupná i poklesová větev je velmi strmá (změna průtoku 
z 0,27 l/s na 4,5 l/s, kulminace nastala po 8 hodinách od začátku 
vzestupu průtoku). Srážkový úhrn do doby kulminace byl 9 mm, za 
celou událost 11 mm. Teplota vzduchu byla po celou dobu události 
vyšší než 0 °C. Průtok na měrném profilu K1  reagoval prakticky 
ihned na srážku. Současně se zvyšováním průtoku nastává prudký 
pokles teploty drenážní vody. Nejnižší teplota se časově shoduje 
s dobou kulminace průtoku. Teplota vody se změnila z 5,2 °C na 
3,6 °C. Teplota půdy v hloubkách 0,30 m a 0,60 m vykazuje mír-
ný vzestupný  trend  jako opožděnou  reakci na zvýšenou  teplotu 
vzduchu během události, v hloubce 0,30 m je navíc patrné kolísání 
v závislosti na změnách teploty vzduchu během dne. Teplota půdy 
v 1,00 m, tj. v hloubce uložení drénů, je po dobu události konstantní 
3,3 °C, k mírnému nárůstu na 3,5 °C došlo až po skončení události. 
Vlhkost půdy v hloubce 0,30 m se zvýšila jen nepatrně z 31,5% na 
33,2%, v ostatních hloubkách je konstantní.
Další letní srážko-odtoková událost je zobrazena v obr. 4b (vpra-

vo). Tato událost probíhala od 6. 8. do 8. 8. 2006, srážkový úhrn 
byl 75 mm. Teplota vzduchu se pohybovala mezi 21,3 °C a 11,7 °C. 
Prudké zvýšení průtoku nastalo s mírným zpožděním po začátku 
srážek. Průtok vzrostl z hodnoty 0,057 l/s na 3,55 l/s za 20 hodin. 
Teplota drenážní  vody kopírovala průběh průtoku,  z počáteční 
hodnoty 14,3 °C vzrostla na maximální 16,0 °C. Teplota půdy ve 
všech měřených hloubkách vykazovala dlouhodobě klesající trend, 
v hloubce 0,30 m je naznačena denní amplituda, v hloubce 1,00 m 
(uložení drénů) je trend teploty půdy lineární a mění se z teploty 
16,3 °C na 15,8 °C a v období okolo kulminace průtoku teplota půdy 
nevykazuje výrazné změny. Objemová vlhkost půdy se v průběhu 
události zvýšila zejména v povrchové vrstvě (0,30 m), a to z 40,1 % 
na 43,4 %, v hloubce 0,60 m byla změna vlhkosti menší – 43,3 % 

až 44,3% a nastala o 24 hodin později,  v hloubce 1,00 m nastal 
velmi mírný nárůst vlhkosti (42,7 % – 42,9 %), nárůst nastal ještě 
o 6 hodin později než v hloubce 0,60 m.
Základní údaje  o odtoku dalších  analyzovaných  srážko-odto-

kových událostí jsou uvedeny v tab. 2 a 3. Při srovnání odtoku ze 
dvou mikropovodí  (vymezených orograficky k měrným profilům 
K1 a K5), dvou záchytných drénů (měrné profily K2, K6) a dvou 
drenážních skupin (rozdíly v odtoku mezi měrnými profily K1-K2 
a K5-K6) o stejné ploše 1 ha s rozdílným rozchodem drénů vyplývá, 
že systematická drenáž L20 (K5) má větší odtok než systematická 
drenáž L13 (K1). Doba od začátku růstu průtoku po kulminaci pro 
událost ze dne 20.–23. 1. 2005 na měrném profilu K1 byla 4:50 hod., 
u profilu K5 byla 1:30 hod., dne 8. 7.–13. 7. 2005 u K1 18:50 hod., na 
K5 16:40 hod. Tato doba byla u intenzivnějšího rozchodu drenáže 
delší a objem odtoku byl menší. Poměrně velkou část celkového 
odtoku ze  sledovaných mikropovodí  tvoří  odtok ze  záchytných 
drénů, jejichž podíl na odtoku se pohybuje od 13 do 52 %.
Objem rychlé složky odtoku byl v této práci vymezen jednodu-

chou separací hydrogramu s počátkem v okamžiku počátku růstu 
průtoku na vzestupné větvi hydrogramu a koncem v čase návratu 
teploty drenážní  vody na původní úroveň. Na mikropovodích 
K1 a K5 dosahuje podíl rychlé složky odtoku z celkového odtoku 
hodnot od 23,6 % do 80 % a na záchytných drénech 3,5 %–72,7 %. 
Malý podíl rychlé složky odtoku na záchytném drénu K2 ve srovná-
ní se záchytným drénem K6 může být způsoben tím, že záchytný 
drén K2 není napojen na žádný pramenný vývěr, kdežto drén K6 
pramenný vývěr podchycuje.
Výsledky měření nasycené hydraulické vodivosti poukazují na 

její  velkou prostorovou variabilitu.  Jako příklad  je  zde uvedeno 
měření z 18. 10. 2007 dvouválcovou metodou s vyhodnocením dat 
dle Nestěrova. Měření se uskutečnilo na systematické drenáži K1 
s rozchodem drénů 13 m. Tři měření byla provedena v povrchové 
vrstvě půdy přímo nad drénem a byla zjištěna nasycená hydraulická 

Obr. 3. Zimní (a) a letní (b) srážko-odtoková událost na měrném profilu K5

Obr. 4. Zimní (a) a letní (b) srážko-odtoková událost na měrném profilu K1
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vodivost od 28 do 125 cm/den; další tři měření byla provedena mezi 
drény s hodnotami 25–85 cm/den. Na základě dalších provedených 
měření lze obecně konstatovat, že ve zdrojové oblasti je rychlost 
infiltrace do půdy výrazně vyšší než ve  výtokové oblasti. Dále 
z výsledků měření vyplývá, že ve výtokové oblasti povodí je první 
půdní horizont (0–0,25 m) poměrně propustný, ale v hloubce 0,25–
0,60 m se nachází nepropustná vrstva fungující jako izolátor.
Koeficienty odtoku za mimovegetační a vegetační období tří let 

pro dva rozdílné rozchody drenáže jsou uvedeny v tab. 4. Koeficien-
ty odtoku jsou počítány pouze pro vlastní drenážní plochu o výměře 
1 ha. Z výsledků vyplývá, že na drenážním systému s rozchodem 
drenáže 20 m  jsou v mimovegetačním období dosahovány koefi-
cienty odtoku nad 400 % a ve vegetačním období i nad 100 %. Je 
pochopitelné,  že  se v těchto případech musí  jednat o cizí vodu, 
která neinfiltrovala na vlastní drenážované ploše.
Pro potvrzení svahového toku vody byla pro oblast met A prove-

dena bilance půdní vody v profilu 0–0,60 m (viz rovnice 1).

  (mm)  (1)

kde je W1 – zásoba vody v půdě na začátku bilancovaného období, 
Hs – srážky během bilancovaného období, q – přírůstek vody v půdě 
ze svahového toku, ETa – aktuální evapotranspirace, W2 – zásoba 
vody v půdě na konci bilancovaného období.
Z výpočtů pro období letní události od 1. 8. do 15. 8. 2006 vy-

plývá, že dotace vody k této meteostanici (nižší část svahu) byla 
31,6 mm. To znamená, že svahový tok na této ploše existuje, ale 
vzhledem k tomu, že ETa za celé období od 1. 5. do 31. 10. 2006 je 
522 mm a srážky 398 mm, jedná se o vodu, která se podílí na ETa 
a nikoliv na tvorbě drenážního odtoku.
Z podrobného  rozboru  srážko-odtokových událostí  vyplynuly 

následující skutečnosti:
1) Hydrogram  je  velmi  strmý, průtok  se  zvyšuje  a teplota  vody 
v drenáži se mění velmi brzy po začátku srážek. Část drenážního 
odtoku se změněnou teplotou vody v průběhu srážko-odtokových 
událostí lze považovat za rychlou složku odtoku.

2) Ve výtokové oblasti experimentálního povodí se nachází hladina 
podzemní vody zasahující i do hloubky uložení drénů, podzemní 
voda  se  tedy podílí na drenážním odtoku. Hladina podzemní 
vody stoupá okamžitě s růstem průtoku, avšak teplota měřená 

Obr. 5. Napájení drénů ze zdrojové oblasti 
podchycenými pramennými vývěry

Tab. 2. Charakteristiky odtoku při zimní události 20.-23.1.2005 na mikropovodích, na 
plošné systematické drenáži s rozchodem drénů 13m (L13) na profilu K1 a 20m (L20) na 
profilu K5 a na záchytných drénech (ZD).

Charakteristiky/profil Mikropov.– K1 Mikropov.– K5 K1 K5 ZD (K2) ZD (K6)

Plocha (ha) 3,3 8,75 1 1 2,3 7,75

Hs – srážky (m3) 917,4 2432,5 278 278 639,4 2154,5

Ho – odtok (m3) 112,0 158,4 97,1 117,3 14,9 41,1

Rychlá složka odtoku (m3) 89,4 37,3 - - 1,8 29,9

Podíl rychlé složky (%) 80,0 23,6 - - 12,3 72,7

Koeficient odtoku – Ho/Hs 0,12 0,07 0,35 0,42 0,02 0,02

Tab. 3. Charakteristiky odtoku při letní události 8.–13. 7. 2005 na mikropovodích, na 
plošné systematické drenáži s rozchodem drénů 13m (L13) na profilu K1 a 20m (L20) na 
profilu K5 a na záchytných drénech (ZD).

Pozn. „-“ neanalyzováno.

Charakteristiky/profil Mikropov.- K1 Mikropov.- K5 K1 K5 ZD (K2) ZD (K6)

Plocha (ha) 3,3 8,75 1 1 2,3 7,75

Hs - srážky (m3) 2092,2 5547,5 634 634 1458,2 4913,5

Ho - odtok (m3) 152,3 265,9,4 73,3 225,8 79,0 40,1

Rychlá složka odtoku (m3) 64,3 110,6 - - 2,7 19,1

Podíl rychlé složky (%) 42,2 41,6 - - 3,5 47,6

Koeficient odtoku - Ho/Hs 0,07 0,05 0,12 0,36 0,05 0,01

ve  vrtech  se  nemění. Voda  ze  zvýšené 
hladiny podzemní vody tedy není považo-
vána za rychlou složku odtoku v průběhu 
srážko-odtokových událostí. 

3) Z měření teploty a vlhkosti půdy v průbě-
hu srážko-odtokových událostí vyplývá, 
že rychlá složka drenážního odtoku (část 
drenážního odtoku se změněnou teplotou 
drenážní vody) nevzniká  infiltrací  sráž-
kové vody na odvodněné lokalitě, neboť 
nebyly v monitorovaných vrtech zjištěny 
změny  teploty HPV  ani  změny  teploty 
a vlhkosti půdy v hloubce uložení drénu, 
což neodpovídá předpokladu  rychlého 

Tab. 4. Koeficienty odtoku (Ho/Hs; v %) za vegetační a mimo-
vegetační období pro systematickou drenáž s různým rozchodem 
drénů

Období Mimovegetační (XI – IV) Vegetační (V-X)

Rok / profil K1 (L13) K5 (L20) K1 (L13) K5 (L20)

2005 54,6 571,4 2,7 127,5

2006 75,2 577,8 5,3 164,2

2007 50,4 447,1 5,1 30,1

průniku srážkové vody s odlišnou teplotou do HPV. Stejně tak je 
nepravděpodobné, že by srážky stékaly po povrchu drenážované 
lokality a infiltrovaly pouze preferenčními cestami přímo nad 
drény, protože měřením nasycené hydraulické vodivosti půdy 
se neprokázal rozdíl v jejich hodnotách přímo nad drény a mimo 
ně. Teorii o infiltraci srážkové vody přímo do drénů nebo do HPV 
odporuje  také nepropustná půdní  vrstva nacházející  se mezi 
povrchem půdy  a drény, dokumentovaná měřením nasycené 
hydraulické vodivosti půdy.

4) Podpovrchový  tok  ve  svahu  existuje,  ale  pravděpodobně  se 
nepodílí na  rychlé  změně odtoku a teploty vody ve výtokové 
oblasti (lokality nad drenážními systémy) při srážko-odtokových 
událostech. Za předpokladu zachycování vody z podpovrchového 
toku záchytnými drény (vzhledem k rozsahu infiltrační oblasti) 
by záchytné drény odváděly podstatnou část drenážního odtoku. 
Z tab. 2 a 3 vyplývá, že záchytné drény (K2 a K6) za těchto srážko-
odtokových událostí odvádí v porovnání s plošnou systematickou 
drenáží 10krát méně vody  (systematická drenáž  s rozchodem 
drénů 13 m), resp. 5krát méně (systematická drenáž s rozchodem 
drénů 20 m). Některé srážko-odtokové události jsou zaznamenány 
pouze na systematické drenáži, ale na záchytném drénu zazna-
menány nejsou. Současně lze konstatovat, že specifický drenážní 
odtok (l/s/ha) na drenáži s rozchodem 13 m a 20 m není adekvátní 
rozchodu drenáže, na drenážním systému s rozchodem 20 m je 
vyšší. 

5) Výskyt  půdního  izolátoru  v hloubce  0,25–0,6 m ve  výtokové 
oblasti ukazuje  to,  že podpovrchový  tok ve  svahu probíhá po 
nepropustné vrstvě.

6) V průběhu srážko-odtokových událostí je drenáž s největší prav-
děpodobností napájena podchycenými pramennými vývěry, které 
vedou vodu podzemní (obr. 5) a současně i vodu, která rychle 
infiltruje ve zdrojové oblasti. Ta se preferenčními cestami v půdě 
dostává do puklin v podloží, které jsou napojeny na vzestupné 
puklinové pramenné vývěry. To má za následek náhlou, rychlou 
změnu průtoku i teploty drenážní vody. 

Závěr
Z analýzy výsledků měření drenážního průtoku, teploty drenážní 

vody a dalších stanovištních charakteristik vyplývá, že nejpravdě-
podobnější hypotézou určení místa vzniku rychlé složky drenážní-
ho odtoku (s náhle změněnou teplotou drenážní vody v průběhu 
srážko-odtokových událostí) je zdrojová oblast. Jedná se o srážkovou 
vodu s dobou zdržení v desítkách minut až hodin. 
Prezentované výsledky jsou dokladováním praktických zkušenos-

tí z výstavby drenážních systémů v oblasti krystalinika ČR, kdy byly 
během výstavby pozorovány a drenážními systémy podchycovány 
pramenné vývěry. Na pokusných lokalitách byly lokalizovány pra-
menné vývěry, jak dokumentuje pro povodí Dehtáře Haken, Kvítek 
(1982) a pro oblast vrchovin České republiky Adam a Vašků (1970). 
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Zlomy na pokusném povodí Dehtáře doložili Karous, Chalupník 
(2006, 2007)  a současně pro podmínky vrchovin České  republi-
ky dokladují možnost  vedení  vody puklinami do pramenných 
vývěrů Kettner (1954) a Hynie (1961). Důkazem pro potvrzení této 
hypotézy je i obdobná reakce vzestupného puklinového pramene 
P51 v povodí Kopaninského potoka  (obr. 2), na kterém dochází 
k obdobným změnám teploty vody při náhlé změně průtoku jako 
na odvodněných lokalitách.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou Výzkumného zámě-
ru ministerstva zemědělství ČR VUMOP MZE 0002704902-03-01 
a Národní agentury pro zemědělství a výzkum, projektu QH 82095. 
Autoři děkují Ing. Františku Doležalovi, CSc. za cenné připomínky 
a rady, a Ing. Zbyňku Kulhavému, CSc., Ing. Pavlu Žlábkovi, PhD., 
a Ing. Václavu Bystřickému za poskytnutí vstupních dat.
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Drainage water temperature as  runoff formation identifier 
(Zajíček, A.; Kvítek, T.; Kaplická, M.)

Key words
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– recharge zone – subsurface slope runoff

Drainage water temperature and discharges rates were measured 
in several highland experimental tile drained watersheds  built into 
slopes. Most of these watersheds are underlain by acid crystalline 
rocks. Soil cover in the recharge zone is represented mainly by cam-
bisols, planosols and a in discharge area gleysols with a tendency 
to temporary waterlogging. The Quaternary covers in the discharge 
zone are formed by sloped clays and clayed deluvia, which from the 
hydrogeological perspective are aquitards. Evaluation focused on 
high-flow events showed a sudden change in the drainage discharge 
level accompanied by a change in drainage water temperature. 
In winter, the rising limb of the hydrograph was accompanied by 
a decrease in temperature and the falling limb was associated with 
a corresponding temperature increase. In summer, the trends were 
opposite. These data suggest that the water temperature changes are 
caused by the fastest component of the drainage runoff, which is 
separable from the rest of the hydrograph by cutting off the peaks. 
Measurements of hydraulic conductivity, soil moisture content, soil 
temperature and groundwater table indicate that, at least for the 
Dehtáře watershed, the main part of the event water causing this 
effect infiltrates in the watershed recharge zone, where the soils 
are permeable, enters the weathered bedrock, flows preferentially 
and rapidly down the slope along (anticipated) disjoint fissures in 
the bedrock and finally emerges as ascending springs, being, for its 
most part, intercepted by the tile drainage systems.
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Hydrometeorologický systém  
pro prognózu vzniku povodní  
na řece Tise
Jeden z rozsahem největších dálkových měřících hydrometeorolo-

gických systémů Střední Evropy se nachází na území horního povodí 
řeky Tisy. Zvláštní pozoruhodností je i to, že společný informační 
systém překračuje  i státní hranice, má dvě nezávislé  i samostatně 
fungující části ve východním Maďarsku a na území zakarpatské části 
Ukrajiny, údaje měření sbírá na celkové ploše 35 000 km2.

údaji jsou hladina vody, teplota vzduchu a údaje o srážkách. Povodí 
na Ukrajině je hodně členité a jenom pomocí radiotechnických řeše-
ní (VKV, satelitní) je možné zajistit spojení mezi měřicími stanicemi 
a centrálou. Národní střediska jsou vzájemně propojena mezi sebou 
pomocí mikrovlnné sítě.
Jedním z nejdůležitějších cílů fungování informačního systému 

je včasná prognóza vzniku povodní, proto musí být  informační 
systém rychlý. V daném případě se obnovení dat provádí z každé 
stanice v časovém intervalu 5 minut. Centrální systém řízení pro-
cesu zpracuje údaje měření, uloží je do databáze a pak hydrologové 
pomocí  spuštění  různých modelů vyhodnotí  situaci  a vyhotoví 
hydrologické prognózy. Na  základě prognóz,  v případě potřeby, 
provedou potřebná ochranná opatření a vydají potřebná poplachová 
hlášení orgánům zapojeným do ochrany, případně pro obyvatelstvo. 
Je vidět, že kvalita získaných údajů, jejich spolehlivost a disponibi-
lita jsou jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto procesu, který je 
náročný na rychlost rozhodnutí, proto v procesu měření, informač-
ních řešeních používáme principy ISO pro řízení jakosti. 

Pro povodňové hydrologické a hydrometeorologické zvláštnosti na 
Horní Tise a jejích přítocích je možné v kterémkoliv ročním období 
počítat s vysokými a prudkými povodňovými vlnami  (jevy „flash-
flood”). Z tohoto hlediska je mimořádně ohrožované území regionu 
Zakarpatské Rusi a východního Maďarska. Zvedání vodní hladiny 
může dosáhnout za 12–36 hodin kritické hodnoty z hlediska ochrany. 
Vodní hladina se může za 1–2 dny zvednout o 10–12 metrů, mezi 
nejmenším a největším průtokem je více jak stonásobný rozdíl. 
Systém sběru dat má společný provoz, a tak se obě strany dosta-

nou ke všem měřeným údajům celého povodí, jejichž projektování 
a rozmísťování bylo započato v roce 1998. Na území dvou států 
sbírá údaje již skoro 70 automatických měřicích stanic. Sbíranými 

V současnosti je jedním ze zdůrazněných rozvojových cílů vypra-
covat a implementovat  systém s automatickým provozem na pro-
gnózu srážek (NOW-CASTING) zakládajícím se na real-time údajích 
měřicích systémů (pozemní stanice a radar srážek) s ultrakrátkým 
časem a s velkým plošným rozlišením (1x1 km). Pomocí systému 
vytvořeného v rámci vývoje  se podle očekávání podstatně zkrátí 
časová náročnost procesu prognózy. Povodňové prognózy se budou 
zajišťovat pro státní orgány a pro obyvatelstvo rychleji a přesněji.
Uvedený systém je realizován pomocí ucelené řady produktů pro 

telemetrické aplikace od společnosti Control Microsystems.

Autor: Peter Toth, e-mail: info@scadaservis.cz
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Nový programovatelný automat Sima-
tic S7-1200 z produkce společnosti 

Siemens nabízí univerzální a flexibilní 
strukturu, velkou výkonnost a velmi kom-
paktní provedení. V novém programovacím 
prostředí Simatic Step 7 Basic je možné 
programovat jak samotný automat, tak 
i ovládací panely řady Simatic HMI Basic. 
Díky tomu je zajištěno mimořádně snadné 
a rychlé programování, zapojování do sítí 
a uvedení řídicího systému do provozu. 
Nové PLC, ovládací panely řady HMI Basic 
a nové programovací prostředí tvoří dohro-
mady celek, který udává nový standard při 
řešení současných automatizačních úloh. 

Přehled hardwaru
Programovatelný  automat  Simatic  S7-

1200 je nové modulární PLC určené k řešení 
menších automatizačních úloh, které splňuje požadavky na malé 
rozměry a nízkou cenu zařízení. Přístroj  spadá společně s řadou 
Simatic S7-200 do  skupiny  tzv. mikrosystémů.  Při  vývoji  PLC 
i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci 
a co nejdokonalejší  vzájemnou  součinnost  automatu,  systému 
operátorského rozhraní i programového vybavení.
Konstrukčně  je nové PLC provedeno  tak,  aby bylo provozně 

snadno přizpůsobivé a rozšířitelné. Lze ho tak velmi dobře přizpů-
sobit požadavkům nejrůznějších automatizačních úloh (viz obr. 1). 
K dispozici jsou tři typy základních jednotek, které mají označení 
CPU 1211C, 1212C a 1214C a liší se počtem integrovaných vstu-
pů/výstupů, velikostí paměti a možností rozšíření. Všechny typy 
základních  jednotek  jsou ve  třech provedeních a to podle  typu 
napájecího napětí (24 V DC nebo 230 V AC) a podle typu použitých 
výstupů (tranzistor nebo relé). Nově je v porovnání s řadou S7-200 
k dispozici provedení s napájením 24 V DC a reléovými výstupy. 
Základní  jednotky mají bez výjimky  integrovány dva analogové 
vstupy pro zpracování analogového signálu bez nutnosti rozšiřování 
o signální moduly.
Počet  vstupů,  resp.  výstupů  lze  rozšířit  nejenom připojením 

signálních modulů  z pravé  strany CPU,  ale novinkou  jsou  tzv. 
signálové desky (signal boards), které se jednoduše zepředu nasadí 
na základní jednotku (CPU) a poskytují buď rozhraní pro dva digi-
tální vstupy/výstupy nebo jeden analogový výstup (viz obr. 2). Při 
úlohách s několika málo signály umožňuje toto uspořádání vytvořit 
skutečně velmi kompaktní řídicí systém.

Nová řada programovatelných automatů Simatic S7-1200 – optimální  
pro řízení menších a středních vodárenských aplikací

Koncept paměti a programování Simatic S7-1200
Koncept paměti a programování nové řady S7-1200 je v porov-

nání s řadou S7-200 odlišný, ale na druhou stranu velice podob-
ný konceptu,  který  je  použit  u vyšších  řad programovatelných 
automatů Simatic S7-300, resp. 400. PLC obsahuje integrovanou 
nahrávací paměť  (Load Memory),  která  je  energeticky nezávislá 
a slouží například pro uložení programu. Velikost této paměti se 
liší v závislosti na použitém typu CPU a je možné jí rozšířit pomocí 
speciální karty typu MMC.
Další  typ paměti, který  je umístěn na CPU  je pracovní paměť 

(Work Memory), která slouží pro uložení určitých částí programu 
během jeho vykonávání. Data v této části paměti jsou ztracena při 
výpadku napájení. Pro uložení dat při výpadku napájení slouží 2048 
bytů veliká paměť, do níž je možné uložit jednotlivé paměťové bity 
(M) nebo data z datových bloků (DB).
Struktura programu v S7-1200 je totožná se strukturou programu 

v řadách S7-300,  resp. 400 a přináší přehledné a logické členění 
programu. Program je rozdělen do organizačních bloků (OB), které 
slouží k definování struktury programu, funkcí (FC) a funkčních 
bloků (FB), jež obsahují kód pro specifickou část programu. Data 
jsou uložena v datových blocích (DB).

Komunikační možnosti
Komunikační možnosti přístroje Simatic S7-1200 jsou v souladu 

se  současným  trendem v automatizaci,  kterým  je využívání  sítě 
Profinet. Základní jednotky mají integrované rozhraní Profinet, jež 
v první  fázi  slouží pro komunikaci  s programovacím zařízením, 

komunikaci mezi jednotlivými PLC a komu-
nikaci  s ovládacími  panely  (viz  obr. 3). 
Použitím rozhraní Profinet odpadá nutnost 
použití speciálního kabelu PC/PPI pro pro-
gramování, což umožňuje snížit pořizovací 
náklady. Za účelem sériové komunikace lze 
základní jednotky rozšířit až třemi komuni-
kačními moduly RS-232 nebo RS-485, které 
se připojují k CPU z levé strany a umožňují 
uživatelem definovanou komunikaci typu 
Point to Point - například s tiskárnami, zaří-
zeními RFID, modemy GSM atd.
Software Step 7 Basic obsahuje knihovny 

pro  realizaci  komunikace  přes  protokoly 
Modbus RTU (Master/Slave) a USS protokol 
pro komunikaci s měniči. Pro spojení několi-
ka automatů nebo ovládacích panelů do sítě 
je k dispozici rozšiřovací modul CSM 1277, 
což je jednoduchý neřízený přepínač pro síť 
Ethernet/Profinet se čtyřmi porty. 

Integrované funkce
Realizaci náročných úloh při řízení tech-

nologických zařízení usnadňují funkce čítá-

Obr. 1. Rozšíření Simatic S7-1200 o signální a komunikační moduly

Obr. 2. Signální deska (Signal board)
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ní, měření, zpětnovazební regulace a řízení 
polohy a pohybu, jež jsou v automatu vesta-
věné jako standardní součást jeho základní-
ho vybavení. V porovnání  s řadou S7-200 
umožňují všechny základní  jednotky čítat 
frekvenci až 100 kHz na vysokorychlostních 
vstupech  a generovat  signál  o frekvenci 
100 kHz na pulzních výstupech. 

Software Step 7 Basic
Nový  vývojový nástroj  Simatic  Step  7 

Basic představuje  integrované  softwarové 
prostředí pro tvorbu uživatelských progra-
mů pro  PLC  a panely  řady Simatic HMI 
Basic. Verze  Simatic  Step  7 Basic V10.5 
s integrovaným  softwarem WinCC Basic 
podporuje  uživatele  nabídkou  aplikačně 
orientovaných  a intuitivně  ovladatelných 
editorů.  Tyto  editory  nabízejí  vysoký 
uživatelský komfort a umožňující rychlejší 
a přehlednější tvorbu programu. Vývojové 
prostředí umožňuje rozdělení jednotlivých 
částí programu na samostatná okna a práci 
na dvou monitorech. Hlavní  přínos  soft-
waru  spočívá  v propojení  programování 
PLC a HMI v jednom prostředí. Programá-
tor  již nemusí definovat zvlášť proměnné 
pro PLC a HMI – může jednoduše přenést 
proměnnou  z programu  PLC  rovnou  do 
programu HMI. 

HMI
Panely  řady  Simatic HMI  Basic  před-

stavují  obdobu  textových panelů TD100C 
až TD400C u řady S7-200.  Jedná se o eko-
nomické  dotykové  panely  s krytím  IP65 
a vestavěným  rozhraním Profinet.  Panely 
této řady jsou osazeny grafickým displejem 
o velikostech v rozmezí 4“ až 15“ a uživate-
lům nabízejí dotykové ovládání a dotykové 
funkční  klávesy  (viz obr. 4).  Pokud  jde 
o funkce tvorby zpráv, resp. grafických zob-
razení průběhů veličin  a správy  receptur, 
jsou funkční schopnosti všech panelů řady 
HMI Basic shodné. 

Závěr
Simatic S7-1200 je víceúčelová řídicí jed-

notka vhodná  jak k efektivní  automatizaci 
menších strojů a dopravníkových systémů, 
tak  i k použití  jako distribuovaná kompo-
nenta v rozsáhlejších automatizačních sys-
témech, například v menších a středních vodárenských aplikacích. 
Simatic S7-1200 přináší několik průlomových možností,  jako  je 
sloučení programovacího  softwaru pro PLC a HMI,  integrované 
rozhraní Profinet atd. Výhody, které tím uživatel získá, jsou nasnadě. 
Rychlost programování je v porovnání s předchozími softwarovými 
nástroji značně urychlena, protože není třeba instalovat různé soft-
wary pro PLC a HMI. Velkou úsporou nákladů jsou též integrované 
analogové vstupy na všech základních  jednotkách,  stejné mož-
nosti co se týče vysokorychlostních vstupů a výstupů a mnohem 
větší modularita systému v porovnání se stávajícím PLC S7-200. 
Důležitým prvkem je též sloučení hardwarového a programovacího 
konceptu s vyššími řadami S7-300, resp. 400. 

Bc. Ondřej Rakušan
Siemens, s.r.o.
Evropská 33a

160 00 Praha 6
Tel: 233 032 470

e-mail: iadtsupport.cz@siemens.com 
www.siemens.cz/micro Obr. 5. Nový software Step 7 Basic

Obr. 3. Integrovaný port Profine

Obr. 4. Panely řady Basic - monochromatický 
KTP 400 a barevný KTP 600
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Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí 
WATER POLICY 2009

Mezinárodní konference Water Policy 2009  (Vodohospodářská 
politika 2009) se konala na České zemědělské univerzitě v Praze 
(Fakulta životního prostředí) ve dnech 22.–26. června 2009. Byla 
pořádána pod  garancí dvou  akademických konsorcií:  Evropské 
Unie  (ICA) a USA  (APLU) zemědělských a lesnických univerzit, 
které rozvíjejí tuto transatlantickou spolupráci trvající již déle než 
deset let. 
Podtitul konference „Voda jako zranitelný a vyčerpatelný zdroj“ 

(Water  as  a vulnerable  and exhaustible  resource) předznamenal 
i volbu  tématických  sekcí,  která  zahrnovala multidisciplinární 
biotechnický pohled hydrologie a vodního hospodářství v násle-
dujících šesti sekcích:
•	 Vodohospodářská  politika  a integrované  vodní  hospodářství 
(Water Policy and Integrated Water Management)

•	 Klimatické a antropogenní změny a jejich vliv na povodí (Climate 
and Man-made Changes and their Impact on Catchments)

•	 Hydrologické extrémy – povodně a sucha (Hydrological Extremes 
– Floods and Droughts)

•	 Kvalita  vody a životní prostředí  (Water Quality  and Environ-
ment)

•	 Ekonomika a sociální problémy spojené s nedostatkem vody (Eco-
nomics and Social Issues in Face of Water Scarcity)

•	 Vzájemné  sdílení vodohospodářsky zaměřených osnov  studij-
ních programů a mobilita studentů (Sharing Water – orientated 
Curricula and Student Exchange)
Ze  120 účastníků konference  zaznělo  59 ústních prezentací 

a bylo  představeno  28  posterů,  pečlivě  vybraných Vědeckou 
komisí konference a komentovaných programovými řečníky, mezi 
nimiž vystoupila řada známých hydrologů a dalších vodohospo-
dářských odborníků EU a US univerzit  a upoutala  zaslouženou 
pozornost. Z USA to byli zejména profesoři univerzit v Marylandu 
(prof. G. Galloway), Buffalo  (prof. R. Allen-King), Massachusetts 
(Dr. J. Crook), Berkeley (prof. H. Vaux). Z EU tradičně BOKU Vídeň 
(prof. H. P. Nachtnebel), Wageningen  (prof. H. van Lanen), Delft 
(prof. S. Uhlenbrock), Osnabrueck (prof. C. Pahl-Wostl), hydrolo-
gických laboratoří (Dr. H. J. E. Rodda) a další. Z našich profesorů 
(kromě ČZU) to byli zejména programoví řečníci prof. J. Wanner 
(VŠCHT)  a prof.  J.  Jílková  (VŠE),  z neuniverzitního  sektoru  se 
konference aktivně účastnil koordinátor za americkou stranu ředi-
tel Odboru vodního hospodářství ministerstva zemědělství USA 
(Department of Agriculture) Dr. J. Dobrowolski a za ČR jeho kolega 
ředitel odboru MZe Dr. P. Punčochář.
Řada přednesených příspěvků měla  vysokou úroveň,  rovněž 

příspěvky programových řečníků přinesly nové zajímavé poznatky 
o nutnosti vzájemné euro-americké spolupráce zvláště v oblastech 
škodlivých dopadů hydrologických extrémů  (povodní  a sucha), 
bodového  i plošného znečišťování vody, vlivů klimatické změny 
a způsobu hospodaření na pozemcích a také směrování finančních 
toků ke zlepšování situace ve vodním hospodářství a spolupráce 
s veřejností. Profesor H. Vaux (University of California, Berkeley) 
ve  své  závěrečné  řeči  zdůraznil nutnost  integrovaného a multi-
disciplinárního přístupu k řešení klíčového problému nedostatku 
a ohroženosti vodních zdrojů, upozornil na nutnost týmové spo-
lupráce vědců a odborníků různých oborů a kombinaci přístupů 
s ohledem na měřítko problematiky a místní podmínky. 
Konference byla velmi vysoko hodnocena oběma konsorcii ICA 

a APLU. Více než 300 stran Sborníku, rozšířených abstraktů konfe-
rence, powerpoint prezentací i podrobný program konference jsou 
uveřejněny na její web stránce: http://www.fzp.czu.cz/waterpoli-
cy2009/ (web-správa ČZU v Praze)
Současně jsou jednotlivé prezentace uveřejněny na web stránce 

Federálního ministerstva zemědělství USA (US Department of Ag-
riculture): http://www.usawaterquality.org/ (web-správa US DA)
Předběžně bylo dohodnuto, že se tyto konference (Water Policy) 

budou konat nadále ve dvouletých cyklech, příští bude v roce 2011 
ve Washingtonu.

prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
koordinátor konference

e-mail: kovar@fzp.czu.cz

Předsednictvo konference

Pohled do auditoria

Přednáší James P. Dobrowolski

Společné foto
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Světový týden vody ve Stockholmu
V týdnu od 17. do 21. srpna 2009 se uskutečnil již 19. ročník Svě-

tového týdne vody ve Stockholmu. Zúčastnil se ho rekordní počet 
účastníků, více než 2 400. Týden s mottem „Přístup k vodě jako 
společnému bohatství“ se nesl ve znamení množství přednášek 
a seminářů za účasti odborníků z celého světa. Na ústřední téma 
se dá nahlížet z více stran, a tak bylo týden možné pomyslně roz-
dělit do 5 následujících okruhů s přímou vazbou na vodu a vodní 
hospodářství: 
1. Bezpečnost životního prostředí i lidského zdraví.
2. Dopad socioekonomických a demografických změn. 
3. Vzrůstající poptávka a možné konflikty.
4. Klimatické změny.
5. Přeshraniční spolupráce.
Voda  je  snad nejprůřezovějším elementem vůbec.  Je nedílnou 

součástí lidského života, a to nejen jako surovina, bez které není 
možné žít, ale také jako činitel ovlivňující úroveň života samotné-
ho. Pro běžného obyvatele vyspělého státu představuje hygiena či 
běžná sanitace jako je splachovací záchod, sprcha nebo dokonce 
vana něco, bez čeho se moderní život zkrátka neobejde. I přesto se 
bez těchto „vymožeností“ musí obejít stále více než 2,5 miliardy lidí 
na celém světě. Nemít vodu v domácnosti je pro nás bezpochyby 
nejcitelnějším signálem problému. V tu chvíli však jde již o problém 
daleko  rozsáhlejší,  přičemž pravděpodobně není dostatek vody 
ani pro zemědělství či průmysl. Tím se snižuje produkce plodin 
či výrobků a kromě snížené dodávky vody tak můžeme očekávat 
i zvýšení cen. Až teprve takto vyhrocená situace se pro mnoho lidí 
a zejména politiků stává prvním momentem uvědomění si, že je 
potřeba něco dělat.  Skutečnost, že otočíme kohoutkem a voda teče, 
není věcí automatickou a garantovanou a je výsledkem práce mnoha 
lidí. Tito lidé, jejichž denním chlebem je právě voda – „vodaři“, to 
však do budoucna sami nezvládnou.
Zainteresovanost a aktivní spolupráce hlavních „tahounů“ dneš-

ní ekonomiky je klíčem k efektivnímu řešení stejně jako zapojení 
veřejnosti a ostatních zájmových skupin. Politická rozhodnutí od 
lokální po nejvyšší mezinárodní úroveň jsou často přijímána bez 
přítomnosti právě oněch důležitých aktérů, což finálně vede k jed-
nostranným řešením na principu „vytloukání klínu klínem“.  
Finance  jsou  (bohužel) největší hybnou silou dnešního  světa. 

Možné  ekonomické  dopady  způsobené  neaktivností  a nepro-
gresivním vývojem  tak mohou  společnost motivovat  a evokovat 
posun v tradičním myšlení kupředu. Obchodní přežitost lze najít 
ve všech oblastech „vodního hospodářství“, zejména  pak v těch, 
které se v současné době nově formují. Zavedené zvyky i tradiční 
myšlení jsou hlavním brzdícím elementem vývoje integrovaného 
managementu vodních zdrojů. Je potřeba si osvojit nové přístupy 
a uvádět je do praxe. Pro mnoho lidí v rozvojových zemích je použí-
vání záchodu či provádění běžné hygieny velkým krokem kupředu, 
stejně jako je pro nás – obyvatele vyspělého světa – potřeba zvyk-
nout si na možnost opětovného využívání vody včetně odpadní. 
Problémy jsou rozdílné díky historickým i geografickým aspektům. 
Lze však obecně říci, že dosažení efektivního fungování vodního 
hospodářství je velkou výzvou pro celý svět. 
Česká republika je malým vnitrozemským státem v srdci Evropy. 

Ekonomicky průměrná země s průměrným či menším vlivem na 
mezinárodní scéně, obklopená většími či ekonomicky vyspělejšími 
státy. Země, která přes všechna tato fakta významně ovlivňuje život 
nejen svých občanů, ale i milionů dalších ze států Evropy. Odpovědí 
na logickou otázku „Proč“ je geografická poloha ČR na rozhranní 
tří úmoří a k nim příslušející tři povodí řek Labe, Odry a Dunaje 
(Moravy), která sdílíme s mnoha evropskými státy. 
Na  světě  je  celkem 263 mezinárodních povodí,  která  spojují 

celkem 145  států.  Pouze  40 %  z nich  je  však  zaštítěno  legální 
smlouvou, úmluvou či dohodou. Téměř každá  země má nějaké 
specifikum, v mnoha případech  je určujícím  faktorem nerostné 
bohatství  či  příznivé  klimatické podmínky. To  vše  je následně 
formováno do podoby průmyslu, zemědělství či cestovního ruchu 
a zároveň se stává zájmem obchodu a ekonomické prosperity států. 
Není úplně od věci připustit i skutečnost, že se zanedlouho dalším 
z těchto  obchodních  artiklů  stane  také  voda  samotná.  Je proto 
potřeba zdůraznit význam vodního hospodářství nejen na národní, 
ale i mezinárodní úrovni. Za tímto účelem byla vytvořena již řada 
publikací, metodických postupů i legislativních nástrojů. Hlavními 
problémy jsou v tomto ohledu nízká znalost přírodních podmínek, 

nerovnoměrné užívání  vod  v různých  částech mezinárodních 
povodí, různá míra spolupráce s veřejností a přístupnosti dat, roz-
dílná ekonomická i politická úroveň států, absence monitorovacích 
mechanismů. Hlavním závěrem, který mluví v tomto ohledu za vše, 
je výrok loňského vítěze Stockholmské ceny: „Je lepší dělat správ-
né věci hůře nežli špatné věci výborně.“ Svým výrokem naráží 
především na válečné konflikty, ve kterých „rukojmím“ je stále čas-
těji voda. I nedokonalá smlouva může v těchto případech pomoci. 
V současné době usiluje mezinárodní scéna o uvedení „Konvence 
OSN o právu ne-navigačního užití mezinárodních vodních cest“ 
v platnost. Přestože tato konvence byla přijata již v roce 1997, kvůli 
malému počtu ratifikujících států stále nevzešla v platnost. Tento 
legislativní nástroj je důležitý zejména pro státy rozvojového světa, 
kde je otázka sdílení společných povodí a přeshraniční spolupráce 
stále „tabu“. Státy EU včetně ČR a také některé další státy Evropy 
jsou smluvními stranami jakési Evropské alternativy výše zmíněné 
konvence: „Úmluvy o vodách“.
Loňským vítězem Ceny Světového vodního týdne v roce 2008, 

jemuž patří výše uvedená citace, se stal profesor Tony Allen z King’s 
College London and the School of Oriental and African Studies, 
který  je  autorem koncepce postavené na  obchodu  s „Virtuální 
vodou“ a „Vodní stopou (tzv. Water footprint)“. Tato koncepce je 
založená na vyčíslení spotřeby vody na určitý produkt od úplného 
počátku jeho výroby až k nákladům na jeho export. Voda obsažená 
ve výrobcích  se  stává obchodním artiklem a dá  se  tedy  snadno 
vypočítat její export a import jednotlivými státy. Z výzkumu prof. 
Allena vyplývá, že největšími exportéry vody jsou v tomto ohledu 
rozvojové státy, velmi často sužované nedostatkem vody a suchem. 
Od loňského roku, kdy byla koncepce poprvé představena odbor-
né veřejnosti, se mnoho firem začalo zabývat spotřebou vody při 
výrobě svých produktů a svoje výsledky během letošního týdne pre-
zentovalo. Není to však jen průmysl, který je velkým spotřebitelem 
vody. Udržitelná spotřeba vody by se měla dotknout všech sektorů. 
Velká města byla účastníky týdne identifikována jako jedna z oblastí, 
kde je možné významně snížit „water footprint“. Velká města byla 
dokonce označena jako „samostatné povodí“, ve kterém je možné 
vodu nejen zachytávat a akumulovat, ale také recyklovat a znovu 
využívat. Politická vůle a finanční prostředky jsou pak nezbytným 
krokem k naplnění těchto cílů. 
Snahou každého obchodníka či výrobce je najít cestu, jak svůj 

produkt co nejvýhodněji vyrobit, zafinancovat a následně jako „hit“ 
představit kupujícím a přesvědčit je o jeho nesporných kvalitách.  
Cíl „vodařů“ celého světa je nápadně podobný a z velké většiny ho 
tvoří fáze přesvědčování spotřebitelů, tedy uživatelů vody. V první 
řadě je potřeba přesvědčit potenciální „kupující“, že zvýšená ochra-
na vod sníží v důsledku náklady na její „výrobu“ i „údržbu“, a tedy 
i na konečnou cenu pro spotřebitele. Zároveň je potřeba o stejné 
skutečnosti přesvědčit  i „velkoodběratele“, kteří  jsou motivování 
zejména financemi, případně politicky. A právě přesvědčení politici 
jsou klíčovým hráčem v celém pomyslném „marketingovém plánu“ 
ochrany vod. Politik je v tomto ohledu jakýsi potenciální „investor“. 
V současné době většina politiků věnuje svou pozornost otázkám 
klimatických změn. Největším trhákem dnešních dnů je tak obchod 
s emisemi,  resp. povolenkami. Získané finanční prostředky  jsou 
následně využívány pro realizaci opatření, která zmírní dopad kli-
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matických změn. Klimatic-
ké změny se však určitým 
způsobem  projevují  již 
dnes  a způsobují  nemalé 
problémy milionům  lidí 
na  celém  světě.  Jednou 
z nejvíce zasažených oblas-
tí  životního  prostředí  je 
a bude právě oblast  vody, 
a tedy  i ekosystémy,  a tím 
i lidská  společnost.  Na 
všech  jednáních v oblasti 
vody  je  jedním  z témat 
„Klimatická  změna  a její 
dopady na vodu“. Téměř na 
žádném programu jednání 
ke  klimatickým  změnám 

však téma vody nenajdete. Proto je hlavním cílem „vodařů“ celého 
světa přesvědčit politiky, potenciální  „investory“,  o nezbytnosti 
okamžitého  „investování“  pozornosti  i zájmu do  ochrany  vod 
a vodního hospodářství jako nedílné součásti úspěšného boje proti 
dopadům klimatických změn na  lidstvo. Za  tímto účelem bylo 
přijato Usnesení účastníků Světového týdne vody ve Stockholmu 
2009, které bude prezentováno účastníkům mezinárodního jednání 
UNFCCC (Konvence OSN v boji proti klimatickým změnám) COP 
15 v listopadu tohoto roku v Kodani. 
Průmysl je zmiňován jako jeden z nejvýznamnějších uživatelů 

vody. Dalším z takto významných aktérů je zemědělství. Nově se 
pro  tyto  sektory zavádějí pojmy ve vztahu k nakládání  s vodou, 
např. pojmy „Modré, zelené a šedé vody“. Modrá voda je voda tak 
jak  ji  známe z přírody,  tzn. voda v řekách, potocích a podzemní 
voda. Většina  „spotřebního“ managementu  se  týká právě  těchto 
vod. Zelená voda  je pak voda srážková, která se kumuluje v tzv. 
nesaturované zóně půdního profilu.  Je  to nejvýznamnější  zdroj 
vody pro zemědělství, pro pěstování plodin. Míra schopnosti půdy 
zadržet tuto vodu je ovlivňována řadou faktorů, přičemž správné 
hospodaření s půdou je jedním z těch nejvýznamnějších. V Africe 
je např. 95 % produkce ze zemědělství  závislé pouze na zelené 
vodě. Otázka  reformy vlastnictví  zemědělské půdy  i ve  vztahu 
k zavlažování  je  v součastné době  jedním z nejdiskutovanějších 
témat  světových  fór. Odkrývá  se  tím další  „tabu“ v této oblasti. 
V mnoha zejména rozvojových zemích je stále nemožné vlastnit 
půdu, přestože zemědělství je v těchto zemích jedinou možností 
obživy a výdělku. Pronájem půdy je placen paušálně bez ohledu na 
podmínky a také změny cen na trhu. Ve výsledku tak tento přístup 
přispívá k nárůstu chudoby a následně růstu úmrtnosti populace. 
Mnoho zemí se pak i díky tomu potýká s genderovou problemati-
kou, tzn. nerovnoměrné postavení mužů a žen, přestože právě ženy 
by měly být hlavní cílovou skupinou při řešení otázek dostupnosti 
vody a hospodaření s ní.
Voda je důležitý a pro život nepostradatelný přírodní zdroj a jako 

takový musí  být  chráněn. V současné  době  existuje množství 
mezinárodních úmluv a smluv, které  se problematikou vodního 
hospodářství zabývají, avšak pouze jako součástí širší problematiky. 

Takový dokument platný pouze pro vodu a vodní hospodářství stále 
na světové úrovni chybí. Světový týden vody ve Stockholmu či 
Světové vodní fórum, které bylo letos v Istanbulu,  jsou tak jed-
němi z mála významných mezinárodních akcí i na vyšší politické 
úrovni se zaměřením pouze na vodu.  Nesmíme však opomenout 
význam Světového dne vody, který připadá na 22. březen a byl 
ustanoven již v roce 1992 na jednom z nejvýznamnějších zasedá-
ních pro udržitelný rozvoj. Každý rok je pro Světový den vody zvole-
no jiné téma. V roce 2008 to byla Sanitace, letošní rok je ve znamení 
Přeshraniční spolupráce a pro rok 2010 to bude téma „Kvalita vod“.  
Podrobnosti k tomuto dni pro rok 2010 jsou k dispozici na stránkách 
organizace UNEP (http://www.unwater.org/worldwaterday/), která 
bude hlavní zaštiťující organizací pro rok 2010.
Na  Světovém  týdnu  vody  2009  byla  již  tradičně  předána 

významná ocenění. Vedle ocenění pro přínos v oblasti  ochrany 
vod (Dr. Bindeshwar Pathak, Indie), stojí také cena pro mladé vědce 
(Ceren Burçak Dag, Turecko) a ocenění v oblasti průmyslu (Trojan 
Technologies, Kanada).
Další podrobné informace ke Světovému týdnu vody včetně pří-

slušných dokumentů ke stažení naleznete na internetové stránce 
http://www.worldwaterweek.org/.

Mgr. Emilie Nedvědová
Ing. Veronika Jáglová

MŽP ČR
e-mail: emilie.nedvedova@mzp.cz 

Artefakt pro oceněné 

Z kuloárových jednání
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DISPEČERSKÉ HRY 2008
Dispečerské hry se odehrály 11. listopadu 2008 na půdě státního 

podniku Povodí Ohře. Celá akce byla realizována v rámci projektu 
EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem pro výzkum 
klimatu v Postupimi (PIK) a českého Projektu Labe (MŽP). Hlavními 
organizátory novodobých dispečerských her bylo Povodí Ohře, stát-
ní podnik, VÚV TGM v Praze a ČHMÚ Praha a Ústí nad Labem.

Motivace
Povodně  jsou  jevem,  který provází 

lidstvo po  celou  jeho historii,  a dalo 
by se  tedy předpokládat,  že přirozená 
adaptibilita  lidí na  tento přírodní  jev 
bude  relativně  vysoká. Bohužel  není 
fyzikálně možné  se připravit na kata-
strofální povodeň takovým způsobem, 
aby nedošlo k žádným škodám. Jedno-
duše řečeno, kolik vody v nějakém území naprší, musí z toho území 
také odtéci. V podmínkách ČR je situace navíc v mnoha případech 
komplikovaná složitým reliéfem, kde může místně docházet k neob-
vyklým srážkovým situacím a kde často úzká údolí se zástavbou 
neumožňují plné  zavedení  tzv. měkkých opatření  zmírňujících 
následky povodně.
Navíc  se podle  zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou 

změnu  dá  v budoucnu  globálně  předpokládat  častější  výskyt 
extrémních klimatických  jevů včetně povodní  s katastrofickými 
následky. Z toho zároveň plyne,  že ke katastrofickým povodním 
může docházet  i v oblastech,  kde  se  dosud nevyskytovaly. Na 
druhou stranu jsou scénáře budoucího vývoje klimatu spíše projek-
cemi vývoje, který by mohl nastat, když se bude lidská společnost 
chovat určitým způsobem, a jsou zatíženy velkou nejistotou. Přesto 
je nutné z hlediska principu předběžné opatrnosti připravit se na 
horší alternativu.
Povodně jsou výsledkem konkrétních meterologických a hydrolo-

gických podmínek, které nemůžeme ovlivnit. Nicméně jejich ničivé 
důsledky a škody, které povodně mohou způsobit, jsou ovlivněny 
mnoha socio-ekonomickými faktory, které je možno částečně ovliv-
nit, a je žádoucí učinit co nejvíce pro zmírnění důsledků potenciální 
povodňové situace. Zkušenosti z předcházejících povodní (přede-

vším z povodně v roce 2002) potvrdily, že integrace a spolupráce 
mezi  všemi účastníky povodňové  situace může  výrazně  snížit 
negativní dopady povodně.
Jedním z prostředků jak zlepšit integraci a spolupráci mezi účast-

níky povodňové situace je tzv. kooperativní učení, což je učení ve 
skupině, která spolupracuje na dosažení určitého cíle, v tomto pří-
padě na maximálním snížení následků povodně. Jako nejvhodnější 
konkrétní  forma se  jeví  tzv. dispečerská simulační hra (DS), kde 
se skupiny složené z účastníků povodňové situace s různorodým 

zázemím snaží co nejlépe manipulovat 
s vodohospodářskou soustavou za pod-
mínek,  které  jsou nastaveny  tak,  aby 
se  co nejvíce podobaly možné  reálné 
situaci.  Efektivita  simulačních  her, 
a tedy všeobecný prospěch a účinnost, 
je mnohem vyšší než u pasivních metod 
učení.  DS  se  účastní  konkrétní  lidé 

s danými vlastnostmi, schopnostmi, zvyky i předsudky a také s růz-
nými zájmy v řešené problematice. Setkávají se zde formalizované 
a neformalizované podmínky, přístupy a reakce. Jako ve skutečném 
životě  jsou v DS cíle a informace definovány omezeně  jak co do 
rozsahu, tak i kvality. Základem je dialog při přípravě rozhodnutí, 
která  bývají  i s maximálním využitím  technických prostředků 
zatížená vysokou mírou nejistoty.

Historie vodohospodářských dispečerských simulací 
v ČR
V České  republice byla provedena poměrně početná  řada DS 

v letech 1982–92 u Povodí Ohře,  v Hydroprojektu,  na  stavební 
fakultě ČVUT a v rámci mezinárodního hydrologického kurzu UNE-
SCO při VŠZ v Praze. Šlo vesměs o simulace různých povodňových 
situací na Ohři a na Vltavě. Analýza průběhu a diskusí vedla k těm-
to závěrům: DS splnily očekávání  jak z hledisek pedagogických, 
tak výzkumných.  Je  to však metoda velmi náročná na přípravu, 
a tedy  i na náklady na provedení. Všechny  realizace  vzbudily 
vysokou aktivitu účastníků a vedly k rychlému pochopení základní 
problematiky  řízení  vodohospodářských  soustav.  I laici poznali 
obtížnost  rozhodování v reálném čase při nedostatku  informací, 
velmi různý stupeň řiditelnosti jednotlivých vodních děl a účelnost 

Obr. 1. Obr. 2.
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dobré přípravy nejen pracovníků vodohospodářských dispečinků, 
ale i široké technické a laické veřejnosti na situace s delší dobou 
opakování výskytu.

Popis území (vodohospodářské soustavy)
Řešena byla povodňová  situace v severozápadní  části povodí 

toku Ohře po VD Nechranice ve vodohospodářské soustavě nádrží 
VD Skalka, Jesenice, Horka, Březová, Stanovice a Nechranice. Celá 
soustava představuje plochu 3 617 km2 (obr. 1).

Epizoda
Modelovaná  situace  vychází  z reálné  hydrometeorologické 

epizody z května  roku 2006, která byla použita  jako kalibrační. 
Pro hry byla meteorologie upravena tak, aby bylo ve sledovaných 
profilech dosaženo kulminačních hodnot průtoků s velmi nízkou 
pravděpodobností překročení. Srážkové úhrny za 48 hodin se pohy-
bovaly v rozmezí 120–220 mm. Celkově byly 
srážkové úhrny navýšeny v rozmezí 120–250 
procent oproti původním hodnotám z epi-
zody 2006. Nejvyšší  srážkové úhrny byly 
simulovány v horních partiích povodí a ty 
způsobily dosažení 50 až 100leté povodně 
v povodí Odravy na VD  Jesenice a překro-
čení 100leté povodně na horní Ohři nad VD 
Skalka  a v povodí Teplé nad VD Březová 
(obr. 2). V dolních částech povodí byly simu-
lovány průtoky do 20leté povodně.

Meteorologie
Příčinné srážky simulované povodně byly 

odvozeny od povětrnostní  situace z přelo-
mu května a června 2006 (obr. 3). Celá tato 
reálná  situace  (originální  z roku 2006)  je 
dokumentována  reanalýzami  přízemního 
tlakového pole, pole geopotenciálních výšek 
izobarických hladin 500, 700 a 850 hPa, pole 
teploty vzduchu v izobarických hladinách 
500 a 850 hPa a pole relativní vlhkosti vzdu-
chu v izobarické hladině 700 hPa. 
Meteorologická situace byla účastníkům 

Dispečerských her 2008 představena v rám-
ci úvodní prezentace  reálnými mapovými 
podklady z roku 2006. Na základě předem 
daných srážkových úhrnů byly Regionálním 
předpovědním pracovištěm ČHMÚ, pobočky 
Ústí n. L., pro organizátory připraveny mete-
orologické i hydrologické výstupy ve formě 
shodné s rutinně vydávanými informacemi 
v případě  „míru“,  předpovídané  srážkově  významné  epizody 
i probíhající povodně (obr. 4). Tyto výstupy měly jednotlivé týmy 
k dispozici v odpovídajících časových krocích.
Otázkou zůstává, proč byla použita meteorologická situace z roku 

2006, i když při ní spadlo podstatně menší množství srážek než při 
simulaci (obr. 5). Důvod je jednoduchý. Povodí řeky Ohře nebylo 
v poslední době jako jediné z větších ucelených povodí zasaženo 
„velkou“ povodní. Konec května 2006 však podobnou situací hro-
zil. K podstatnému zvýšení srážkových úhrnů by ani nebylo třeba 
měnit přízemní tlakové pole. Severozápadní proudění s poměrně 

Obr. 3. Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 7.

Obr. 6.



383vh 10/2009

výraznou advekcí vlhkosti a s oblastmi výstupných pohybů zesí-
lených v bezprostředním okolí  vrcholů  jednotlivých  frontálních 
vln je zárukou výraznějších srážek v trase těchto vln. Stačilo tedy 
jen jemně modifikovat postup vrcholů vln nebo jejich počet (vlny 
na  frontálním  rozhraní mohou v těchto  situacích vznikat napří-
klad postupem z hladkého prostředí moře nad podstatně drsnější 
pevninu). Další možností, jak upravit originální situaci, by mohl 
být posun  středu výškové  tlakové níže  z oblasti Baltu nad  jižní 
nebo jihozápadní Polsko. Návětrné efekty spolu se střihem větru 
by zvýšily původní srážkové úhrny minimálně o polovinu, v hře-
benových partiích Krušných hor i výrazněji. Z těchto důvodů byla 
meteorologická situace z roku 2006 prezentována jako „spouštěč“ 
simulované povodně roku 2088.

Hydrologie
Pro výpočet hydrologie byly použity řady upravených hodino-

vých srážkových úhrnů, které připravil ČHMÚ Praha. S využitím 
srážko-odtokového modelu Hydrog byly spočítány průběhy průtoků 
ve všech profilech, které jsou standardně sledovány dispečinkem 
Povodí Ohře. 

Hydrog
Zásadním výpočetním nástrojem pro přípravu všech podkladů 

v podobě hydrologie a předpovědí byl použit hydrologický model 
Hydrog. Tento nástroj byl použit i při realizaci her v podobě tzv. 
hydrologické odezvy. V této fázi hry byl model vždy spouštěn pro 
aktualizaci hydrologie pod nádržemi, kdy zohledňoval navrhnuté 
manipulace na nádržích. Hydrog je používán v rutinním provozu 
vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře pro předpověď přítoků 
do nádrží a optimalizaci řízení. Celý model sestává ze soustavy 7 
hydrologických modelů (obr. 6) o celkové ploše 3 617 km2 s průměr-
nou podrobností 0,88 km2. Model 01 schematizuje povodí Ohře po 
VD Skalka, model 02 schematizuje povodí Odravy po VD Jesenice, 
03a povodí Teplé po VD Podhora, 03b povodí Lomnického potoka 
po VD Stanovice a model 03 schematizuje celé povodí Teplé až po 
ústí do Ohře s tím, že jsou na něj navázány předchozí dva modely, 
které samostatně řeší dvě horní části povodí. Následující modely 
04 a 05 současně schematizují zbývající povodí Ohře a přenášejí 
výsledky výpočtů předešlých modelů až do uzávěrového profilu 
celé soustavy k nádrži Nechranice.

Koncepce her
Pro realizaci celé akce byly připraveny nástroje a podklady, které 

vycházejí  z reálně používaných prostředků při  řízení  skutečné 
povodně. Upraveno bylo vizualizační prostředí standardně použí-
vané vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře. Vytvořeny byly 
unikátní nástroje, kterými byla celá hra řízena a spravována. Samo-
zřejmostí byla i příprava zázemí v podobě dispečerských pracovišť, 
velína her, výpočetní techniky a dalšího servisu.
K vlastní realizaci byli přizváni dispečeři podniků Povodí Vltavy, 

Labe, Odry a Moravy, Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný 
ústav vodohospodářský, zástupci vysokých škol, samosprávy, HZS, 
výzkumu, odborníků z praxe a kolegové ze zahraničí. Z vybraných 
účastníků byly vytvořeny 4 týmy, které měly za úkol řešení simulo-
vané povodňové situace v podobě řízení vodních nádrží a soustav 
a řešení souvisejících činností. Celou hru zastřešovalo tzv. vedení 
hry, které průběžně hodnotilo dosažené výsledky, simulovalo tzv. 
„okolí“ v podobě médií, veřejnosti, provozních problémů na tocích 
i mimo něj apod. Nosným prvkem celé akce byla tzv. hydrologická 
odezva, která zajišťovala aktualizaci hydrologické situace v návaz-
nosti na manipulace na vodních dílech jednotlivými týmy. Výpo-
četním nástrojem byl  srážkoodtokový model Hydrog  standardně 
používaný vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře.
Délka celé epizody měla 213 hodin (obr. 7). Simulace se odehrála 

za 7 hodin a 35 minut. Celá epizoda byla rozdělena na 10 inter-
valů o délce 12 nebo 24 hodin, které se odehrály ve zrychleném 
režimu. Volba intervalů a zrychlení vycházela z analýzy možných 
manipulací v průběhu epizody. Po simulaci každého intervalu byla 
celá povodňová epizoda pozastavena vždy na 10 nebo 20 minut. 
Během  této doby provedl  každý  tým analýzu  aktuálního  stavu 
v povodí,  s přihlédnutím k poskytnutým podkladům v podobě 
meteorologických a hydrologických předpovědí, připravených ve 
formátech obvyklých v běžné praxi. Po uplynutí doby pro analýzu 
byly navrženy manipulace na  jednotlivých nádržích  soustavy 
a v následujících  20 minutách byla  spočítána prostřednictvím 

srážko-odtokového modelu Hydrog  hydrologická  odezva  pro 
každý tým zvlášť. Po výpočtu hydrologické odezvy byla hra opět 
spuštěna až do dosažení dalšího bodu pro analýzu a rozhodování. 
S přihlédnutím k vývoji hydrometeorologické  situace a k novým 
předpovědím byly navrženy nové manipulace. Tímto postupem se 
odehrála celá simulace. Ve vybraných intervalech byly simulovány 
provozní problémy v podobě havárie automobilu v blízkosti toku, 
ohrožení stability hráze, nutnost evakuace osob a další.

Nástroje
Každý tým měl k dispozici komunikační prvky v podobě 2 tele-

fonů a elektronické pošty, prostřednictvím kterých komunikoval 
s ostatními aktéry hry. Dalším nástrojem bylo vizualizační dispe-
čerské prostředí, kde se v čase postupně odkrýval, každému týmu 
zvlášť, průběh simulované epizody. Tento nástroj  je postaven na 
platformě standardně používaného dispečerského prostředí Povodí 
Ohře, která pracuje v prostředí Oracle a GIS. Dění v jednotlivých 
týmech  zaznamenávaly webkamery  pro  potřeby  „vedení  hry“ 
a „hydrologické odezvy“ tak, aby bylo možné on-line sledovat reak-
ce na jednotlivé intervaly povodně a spolupráci mezi jednotlivými 
členy týmu.

Předpovědi
Pro hry byla připravena celá řada podkladů, zejména v podobě 

předpovědí a herních instrukcí. Příkladem jsou výsledky ze dvou 
meteorologických modelů Aladin a GFS, připravené ČHMÚ a jejich 
analýza meteorologem. Na základě těchto výsledků byly k dispozici 
i hydrologické předpovědi, které s sebou nesou nejistoty předcho-
zích. Jejich tvorba byla pojata se záměrem přiblížit se co nejblíže 
k reálné situaci, která v sobě nese nejistotu výsledků numerických 
předpovědních modelů. Tento záměr byl naplněn v přístupu pří-
pravy simulované epizody a podkladů v podobě předpovědí tím, 
že hydrometeorologickou situaci připravovalo pracoviště ČHMÚ 
v Praze a předpovědi prognostické pracoviště ČHMÚ v Ústí nad 
Labem. Vzhledem k velkému množství  podkladů byl  sestaven 
časový harmonogram schematizující průběh událostí. 

Průběh her
V předvečer vlastní DS  se budoucí  členové  skupin  seznámili 

s prostředím, se zadáním DS, předpokládaným průběhem a přede-
vším v průběhu neformálního večera s ostatním členy svojí skupiny. 
Během úvodního setkání byli také účastníci požádáni o vyplnění 
dotazníku, týkajícího se jejich očekávání a předpokládaných příno-
sů hry. Všichni hráči byli podrobně seznámeni s vybavením míst-
ností, kde se prováděly manipulace, s hardwarovým a softwarovým 
vybavením. Někteří z hráčů z řad dispečerů využili této příležitosti 
k tomu, aby se připravili na vlastní DS (veškeré úvodní podklady 
dostali všichni účastníci e-mailem v předstihu). 
Před vlastní DS proběhly úvodní přednášky. Všichni se především 

seznámili  s problematikou meteorologických  a hydrologických 
předpovědí a dostali podrobné organizační pokyny. DS byla zahá-
jena v 10:00 hod., kdy se členové hráčských skupin přesunuli do 
svých místností, pozorovatelé a hodnotitelé do místnosti vyhrazené 
pro vedení DS. DS měla klouzavou přestávkou na oběd a skončila 
po 17. hodině,  kdy  se všichni účastníci  shromáždili  v zasedací 
místnosti, průběžně měli všichni k dispozici občerstvení. Ve vedení 
hry byl průběžně poskytován komentář k manipulacím hráčských 
týmů a probíhaly zde prezentace a diskuze k problematice povodní. 
Vedení hry také zajišťovalo komunikaci s hráčskými týmy a poskyto-
valo zpětnou vazbu pracovníkům Povodí Ohře, s.p., kteří zajišťovali 
výpočet hydrologické odezvy stran průběhu DS po technické strán-
ce. Pracovníci Povodí Ohře, s.p., kteří prováděli výpočet hydrologic-
ké odezvy, poskytovali hráčským skupinám údaje o výsledcích jejich 
manipulací. Jednotlivé skupiny hráčů si dohodly role a prováděly 
manipulace. Někteří členové skupin ze státní správy a samosprávy 
si zajistili vlastní vybavení výpočetní technikou, kterou v průběhu 
hry aktivně využívali. Role hráčů vyplývaly z jejich různorodého 
zázemí, ke vzájemnému obohacování  znalostmi docházelo díky 
tomu,  že dispečeři poskytovali  expertní  znalosti  a reprezentanti 
státní správy a samosprávy poskytovali expertní znalosti. Učení ve 
skupinách probíhalo ve třech rozměrech: 
•  kooperativní  učení  o manipulaci  vodohospodářské  soustavy 
během povodně (reprezentanti státní správy a samosprávy),

•  odborný výcvik a trénink expertních znalostí v neznámém pro-
středí (dispečeři),



384 vh 10/2009

• kooperativní učení a trénink spolupráce a integrace mezi různými 
účastníky povodňové situace (všichni).

Schéma vztahů v průběhu DS (obr. 8)
Hry se účastnily čtyři hráčské (obr. 9) skupiny po sedmi členech. 

V týmech byli  rovnoměrně  zastoupeni  odborníci  z vodohospo-
dářských dispečinků ostatních podniků Povodí  a zástupci  státní 
správy a samosprávy  (krizové  řízení, odbory životního prostředí 
městských a krajského úřadu). V každé skupině byli dva dispečeři, 
tři představitelé odborů životního prostředí  a dva  reprezentanti 
krizového řízení. V místnostech hráčských skupin byly též účastníci 
z akademické sféry, kteří se zabývají optimalizací řízení vodohos-
podářské soustavy během povodně.
Po skončení DS byli požádáni o vyplnění druhé části dotazníku, 

kde hodnotili  průběh  a přínosy hry  ze  svého hlediska. Během 
oficiálního zakončení DS byly prezentovány výsledky manipulací 
hráčských skupin a jejich členové zde také prezentovali své hod-
nocení průběhu DS. 

Závěr
Soutěžní charakter DS vyžaduje porovnání 

výsledků všech skupin účastníků podle jed-
notného kriteria. Nejvhodnější jsou k tomu 
ekonomické  ztrátové  funkce  (viz  tab. 1), 
které vyjadřují způsobené škody a vyvolané 
náklady v zátopovém území v závislosti na 
maximálním průtoku v příslušném kontrol-
ním profilu. Použité ztrátové funkce jsou fik-
tivní, zvolené jen pro účely této DS, neopírají 
se o žádná místní šetření a analýzy.
Pozornost přitahuje váha dílčí VS Teplé 

a lepší  výsledek  2. skupiny,  než  dosáhla 
optimální varianta. Toto zjištění však nezpo-
chybňuje  ani  optimálnost manipulačních 
řádů, ani závaznost je respektovat. Zdůraz-
ňuje  jen  individuálnost  každé povodňové 
situace  a podporuje  přípustnost  odůvod-
něných odchylek od stanovených předpisů 
– nikoli z volné úvahy dispečera ve službě, 

CITICE THERMÁL DRAHOVICE ZTRÁTY

SKUPINA Qmax Ztráta Qmax Ztráta Qmax Ztráta CELKEM

1 410 330 139 890 605 132 1 352

2 355 303 110 600 540 121 1 024

3 375 313 139 890 515 117 1 320

4 400 325 151 1010 525 119 1 454

Opt.var. 370 310 118 680 505 115 1 105

Tab. 1. Výsledek řízení „optimální varianty“

Obr. 8.

Obr. 9.

ale rozhodnutím kvalifikované skupiny zúčastněných zájemců pod 
vedením příslušného vodohospodářského orgánu. 

Cílem DS ovšem nebylo ani hledání optimální strategie řízení 
této konkrétní povodně, ani srovnávání schopností skupin účast-
níků. DS měla zejména ukázat značné nejistoty a někdy neúplnosti 
vstupních informací pro rozhodování často v časové tísni a zdů-
raznit potřebu vzájemného porozumění a úzké spolupráce všech 
zúčastněných odborníků a institucí.

Pavel Eger, Povodí Ohře s.p. Chomutov
Marta Martínková, VÚV Praha

Václav Klečka, Povodí Ohře s.p. Chomutov

Sdružení Grüne Liga, Arnika a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., si 
Vás dovolují pozvat na seminář pod záštitou radního hl. m. Prahy 
pana Petra Štěpánka

Revitalizace a ekosystémové 
služby přírodě blízké nivy
v pátek 6. listopadu 2009 od 8:30 hodin ve velkém zasedacím sále 

Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
Jste vodohospodář, pracujete v oblasti územního rozvoje, ochra-

ny přírody či veřejné správy? Jste aktivní v občanském sdružení 
nebo Vás zkrátka zajímá, jak mohou zdravé řeky pomáhat krajině, 
přírodě i lidem? 
Zveme Vás na seminář, který přiblíží přínosy zdravého nivního 

ekosystému pro protipovodňovou ochranu, ochranu zdrojů a čištění 
vody či rybářství. 
Těšit se můžete na tyto odborníky a jejich příspěvky: 
Uwe Kleber-Lerchbaumer, Landesamt für Umwelt (zemský úřad 

pro životní prostředí), Mnichov: Obnovení dynamiky  štěrkonos-
ných vodních toků v Jižním Bavorsku; Protipovodňová ochrana a 
rekreační význam v souladu s ochranou přírody, 
Stephan Wedding a Wolfgang Schilling, WWA (vodohospodářský 

úřad) Donauwörth, Bavorsko: Revitalizace řeky Wertach,

Dr. Ludwig Tent, Krajský úřad Wandsbeck, Svobodné hanzovní 
město Hamburg: Obnova pstruhového potoka,  příklad  z Ham-
burku, 
Hannes Hüttinger, WWA  (vodohospodářský úřad) Ansbach, 

Bavorsko: Revitalizace řeky Altmühl, 
Ing. Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Ekolo-

gicky orientovaná správa vodních toků, 
RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI o.p.s., Třeboň: Ekologické služby 

nivní krajiny, 
RNDr. David Pithart, ENKI o.p.s., Třeboň: Ekonomický přínos 

revitalizovaných území se zřetelem na protipovodňovou ochranu. 

Organizační pokyny: Kvůli zajištění materiálů, česko-německého 
tlumočení a občerstvení je nutné se na seminář předem přihlásit. 
Přihlášky zasílejte prosím e-mailem do 30.  října 2009 na adresu 
lenka.lukackova@arnika.org, nebo Michaela Valentová, Ústav pro 
ekopolitiku, o.p.s., tel.: 224 828 257. 
Poplatek za účast na semináři činí 100 Kč a je možné jej zaplatit 

na místě oproti platebnímu dokladu, nebo zaslat předem na účet 
o.s. Arnika: 215132166/0300, variabilní symbol 06112009. Uveďte, 
prosím, své jméno, aby se Vaše platba dala identifikovat. 

Těšíme se na shledanou! 
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Jeden ze známých vodohospodářských výzkumníků vydal 
pod pseudonymem Ivan Fontana knihu Stánek myšlenek, aneb 
o vědě jako takové. Jde o sbírku jeho aforismů doprovázenou 
grafikami Václava Hollara se zemědělskou tématikou. Dnes 
přinášíme výběr z prvé kapitoly O vědě jako takové. Někdy 
příště budeme pokračovat.

Knihu letos  vydala Česká akademie zemědělských věd, spolu 
s ČZU a MZe ČR jako prémii v celkovém nákladu 1200 ks.

Vědecký rozlet 
Člověk by neměl mít  zábrany přijímat nové myšlenky,  ale  jak 
zabránit tomu, aby některým z nich zcela nepodlehl?

V zajetí myšlenky: první krok ke svobodě.

Školy polovzdělanců by měly vydávat osvědčení: zaměstnání jen 
v páru.

Dát hlavy dohromady ještě neznamená vzít rozum do hrsti.

Moudřejší ustoupí, ale co rada moudrých?

Odvaha roste s nevědomostí.

Chytrost nejsou žádné čáry, ale kouzlo osobnosti je vždy vítáno.

Jakápak škola hrou? Dohra je to, co nás nejvíc zajímá.

Mezi přísností a tolerancí je hranice, která je řízena jen náladou.

Počítačový učeň 
Žijeme v době sítí, pasti jsou již překonány.

Nejvyšší čas, aby počítače dostaly vlastní rozum – přestanou spo-
lupracovat s počítačovými šílenci.

Kybernet: dědeček internetu.

Počítače zachrání reputaci naší paměti – ve skanzenu mozků.

Ve vesmíru nelze vyloučit srážku těles. Bůh si krátí čas kulečníkem.

Internet spojil PC. Čekají už jen na svého Spartaka.

Pilotní projekt s týmem, který v tom umí lítat.

Vědecké konstanty 
Zkušenost ukazuje, že prameny zkaženosti tečou ze všech spole-
čenských vrstev.

Statistika je jako zlaté jmelí, bez něj si dnes už nelze představit 
žádný svátek vědy.

Citace jsou piliny ze stromu poznání.

Svobody je stále stejně, jen se vždy, po určitou dobu, sníží počet 
jejích uživatelů.

Starý lhář považuje pravdu za starožitnost.

Pravda je závislá na tom, kdo ji první formuluje.

Logika nemůže být pánem světa – může se však stát jeho první 
dámou.

Obraz pravdy v zrcadle je stínem lži.
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Nyní cenově 
přístupnější, 
než byste si 
kdy vůbec 
mysleli!

Měřič pH 3110 je tou správnou volbou pro všechny, kteří hledají 
jednoduchý, robustní a vodotěsný pH- metr.

Řada 3110: jednoduchá a funkční

Řada 3310: s dataloggerem
Pro náročný sběr dat v terénu: je jedno, zda pH, rozpuštěný 
kyslík nebo vodivost. 

Měřicí úlohy při měnících se aplikacích? Potřeba práce s 
různými sondami? Nebo si přejete příležitostně naměřené 
hodnoty uložit do paměti? Potom je pro Vás ten pravý přístroj z 
řady 3210.

Řada 3210: komfortní a mnohostranná

WTW, s.r.o.: telefon: 286 850 331 • fax: 286 850 330 • 
E-Mail: info@wtwcz.com • In ter net: http://www.wtwcz.com 
 WTW, a Nova Analytics company

Vybrané sety ProfiLine 3110 • 3210 • 3310 
v akci do 15.12.2009
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