




Kolik znečištění stojí 
naše čistota?

Když jsem si letos prohlížel mezinárodní webové stránky 
k Světovému dni vody (http://www.unwater.org/worldwaterday/
campaign.html), zaujal mě tam plakát. Jeho miniaturu otiskuje-
me na straně 65. V jeho horní polovině je fotografie muže z asi 
indicko-pákistánského pomezí. Pije z kalíšku vodu tím způsobem, 
že nad silně zakloněnou hlavou drží nádobu, z níž teče voda do 
otevřených úst, aniž by se ústa kelímku dotýkala. Vzpomněl jsem 
si na příhodu, kterou jsem před léty zažil v Nepálu. V horách jsme 
potkali tamějšího muže, který nás poprosil, zda nemáme vodu. 
Vytáhli jsme plastovou láhev a dali mu napít a ve své bělošské pýše 
jsme si říkali, že snad nic „vod něj“ nechytneme. Jaké bylo naše 
překvapení, když pil vodu přesně stejným způsobem, jaký jsem na 
začátku popsal. Oddychli jsme si, a když už ta flaška byla vytaže-
na, tak jsme se také napili. V jeho očích se objevilo nefalšované 
zděšení, když jsme pili naším civilizovaným způsobem. Možná se 
mu v té chvíli hlavou honila neodbytná obava, že snad „vod těch 
bělochů“, co ani neumí hygienicky pít, se něčím nakazí. 

V dolní polovině plakátu je zamyšlená žena brodící se po kole-
na jakýmsi mokřadem. Vzpomněl jsem si na dívku, kterou jsem 
tam v horách pozoroval, jak prala prádlo ve studené horské říčce. 
Používala jen dřevěný popel a místo ždímačky měla plochou lištu, 
kterou do mokrého prádla tloukla. Ještě moje babička tento způsob 
používala. Myslím, že se tomu říkalo plákání. 

Obě ta setkání byla pro mě emoční mezicivilizační sprchou. 
Tenkrát jsem pochopil, že my Evropané, vychovaní v bělošských 
vzorcích chování, jsme příliš namyšlení a hloupí, když si myslí-
me, jak jsou ti domorodci nečistotní. Ono totiž není problém být 
čistotný, když stačí otočit kohoutkem, odkud teče dezinfikovaná 
voda, mít k mytí mýdlo a prací prostředky plné chemikálií. Proto 
si myslím, že bychom se měli nejen v Světový den vody, jehož 
letošním motivem je „Čistá voda pro zdravé prostředí“, ptát, jakou 
nečistou nebo aspoň zašpiněnou stopu v životním prostředí, a ve 
vodním koloběhu zvláště, zanecháváme výdobytky techniky, které 
nám umožňují žít v čistotě až sterilní.

Ing. Václav Stránský
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Vliv čistíren odpadních vod 
na chování stopových prvků 
ve vodních ekosystémech 
urbanizovaných toků 
Dana Komínková, Dáša Štarmanová, Jana Nábělková

Klíčová slova
těžké kovy – biologická dostupnost – ČOV – bioakumulace – ekotoxi-
kologické nebezpečí

Souhrn
Vliv ČOV na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech byl 

sledován na třech drobných tocích. Obecně lze konstatovat, že 
sledované ČOV významně neovlivňují obsah těžkých kovů ve vodě 
a sedimentu. Nepatrné zvýšení koncentrací mědi, zinku a kadmia 
bylo sledováno pouze u ČOV čistící speciální odpadní vody a ná-
růst kadmia byl zaznamenán i u ČOV (B), která čistí odpadní vody 
z domácností a drobných provozoven. Přestože nebylo sledováno 
podstatné zvýšení koncentrací těžkých kovů vlivem ČOV ve složkách 
vodního prostředí, byl zjištěn významný negativní vliv u všech sle-
dovaných ČOV, které přispívají ke zvýšení biologické dostupnosti 
těžkých kovů a ke zvýšené bioakumulaci ve vodních organismech.

u

Úvod 
Těžké kovy patří mezi prioritní polutanty, které se v životním 

prostředí (ŽP) vyskytují přirozeně v různém množství (od stopo-
vých množstvích až po vysoké koncentrace v rudných ložiscích). 
V důsledku antropogenních aktivit se však jejich množství ve všech 
složkách ŽP neustále zvyšuje a často je nárůst koncentrace doprová-
zen i změnami chování TK způsobenými změnou environmentálních 
podmínek. Antropogenní zvýšení obsahu těžkých kovů s sebou přináší 
potenciální ekotoxikologická a zdravotní rizika.

Nejvýznamnější případy ohrožení životního prostředí a lidského 
zdraví jsou spojeny s jejich vstupem a zatížením vodního prostře-
dí. Množství těžkých kovů ve vodních ekosystémech a jejich osud 
se mění v závislosti na fyzikálně-chemických podmínkách, které 
se vyskytují ve vodních útvarech a významnou úlohu hraje i druh 
antropogenního znečištění výrazně se podílející na změně fyzikálně- 
-chemických podmínek. 

V popředí zájmu stojí zejména toxické kovy, jako jsou kadmium, 
chrom, olovo, nikl, rtuť, selen, jejichž zdrojem jsou nejen odpadní vody 
z důlní činnosti a výsypky důlních materiálů, ale v posledních letech se 
hlavním zdrojem stávají urbanizované oblasti [10]. V urbanizovaných 
oblastech jsou často monitorovány vysoké koncentrace těžkých kovů 
nejen v sedimentu, ale také ve vodě a dokonce i vodních organismech. 
Se zpřísňující se legislativou se ve městech stává hlavním zdrojem 
ohrožujícím vodní toky povrchový splach z dopravních komunikací, 
lokálních topenišť a drobných průmyslových provozoven. Ovlivnění 
fyzikálně-chemických podmínek v tocích vlivem městského odvodnění 
může způsobit změny biologické dostupnosti těžkých kovů a zvýšení 
ekotoxikologického nebezpečí pro vodní biotu [13], a následně mohou 
vyvolat hygienické riziko pro lidskou populaci.

Nedílnou součástí hodnocení účinku a potenciálního ekotoxiko-
logického nebezpečí těžkých kovů je zjištění, jaký podíl z celkového 
množství je biologicky dostupný. Biologicky dostupná frakce je 
ta část z celkového množství těžkých kovů, která je dostupná pro 
biochemické reakce a může se vázat v biomase živých organismů 
(bioakumulovat). Celková koncentrace těžkých kovů většinou neko-
responduje s biologicky dostupnou frakcí. Vhodným příkladem jsou 
např. sulfidické sloučeniny těžkých kovů, které mohou být „vázány“ 
v křemenu nebo jiných chemicky inertních minerálech a přestože 
v sedimentech s vysokým obsahem takovýchto nerostů jsou vysoké 
koncentrace těžkých kovů, nejsou tyto kovy biologicky dostupné, 
nemohou se vázat do biomasy vodních organismů a jejich ekotoxiko-
logický účinek je velmi nízký [5]. 

Chování těžkých kovů ve vodním prostředí není ještě zcela prozkou-
máno. Náhlé změny fyzikálně-chemických podmínek v tocích, které 

jsou způsobeny zaústěním objektů městského odvodnění do recipientu, 
se výrazně podílejí na změně chování těžkých kovů a mohou přispět 
na jedné straně ke zvýšení toxikologického rizika v důsledku zvýšené 
remobilizace kovů ze sedimentu zpět do vodného roztoku a na straně 
druhé tvorbou nerozpustných komplexů s některými látkami přítom-
nými v odpadních vodách může dojít ke snížení toxikologického rizika. 
Ve vodním prostředí, kde se vyskytují redukční podmínky, mohou být 
těžké kovy vázány v sulfidech vznikajících bakteriálním rozkladem 
síranů. Většina kovů vázaných v sulfidech je značně stabilní, pokud 
zůstávají v redukčním prostředí, a jejich vliv na vodní biotu je mini-
mální. Dalším faktorem, který ovlivňuje biologickou dostupnost těžkých 
kovů, je pH. Změny environmentálních podmínek mohou urychlit 
desorpci, rozdělení mezi vodou a sedimentem, bakteriologický rozklad 
a oxidaci organických sloučenin, na které se těžké kovy velmi často 
vážou. Podíl těchto faktorů na změnách biologické dostupnosti závisí 
nejen na charakteru sedimentu, ale i na typu sloučeniny, do které se 
kovy vážou. Biologická dostupnost je ovlivněna nejen změnami afinity 
kontaminantu k sedimentu, ale i mechanickým narušením sedimentu 
[7]. Těžké kovy se ve vodním ekosystému vyskytují zejména vázané 
na částice sedimentu, a proto i mechanické narušení sedimentu může 
způsobit jejich zpětné uvolnění do vodného roztoku a zvýšený příjem 
vodní biotou. V rozpuštěné formě se vyskytují těžké kovy jen po pře-
chodně krátkou dobu, mají velkou afinitu k organické hmotě a rychle 
přecházejí z vodného roztoku do sedimentu [15].

Stupeň biologické dostupnosti je závislý na afinitě každého konta-
minatu k biologickým strukturám, přítomnosti dalších chemických 
látek, které mohou působit antagonistickým nebo naopak synergickým 
účinkem a mohou ovlivňovat vlastní příjem kontaminantu organismy, 
a dokonce je ovlivněn i vnějšími podmínkami, jako např. teplotou, která 
zásadním způsobem ovlivňuje nejen rychlost chemických reakcí, ale 
i rychlost biologického příjmu chemické látky organismem [7,14].

Biologická dostupnost a bioakumualce kontaminantu ve vodním 
prostředí jsou hlavně závislé na rozdělovacím koeficientu a na síle 
vazby kovů v sedimentu [3,6,15]. Rozpuštěné nebo slabě vázané kovy 
jsou více biologicky dostupné než kovy, které jsou vázány v komplex-
ních sloučeninách a mohou být biologicky dostupné pouze, pokud 
jsou přijaty organismy jako součást potravy [8,22,7].

U řady kovů byla sledována schopnost bioakumulace a hromadění 
v potravních řetězcích [9,12,18]. V urbanizovaných povodích, kde je 
řada vodních ploch sloužících k chovu ryb zásobena vodou z recipi-
entů ovlivněných objekty městského odvodnění, můžou těžké kovy 
představovat dlouhodobé hygienické riziko pro lidskou populaci, 
protože se mohou kumulovat v rybách určených pro lidskou spotřebu. 
Kontaminanty se do vodních organismů dostávají různými cestami, 
buď společně s přijímanou potravou (vázané na drobné částečky), 
transportem přes membrány (aktivní příjem) a nebo pasivní difuzí 
(rozpuštěné ve vodě). Mechanismus příjmu a rychlost se mění v závis-
losti na druhu organismu, jeho stáří, životním stádiu, ročním období, 
zdravotním stavu, pohlaví, ale i na podmínkách prostředí a na historii 
znečištění [14,7,12,19].

Cílem článku je ukázat na příkladu třech drobných toků ovlivně-
ných ČOV změny v biologické dostupnosti těžkých kovů.

Popis zájmových lokalit
Vliv různých typů ČOV byl sledován na třech drobných tocích, 

které jsou si svojí velikostí a vodností velmi blízké. Volba lokalit byla 
na každém toku provedena tak, aby bylo možné postihnout vliv ČOV 
na obsah těžkých kovů, tzn. lokality byly zvoleny nad a pod ČOV.

První čistírna odpadních vod (A) (lokality označené D; D1 nad 
a D2 pod ČOV) je mechanicko-biologická a její projektovaná kapacita 
je 4 950 EO s denním přítokem 1 080m3/d. V současné době počet 
obyvatel připojených na kanalizaci odpovídá 2 300 EO a přitékající 
množství odpadních vod je přibližně poloviční než je projektováno. 
ČOV čistí splaškové odpadní vody z domácností.

Druhá čistírna odpadních vod (B) (lokality označené S; S1 nad a S2 
pod ČOV) čistí splaškové vody z domácností a drobných provozoven 
a v současné době je její kapacita 9 670 EO s průměrným denním 
přítokem 1 595 m3/d. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV.

Poslední sledovaná čistírna odpadních vod (C) (lokality označené P2 
nad a P3 pod ČOV) čistí nejen splaškové odpadní vody, ale i technologic-
ké vody, průmyslové odpadní vody a srážkové vody. Složka splaškových 
odpadních vod je relativně kvalitativně i kvantitativně stabilní. Kvalita 
srážkových vod vykazuje značné sezónní rozdíly, zatímco v letním 
období je možné málo kontaminované srážkové vody po mechanickém 
čištění odlehčovat do recipientu, v zimním období je nutné veškeré 
srážkové vody zachytit a čistit na biologickém stupni ČOV. 
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Metodika
Odběr vzorků a jejich zpracování

Na všech sledovaných lokalitách byl obsah těžkých kovů sledo-
ván ve vodě, sedimentu a vodních organismech, zejména v bentosu 
a nárostech. 

Vzorky vody byly odebírány do PE lahví, konzervovány HNO3 
a uchovány v chladničce do pozdější analýzy. Sediment byl odebírán 
plastovou lopatkou na několika místech v rámci jedné lokality tak, aby 
byla zachycena různorodost sedimentu v příčném a podélném pro-
filu toku. Po převozu do laboratoře byly vzorky sedimentu zmraženy 
a následně vysušeny lyofilizací. Vysušené vzorky byly rozloženy 
mikrovlnným rozkladem za přítomnosti HNO3 a H2O2 [20]. 

Odběr bentických organismů probíhal pomocí vzorkovačů naplně-
ných umělým substrátem a umístěných do toku na dobu 1 měsíce. 
Použití vzorkovačů umožňuje odebrat dostatečné množství organismů 
pro chemickou analýzu [12]. V některých případech, kdy došlo ke 
ztrátě vzorkovače, byl vzorek odebrán metodou Kick sampling, která se 
běžně používá pro určení kvality bentického společenstva. Po převozu 
do laboratoře byly organismy opláchnuty, přebrány a roztříděny do 
čeledí a spočítány. Vzorky nárostů byly odebírány v proudných úsecích 
toků pinzetou nebo malým kartáčkem. Vzorky bentických organismů 
a nárostů byly zmraženy a následně vysušeny lyofilizací. Vodní orga-
nismy byly rozloženy HNO3 a H2O2 v mikrovlnné peci [2,12].

Obsah těžkých kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Al, Zn, Mn a Fe) byl 
analyzován technikou atomové absorpční spektrometrie (FAAS 
a GFAAS).

Hodnocení nebezpečnosti těžkých kovů
Prvním krokem při hodnocení rizika polutantů je určit, která fáze, 

kapalná (voda) nebo pevná (sediment, popř. suspendované látky), je 
pro vazbu škodliviny rozhodující. Přestože je přímé toxické působení 
polutantu na organismus předpokládáno především z vody, polutanty 
vázané v sedimentu představují potenciální riziko, neboť není dosud 
zcela objasněno, za jakých podmínek se řada polutantů (včetně 
těžkých kovů) uvolňuje z pevné matrice do vodního prostředí. Určení, 
která fáze je pro hodnocení rizika podstatná, umožňuje tzv. distribuč-
ní koeficient (Kd), který vyjadřuje míru sorpce polutantu na pevný 
materiál a je dán poměrem koncentrace polutantu vázaného na pevné 
prostředí (půdu či sediment) k jeho koncentraci v okolním vodním 
prostředí v rovnovážném stavu. Protože sorpce/desorpce polutantu je 
závislá na podmínkách prostředí, i hodnota Kd se změnou podmínek 
mění. Kd vycházející z aktuálních koncentrací v daném okamžiku 
odběru je tedy mírou akutního ohrožení vodní bioty [16]. Kd se 
obvykle vyjadřuje v logaritmické podobě, potom platí, že prvky mající 
log Kd okolo 3 preferují výskyt v rozpuštěné formě; pokud log Kd je 
5 a více, prvky se vyskytují převážně vázané 
v sedimentu (Fe, Pb, Be atd.) a představují pro 
organismy menší riziko než rozpuštěné ve 
vodě. Prvky mající log Kd okolo 4 (Mn, As) se 
vyskytují vázané na suspendovaný sediment 
10 000krát více než ve vodě, ale vzhledem 
k nízké koncentraci suspendovaných látek ve 
vodním sloupci se častěji pohybují ve vodním 
ekosystému v rozpuštěné formě [21].

Hodnocení nebezpečnosti se provádí pomo-
cí tzv. koeficientu nebezpečnosti (HQ – Hazard 
Quotient), který porovnává aktuální koncen-
traci v prostředí se zvoleným toxikologickým 
kritériem. Platí vztah:

kde CM je aktuální (monitorovaná) koncen-
trace polutantu v prostředí a BC je hodnota 
toxikologického kritéria (tzv. benchmarkeru) 
pro daný polutant. Benchmarker je hraniční 
hodnota ukazatele v daném prostředí, která 
již způsobuje statisticky významný účinek 
na systém. Ekologická nebezpečnost je signa-
lizována ve všech případech, kdy je hodnota 
HQ>1 pro jeden polutant [1]. 

Pomocí HQ je možné hodnotit jak koncen-
trace ve vodě, tak v sedimentu. Problémem 
hodnocení nebezpečnosti v sedimentu však 
je, že v evropských zemích dosud neexistují 
vhodná kritéria (benchmarkery) pro hodnoce-

ní polutantů v sedimentu. Proto jsou často používány benchmarkery 
EPA, vycházející nejen z testů akutní a chronické toxicity, ale založené 
také na analytickém hodnocení a datech z terénních průzkumů. Pří-
kladem jsou SEC (Sediment Effect Concentrations) – TEC (Threshold 
Effect Concentration) a PEC (Probable Effect Concentration), které byly 
vyvinuty pro EPA Great Lakes National Program Office v souvislosti 
s projektem hodnocení a obnovy kontaminovaných sedimentů (The 
Assessment and Remediation of Contaminated Sediment) [11]. Pro 
účely tohoto článku byly použity hodnoty TEC a PEC.

Velmi podobným faktorem koeficientu nebezpečnosti pro více kovů 
je cumulative criterion unit (CCU) [4]. Přestože je použito jiného 
názvu, vypočítává se CCU stejně jako HQ pro více kovů, tzn.:

kde CM je celková dostupná koncentrace a BC je hodnota ekologic-
kého standardu kvality pro i-tý kov.

Clements [4] použil CCU k rozdělení lokalit do čtyř kategorií dle 
koncentrace těžkých kovů v prostředí (pozadí, nízký, střední a vyso-
ký obsah) a k předpovědi změn ve složení bentického společenstva. 
Hodnocení je provedeno na základě hodnocení koncentrací, které 
vyvolávají chronický účinek u bentických organismů (viz tab. 1). 

Úroveň znečištění CCU Poznámka
pozadí <1

nízká 1,0–2,0 CCU =1 – vratný efekt na biotu;  
organismy nejsou ještě ohroženy

střední 2,0–10,0 zvýšení úmrtnosti citlivých druhů; 
změna skladby bentického společenstva

vysoké >10 výrazné snížení diversity bentického 
společenstva

Tab. 1. Kategorie kvality dle CCU [4]

Velký význam má také analýza stopových prvků v biomase mak-
rozoobentosu, zvláště v lokalitách s obtížně detekovatelným obsahem 
kovů. Bentické organismy jsou důležitým článkem při hodnocení 
ekologického rizika ve vodním toku. Jedním z primárních způsobů 
expozice vodních organismů škodlivinám je příjem kontaminované 
potravy. Vzhledem k tomu, že sediment funguje velmi často jako míst-
ní past znečišťujících látek, dochází ke zvýšení možnosti kontaminace 
organismů žijících a živících se v sedimentu. Velikost zatížení organis-
mů škodlivinami může být odhadnuta a určena celou řadou metod. 
Nejjednodušší metoda odhadu zatížení bioty je použití biota akumu-
lačního faktoru (BAF), který se určí jako podíl koncentrace škodliviny 

Obr. 1. Obsah vybraných těžkých kovů (mg/kg sušiny) v sedimentech 
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v organismu k její koncentraci v abiotickém 
prostředí [10], nejčastěji se používá biota 
sediment akumulační faktor (BSAF).

Výsledky a diskuze
Koncentrace všech sledovaných kovů 

ve vodě byly při všech odběrech na všech 
sledovaných lokalitách pod hodnotami EQS 
(Nařízení vlády 229/2007 Sb.) a vyhověly po-
žadavkům kvality. Nízké koncentrace kovů ve 
vodě je možné vysvětlit jejich vysokou afinitou 
k sedimentům a rychlým navázáním do pevné 
fáze [9,13]. Z dlouhodobého hlediska nejsou 
koncentrace sledovaných těžkých kovů pro 
vodní organismy rizikové, a to ani v profilech 
pod ČOV. U všech třech ČOV bylo zjištěno, 
že přispívají k zatížení recipientů zvýšením 
koncentrací mědi. Opačná situace byla zazna-
menána pro kadmium a olovo, které ve vodě 
pod ČOV dosahují nižších koncentrací.

Zatímco koncentrace všech těžkých kovů ve 
vodě vyhověly požadavkům kvality, je situace 
se sedimenty poněkud odlišná, a to zejména 
na lokalitě S1, která se nachází nad ČOV B. 
Na lokalitě S1 dochází k překročení ben-
chmarkeru TEC pro zinek, olovo a měď, která 
překračuje i benchmarker PEC. Na ostatních 
lokalitách nedošlo k překročení benchmarke-
ru TEC a sediment nepředstavuje z dlouho-
dobého hlediska toxikologické nebezpečí pro 
vodní biotu. Obr. 1 ukazuje, jak se jednotlivé 
ČOV podílejí nebo nepodílejí na znečištění 
vodního ekosystému těžkými kovy. Ze získa-
ných dat je patrné, že ČOV A a B přispívají ke 
snížení znečištění Zn, Cu, Pb, Ni, Cr a ČOV 
A i kadmia. U ČOV C, která je zatížena speci-
fickým znečištěním, je možné sledovat nárůst 
koncentrací Zn, Cu a Cd v sedimentu toku 
pod ČOV. Přičemž v případě kadmia dochází 
k zvýšení až na 3,5násobek hodnoty nad ČOV. 
Pod ČOV C je však nižší koncentrace chromu 
ve srovnání s profilem nad ČOV. 

Obsah těžkých kovů ve vodních organismech 
je uveden na obr. 2. Sledované toky se liší svojí 
ekologickou kvalitou, s čímž souvisí i rozdíly 
v druhovém složení společenstva bentosu. 
Z těchto důvodů není provedeno porovnání 
jednotlivých druhů, ale organismy byly roz-
děleny do potravních skupin: primární produ-
centi, filtrátoři, sběrači, spásači, drtiči a dravci 
[12]. Z výsledků je zřejmé, že existují výrazné 
rozdíly mezi jednotlivými potravními skupinami v akumulaci kovů. 
Nejvíce kovů kumulují primární producenti (nárosty). Ostatní potravní 
skupiny vykazují značnou variabilitu v závislosti na kovu a lokalitě. 
Obecně lze shrnout, že pod všemi třemi ČOV se koncentrace většiny 
sledovaných kovů v organismech zvyšují. V současné době neexistují 
žádné standardy environmentální kvality pro obsah TK v biomase 
vodních organismů, které by určovaly hodnoty přijatelného znečištění 
pro samotné organismy. Pokud se setkáváme s hodnotami přípustných 
hodnot znečištění pro vodní organismy (pouze pro Cd a Pb), jedná se 
o hodnoty, které udávají hodnoty přípustného zatížení pro druhy pou-
žívané k přímé konzumaci člověkem, tzn. zejména ryby a některé druhy 
mořských korýšů a měkkýšů (Nařízení EU 466/2001). Po přepočtení 
získaných výsledků na koncentrace v čerstvé hmotnosti bylo zjištěno, 
že koncentrace olova a kadmia nevyhovují často hodnotám přípustného 
znečištění pro ryby a v některých případech i pro měkkýše a korýše, 
a pokud by tyto organismy byly použity k lidské spotřebě, mohly by 
způsobit hygienické a ekotoxikologické ohrožení lidské populace. 

Hodnocení nebezpečnosti těžkých kovů na základě několika indexů 
ukazuje, že přestože většina kovů nepřesahuje standardy environmen-
tální kvality nebo benchmarkery, mohou kovy představovat z dlouho-
dobého hlediska určité nebezpečí, zejména na lokalitách pod ČOV.

 Distribuční koeficient, udávající, která fáze je pro výskyt kovu pod-
statná, ukazuje na většině lokalit, že se kovy často vyskytují v rozpuš-
těné formě nebo vázané na suspendované látky (log Kd v rozmezí od 3 
do 4) a mohou představovat nebezpečí pro vodní organismy, protože 

jsou snadněji dostupné. O možném toxikologickém nebezpečí svědčí 
u některých kovů (zejména u zinku, manganu a mědi) i hodnota biota 
sediment akumulačního faktoru (BSAF), přesahující hodnotu jedna, 
což znamená, že se kovy v biomase akumulují do koncentrací vyšších, 
než jaké jsou v sedimentu. Při porovnání hodnot BSAF nad a pod ČOV 
(obr. 3) je zřejmé, že pod všemi sledovanými ČOV dochází ke zvýšení 
biologické dostupnosti těžkých kovů i přesto, že není zvýšeno zatížení 
prostředí těžkými kovy.

Obr. 3. Průměrné hodnoty biota sediment akumulačního faktoru 
(BSAF)

Obr. 2. Koncentrace vybraných těžkých kovů ve vodních organismech z různých potravních 
skupin (P – producenti, F – filtrátoři, SP – spásači, SB – sběrači, DR – drtiči, D – dravci)
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Obr. 4. Hodnoty cumulative criterion unit (CCU) vyjádřené na zákla-
dě benchmarkeru TEC

Posledním faktorem použitým pro hodnocení je CCU (cumulative 
criterion unit), počítaný zde na základě benchmarkeru TEC. Tento 
benchmarker byl zvolen z toho důvodu, že udává hodnoty bez nega-
tivního účinku na společenstvo, na rozdíl od benchmarkeru PEC 
udávajícího koncentrace, které již mohou vyvolat negativní účinek 
u organismů. Hodnoty CCU jsou shrnuty v obr. 4 a indikují, že všech-
ny sledované lokality jsou zařazeny do kategorie středně znečištěné, 
kdy již může docházet k zvýšené úmrtnosti citlivých druhů a změně 
skladby bentického společenstva. 

Závěr
Vliv ČOV na obsah TK ve vodním ekosystému byl sledován na třech 

drobných tocích. Na všech tocích bylo zjištěno, že obsah těžkých 
kovů ve vodě splňuje požadavky Nařízení vlády 229/2007 Sb. Kvalita 
sedimentu vyhověla zvolenému hodnotícímu kritériu TEC a PEC na 
všech lokalitách, s výjimkou lokality S1, která se nachází nad ČOV B. 
Na této lokalitě došlo k překročení hodnot pro Zn, Cu a Pb, zdroj toho-
to znečištění je nutné hledat mimo ČOV. U většiny kovů byl zjištěn 
pozitivní vliv odtoků z ČOV, které způsobovaly snížení koncentrací 
nejen ve vodě, ale i v sedimentu. Negativně se prokázal pouze vliv 
ČOV C, která čistí speciální odpadní vody a která způsobuje zvýšení 
koncentrací zinku, mědi a kadmia (tyto hodnoty jsou však nižší než 
zvolené standardy environmentální kvality) v sedimentu.

Přestože se neprokázal výrazný negativní vliv ČOV na obsah většiny 
sledovaných těžkých kovů ve složkách prostředí (voda a sediment), 
jejich obsah v biomase vodních organismů ukazuje, že ČOV mění 
biologickou dostupnost těžkých kovů, které se hromadí ve větší míře 
ve vodní biotě.

Hodnocení s pomocí faktoru CCU ukázalo, že i když většina koncen-
trací vyhovuje environmentálním standardům kvality, může v důsled-
ku synergického účinku přítomných kovů dojít ke zvýšení úmrtnosti 
citlivých druhů a ke snížení druhové pestrosti vodní bioty.

Při sledování obsahu a osudu těžkých kovů ve vodním prostředí 
je nezbytně nutné sledovat nejen koncentrace ve složkách abiotic-
kých, ale je nutné zaměřit se i na biotickou složku. Vyhodnocení 
toxikologického nebezpečí nemůže být provedeno pouze na základě 
porovnání získaných hodnot se standardy environmentální kvality, 
ale je třeba využít i metody, které zohledňují např. synergický efekt 
nebo možnosti bioakumulace.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci grantu GAČR 203/08/
P387 a projektu MŠMT č. MSM6840770002
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The impact of different types of WWTP on concentration of heavy 
metals in aquatic ecosystems was studied on three small creeks. 
The WWTP do not negatively impact the concentration of heavy 
metals in water and sediment generally. In our study the negative 
impact was observed on increasing concentration of copper, zinc and 
cadmium in sediment of a creek impacted by WWTP which treats 
specific waste water. The most serious impact of all three WWTP is 
based on changes of bioavailability of heavy metals in the aquatic 
environment and higher accumulation by aquatic biota.
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Membránová separace aktivovaného kalu je v současné době beze-
sporu nejlepší technologií, která zaručuje značné výhody jak pro 
biologické a separační procesy, tak i pro zajištění stabilně nízkých 
koncentrací znečištění na odtoku z ČOV. Proč se tedy ještě tato tech-
nologie neuplatňuje v praxi na českém trhu? K těm nejzávažnějším 
důvodům vždy patřil nedostatek informací pro návrh a minimum 
praktických zkušeností s jejich provozem. To se během posledních 
sedmi let u firmy ASiO, spol. s r.o., změnilo. V současné době máme 
za sebou desítky realizací menších ČOV, kde došlo k dostatečnému 
ověření této technologie. Z našeho pohledu se vyplatila sázka na lepší 
stabilitu a snazší provozování deskových membránových modulů, 
které si svoje místo nacházejí u čistíren v řádech tisíců EO.

V posledních letech se klade důraz na opětovné využití vyčištění 
odpadních vod, což znamená, že se dá předpokládat legislativní 
podpora i zvýšená poptávka. A tak se zdá, že poslední brzdou bránící 
v uplatnění této vyspělé technologie jsou tedy finanční náklady. Proto 
mi dovolte podívat se na tuto problematiku z pohledu nejnovější 
realizace, která proběhla v německém Hiltpoltsteinu u našeho stra-
tegického partnera – Martin Systems AG. 

Tato čistírna je navržena na 1 200 EO pro čištění klasických splaško-
vých komunálních vod. Čistírna je složena ze vstupní čerpací šachty, 
hrubého a jemného předčištění, vyrovnávací zdrže, vlastní biologie, 
membránové sekce a kalové nádrže. Rozdíly od klasické čistírny 
odpadních vod jsou v dokonalejším předčištění, které je v tomto pří-
padě realizované přes jemné síto SFT o velikosti ok 0,3 mm. Takovéto 
předčištění zabraňuje nadměrnému zanášení membránových modulů. 
Další podstatnou změnou je návrh aktivace. Jedná se o přerušovanou 
nitrifikaci a denitrifikaci s koncentrací kalu 10 g/l a stářím kalu 25 dní. 
Takto navržené parametry umožňují značné snížení potřebného 
objemu nádrží oproti klasické aktivaci, což může znamenat úsporu 
až o 70 % na objemu nádrží a o 80 % na potřebné ploše areálu čistír-
ny. Předností membrán oproti klasickým separačním stupňům je, že 
projde jen to, co membrána dovolí, tj. nehrozí problémy s plovoucím 

Membrány na dosah  
i pro komunální ČOV v ČR

Tab. 1. Energetické potřeby pro ČOV Hiltpoltstein

Zařízení
instalovaný 

výkon
Souběh 

v provozu
Potřeba

kW kW kWh/d

1 Čerpací stanice 4,0 0,8 7,6

2 Vyrovnávací nádrž 2,8 1,1 0,1

3 Předčištění 5,7 4,0 12,1

4 Vodárna pro užitkovou vodu 5,5 3,2 7,9

5 Aktivace 25,0 4,3 38,8

6 Membránová filtrace 15,7 8,8 107,6

7 Přebytečný kal 4,0 1,3 0,5

Celkem pozice 1–7 62,7 23,5 174,6

Celkem s 5% rezervou 65,8 24,7 183,3

Osvětlení 0,5 0,2 1,6

Celkový jmenovitý výkon 66,3 24,9 184,9

kalem, denitrifikací a následným únikem kalu z dosazovací nádrže, 
problémy s vláknitými mikroorganismy a bytněním kalu apod. Kon-
krétně u této ČOV se počítá s denní produkcí přebytečného kalu 2,56 
až 3,6 m3/den a gravitačním zahuštěním kalu v kalové nádrži na 3 % 
sušiny, tj. 0,84 m3/den.

Provozní náklady se od klasické čistírny budou lišit pouze v na-
výšené spotřebě el. energie na čerpání permeátu 8,8 kW a v péči 
o membrány. 

Zde se dá zhruba uvažovat, že náklady na regeneraci membrán 
budou 39 tis. Kč/rok a náklady na amortizaci membrán při předpo-
kládané desetileté amortizaci budou navýšené o cca 144 tis. Kč/rok. 
V součtu se tedy provozní náklady oproti klasické čistírně mohou 
navýšit o 3,4 Kč/m3. Srovnání základních parametrů této membránové 
ČOV s podobnou klasickou ČOV je provedeno v následující tabulce.

Lze předpokládat, že membránová separace si najde místo i v našem 
regionu a nebude to pouze v případě plnění přísných odtokových 
parametrů nebo nemožnosti rozšíření stávajících objemů, ale že 
se tato technologie uplatní i v případě nově budovaných větších 
komunálních čistíren odpadních vod. Nadějí pro budoucnost může 
být i to, že za srovnatelné náklady se můžeme dostat na kvalitativ-
ně nesrovnatelnou úroveň odtokových koncentrací, které umožní 
vyčištěnou vodu použít jako vodu užitkovou. V případě uplatnění 
recyklace vyčištěné odpadní vody bude návratnost takovéto investice 
ještě daleko zajímavější.

Ing. Milan Uher
ASIO, spol. s r.o.

Tuřanka 1, P.O.Box 56, 627 00 Brno
tel.: + 420 548 428 111

www.asio.cz, e-mail: asio@asio.cz  

Parametr jednotky MBR aktivace

Počet obyvatel EO 1 200 1 350

Průtok m3/h 10,0 12,6

Plocha areálu m2 350 1 500

Objem nádrží m3 310 1 400

investiční náklady    

SO mil. Kč 7,5 16,4

PS mil. Kč 8 5,8

Celkem mil. Kč 15,5 22,2

Na EO Kč/EO 12 900 16 444

Energie v souběhu kW 24,8 54,0*

Tab. 2. Srovnání základních parametru ČOV s MBR a s klasickou 
aktivací

* rozdíl je tvořen potřebou odvodnění kalu (rozdílná technologie)
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Revitalizace Isary 
v Mnichově
Tomáš Just

Klíčová slova
Isara – Mnichov – revitalizace – protipovodňová ochrana – přírodě 
blízká úprava vodního toku v intravilánu – rozvolnění kynety – dnová 
rampa

Souhrn
Řeka Isara, na níž leží bavorské hlavní město, prodělala během 

19. a 20. století ve většině své délky technické úpravy. Tím význam-
ně utrpěl její ekologický stav a rekreační hodnota. Přitom jednoho 
z hlavních cílů úprav, protipovodňové ochrany sídel, nebylo 
dosaženo v dostatečné míře. Od osmdesátých let 20. století jsou 
dřívější vodohospodářské přístupy přehodnocovány a v roce 2000 
započala první stavební etapou protipovodňová a revitalizační 
úprava řeky na území Mnichova. V roce 2010 by měla být tato akce 
dokončena posledním úsekem. Zanechá po sobě řeku zrevitalizo-
vanou na více než 8 kilometrech, od jižního okraje Mnichova po 
úroveň jeho historického středu. Tento projekt je zatím největší 
přírodě blízkou úpravou intravilánového vodního toku v Evropě 
a nejvýraznější součástí širšího programu rehabilitace Isary. 

u

Isara a její technické úpravy v minulosti
isaru, v němčině isar, rodu ženského, pojmenovali Keltové. V jejich 

jazyce to jméno znamenalo Dravá či Divoká. (Keltové takto pojme-
novali více řek, i jednu v dnešních Čechách. Kdybychom chtěli 
jméno bavorské řeky za každou cenu počešťovat, říkali bychom jí 
Jizera.) isara pramení v Karwendelském pohoří na rakouské straně 
Alp. Záhy vstupuje na bavorské území a je jednou z řek, které tečou 
od Alp na sever k Dunaji. V alpském podhůří na ní leží Bad Tölz, 
pod Wolfratshausenem přijímá zleva rovněž alpskou řeku Loisach. 
V oblasti, kde v korytě řeky doznívají podélné sklony odpovídající 
alpskému podhůří, leží na isaře Mnichov. Jedná se tedy o přirozenou 
oblast usazování alpských splavenin. Od Mnichova pak isara urazí 
ještě kolem 150 kilometrů a pod Deggendorfem zprava posiluje Dunaj. 
Plocha povodí isary se blíží 8 900 km2, řeka je dlouhá 295 kilometrů. 
Průměrný průtok v Mnichově činí 90 m3/s, v ústí do Dunaje 175 m3/s. 
(V Mnichově se uvádí Q1 350 m3/s, Q100 1 100 m3/s.)

Původně bylo pro isaru od Alp po Mnichov charakteristické velmi 
proměnlivé, divočící koryto s výraznou tvorbou štěrkových lavic. 
Město s touto řekou po staletí bojovalo, například v roce 1899 strhla 
povodeň v Mnichově tři mosty. Během 19. a v počátku 20. století 
proběhly technické úpravy, které řeku zdánlivě spoutaly. V Mnichově 
i v podstatných úsecích mimo město nahradila divočící řečiště napří-
mená, geometricky pravidelná kyneta s břehy převážně opevněnými 
dlažbou, později též betonovými deskami. Ve městě měla kyneta 
šířku kolem 45 metrů. Obvykle ve dvousetmetrových rozestupech 
stabilizovaly dno zděné stupně, postavené kolmo k proudnici. Kyneta 
byla součástí povodňového koryta o šířce cca 150 metrů, po jehož 
stranách byly stavěny ochranné protipovodňové hráze, případně 
ve středu města nábřežní zdi. Na kynetu takto po jedné či po obou 
stranách navazovaly bermy, sloužící jako rekreační palouky. Úprava 
v tomto pojetí představovala zásadní tvarovou degradaci řeky a její 
ekologické znehodnocení.

Počátkem 20. století se musela řeka podělit o prostor v údolí v Mni-
chově i nad městem s energetickými kanály. Pravostranný Mühltalkanal 
začíná jezem u ickingu, asi 13 kilometrů nad jižním okrajem Mnichova. 
Je dlouhý devět kilometrů. Následuje úsek řeky s plným průtokem, který 
je ovšem dlouhý jenom asi 2,5 km. Tento úsek je dnes chráněn jako 
říční rezervace. Následuje jez u Buchenhainu, který vzdouvá vodu do 
dalšího kanálu. Tentokrát levostranný isar–Werkkanal řeku doprovází 
na území Mnichova v délce dvanácti kilometrů a v této trase slouží třem 
městským vodním elektrárnám. Kanály jsou dnes známy také rekreační 
voroplavbou, která je v Bavorsku největší atrakcí tohoto druhu. Oba 
kanály mají kapacitu až 70 m3/s a s jejich vybudováním vznikl také 
problém vysoušení hlavního řečiště. Až do opatření v 80. letech 20. 
století nebylo vzácností, když po 200 i více dnů v roce veškerý průtok 
pojímaly kanály a řekou prakticky nic neteklo. Tento stav byl z hlediska 
ekologických poměrů v řece velmi nepříznivý.

Nadále trvalo ohrožení povodněmi. Jako součást protipovodňové 
ochrany a jako záložní zdroj vody byla k roku 1959 na isaře v Alpách 
postavena přehrada Sylvenstein. Po zvýšení hráze o 3 metry, k němuž 
došlo v letech 1994 až 2001, by měla nádrž zajišťovat v Mnichově 
průtok Q100 na úrovni 1 100 m3/s, oproti původnímu neovlivněnému 
průtoku cca 1 500 m3/s. To byl z hlediska protipovodňové ochrany 
Mnichova významný posun, byť ani tento zmenšený průtok neumož-
ňovaly starší úpravy koryta řeky pojmout. Nádrž ovšem také zachycuje 
splaveniny. Narušení splaveninového režimu se po její výstavbě začalo 
projevovat nežádoucím zahlubováním některých úseků níže ležící 
řeky, uváděna jsou zahloubení až 6 metrů. Tímto procesem pokročila 
morfologická degradace řeky, neboť zahlubování omezovalo přirozené 
chování řečiště i v těch úsecích, které dosud nebyly postiženy tvrdší-
mi technickými úpravami kynety, a samozřejmě omezovalo možnosti 
samovolné renaturace úseků upravených. 

Přípravy revitalizace Isary v Mnichově
V osmdesátých letech 20. století se v Bavorsku začala správa vod-

ních toků orientovat na jejich vodohospodářskou a ekologickou reha-
bilitaci. Vzhledem k předcházejícím degradujícím zásahům do řeky 
a k její městotvorné funkci, existovaly pádné důvody pro to, aby isara 
byla jedním z předních témat. Potřebnost posilování protipovodňové 
ochrany potvrzovala například velká povodeň o svatodušních svátcích 
v roce 1999 („Pfingstenhochwasser“). 

Krátce před zahájením projektu v samotném Mnichově byla zapo-
čata revitalizace nad městem. V letech 1999 až 2002 bylo na několika 
kilometrech pod ickingským jezem odstraněno opevnění břehů beto-
novými deskami. Tím byl nastartován samovolný morfologický vývoj, 
díky němuž se do dnešní doby řečiště znatelně rozvolnilo a místy roz-
šířilo. Odstraňované betonové desky by nebylo hospodárné z obtížně 
přístupného údolí odvážet. Do údolí tedy byl dopraven drtící stroj. 
Materiál rozemletých desek byl vracen řece a dnes ho lze najít v podo-
bě slušně omletých „slepencových“ valounů až ve středu Mnichova. 
Po levé straně ickingského jezu byl v roce 1999 postaven rybí přechod 
– postranní balvanité koryto přírodě blízkého typu. Vodohospodáři se 
snaží v úseku pod jezem udržovat režim s dostatkem splavenin. Kromě 
proplachů usazenin z nadjezí je zavedeno navážení štěrku, pravidelně 
těženého z energetického kanálu, do podjezí. Jako zajímavost lze ještě 
uvést, že už v roce 1994 byl ukončen veškerý běžný prodej štěrku 
z isary, neboť tento materiál byl v řece pod Sylvensteinskou přehradou 
shledán nedostatkovým. 

Revitalizace isary na území Mnichova se týká osmikilometrového 
úseku řeky od jižního okraje města k Muzejnímu ostrovu, ležícímu na 
úrovni historického středu města. Na ostrově stojí Deutsches Museum, 
jedno z největších technických muzejí v Evropě. (Říční úsek od Muzej-
ního ostrova k severnímu okraji města je nejdříve oboustranně sevřen 
nábřežními zdmi, poté vysoko vzdut vodním dílem u Oberföhringu. 
Vzhledem k těmto nepříznivým podmínkám se zatím o pokračování 
revitalizace do tohoto úseku, dlouhého více než 5 kilometrů, neuvažu-
je.) O revitalizaci začalo v roce 1987 jednat expertní kolokvium při 
mnichovském referátu pro městské plánování a v roce 1989 započalo 
předběžné projednávání s veřejností, které je v Bavorsku vždy význam-
nou částí přípravy podobných 
projektů. Aktivním partnerem 
státu a města jako nositelů pro-
jektu se stala zejména Aliance 
pro isaru (isarallianz), kterou 
v roce 1993 vytvořily angažo-
vané ekologické, ornitologické, 
rybářské, turistické a vodácké 
organizace. V roce 1995 byla ve 
spolupráci státu Bavorsko a měs-
ta Mnichov založena pracovní 
skupina pro plán revitalizace isa-
ry. Ve skupině působili pracovní-
ci státního Vodohospodářského 
úřadu Mnichov a tří referátů 
městského magistrátu – staveb-
ního, plánovacího a referátu 
pro zdraví a životní prostředí. 
Skupina formulovala hlavní 
cíle opatření – posílení proti-
povodňové ochrany, zlepšení 
ekologického stavu řeky jejím 
přiblížením přírodě a podporu 
rekreace a oddychu. 

Situační schéma toku Isary od Wolf-
ratshausenu po Mnichov
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Závazné rozhodnutí o revitalizaci isary v Mnichově učinily stát 
a město v roce 1998, výstavba byla zahájena v roce 2000. Osm kilo-
metrů k Muzejnímu ostrovu je řešeno v pěti etapách. Celkové náklady 
by měly činit 28,1 milionů euro, přičemž 55 % z této částky platí stát 
Bavorsko, zbytek zemské hlavní město Mnichov. Velmi orientačně, 
počítáme-li průměrnou šířku pásu mezi vnějšími patami postranních 
hrází 170 metrů, činí takto měrné náklady stavby 21 euro na čtverečný 
metr řešeného prostoru. 

Cíle projektu a způsoby řešení
V oblasti protipovodňové ochrany bylo cílem projektu zajistit 

provádění průtoků na úrovni Q100 (1 100 m3/s) s rezervou jednoho 
metru výšky do úrovně korun ochranných hrází. Stávající říční 
perimetr v podstatě nebylo kam rozšiřovat. Jeho průtočná kapacita 
tedy byla zvětšována rozšiřováním kynety, snižováním úrovně berem 
a v některých dílčích úsecích zvyšováním korun postranních hrází. 
Kyneta je z původních cca 45 metrů rozšiřována až na 90 metrů. 
Významné části hrází bylo třeba posílit přesypem z vnější strany 
nebo živično-cementovou stěnou, založenou vrtáním v koruně hráze. 
Protipovodňové hráze podél isary jsou tradičně porostlé stromy, které 
dotvářejí ráz říčního koridoru a vhodně napomáhají jeho vymezení 
vůči navazujícím městským územím. Veřejnost by neakceptovala 
jejich odstranění. Zásahy do hrází tedy byly prováděny tak, aby 
porosty co nejméně utrpěly. 

Rozšiřování kynety a snižování úrovně berem je dobrým výcho-
diskem pro ekologickou rehabilitaci řeky. Kyneta a bermy byly 
upravovány do rozvolněných, přírodě blízkých tvarů. Geometricky 
pravidelné, strmé a dlážděné břehy kynety nahradily rozvolněné 
štěrkové povrchy o středním sklonu 1:10, s nepravidelným průběhem 
břehových čar. V říčním dně byla v podstatě nechána volnost vývoji 
štěrkových lavic. Příkladem revitalizace byl úsek pod starým jezem 
Flaucher, který zůstal jako tradičně vyhledávané rekreační místo 
v přírodě blízkém stavu i v dobách technických úprav. Dílčím cílem 
ekologické rehabilitace řeky bylo obnovení migrační prostupnosti. 
Zděné stupně, které dříve přehrazovaly dno kynety každých zhruba 
200 metrů, byly odstraněny a nahrazeny rozvolněnými a migračně 
prostupnými rampami. Tyto rampy tvoří vždy několik nepravidelných, 
případně prokřížených pásů z kamenů o rozměrech 0,9 až 1,3 metry, 
položených do lože z kameniva o průměrech 0,2 až 0,5 m. Jedna 
rampa stabilizuje převýšení 0,2 až 0,4 m a její úhrnný podélný sklon 
se pohybuje v rozmezí 1:15 až 1:25. Mezi jednotlivými pásy kamenů 
jsou v rampě vytvořeny zahloubené pasáže pro odpočinek prostupu-
jících ryb. Rampy již prokázaly značnou schopnost zachovávat tvar 
a funkci i po velkých povodních. Po pravé straně jezu Flaucher byl 
postaven postranní přírodě blízký rybí přechod (zatímco po levé straně 
je Flaucher propojen s energetickým kanálem starším rybím přecho-
dem technického typu, který ovšem zřetelně nevyhovuje současným 
představám o prostupnosti). 

Rekreační aspekt přestavby řeky je založen na přírodě blízké tvarové 
a hydraulické členitosti kynety, na prostupnosti říčního koridoru, na 
oddechových plochách v bermách a na přístupnosti vodní hladiny. 
Oddechu a rekreaci je věnována velká pozornost, neboť koridor isary 
patří v tomto ohledu k nejvyhledávanějším územím v Mnichově. Po 
obou březích řeky jsou po korunách hrází vedeny cesty pro pěší a pro 
cyklisty. V exponovaných částech blíže středu města, kde se kolem 
řeky pohybují velká množství lidí, jsou souběžné cesty vedeny podél 
pat hrází, s vymezením zvlášť pro pěší a zvlášť pro cyklisty. S většinou 
silničních mostů jsou tyto komunikace kříženy mimoúrovňově, což 
lidem umožňuje bezpečnější pohyb. Základem přístupnosti vodní 
hladiny z berem jsou mírné sklony svahů, hlavně blíže středu města 
přibývá různých záměrně vytvořených příležitostí k posezení na bře-
hu, včetně kamenných nebo zděných stupňovitých konstrukcí. 

V některých dílčích úsecích stavby, kde lze v budoucnu připustit 
výraznější samovolné posuny kynety, bylo použito tzv. spící opevnění, 
které tyto posuny vymezuje. Spící opevnění tvoří kamenný zához, 
vložený do podélného zářezu, vyhloubeného v bermě ve vhodné vzdá-
lenosti od břehu kynety. Hloubka záhozu činí nejméně 2 m, šířka zářezu 
ve dně rovněž 2 m. Zához byl vytvářen ponejvíce z materiálu někdejší 
břehové dlažby a nevyčnívá nad povrch bermy. Nový břeh kynety není 
opevněn a může se samovolně posouvat až ke spícímu opevnění. 

Projekt je propracovaný i v oblasti biotechnické. Obvyklým postupem 
je skrývání drnového koberce v odtěžovaných místech berem. Kobercem 
pak jsou pokrývány nové povrchy berem a břehů. isarské nivy jsou 
tradičně botanicky bohaté a tuto hodnotu se projekt snaží podpořit. 
Pokud nejsou obnažené povrchy odrnovány, vysévají se na ně semenné 
směsi z lužních luk pod Alpami, nebo po nich je za účelem vysemenění 

rozprostíráno seno, posečené v typologicky odpovídajícím chráněném 
přírodním území Garchinger Haide, ležícím severně od Mnichova.

Výstavba
Realizace projektu započala v roce 2000 odstraňováním břehových 

dlažeb v říční kynetě na jižním okraji Mnichova, u Großhesseloheského 
železničního mostu. Výstavba probíhá vždy mimo vegetační období, 
od listopadu do dubna, aby byla co nejméně rušena příroda říčního 
území a stavební zásahy, učiněné během zimy, se potom mohly neru-
šeně „hojit“. Práce bývají soustředěny do dílčího úseku o délce zhruba 
150 metrů. Dodavatelé se snaží takový úsek realizovat během zhruba 
tří týdnů. Cílem tohoto postupu je držet v každém okamžiku výstavby 
v rozpracovaném stavu jenom nezbytně nutný úsek a co nejrychleji jej 
uvádět do stavu relativně odolného v případě velké vody. 

V srpnu 2005 prověřila již provedené úseky povodeň zhruba na 
úrovni Q100; v Mnichově byly dosaženy průtoky kolem 1 150 m3/s. 
Stavba osvědčila svoji funkčnost a odolnost, rozvodněná řeka se 
nevylila do města. Revitalizované úseky prodělaly změny, které bylo 
možné z větší části hodnotit jako přijatelné nebo přímo jako vhodné 
dotvarování povrchů kynety a berem. Jenom v menším rozsahu 
bylo nutné tyto změny korigovat následnými zásahy. Nejvýraznější 
povodňovou škodou bylo zničení přírodě blízkého rybího přechodu 
na Flauchru. Zničený přechod byl řešen jako členitá kyneta, vymo-
delovaná těsnou rovnaninou velkých kamenů. V následující sezoně 
byl nahrazen zřejmě vhodnější konstrukcí – volným, přírodě blízkým 
sledem příčných řad velkých balvanů, skládaných do lože z hrubého 
kamenného záhozu. Jinak byly popovodňové zásahy správce toku na 
naše zvyklosti velmi umírněné. V bermách uprostřed města zůstala 
ležet řada naplavených kmenů, zachovány byly členité tvary s tůněmi 
a štěrkovými lavicemi v místech, kde povodeň po svém modelovala 
rozmezí kynety a berem. 

V roce 2007 získal projekt Cenu za rozvoj vodních toků, kterou 
uděluje DWA – Německá asociace pro vodní hospodářství, odpadní 
vody a odpady. 

Komplikovaný poslední úsek
Od roku 2007 probíhá revitalizační stavba již v blízkosti středu 

města. Říční koridor je sevřenější a berma leží pouze po pravé straně 
kynety, zatímco levý břeh tvoří vysoký a strmý nábřežní svah, do 
něhož nelze zasahovat. Zde se revitalizace odehrává především po 
pravé straně kynety, rozšiřované a rozvolňované na úkor bermy. Na 
jednom místě vodohospodáři vytvořili paralelní koryto. Takto vznikl 
v prostoru, kde v břehu kynety rostla skupina větších vrb, tak zvaný 
Vrbový ostrov. Stromy byly zachovány a ještě doplněny dalšími 
výsadbami. V těchto úsecích se objevují také architektonické prvky 
– amfiteátrová schodiště v břehu kynety, která umožňují posezení 
přímo nad vodou. V roce 2009 byla revitalizace dotažena na dohled 
od Muzejního ostrova.

V zimě 2009–2010 by mělo být řešeno posledních několik set metrů 
revitalizace, včetně rozdělení řečiště před Muzejním ostrovem. Ten-
to úsek není jednoduchý technicky a už vůbec nebylo snadné jeho 
projednávání. Muzejní ostrov zprava obtéká přírodě blízká tzv. Malá 
isara, zatímco hlavní řečiště, již z obou stran opatřené nábřežními 
zdmi, zůstává vlevo. Rozdělení dosud stabilizovala jezová stavba, 
vedená jako boční přeliv po pravé straně hlavního řečiště. Na řešení 
tohoto úseku byla již v roce 2002 vypsána samostatná soutěž. Odborní 
hodnotitelé nejvýše ocenili relativně technicky pojatý návrh, který 
v podstatě zachovával pevnou dělící jezovou hranu a průtok do Malé 
isary přiváděl jednoznačně vymezeným, geometricky relativně pra-
vidleným korytem, stabilizovaným dlažbou nebo alespoň kamennou 
rovnaninou. V blízkosti tohoto koryta byla navržena architektonicky 
pojednaná, avšak přírodě cizí schodiště, umožňující lidem vysedá-
vání nad vodou. Až na druhém místě se ocitl návrh podstatně bližší 
přírodě, který řeší rozdělení proudu z hlavního řečiště do Malé isary 
plochou kamenitých lavic a ostrůvků, inspirovanou přirozeným 
divočícím říčním korytem. U tohoto návrhu se nejspíše odborníci 
obávali hydraulické neurčitosti a nespolehlivosti rozdělení proudu. 
V záležitosti se ovšem začala velmi silně angažovat občanská veřejnost 
v čele s Aliancí pro isaru. Veřejnost vysoko hodnotí již provedené 
úseky revitalizace právě pro jejich rozvolněnost a blízkost přírodě. 
Není tedy divu, že se jí více zamlouvalo druhé řešení. Soudě dle 
různých internetových nálezů, zabývala se mnichovská občanská 
veřejnost tímto tématem velmi intenzivně. V dotčených městských 
částech probíhaly hojně navštívené občanské schůze, vznikaly 
petice. Argumentace nabývala až groteskního charakteru, když se 
v prosazování „ekologické“ varianty začaly poněkud populisticky 

vh 3/2010 48



předhánět politické strany, usilující o místa v samosprávách. Zde 
bylo do hry vsazeno ledacos, například i to, že kameny techničtěji 
řešeného spojného koryta ve variantě první by byly víc obrůstány 
slizkými řasami, což by ohrožovalo bezpečnost občanů, brodících se 
řečištěm za účelem rekreace. Posléze se odpovědné orgány rozhodly, 
že oba návrhy budou propojeny. K tomu začaly řešitelské týmy obou 
variant, tvořené naštěstí odborníky, spolupracovat. 

V roce 2006 zadal Vodohospodářský úřad Mnichov společně s měs-
tem fyzikální modelování návrhů tohoto posledního úseku. Řešitelem 
se stalo Pokusné zařízení pro vodní stavby a vodní hospodářství Tech-
nické univerzity Mnichov v Obernachu. V měřítku 1:20 byl modelován 
poslední úsek revitalizace, dlouhý cca 1,5 km. Modelová plocha byla 
vytvářena z betonu, splaveniny představoval pískový materiál o zrnu 
do 1 mm. V roce 2007 byl nejprve dva měsíce modelován výchozí stav 
řečiště. Potom byl model přestavován na varianty návrhového stavu 
a opět proměřován. Měření poskytla údaje, použité dále při digitálním 
modelování. Největší pozornost věnoval výzkum poměrům v proble-
matickém rozdělení mezi hlavní řečiště a Malou isaru. 

Doprovodná opatření a navazující záměry
Jako nutné podmínky zajištění dobrého ekologického stavu řeky 

a její rekreační využitelnosti, řešil revitalizační program také otázky 
množství a kvality vody. Omezováním přítoku do energetického kaná-
lu byl zajištěn minimální průtok v řece ponejprv 5 m3/s, od roku 2002 
pak 12 m3/s. Cílem je zajištění průtoku 17 m3/s. Současně byl zahájen 
program intenzifikace čistíren odpadních vod v sídlech nad Mnicho-
vem, až po jejich vybavení dezinfekcí UV zářením. Voda v isaře je 
poměrně chladná a i v létě, kdy jsou její břehy obleženy, koupajících 
se není mnoho. Přesto je od roku 2004 průběžně dosahováno kvality 
vody vhodné pro koupání.

Správu a údržbu říčního koridoru zajišťuje i po revitalizaci nadále 
Vodohospodářský úřad Mnichov, což je regionální úřad, zřizovaný 
Bavorským zemským ministerstvem pro životní prostředí a zdraví. Sprá-
va vodního toku je orientována výrazně extenzivně, v co největší míře 
se snaží respektovat a využívat samovolných fluviálních procesů. 

V několika posledních letech se revitalizační aktivity odehrávají 
také na isaře pod Mnichovem. Mezi Oberföhringem a ismaningem 

bylo několik dřívějších jezů nahrazeno rampami z balvanitých pásů 
a zatím spíše pokusně jsou v říční kynetě vytvářeny rozčleňující 
struktury z kamenů a mrtvé dřevní hmoty. Vodohospodářský úřad 
v Landshutu zpracovává tzv. ekologickou rozvojovou koncepci, neboli 
širší revitalizační záměr, pro 25 kilometrů řeky mezi Landshutem 
a Gummeringem. (Známým, již starším revitalizačním počinem 
byla revitalizace říčky Pfettrach v sedmikilometrovém povodňovém 
ochranném korytě v Landshutu.) Úřad dále připravuje projekt revita-
lizace dvoukilometrového úseku isary u Landau. 
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Revitalization of the Isar in Munich (Just, T.)

Key words 
Isar – Munich – revitalization – flood protection – adapting a water 
course to close to nature in a built-up area – loosening of trenches 
– bottom ramp

In the 19th and 20th centuries, the Isar River, on which the Ba-
varian capital city is situated, has undergone technical adjustments 
along most of its length. Its ecological status and recreational value 
suffered significantly. Also, one of the main objectives of the adjust-
ments, flood protection, was not achieved in sufficient measure. 
Since the 1980s, the former water management approaches are be-
ing reviewed, and in 2000 the first stage of construction, flood and 
river revitalization change began in Munich. In 2010, the last part 
of this action should be completed. It will leave the river revitalized 
for more than 8 kilometers, from the southern outskirts of Munich 
to its historic center. Until now, this project is the largest close-to-
nature revitalization of a water course in a built-up area in Europe, 
and the most distinctive part of a wider program to rehabilitate the 
Isar River.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. května 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Dnová rampa z řad balvanů v místech někdejšího stupně Předposlední úsek revitalizace po dokončení prací, podzim 2009. 
Uprostřed Vrbový ostrov, vzadu budovy Německého muzea
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nahoře vlevo: Isara ve středu Mnichova 
před revitalizací (pohled v roce 2007). 
Kyneta je vymezena geometricky 
pravidlelým, dlážděným břehem

nahoře vpravo: Rybí přechod u jezu 
Flaucher. Nová konstrukce, vytvořená 
v roce 2006, po zničení předcházejícího 
rybího přechodu. Zatímco štěrkové lavice 
pod Flaucherem vyhledávají hlavně dospělí 
nudisté, rybí přechod se uplatňuje jako 
dětský vodní koutek.

velké foto horní: Rozvolněné břehy kynety 
a štěrkové lavice v revitalizovaných 
úsecích jsou v letním období velmi 
vyhledávány k rekreaci

velké foto dolní: Letecký snímek Isary ve 
středu města v okamžiku, kdy revitalizační 
práce postoupily do poloviny jednoho 
z úseků mezi dvěma mosty; cca 2007. 
Vpravo dosud geometricky pravidelné 
tvarování kynety a bermy, které jsou 
odděleny dlážděným břehem. Vlevo 
rozvolněný přechod mezi rozšířenou 
kynetou a bermou, s několika štěrkovými 
ostrůvky. (Zdroj snímku: GoogleEarth)

dole vlevo: Práce v jednom z úseků 
Isary ve středu města, 2008. Rozšiřování 
a rozvolňování kynety

dole vpravo: Úsek z předcházejícího 
obrázku po dokončení výstavby, jaro 2009
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Více informací na www.voda-grundfos.cz

Pouze jeden dodavatel čerpadel pro vodní hospodářství 
Jeden dodavatel čerpadel a servisních služeb. Jeden 
obchodní partner pro vše, co potřebujete v oblasti 
zásobování vodou a čerpání odpadní vody – to jsou ucelená 
řešení od společnosti Grundfos pro aplikace ve vodním 
hospodářství.

Grundfos nabízí kompletní řadu produktů, pro každou sekci 
vaší vodospodářské sítě. Široký program standardních 
čerpadel doplňují automatické tlakové stanice, desinfekční 
systémy, míchadla a aktivátory proudění.

Různé aplikace – jeden dodavatel čerpací techniky.

see the bigger picture
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Představte si, že máte všechna 
čerpadla od jednoho dodavatele
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LIFETECH s.r.o. 
Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 592 570
Fax: +420 541 592 569
sales@lifetech.cz

www.lifetechozone.com

Návrhy a dodávky ozon/UV technologií na klíč, 
laboratorní a pilotní pokusy.

•  dezinfekce
•  odstranění pesticidů z pitné vody
•   odstranění dioxinů, kyanidů a dalších látek
•  odstranění Fe a Mn
•  odbarvení beze vzniku kalů

a mnoho dalších aplikací

Váš spolehlivý výrobce 
GENERÁTORŮ OZONU, 

NÍZKOTLAKÝCH a STŘEDOTLAKÝCH 
UV SYSTÉMŮ.

Náskok díky špičkové technice

STŘEDOTLAKÉ UV SYSTÉMY 

LifeUVM®
YSTÉMY 

M®

GENERÁTORY OZONU 

OZAST®



Odstranění triazinových 
herbicidů z pitné vody
Aleš Hrdlička, Jiří Dřímal, Jaroslav Šeps 

Klíčová slova
triazinové herbicidy – pitná voda – ozon – UV – LifeOX® – granulo-
vané aktivní uhlí

Souhrn
Triazinové herbicidy, které byly dlouhodobě aplikovány v země-

dělství, lesnictví a vodních ekosystémech, jsou významnými konta-
minanty vod. Na řadě míst v ČR ohrožují kvalitu pitné vody nebo 
znemožňují využití vodních zdrojů. K úpravě vody z kontaminova-
ného zdroje lze použít reverzní osmózu, filtraci přes aktivní uhlí 
a ozonizaci nebo oxidační procesy ozon/UV a ozon/peroxid vodíku 
(Advanced Oxidation Processes, AOP).

Firma LIFETECH s.r.o. aplikovala na základě zkušeností získa-
ných při laboratorních a pilotních pokusech k řešení tohoto problé-
mu vlastní technologii LifeOX® doplněnou filtrací na granulovaném 
aktivním uhlí. Tato technologie úspěšně odstraňuje kontaminaci 
vodního zdroje atrazinem, simazinem a desethylatrazinem. Kon-
centrace těchto látek v pitné vodě dodávané do sítě jsou nyní nižší 
než mez stanovitelnosti, tj. <0,01 µg/l. Koncentrace bromičnanů jako 
potenciálního vedlejšího produktu oxidačního procesu jsou 5x nižší 
než NMH 10 µg/l platná v EU. Do vodovodní sítě je po použití této 
úpravy dodáváno denně až 500 m3 vysoce kvalitní pitné vody.

u

Úvod
Triazinové herbicidy byly využívány v praxi od padesátých let 

minulého století (chlorazin od r. 1954, simazin 1955). V ČR byly nejví-
ce aplikovány atrazin a simazin, a to v zemědělství, lesnictví i vodních 
ekosystémech. Toxicita atrazinu je pro člověka relativně nízká a k jeho 
akumulaci v tělech organizmů nedochází. Triazinové herbicidy, jme-
novitě atrazin a simazin, však patří mezi endokrinní disruptory, tj. 
látky narušující hormonální rovnováhu. iARC (international Agency 
for Research on Cancer) hodnotí atrazin jako potenciální lidský kar-
cinogen. Atrazin a simazin jsou uvedeny v Seznamu prioritních látek 
v oblasti vodní politiky ES [1] a v integrovaném registru znečišťování 
Ministerstva životního prostředí ČR [2]. Povolení k užívání atrazinu 
a simazinu bylo odňato rozhodnutími Komise ES s účinností k 10. 3. 
2004 a 10. 9. 2004 [3].

Ve svrchní vrstvě půdy dochází působením více faktorů, jako je 
např. sluneční záření, vzdušný kyslík a mikrobiální degradace, k roz-
kladu atrazinu za vzniku desethylatrazinu, desizopropylatrazinu, 
hydroxyatrazinu a následně dalších látek. Degradační produkty mají 
slabší herbicidní účinek a nižší toxicitu než výchozí látky. V neutrál-
ním prostředí však mohou triazinové herbicidy a jejich metabolity 
přetrvávat až několik let. Nejvýznamnějším způsobem příjmu atrazi-
nu do lidského organizmu je konzumace kontaminované podzemní 
vody. Vyhláška č. 252/2004 Sb. [4] připouští pro obsah jednotlivých 
pesticidních látek v pitné vodě nejvyšší mezní hodnotu 0,1 µg/l, pro 
sumu pesticidů 0,5 µg/l.

V roce 2007 bylo v neveřejném informačním systému jakosti pitné 
vody PiVo provozovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR evidováno 
14 oblastí ČR s celkem 45 tisíci obyvatel, pro které byla pro atrazin 
udělena výjimka schválená orgánem ochrany životního prostředí. 
V témže roce bylo při sledování jakosti pitné vody v menších oblas-
tech do 5 000 obyvatel zjištěno překročení limitní hodnoty obsahu 
zdravotně významných ukazatelů (NMH) v případě dusičnanů, 
desethylatrazinu, atrazinu a některých mikrobiologických ukazatelů 
[5]. Atrazin patří mezi nejčastěji se vyskytující pesticidy ve zdrojích 
pitné vody a jeho zvýšené koncentrace představují významný problém 
z hlediska kvality pitné vody nejen v ČR.

Možnosti odstranění triazinových herbicidů
Konvenční postupy používané při úpravě pitné vody (chlorace, koagu-

lace, filtrace) nejsou schopny snížit obsah triazinových herbicidů. Efek-
tivního odstranění těchto látek lze dosáhnout aplikací reverzní osmózy, 
sorpcí na aktivním uhlí nebo aplikací účinného oxidačního procesu.

Ozon je jako velmi silné oxidační činidlo úspěšně využíván k úpra-
vě pitných a odpadních vod. Při ozonizaci dochází k oxidaci a oxidač-

nímu štěpení organických látek, případně k jejich mineralizaci na oxid 
uhličitý, vodu a další anorganické produkty. Efektivnějším způsobem 
využití ozonu jsou pokročilé oxidační procesy (Advanced Oxidation 
Processes, AOP), při nichž ve zvýšené míře vznikají OH radikály. Ty 
mají výrazně vyšší oxidační schopnost než běžná oxidační činidla 
i samotný ozon, což lze doložit porovnáním hodnot standardních 
redoxních potenciálů pro OH radikály (2,86 V), ozon (2,07 V), peroxid 
vodíku (1,78 V) a chlor (1,36 V).

Firma LiFETECH s.r.o. vyvinula vlastní technologii LifeOX® 
založenou na AOP, kterou úspěšně využívá k úpravě a dezinfekci 
pitných a bazénových vod a k čištění odpadních vod. Laboratorní 
a pilotní zkoušky prováděné v letech 2005 až 2008 na zdrojích pitné 
vody kontaminovaných triazinovými herbicidy (suma triazinových 
herbicidů až 1,1 µg/l) prokázaly úspěšnost této technologie.

Charakter kontaminace zdroje
Zdroj pitné vody Václaví spadá pod působnost společnosti Severo-

české vodovody a kanalizace, a.s. Kvalitu vody dokládají např. velmi 
nízké hodnoty CHSK-Mn (0,42 mg/l), hodnoty obsahu amonných 
kationtů (<0,05 mg/l), dusitanů (<0,01 mg/l) i hodnoty počtu kolonií 
bakterií (9 KTJ/ml při 22 °C, 7 KTJ/ml při 36 °C). Obsah dusičnanů 
(33,9 mg/l) a železa (0,11 mg/l) vyhovuje normě [4]. Obsah manga-
nu a současně i železa je snižován při úpravě vody. Vodní zdroj je 
kontaminován atrazinem, simazinem a desethylatrazinem, avšak 
koncentrace jiných pesticidních látek jsou pod mezí detekce. Relativní 
zastoupení uvedených tří triazinových kontaminantů v surové vodě 
vztažené na sumu pesticidů je prezentováno na obr. 1.

Hodnoty sumy koncentrací triazinových pesticidů se v letech 2004 
až 2005 pohybovaly v rozmezí od 0,42 do 0,89 µg/l. Nejvyšší hodnoty 
byly zjištěny v září 2005 při odběrech provedených v souvislosti 
s pilotními zkouškami technologie.

Řešení, jeho realizace a výsledky
Studiu možností odstranění triazinových herbicidů a jejich metabo-

litů sorpcí na aktivním uhlí, UV zářením a oxidačními procesy (ozon, 
peroxid vodíku) včetně pokročilých oxidačních procesů (ozon/peroxid 
vodíku, ozon/UV) je dlouhodobě věnována pozornost v literatuře 
[6,7,8] i ve společnosti LiFETECH. Na základě poznatků z literatu-
ry a vlastních zkušeností získaných při laboratorních a pilotních 
experimentech byla pro odstranění triazinových herbicidů ze surové 
vody zvolena kombinace pokročilého oxidačního procesu ozon/UV, 
jehož cílem je oxidační degradace triazinových herbicidů, a následné 
sorpce degradačních produktů i případných reziduí herbicidů na 
aktivním uhlí. Na filtru s aktivním uhlím rovněž dochází k rozložení 
zbytkového rozpuštěného ozonu. V roce 2005 byla účinnost navrho-
vané technologie prověřena laboratorními experimenty a později také 
pilotním pokusem provedeným ve spolupráci s firmou Culligan Praha 
s.r.o. Na základě dosažených výsledků bylo poté v říjnu 2008 uvedeno 
na vodním zdroji Václaví do provozu zařízení sestávající z technologie 
LifeOX® (LiFETECH s.r.o.) a filtru s aktivním granulovaným uhlím 
(Culligan Praha s.r.o.). Zařízení pracuje v plně automatickém režimu 
při maximální kapacitě 500 m3/d a výkonu Qmax až 9 l/s – viz obr. 2. 

Obr. 1. Podíl desethylatrazinu (DEA), atrazinu (ATR) a simazinu 
(SIM) na sumě pesticidů v letech 2004–2005
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Konference VODNÍ TOKY 2009

Úvodní informace 
Hlavní témata konference byla v roce 2009 orientována na legis-

lativu, financování staveb na ochranu před povodněmi a zlepšení 
vodního režimu v krajině – zejména revitalizace vodních toků a byly 
představeny některé konkrétní projekty.

Mohu s uspokojením konstatovat, že počet zájemců z řad správců 
povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, 
dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, 
včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostředí, opět předčil očekávání organizátorů. Letos to bylo více než 
400 účastníků!

Hlavními partnery letošní konference byly již tradičně významné 
stavební firmy působící ve vodním hospodářství – Metrostav a.s., 
SMP CZ a.s. a VCES a.s., které se prezentovaly v průběhu konference 
samostatným vystoupením. 

Konferenci slavnostně zahájili primátor města Hradce Králové ing. 
Otakar Divíšek a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství minister-
stva zemědělství RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

První blok přednášek 
Odborné přednášky 1. bloku zahájili svým vystoupením ing. Naděž-

da Kozlová, zástupkyně ředitele odboru integrovaného financování 

ve vodním hospodářství MZe a ing. Ladislav Líkař, ředitel odboru 
programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině MZe, 
k problematice financování opatření na vodních tocích se zaměřením 
na povodňovou prevenci a odstraňování následků povodní.

Ing. Kozlová se orientovala na aktuální informace k Programu 
prevence před povodněmi ii, jehož ukončení bylo usnesením vlády 
prodlouženo až do roku 2013. Navrhovatelé staveb podali ve třech 
termínech 125 návrhů projektů o celkových nákladech 6,5 mld. Kč. 
Mezirezortní pracovní skupina doposud kladně projednala 50 návrhů 
projektů, s celkovými náklady 3,8 mld. Kč

investoři doposud podali jen 7 žádostí o dotaci na stavební akce 
s celkovými náklady 778,395 mil. Kč. V Závazných pravidlech pro 
rok 2010 se s přijímáním dalších návrhů nepočítá. Novou informací 
pro účastníky konference bylo sdělení o založení nového Podprogramu 
129 126, který v návaznosti na „bleskové povodně“ by měl finančně 
podpořit záměry obcí k výstavbě suchých nádrží na drobných vodních 
tocích. Podrobná pravidla financování z tohoto Podprogramu budou 
obsahem přílohy č. 11 státního rozpočtu.

Ing. Ladislav Líkař připomněl Program odstranění povodní na 
státním vodohospodářském majetku, který poskytuje finanční pro-
středky na obnovu vodních děl a koryt vodních toků včetně souvise-
jících objektů již od roku 2000. S ohledem na povodně v roce 2009 
byl založen Podprogram 229 116 s trváním až do roku 2011. Celkově 
byly vyčísleny následky povodní ve výši 1,392 mld. Kč, (po odečtení 
pojištěného majetku ve výši 1,303 mld. Kč), a z toho byly vyčleněny 

Před zprovozněním technologie, od ledna do srpna 2008, se kon-
centrace triazinových herbicidů ve vzorcích odebraných z vodovodní 
sítě pohybovaly v rozsahu hodnot 0,20–0,24 µg/l pro atrazin, 0,21 až 
0,34 µg/l pro simazin a 0,10–0,43 pro desethylatrazin. Ve vzorcích 
odebraných v roce 2009 po tříměsíčním provozu zmíněné technologie 
byly hodnoty koncentrací triazinových kontaminantů nižší než mez 
stanovitelnosti analytické metody, která je 0,01 µg/l. Koncentrace bro-
mičnanových aniontů, které jsou potenciálním vedlejším produktem 
oxidačního procesu, se pohybují okolo 2 µg/l, tj. výrazně pod nejvyšší 
mezní hodnotou 10 µg/l [4].

Závěr
Kombinace technologie LifeOX® založené na pokročilém oxidačním 

procesu ozon/UV s následnou filtrací na granulovaném aktivním uhlí 
prokázala schopnost odstranit kontaminaci surové pitné vody triazino-
vými herbicidy. Koncentrace kontaminantů v upravené vodě je nyní 
nižší než mez stanovitelnosti analytické metody. Volbou vhodných 
podmínek oxidačního procesu byla prakticky eliminována tvorba bro-
mičnanů jako potenciálních vedlejších oxidačních produktů. V tomto 
případě je vedlejším, ale významným efektem aplikace pokročilého 
oxidačního procesu snížení obsahu železa a manganu a dále snížení 
hodnoty CHSK-Mn a dokonalá dezinfekce upravené vody.
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Removal of triazine herbicides from drinking water (Hrdlič-
ka, A.; Dřímal, J.; Šeps, J.) 

Key words
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– ozone – UV – LifeOX® – granulated active carbon

Triazine herbicides that were long used in agriculture and forestry 
and applied also to aquatic ecosystems are significant water pollut-
ants. They endanger the quality of drinking water or disable the use 
of water resources in many localities in the Czech Republic. To treat 
the water from contaminated resources, reverse osmosis, active car-
bon filtration, and ozonation or Advanced Oxidation Process (AOP) 
as ozone/UV or ozone/hydrogen peroxide can be used.

Based on the knowledge from laboratory and pilot experiments, 
LIFETECH applied its own LifeOX® technology in combination with 
granulated active carbon filtration to the solution of this issue. This 
technology successfully removes contamination of water resource 
by atrazine, simazine, and desethylatrazine. The concentrations of 
these compounds in drinking water in the supply network are now 
lower than limit of determination, which is 0.01µg/l. The concen-
tration of bromates as potential oxidation byproducts is five times 
lower than maximum limiting value of 10µg/l valid in EU. After this 
treatment, up to 500 m3 of high quality drinking water is supplied 
daily to the network.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. května 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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finanční prostředky MZe ve výši max. do 1 mld. Kč. V roce 2009 se 
předpokládá čerpání ve výši do 50 mil. Kč s tím, že zbývající finanční 
prostředky budou čerpány v roce 2010 ve výši 495 mil. Kč a v roce 
2011 ve výši 407 mil. Kč.

Ing. Veronika Jáglová a Ing. Josef Reidinger z odboru ochrany vod 
MŽP, informovali o aktuálních opatřeních v oblasti ochrany před 
povodněmi. Představili návrh transpozice „povodňové směrnice“ 
a některých ustanovení Rámcové směrnice do novely vodního záko-
na. Dále zmínili zahájení přípravných prací na vyhlášce o plánování 
v oblasti vod. Z aktuálních informací uvedli Projekt vyhodnocení 
povodní z června a července 2010.

Ing. Michal Slezák, vedoucí oddělení ochrany přírody Státního 
fondu životní prostředí, přednesl aktuální informaci o změnách 
v administraci projektů financovaných z Operačního fondu životního 
prostředí na úseku optimalizace vodního režimu krajiny a omezová-
ní rizika povodní. V oblasti podpory 1.3.1 byla zvýšena alokace na 
250 156 mil EUR, minimální způsobilé výdaje byly sníženy na 400 tis. 
Kč a dále byl rozšířen okruh žadatelů pro aktivity „systémů pro řízení 
ochrany před povodněmi“ a „mapové podklady“ o obce, svazky obcí 
a kraje. V oblasti podpory 6.4 je vymezeno 77 mil. EUR výhradně pro 
naplňování plánů oblastí povodí, tj. na realizaci opatření ke zlepšení 
morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách. 
Žadatelé uplatňující opatření k revitalizaci vodních toků, říčních 
ramen, tvorbě a obnově mokřadů a tůní mohou získat podporu až 100 
% celkových způsobilých veřejných výdajů. Dále informoval o při-
pravované 13. výzvě k předkládání projektů. Alokace na schválené 
projekty z prostředků EU pro oblast podpory 6.4 bude 1,2 mld. Kč, 
z toho 700 mil. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů 
oblastí povodí definovaných v implementačním dokumentu operač-
ního programu. V oblasti podpory 6.4 mohou být podpořeny pouze 
žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 20 bodů v hodnocení 
technické kvality. Příští výzva pro podprogram 6.4 bude vyhlášena až 
na podzim 2010, zatímco pro podprogram 1.3.1 už na jaře 2010.

Ing. Miroslav Král, ředitel odboru vodohospodářské politiky MZe, 
se zaměřil na aktuální informace k připravovaným a nově vydaným 
legislativním úpravám souvisejícím s vodními toky a povodňovou 
ochranou. Přiblížil aktuální stav projednávání novely vodního zákona 
v Poslanecké sněmovně a předpověděl dokončení legislativního procesu 
ještě před jarními volbami 2010. Souběžně MZe připravuje 17 prová-
děcích předpisů, z toho 10 novel a 7 nových právních předpisů. Dále 
ing. Král zmínil nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování 
a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích 
k řízeným rozlivům povodní, které je účinné od 25. 6. 2009. Aplikace 
tohoto nařízení vlády byla ověřena v případě 28 suchých nádrží po 
„bleskových povodních“ v létě 2009.

Mgr. Zdeněk Horáček, vedoucí oddělení odboru vodohospodář-
ské politiky MZe, přednesl referát na téma „Veřejný zájem a správa 
vodních toků“. Vedle teoretických východisek pro „veřejný zájem“ 
a charakteristických pojmových znaků zejména ve vztahu k vodní-
mu hospodářství a správě vodních toků, zaměřil se Mgr. Horáček 
na přípravu novely vyhlášky č. 470/2001Sb., o správě vodních toků. 
Vymezil následující zásadní změny této novely:
• vypuštění pojmu funkce vodního toku,
• vypuštění povinnosti udržovat koryta vodních toků ve stavu, který 

zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost 
a hloubku vody,

• povinnost navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou 
činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků,

• usměrnění správy vodních toků dobrým stavem vod,
• úpravu přílohy se seznamem významných vodních toků.

Ing. Petr Kubala, ředitel správy povodí Povodí Vltavy, státní podnik, 
ve svém vystoupení, které připravil společně s ing. Václavem Jiráskem, 
ředitelem správy povodí Povodí Labe, státní podnik, informoval účast-
níky konference o současném stavu projednávání plánů oblastí povodí 
a naznačil problémy dalšího výhledu plánování v oblasti vod v dalším 
cyklu. Připomněl, že jen 28 dní schází do schválení prvních Plánů 
oblastí povodí, pořízených podle Rámcové směrnice. Konstatoval, 
že všechny kraje jsou připraveny schválit ve svých zastupitelstvech 
tyto plány v termínu do 22. 12. 2009. Vyjádřil přesvědčení, že i přes 
veškeré problémy provázející pořizování plánů, zejména po stránce 
metodické, která měla být zabezpečena Ministerstvem životního pro-
středí ČR, jsou návrhy plánů zpracovány precizně a kvalitně a budou 
po jejich schválení dobrým podkladem pro naplňování požadavků 
Rámcové směrnice o vodách i pro výkon veřejné správy, zejména pro 
územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování 
a pro povolování staveb v souladu s § 23 vodního zákona. Pro úspěšné 

pokračování tohoto procesu plánování v dalším 6letém cyklu bude 
zcela nezbytné vyřešit otázku monitoringu, a to nejen stránku finanč-
ního zabezpečení. Dále bude třeba dopracovat veškeré metodické 
podklady s ohledem na dosavadní zkušenosti. 

Druhý blok přednášek 
Tento blok přednášek se věnoval spíše technickým otázkám spoje-

ným se zvládáním povodňových stavů a rizik a konkrétním projektům 
povodňové prevence.

Ing. Karel Drbal z Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. 
Masaryka, v.v.i., úvodem 2. bloku seznámil účastníky s přípravou 
procesu implementace povodňové směrnice EU a problematikou 
předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice. Ter-
míny vypracování dokumentů k implementaci směrnice 2007/60/ES, 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, ukládá členským 
státům postupně na jejich územích vyhodnotit povodňové nebezpečí 
a rizika a pořízené informace zpracovat do formy příslušného mapo-
vého vyjádření, a to takto:
• do 22. 12. 2011 dokončit předběžné vyhodnocení povodňových 

rizik,
• do 22. 12. 2013 zajistit dokončení map povodňového nebezpečí 

a map povodňových rizik,
• do 22. 12. 2015 zajistit dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání 

povodňových rizik.
Příspěvek ing. Drbala dále informoval o navržených postupech 

a dosažených výsledcích, včetně možností financování z OPŽP.
Ing. Vlastimil Krejčí z Povodí Moravy, státní podnik, informoval 

o přípravě předpovědního povodňového systému Morava – Dyje 
v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. Projekt zahrnuje 
rozšíření stávajícího předpovědního modelu HyDROG o oblast 
soutoku Moravy a Dyje, vytvoření prognózního modelu na zbývající 
úsek řeky Moravy po soutok s Dunajem a vybudování devíti nových 
automatických monitorovacích stanic v příhraničním území včet-
ně potřebného propojení, ukládání a vizualizace dat. Projekt bude 
podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Pro-
gramu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ 
Rakousko – Česká republika 2007–2013. Realizací tohoto projektu 
dojde k výraznému zkvalitnění předpovědní a povodňové služby, 
což v případě povodňové situace přispěje ke včasnému a efektivnímu 
rozhodování k výrazné eliminaci povodňových škod na území České 
republiky, Rakouska i Slovenska.

Ing. Peter Minárik ze Slovenského vodohospodářského podniku, 
š.p., OZ Žilina, představil projekt v realizaci – Protipovodňová ochrana 
Bratislavy. Vedle popisu historie povodní na Dunaji a vývoje koncepcí 
protipovodňové ochrany popsal proces přípravy a realizace projektu, 
způsob jeho financování (z 85% podporován ze zdrojů EU) a největší 
rizika a překážky pro dosažení cíle projektu: „komplexnost ochranné 
linie a její přiměřená úroveň“. Specifikem projektu je způsob zajištění 
jeho realizace formou „žlutého Fidiku“. Závěrem ing. Minárik zhod-
notil průběh červnové povodně na Dunaji a její vliv na rozestavěnou 
stavbu. Ohledně detailního technického řešení odkázal na webové 
stránky www.ba-ppo.sk.

Ing. Petr Kaňkovský z Hydroprojektu CZ a.s., prezentoval zku-
šenosti z výstavby projektu Jez Novořecké splavy, financovaného 
z Programu prevence před povodněmi ii. Při průchodu povodně v roce 
2002 došlo k přelití koruny ochranných hrází a po jejich protržení 
k rozsáhlým záplavám v chráněném území CHKO Třeboňsko v oblasti 
rozvodí Lužnice a Nové řeky. Ukázalo se, že kapacita jezových polí je 
pro průchod velkých vod zcela nedostatečná. Proto správce vodního 
toku Povodí Vltavy, státní podnik, přistoupil k rekonstrukci objektu 
jezu a vypracování návrhu nového uspořádání hydrotechnického uzlu 
Novořecké Splavy. Vzhledem k tomu, že stavba je lokalizována v chrá-
něném území, byly na její realizaci kladeny vysoké nároky Správou 
CHKO, AOPK i odborem kultury Jihočeského krajského úřadu. 

Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., z VUT Brno, Ústavu vodních staveb, 
referoval o problematice opevnění vzdušního líce přelévaných úseků 
ochranných hrází k zamezení jejich úplné destrukce, resp. význam-
nějšího poškození. Ohrožené úseky hrází by měly být v souladu 
s celosvětovým trendem uzpůsobeny přelévanou plochou, která by 
odolala účinku přepadající vody při kontrolním povodňovém průtoku. 
Ve svém příspěvku formuloval doporučení týkající se návrhového prů-
toku hrázových přelivů a provedl výčet možných způsobů opevnění 
přelévaného vzdušního líce ochranných hrází.

Ing. Jaroslav Sabo ze Slovenského vodohospodářského podniku, 
š.p., OZ Žilina, prezentoval projekt protipovodňové ochrany štúrova, 
financovaný ze strukturálních fondů EU. Nábřeží Dunaje v městě 
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štúrovo bylo původně chráněno proti povodním jen ochrannou zdí, 
která nevyhovovala parametrům ochrany na úroveň stoleté vody. 
Nově byla vybudována podzemní těsnící clona a nová zeď s mož-
ností zvýšení mobilním hrazením o 60 cm. Stavba byla dokončena 
v červenci roku 2008.

Ing. Tomáš Dostál z katedry hydromeliorací a krajinného inženýr-
ství uvedl prezentaci na téma vlivu stavu povodí, koryta a říční nivy 
na vznik a transformaci povodňových odtoků. Shrnul výsledky 
modelování změn využití území a aplikace revitalizačních opatření 
v malých a středních povodích, spolu s orientačním zahrnutím retenč-
ní kapacity jednotlivých složek krajiny. Dále prezentoval výstupy 
z modelování průchodu povodňové vlny nivou vodního toku, a to 
v různých scénářích stavu nivy, od zcela přirozeného meandrujícího 
toku v zemědělsky nevyužívané nivě až po koryto upravené v nivě 
hospodářsky využívané podle současných standardů. Jako modelový 
úsek byl prezentován horní tok Lužnice.

Pracovníci ASIO spol. s r.o. informovali o zkušenostech, které 
získali spolu s Centrem pro cyanobakterie a toxiny při výzkumu 
i v praxi s použitím fyzikálních a chemických metod pro potlače-
ní masového rozvoje sinic. Popsali metody pro potlačení rozvoje 
vodního květu orientované buď na přímé omezení vodního květu 
a biomasy fytoplanktonu, nebo na odstranění živin z vodního 
sloupce, popřípadě ošetření sedimentů. Z používaných chemických 
metod zmínili aplikaci algicidních látek, využití koagulantů a použití 
biologických preparátů pro redukci živin v sedimentech nádrže. 
Z fyzikálních metod připomněli použití kavitačního jevu a bonifi-
kace, použití mikrovlnného záření nebo elektromagnetického pole 
a pulzních výbojů. Dále prezentovali mechanické odstraňování bio-
masy sinic i metodu provzdušňování, kterou v roce 2009 vyzkoušeli 
na Brněnské přehradě. Závěrem zdůraznili, že snahy o omezování 
růstu sinic by měly být v prvé řadě preventivní a systematické, tak 
aby zabránily zvyšování koncentrací fosforu v nádržích a jejich 
sedimentech.

Program 2. bloku prvý den konference uzavřel tradiční účastník 
konference Christian Korndorfer z Městského úřadu životního pro-
středí Drážďany. Jeho vystoupení i následné vystoupení zahraničního 
hosta, prof. Reinharda Hassingera z Univerzity Kastel v Německu, již 
komentoval v tomto časopise ing. Jirásek, takže v tomto odkazuji na 
jeho prosincové číslo. 

Třetí blok přednášek 
Tento blok přednášek byl výhradně orientován na opatření ke zlep-

šení morfologie vodních toků – revitalizační opatření a problematiku 
rybích přechodů.

Ing. Milan Žák ze Slovenského vodohospodářského podniku, OZ 
Banská Bystrica, se ve svém příspěvku soustředil na projekt revitali-
zace mrtvých ramen vodního toku ipeľ a jejich vliv na vodní režim. 
Cílem revitalizace mrtvých ramen vodního toku ipeľ při vodních 
dílech „ipeľský Sokolec“ a „Malé Kosihy“ byla podpora biodiverzity 
zprůchodněním migrační bariéry vytvořené příčnou stavbou a dále 
celkové zlepšení vodního režimu řešeného území zlepšením kvality 
a kvantity povrchové i podzemní vody. Dalším cílem bylo částeč-
né zmírnění povodňových průtoků a zpomalení povodňové vlny 
v důsledku obnoveného meandru.

Ing. Pavel Filip z Povodí Vltavy, státní podnik, přednesl proble-
matiku revitalizace Stropnice s využitím digitálních modelů terénu. 
informoval o tom, že úsek Stropnice mezi Novými Hrady a Tomkovým 
Mlýnem byl v sedmdesátých letech upraven a původně meandrující 
koryto bylo narovnáno a zpevněno tvárnicemi. Údolní niva byla zcela 
zničena a pozemky jsou zemědělsky využívány jako travní drn až 
k hraně koryta vodního toku. Probíhající komplexní pozemkové úpra-
vy umožňují postupně získat přibližně 100m pás nivního území pro 
následnou revitalizaci. V údolní nivě bude vytvořen průleh s mean-
drující kynetou navrženou jako koryto vodního toku bez opevnění. 
Úprava koryta bude dimenzována tak, aby nedošlo ke zhoršení prů-
běhu velkých vod. Přednášející dále prezentoval detaily technického 
řešení včetně vizualizace. 

Ing. Helena Vondrušková ze Zemědělské vodohospodářské správy 
informovala, že v oblasti povodí Labe se po roce 2000 soustředila 
pozornost na přípravu a realizaci revitalizačních akcí zejména v úze-
mích, kde jsou k dispozici pozemky minimálně v rozsahu tzv. mean-
drového pásu, což je 15 až 20 m široké území pro možné rozvolnění 
koryta. Hloubka koryta je navrhována do 40 cm, rozvolnění se koriguje 
dle spádových poměrů údolí s respektováním požadavků na hospoda-
ření na okolních pozemcích. Prezentovala připravované i realizované 
projekty v CHKO Jizerské hory a CHKO Broumovsko. 

Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přednesl 
referát o ekologicky zaměřené správě vodních toků. Kritizoval přístup 
ke zlepšování morfologického stavu vodních toků v plánech oblastí 
povodí izolovaností revitalizací a protipovodňové ochrany. Doporu-
čil, aby postup k lepšímu stavu vodních toků byl komplexnější a byl 
založen na potřebě celkové ekologizace správy vodních toků. Před-
pokládá, že model ekologicky zaměřené správy vodních toků mohou 
tvořit následující přístupy:
• důsledná ochrana dochovaného přírodního stavu vodních toků,
• nepříznivé zásahy do vodního toku provádět jen v nejnutnějším 

rozsahu s minimalizací škod a s přiměřenými kompenzacemi,
• respektování samovolného vývoje přírodních a přírodě blízkých 

úseků vodních toků,
• šetrné provádění běžné údržby vodních toků, 
• renaturace upravených úseků vodních toků,
• uvážlivá opatření po povodních a přiměřené využívání pozitivních 

povodňových změn, 
• propojení péče o morfologický stav vodních toků a niv s protipo-

vodňovou ochranou,
• ekologicky orientovaná péče o nivy a 
• zlepšení péče o břehové a doprovodné porosty.

Ing. Aleš Krška a Ing. Martin Karafiát z Povodí Labe, státní pod-
nik, hodnotili problematiku návrhu, přípravy, realizace a následné 
péče o revitalizační opatření z pohledu správce vodního toku. Mezi 
hlavní témata zařadili problematiku vlastnických vztahů, nejednot-
nost názorů na typ opatření, způsoby provedení a nutnost následné 
údržby. Přednáška ze zabývala především problematikou projektové 
přípravy z pohledu hydrotechnického, posouzení změn odtokových 
poměrů a efektů revitalizačních opatření z hlediska protipovodňové 
ochrany. Závěrem doporučili, aby vznikla koncepční strategie přírodě 
blízkých a revitalizačních opatření a ta byla šetrnými, ale pevnými 
pravidly dále prosazována příslušnými zákony. 

Ing. František Smrčka a Ing. Jan Cihlář z VRV a.s. se orientovali 
na problematiku přípravy projektů k obnovení nivních území pomo-
cí revitalizace vodních toků na příkladech revitalizace Stropnice 
u Nových Hradů a revitalizace Merklíny u Ptenína. Uvedli, že pro 
realizaci funkční revitalizace toku je třeba získat souvislé území 
o odpovídající šíři podél vodního toku, což je během klasického postu-
pu projednávání projektu velmi náročné, mnohdy téměř nemožné. 
Je pravidlem, že z desítek vlastníků pozemků určitá část nesouhlasí, 
malá část nekomunikuje (třeba i z důvodu nevypořádání vlastnických 
práv mezi více spoluvlastníky), případně majitel změnil adresu a nelze 
jej kontaktovat. Pro získání územního rozhodnutí je prakticky nezbyt-
ný 100% souhlas vlastníků dotčených pozemků, a z toho důvodu 
je projednání liniových revitalizací za současného stavu právních 
předpisů velmi náročné. Pokud nebudeme uvažovat komplikovaný 
a ne zcela legislativně dořešený proces vyvlastnění, jsou komplexní 
pozemkové úpravy účinným způsobem, jak pozemky pro revitalizaci 
vodních toků získat. Záporným aspektem je však doba, která je pro 
provedení pozemkových úprav nezbytná. 

Obdobně jako v loňském roce, uzavřel letošní konferenci závěreč-
ným slovem ing. Jirásek. Pozitivně hodnotil výběr odborných témat 
i vyvolanou diskuzi a konstatoval, že zájem o konferenci potvrdil aktu-
álnost projednávané problematiky. Sdělil, že po dohodě organizátorů 
konference se příští VODNí TOKy 2010 uskuteční opět v Hradci Krá-
lové na stejném místě ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2010.

Závěrem vyzývám zájemce o sborník z konference, že je ještě 
několik výtisků k dispozici a lze je objednat na adrese plechata@
vrv.cz. Současně upozorňuji, že na webových stránkách www.vrv.cz 
jsou k dispozici prezentace přednášejících z Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí a dále profesora Reinharda Hassin-
gera, které nejsou obsaženy ve sborníku.

Ing. Jan Plechatý, VRV a.s.
e-mail: plechaty@vrv.cz

KALY A ODPADY 2010. Konference 
Brno. info. CzWA Jana šmídková,  
543 235 303, 737 508 640,  
czwa@czwa.cz, www.czwa.cz 
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Stírací zařízení hladiny 
pravoúhlých dosazovacích nádrží

Odstranění plovoucího kalu z hladin pravoúhlých dosazovacích 
nádrží trápí bez rozdílu všechny provozovatele. V současné době se 
k stírání kalu používá řada více či méně funkčních systémů. Veškeré 
dosud známé způsoby však plní svoji funkci velmi sporadicky a jejich 
účinnost závisí na správnosti seřízení, kolísání hladiny a konzistenci 
vrstvy plovoucího kalu na hladině nádrže. 

Společnost Hakov, spol. s r.o., v současné době uvádí na trh 
zcela nové konstrukční řešení technologie stírání plovoucího kalu 
z hladiny pravoúhlých usazovacích a dosazovacích nádrží pomocí 
teleskopické výsuvné stěrky. Stírací zařízení je chráněno užitným 
vzorem č. 19790. 

Prezentované stírací zařízení řeší problémy s likvidací plovoucího 
kalu, kdy konvenční způsoby nejsou schopny odstranit např. silnou 
nebo kompaktní vrstvu plovoucího kalu. Rovněž jsou eliminovány 

problémy s kolísáním hladi-
ny v nádrži nebo vazba sta-
hování plovoucího kalu na 
chod dmychadla v případě 
klasické misky s mamutkou. 
Odpadá rovněž problém 
kdy společně s plovoucím 
kalem byl odváděn i značný 
objem vody, která musela 
být zpětně čerpána do bio-
logické linky. 

Navržené stírací zařízení 
může být instalováno do 

nových i do stávajících dosazovacích a usazovacích nádrží. Společ-
nost Hakov, spol. s r.o., má vyvinut systém pro dosazovací nádrže jak 
s klasickými odtokovými žlaby s „V“ přepadem a nornou stěnou, tak 
i pro ponořené odtokové potrubí bez norné stěny. Samozřejmostí je 
možnost aplikace ve venkovním prostředí.

Vlastní princip konstrukce stíracího zařízení je následující: Rameno 
stěrky je poháněno elektropohonem s převodovkou. Pohon je osazen 
na lávce v ose dosazovací nádrže. Stěrka je kyvně uchycena k rameni, 

upevněnému k pohonu. Po obvodu nádrže je trubkové vedení, po 
kterém pojíždí jezdec, podepírající konec výsuvné stěrky. Teleskopický 
princip ramene stěrky umožňuje v každém místě obvodu nádrže její 
potřebné vysunutí. K rameni je připevněna stavitelná stírací kartá-
čová lišta, která po celou dobu otáčky ramene sbírá a hromadí před 
sebou plovoucí nečistoty a tlačí je k sběrnému žlabu. Sběrný žlab je 
opatřen náběhovou hranou, 
přes kterou jsou nečistoty 
do žlabu vyhrnuty. 

Dno žlabu je spádováno 
a nečistoty odtékají gra-
vitačně mimo dosazovací 
nádrž, kde je plovoucí kal 
akumulován v samostatné 
jímce, odkud je dále odčer-
páván, nebo je plovoucí kal 
veden do vnitřní kanalizace 
ČOV. V případě potřeby 
lze doplnit proplach dna 
sběrného žlabu; proplach je odvozen od průjezdu ramene stěrky nad 
žlabem. 

Ovládání stíracího zařízení je napojeno na samostatný rozvaděč 
nebo přímo do centrálního řídicího systému. Vzhledem k vysoké 
účinnosti, nemusí být zařízení stále v provozu, ale postačuje setření 
hladiny cca 1x za hodinu nebo v četnosti odpovídající aktuálnímu 
množství plovoucího kalu na hladině nádrže. Průjezd stěrky lze snímat 
čidlem a nastavit v systému řízení časové spouštění pohonu, počet 
otáček, signalizaci poruchy a pod.

V případě zájmu o demo CD s krátkou videosekvencí zařízení, pro-
jekční podklady nebo cenové nabídky dodávky a montáže nás prosím 
kontaktujte na adrese:

Hakov, spol. s r.o.
Jugoslávská 9, 613 00 Brno
Tel. 538 700 870, fax 545 210 006

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Režňák, technický ředitel
Mobil. 724 150 516
Mail: reznak@hakov.cz
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Projekt Labe-Loučná, největší 
investiční akce na Pardubicku, byl 
úspěšně dokončen

Nejrozsáhlejší projekt v oblasti životního prostředí a ochrany vod 
v Pardubickém kraji za celou jeho historii, který byl připravován 
od roku 2004 a jehož stavební práce byly zahájeny na podzim roku 
2007, byl ukončen. Vzhledem ke svému rozsahu, celkovým nákladům 
projektu, délce trvání a objemu související administrace se jednalo 
o skutečnou prověrku schopností a kapacit investora celé akce, akci-
ové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.

Projekt „Labe-Loučná“ patří do skupiny investičních akcí v oblasti 
modernizace a budování nové vodohospodářské infrastruktury, na 
které v programovém období 2004–2006 poskytla významný příspě-
vek Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti. Rozhodnutím 
Evropské komise ze dne 16. 12. 2005 byla projektu přidělena celková 
výše podpory činící 12 511 594 EUR. Z prostředků Státního fondu 
životního prostředí byla poskytnuta půjčka ve výši 30 270 000 Kč. 
Původně přislíbená dotace ze SFŽP ve výši 30 270 000 Kč projektu 
poskytnuta nebyla.

Stavební práce byly zahájeny na podzim roku 2007 a dokončeny 
v listopadu 2009. Přejímací řízení celého díla bylo dokončeno k 29. 1. 
2010, v současné době je připravováno souhrnné závěrečné vyhodno-
cení akce. Vypořádání je plánováno do konce tohoto roku.

Slavnostní ukončení projektu, na kterém zástupci města Pardubice 
a investora společně se všemi ostatními účastníky projektu zhodnotili 
celý průběh přípravy a projektu, se uskutečnilo v příjemné atmosféře 
prostor pardubického zámku dne 4. března 2010.

Významné mezníky projektu
Myšlenka připravit kvalitní projekt, který by se mohl ucházet o zís-

kání podpory z fondů Evropské unie, vznikla v plánech investora již 
v roce 2004. Při respektování platných podmínek unijního financo-
vání, mezi něž patřila rovněž minimální hranice hodnoty projektu 10 
milionů EUR, sestavila společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., z plánovaných investičních akcí skupinový projekt nazvaný 
příznačně podle vodních toků, k jejichž čistotě plánovaná opatření 
výrazně přispějí: „Labe-Loučná“.

Po připravení a schválení tzv. Záměru projektu pracovní skupinou 
Fondu soudržnosti byla během jara roku 2005 připravena žádost, která 
mimo jiné zahrnovala zpracování finanční a ekonomické analýzy 
projektu na jejímž základě byla stanovena míra a maximální limit 
podpory z Fondu soudržnosti, zpracování studie proveditelnosti 
a všech souvisejících dokladů. Kompletní žádost byla na počátku 
prázdninových měsíců zaslána k posouzení a schválení Evropské 
komisi do Bruselu. Celý proces byl zakončen dne 16. 12. 2005, kdy 
bylo projektu „Labe-Loučná“ vydáno Rozhodnutí Evropské komise 
o udělení pomoci z Fondu soudržnosti č. CCi 2005 CZ 16 CPE 006.

Vydáním závazného příslibu o poskytnutí dotace pro realizaci 
projektu byl dán důležitý impuls pro zahájení intenzivní přípravy 
další fáze, kterou bylo zajištění dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavebních prací. Souběžně pak byla zahájena příprava podmínek pro 
výběr odborného vedení a kontroly projektu prostřednictvím Správce 
stavby, ve smyslu obchodních podmínek FiDiC Red Book 1999 a při 
respektování vzorových podmínek vydaných Státním fondem život-
ního prostředí ČR.

Neméně důležitým krokem bylo zpracování podmínek pro výběr 
spolufinancujícího subjektu, tedy partnera, který poskytne prostředky 
pro zajištění průběžného krytí nákladů projektu v průběhu jeho rea-
lizace (kontokorentní překlenovací úvěr) a následně umožní splácení 
zapůjčených prostředků investičním úvěrem.

Přípravě zadávacích řízení byla věnována první polovina roku 
2006. Samotný průběh výběru byl poté zahájen na podzim 2006. 
Zatímco Správce stavby byl vybrán a smlouva podepsána s vítěz-
ným sdružením „D-Plus a Pöyry“ společností D-Plus projektová 
a inženýrská, a.s. a Pöyry Environment, a. s., již v listopadu 2006, 
v rámci výběrového řízení na Zhotovitele byla předložena pouze jedna 
nabídka. V souladu se zásadami výběru nejvýhodnější nabídky roz-
hodlo představenstvo společnosti o opakování výběrového řízení. To 
proběhlo na jaře 2007. Je nutné podotknout, že v období mezi oběmi 
řízeními došlo ke změně zákona o zadávání veřejných zakázek, což 
mělo významný vliv na úpravy zadávacích podmínek ve zcela nových 
souvislostech, se kterými měl žadatel (stejně jako ostatní subjekty) jen 
omezené praktické zkušenosti.

Podpisem smlouvy s vítězným sdružením společností Metrostav, 
a. s., VCES, a. s. a Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., dne 27. 6. 2007 
byl ukončen proces výběrových řízení a byla zahájena etapa realizace 
projektu. Ve stejný den byla rovněž podepsána smlouva s ČSOB, a. s., 
o poskytnutí finančního rámce pro průběžné financování projektu.

Popis projektu
Skupinový projekt „Labe-Loučná“ byl sestaven z devíti opatření, která 

zahrnovala celkem 21 staveb. Stavby, které řešily výstavbu kanalizační 
sítě, se nacházejí v aglomeraci Pardubice (místní části Pardubic: Svítkov, 
Popkovice, Staré Čívice, Dubina a v ul. Labská), dále v Lázních Boh-
daneč, Holicích v Čechách, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. 

Pro zlepšení regulace přívalových vod a zajištění ochrany kanali-
zační sítě před velkou vodou bylo řešeno zvýšení kapacity hlavních 
kanalizačních sběračů na sídlišti Dukla, vybudována odlehčovací 
stoka v Polabinách a stoka pro odvádění odlehčených vod z oblasti 
Fáblovky přes sídliště Cihelna přímo do Labe. Součástí opatření je 
i zkapacitnění stoky v Trnové a Ohrazenicích a dále zatrubnění stá-
vajícího otevřeného koryta Trnovského odpadu. Stálé průtoky v tomto 
odpadu budou přečerpávány novou ČS do kanalizace a odváděny 
na BČOV Pardubice-Semtín. Pro účely přečerpání dešťových vod 
z kanalizace byly vybudovány čerpací stanice na Spojilském odpadu, 
v sídlišti Závodu Míru a v Polabinách. Aby bylo zamezeno proniknutí 
vzduté hladiny Labe, Chrudimky a dalších drobnějších vodotečí do 
kanalizace v době vysokých stavů hladin, byly provedeny stavební 
úpravy výústních objektů a osazeny zpětné klapky.

intenzifikací čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad 
Labem byla zvýšena jejich kapacita a splněny požadované limity zne-
čištění vypouštěných vod stanovených platnou legislativou v souladu 
s požadavky Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech byla 
zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, výstavba kanalizace 
v Lázních Bohdaneč přispěla k zachování kvality lázeňských vod. 

Podrobněji k jednotlivým částem projektu
Pardubice – kanalizace: Tato část zahrnovala dobudování kana-

lizační sítě v Pardubicích v místních částech Svítkov, Popkovice, 
Staré Čivice a Dubina a dále dobudování kanalizace a čerpací stanice 
v oblasti ulice Labská.

Počet nově napojených obyvatel je 2 430 a vybudováno bylo 7 761 m 
nové gravitační stoky.

Pardubice – rekonstrukce sběračů: Cílem této stavby byla rekon-
strukce kanalizačních sběračů Pardubice-Dukla, jejichž technický stav 
byl nevyhovující. Celkem bylo zrekonstruováno 2 122 m kanalizace. 
Rekonstrukce se dotkla 3 571 obyvatel.

Pardubice – regulace přívalových vod: Vybudováno bylo 6 896 m 
gravitační stoky a 4 čerpací stanice. 

Do této části projektu patří 8 jednotlivých staveb:
1) Výstavba stoky pro odlehčení dešťových vod z území Fáblovka 

a kanalizace propojující vymezenou oblast v Ohrazenicích se stá-
vající stokou A.

2) Vybudování sběrače z Ohrazenic přes Trnovou do prostoru Polabin, 
zatrubnění otevřeného koryta Trnovského odpadu a výstavba ČS 
v Riegrově ulici.

3) Výstavba odlehčovací stoky v Polabinách.
4) Zkapacitnění kanalizace Dukla.
5) Vybudování čerpací stanice na sídlišti Závodu Míru.
6) Stavební úpravy výústních objektů a osazení zpětných klapek.
7) Výstavba čerpací stanice na Spojilském odpadu.
8) Vybudování čerpací stanice Polabiny.

Lázně Bohdaneč – kanalizace: Tato část projektu se skládala ze 
dvou staveb. Zahrnovala jednak napojení 1 107 ekvivalentních oby-
vatel Lázní Bohdaneč na kanalizační síť, čímž je zajištěno odvádění 
odpadních vod do centrální čistírny odpadních vod v Pardubicích- 
-Semtíně. Druhou stavbou bylo dobudování kanalizace v obci 
Živanice, která se nachází v pásmu ochrany lázeňských vod Lázně 
Bohdaneč. Zde se nově napojilo 744 ekvivalentních obyvatel. Celkem 
bylo vybudováno 4 213 m gravitační stoky, 3 909 m tlakové stoky, 21 
domovních čerpacích stanic tlakové kanalizace a 2 čerpací stanice.

Holice – kanalizace: Části města Holice-Podhráz, Podlesí, Kamenec 
a Staré Holice byly odkanalizovány a napojeny na stávající stokovou 
síť města a svedeny na místní čistírnu odpadních vod Holice. Nově 
bylo napojeno 1 134 ekvivalentních obyvatel. Vybudovalo se 8 409 m 
gravitační stoky, 1 143 m tlakové stoky, 42 domovních čerpacích stanic 
tlakové kanalizace a 4 čerpací stanice.

Dašice – kanalizace: Tato část projektu zahrnovala dokončení kana-
lizace pro připojení dalších 460 ekvivalentních obyvatel aglomerace 
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Dašice. Nová stoková síť je napojena na stávající kanalizační sběrače. 
Nově bylo vybudováno 1 577 m gravitační stoky.

Ochrana vodního zdroje Nemošice – kanalizace v obci Ostřešany: 
Předmětem této části projektu bylo vybudování tlakové kanalizace 
v obci Ostřešany, která bezprostředně sousedí s pásmem hygienické 
ochrany vodního zdroje Nemošice. Kanalizace je zaústěna do stávající 
stokové sítě v Nemošicích a odpadní vody jsou odvedeny na čistírnu 
odpadních vod v Pardubicích-Semtíně. Počet nově napojených oby-
vatel je 970, vybudováno bylo 46 m gravitační stoky, 7 226 m tlakové 
stoky a 318 domovních čerpacích stanic tlakové kanalizace.

Holice – intenzifikace čistírny odpadních vod: Cílem tohoto opatře-
ní byla intenzifikace původní čistírny odpadních vod ve městě Holice. 
Původní biologická nadzemní jednotka HyDROViT 2x1 500 S byla 
vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu demontována 
a nahrazena novým biologickým blokem s oběhovou aktivací a stře-
dovou denitrifikační částí v betonovém provedení. Byly vybudovány 
dvě nové dosazovací nádrže, ČS vratného kalu a jímka plovoucích 
nečistot. Současně byla instalována nová technologie vstupní čerpací 
stanice a hrubého předčištění, doplněna dmychadla, nově provedeny 
související potrubní rozvody vybavení elektro. Součástí intenzifikace 
ČOV Holice je i dostavba kalového hospodářství s novou odstřediv-
kou pro odvodnění kalu včetně zajištění hygienizace kalu. Rovněž je 
zajištěno odbourání fosforu z odpadní vody. Kapacita ČOV se zvýšila 
na 9 000 ekvivalentních obyvatel.

Opatovice nad Labem – intenzifikace čistírny odpadních vod: 
Původní čistírna odpadních vod v obci Opatovice nad Labem-Pohře-
bačka byla realizací tohoto projektu intenzifikována z původní kapa-
city 1 350 na kapacitu 3 700 ekvivalentních obyvatel. intenzifikace 
zahrnovala rekonstrukci původních objektů, přístavbu biologické 
linky a objektů kalového hospodářství.

Financování
Celkové náklady projektu dosáhly výše 32,2 mil. EUR, tj. cca 836 

mil. Kč. Uznatelné náklady tvořily částku 28,3 mil. EUR, tj. cca 734 
mil. Kč. Z Fondu soudržnosti byla poskytnuta dotace ve výši 12,5 
mil. EUR.

Co k celému projektu říká Michal Koláček, předseda 
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, 
a. s. a zároveň náměstek primátora města Pardubic? 

„Jsem velmi rád, že se takováto velká investiční akce uskutečnila 
právě v Pardubicích a okolí. Všichni jsme získali cenné zkušenosti 
s řízením takového projektu a díky financím z EU byla zrekonstru-
ována a dobudována kanalizační síť, která by se jinak musela řešit 
z vlastních prostředků společnosti v delším časovém horizontu. Tím 
byl beze zbytku naplněn původní cíl projektu. Konkrétně městu Par-

dubice projekt pomohl mimo jiné vybudovat účinnější ochranu proti 
povodním v případě přívalových dešťů. Vybudovali jsme kilometry 
nové kanalizace a nabídli tak dalším obyvatelům na Pardubicku mož-
nost nakládání s odpadními vodami bez nutnosti udržovat a nákladně 
provozovat vlastní jímky nebo septiky. Rozšířili jsme kapacitu dvou 
čistíren, vybudováním čerpacích stanic a řady nových výústních 
objektů pomůžeme ochránit kanalizační síť Pardubic, ale i další 
movitý majetek před účinky zaplavení v případě velké vody v Labi 
a Chrudimce. i přes velkou administrativní náročnost, kterou jsme 
zpočátku neočekávali, stálo rozhodně za to projekt zrealizovat.“

INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
PROJEKTANT: ViS, s. r. o.
ZHOTOVITEL STAVBY: Sdružení „Labe-Loučná“ společností Met-
rostav, a. s., VCES, a. s. a Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. 
SPRÁVCE STAVBY: Sdružení „D-Plus a Pöyry“ společností D-Plus 
projektová a inženýrská, a.s. a Pöyry Environment, a. s. 

Další informace o projektu na http://www.vakpce.cz/labe_loucna.htm

ČOV Opatovice nad Labem Potápění shybky pod Chrudimku

Příprava podloží potrubí za šachtou Ohrazenice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi 
občany Evropské unie.
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Relining – inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí
V poslední době můžeme sledovat prudký rozvoj bezvýkopových 

technologií (BT) pro sanace vodovodů, plynovodů a kanalizací. Lze 
předpokládat, že jejich objem bude čím dál vyšší. Je to zapříčiněno 
zejména větší časovou úsporou oproti klasické pokládce. Dalším hle-
diskem pro využití BT je současná nová výstavba na již zastavěných 
územích, zejména ve městech. Jsou místa, kde ani není povolen ote-
vřený výkop, nebo jsou problémy se vstupy na pozemky soukromých 
vlastníků. Navíc kompletní uzavření ulice ve městě z důvodu výstavby 
např. kanalizace s sebou nese nejen vysoké náklady na zastavení 
provozu, ale i značné komplikace v dopravě. Dalo by se říct, že BT 
jsou vhodné hlavně do měst, nicméně čím dál častěji se uplatňují 
i při výstavbě různých přivaděčů, kde je minimální 
počet odbočení případně přípojek. Z toho vyplývá 
menší náročnost na přípravu, rychlejší realizace, 
a tím pádem i nižší investiční náklady.

BT s sebou přinesly také rozvoj používaných 
materiálů, zejména plastů pro tlakové systémy. Jed-
ním z těchto nových plastových potrubí je i potrubí 
SafeTech, které je v nabídce společnosti WAViN 
Ekoplastik s.r.o. Potrubí SafeTech z materiálu PE100 
RC je konstruováno jako dvouvrstvé s navzájem 
propojenými, neoddělitelnými vrstvami, kde vnější vrstva zajišťuje 
ochranu celého potrubí i pro střední rizika poškození.

Mezi způsoby pokládky se střední zátěží patří BT relining. Jedná se 
o nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob sanace stávajících 
potrubních systémů, která spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším 

průměrem menším, než 
je vnitřní průměr stáva-
jícího potrubí. Relining 
je vhodný pro sanace 
potrubí, u kterých lze 
akceptovat snížení prů-
točného profilu potrubí. 
V závislosti na stavu 
vnitřní plochy renovo-
vaného potrubí, může 
před zahájením vlast-
ních renovačních prací 
vyvstat nutnost potrubí 
vyčistit. Tento zákrok 
má zajistit vhodnou 
průchodnost potrubí 
a předejít vzniku poško-
zení na vnější straně 
zatahované trubky. Před 
samotným zatažením se 
musí připravit starto-
vací a koncový výkop. 
Startovací výkop musí 
mít dostatečné rozměry, 

aby bylo možné potrubí svařené v délce celého úseku vtáhnout do 
stávajícího potrubí. Potrubí lze opatřit středícími kroužky, které zajistí 
vystředění polohy nového potrubí uvnitř stávajícího. Podle způsobu 
provozování a budoucích nároků na potrubí se rozhodne o tom, jest-
li se mezikruží mezi novým a stávajícím potrubím vyinjektuje. Při 
použití potrubí SafeTech RC u této technologie dosáhneme předpo-
kládané životnosti 100 let a zároveň dojde ke skloubení požadavků, 
které jsou kladeny na tuto technologii, s požadavky na optimální 
investiční náklady.

V červenci loňského roku jsme měli možnost vidět renovaci vodo-
vodního přivaděče v ulici rušného města. Jednalo se o první část 
sanace ocelového vodovodního přivaděče na ul. Zborovská v Ostravě 
pomocí technologie relining v celkové délce 432 m. Do stávajícího 
potrubí DN630 bylo zatahováno potrubí SafeTech RC DN560 SDR17. 
investorem akce byly Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vlastní realizaci prováděla přední firma na trhu BT TALPA-RPF 
s.r.o., která se bezvýkopovým technologiím věnuje již 18 let. Svého 
času patřila mezi průkopníky metody řízeného horizontálního vrtání 
(HDD) a dodnes se svými pěti stroji patří k nejvýznamnějším firmám 
v oboru. U opravy přivaděče Zborovská šlo o použití stroje pro řízené 

horizontální vrtání pro technologii reliningu, což 
není úplně běžné. Obvyklé je totiž u mechanického 
čištění potrubí využití škrabáků a vytěráků tažených 
na laně. Stroje pro HDD potřebují více místa pro své 
ustavení před startovací jamou, umožňují však nasa-
zení rotačních nástrojů a fréz a využití krouticího 
momentu a tahu stroje (v tomto případě 7 000 N/m 
a 18 tun tahu). Mechanické čištění je doplněno hyd-
raulickým účinkem výplachu o průtoku až 320 l/min, 
účelem je doprava odfrézovaného materiálu do jam. 

Ulice Zborovská je velmi frek-
ventovaná, avšak poměrně 
úzká ulice v centru Ostravy 
a důraz musel být kladen na 
organizaci prací tak, aby její 
průjezdnost byla co nejméně 
ovlivněna. Proto s ohledem 
na minimalizaci výkopů byla 
celková opravovaná délka 
rozdělena na dva úseky. Stroj 
Vermeer D36/50 byl umístěn 
v obou případech na koncích 
ulice, v jejím středu bylo pra-
coviště sváření plastového 
potrubí a společná jáma pro 
vtahování pro oba úseky. Stav 
ocelového potrubí byl kritický, 
původní asfaltová izolace byla 
již z velké části opotřebena, 
obnažené stěny potrubí byly 
zeslabeny korozí a pokryty 
nesouvislými vrstvami inkrustů. Proto pro čištění potrubí byl použit 
rotační škrabák s řetězovou frézou a vytěrák, které společně zajistili 
vyhlazení vnitřních ploch potrubí tak, aby bylo zajištěno bezpečné 
vtažení potrubí. Před vlastním vtažením potrubí bylo provedeno 
dočištění vodním paprskem a kontrola stavu potrubí po čištění 
kamerou. Operace čištění potrubí u každého úseku trvala jeden den, 
stejně tak i vtahování potrubí. V prvním případě byl pro snížení tření 
v potrubí použit speciální polymer, maximální tah během vtahování 
však dosáhl pouze 1,5 t, proto u druhého úseku mohlo být od dodateč-
ného „mazání“ potrubí upuštěno. Celková doba realizace této stavby 
v centru města trvala 63 dní, a to i přes komplikace s vytyčováním 
inženýrských sítí a s nesprávnými informacemi o skutečném uložení 
renovovaného potrubí.

Při realizaci akce „Zborovská“ jsme se přesvědčili, že díky použití 
moderního materiálu PE100 RC – potrubí SafeTech a využití speciální 
pokládky bezvýkopovou technologií lze získat řešení s dlouhodobou 
životnosti systému, minimálním omezením okolí a optimálními 

náklady.
V případě zájmu o více informací 

k této nebo podobné akci, případně 
další info, neváhejte kontaktovat 
regionální a produktové manažery 
společnosti WAViN Ekoplastik 
s.r.o. nebo zástupce společnosti 
Talpa – RPF s.r.o. Veškeré informace 
a kontakty najdete na: www.wavin.
cz nebo www.talparpf.cz

Ing. Marek Tacina
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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Modelovanie osudu 
prioritných látok – 
prípadová štúdia v povodí 
rieky Váh
Branislav Vrana, Monika Supeková, Peter Tölgyessy, 
Katarína Šilhárová, Pavel Hucko

Kľúčové slová
emisie – model – osud polutantov v životnom prostredí – prioritné 
látky – sedimenty – vodné nádrže

Súhrn
V prípadovej štúdii bol použitý model QWASI, ktorý opisuje 

chemické správanie a transport organických znečisťujúcich látok 
vo vodnom prostredí, na opis osudu polycyklických aromatických 
uhľovodíkov (PAU), bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) a nonylfenolu 
(NP) v povodí rieky Váh. Tento model bol použitý na predpovedanie 
stavu znečistenia prioritnými látkam bez toho, aby bolo potrebné 
poznať skutočné emisie. Namiesto toho bol použitý model pre spät-
ný výpočet celkových emisií týchto látok do jednotlivých veľkých 
vodných nádrží a priehrad v povodí z koncentračných hladín týchto 
látok v sedimentoch a vo vode. Chemické správanie závisí na cha-
rakteristikách jednotlivých vodných nádrží a fyzikálno-chemických 
vlastnostiach chemických látok. Výsledky štúdie identifikujú pri-
bližné emisie prioritných látok do Váhu a predstavujú podklad pre 
ďalšiu identifikáciu a kvantifikáciu ich špecifických zdrojov s cieľom 
navrhnúť program opatrení na zníženie znečistenia.

u

Úvod
Kvantifikácia vypúšťania/emisií organických látok do povrchových 

vôd je často obtiažna kvôli nedostatočným údajom o celkových emi-
siách a obmedzenej možnosti spočítať príspevky všetkých možných 
zdrojov znečistenia k celkovým emisiám do sledovaného vodného 
útvaru. Pri posudzovaní vplyvu emisií na kvalitu vody v útvaroch 
povrchových vôd je dôležité okrem emisií identifikovať aj kritické 
faktory, ktoré môžu ovplyvniť reakciu systému na zmeny vo vypúš-
ťaní chemických látok. V takýchto situáciách sa dajú použiť bilančné 
modely, ktoré predstavujú užitočný nástroj na kvantifikáciu a ove-
renie hlavných zdrojov znečistenia chemickými látkami, ako aj na 
identifikáciu tých zdrojov, ktoré je možné kontrolovať tak, aby bol 
dosiahnutý želaný účinok opatrení na zníženie znečistenia [1]. Model 
QWASi, použitý v tejto štúdii, umožňuje kvantitatívne prepojiť emisie 
chemických látok s ich koncentráciami, ale aj modelovať množstvá, 
rýchlosti procesov a rýchlosti odozvy v jednotlivých kompartmentoch 
modelovaného vodného útvaru [2].

V prezentovanej prípadovej štúdii bolo pomocou modelu QWASi 
modelované správanie sa vybraných organických prioritných látok 
(polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), bis(2-etylhexyl)ftalát 
(DEHP) a nonylfenol (NP)) vo veľkých vodných nádržiach na rieke 
Váh. Vybrané vodné nádrže (Liptovská Mara, Bešeňová, Krpeľany, 
Žilina, Hričov, Nosice, Sĺňava a Kráľová) sú rozmiestnené pomerne 
rovnomerne pozdĺž hlavného toku rieky Váh a modelovanie toku 
prioritných látok v nich umožňuje identifikovať hlavné zdroje 
a procesy, ktoré určujú osud látok v celom povodí rieky. Pre vybrané 
nádrže (okrem výnimiek) boli dostupné úda-
je o hydrologických parametroch a kvalite 
sedimentov, ktoré umožnili použitie modelu 
QWASi. Modelovanie nebolo uskutočnené 
v niektorých menších vodných nádržiach na 
hlavnom toku (Čierny Váh, Madunice, Selice) 
ani v nádržiach na prítokoch Váhu.

Vodné nádrže akumulujú významné množ-
stvá sedimentov, ktoré sú transportované 
tokom rieky. Väčšina modelovaných látok je 
hydrofóbna a má vysokú afinitu k dnovým 
sedimentom a suspendovaným plaveninám. 
Preto je rozumné sústrediť sa pri modelovaní 
týchto látok na tie úseky rieky, ktoré akumulu-

jú najväčšie množstvo sedimentov. Pretože pre väčšinu modelovaných 
látok neboli dostupné kompletné údaje o emisiách, modelovanie sa 
použilo na „spätný výpočet“ približných emisií z nameraných kon-
centrácií týchto látok vo vodných nádržiach v povodí Váhu.

Postup navrhnutý v tejto štúdii poskytuje približný, nie úplný obraz 
správania sa chemikálií v povodí Váhu. Vzhľadom na obmedzené 
množstvo údajov z monitoringu, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, 
model zjednodušene berie do úvahy iba priemerné ročné podmienky 
a zanedbáva sezónne výkyvy. Navyše, model neberie do úvahy ani 
rôzne prebiehajúce vodohospodárske aktivity, akými sú bagrovanie, 
preplachovanie sedimentov a pod., ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú 
v niektorých nádržiach s cieľom vylepšiť hydroenergetický potenciál 
priehrad. Napriek vyššie spomínaným obmedzeniam je ale možné 
použitím kompilovaných kvantitatívnych údajov v modeli s vhodne 
zvolenými parametrami identifikovať problémové oblasti, na ktoré 
treba sústrediť ďalšiu pozornosť, ako aj odhaliť účinné stratégie re-
mediácie.

V tejto práci opisujeme bilančnú štúdiu osudu vybraných pri-
oritných látok vo vode a v sedimentoch veľkých vodných nádrží na 
Váhu. Hlavnými cieľmi práce bolo poskytnúť jasnejší obraz o stave 
znečistenia nádrží vybranými prioritnými látkami, ako aj identifi-
kovať kľúčové procesy, ktorým tieto látky podliehajú na základe ich 
fyzikálno-chemických vlastností a vlastností prostredia. Prezentovaný 
model umožňuje tiež odhad rozsahu a rýchlosti zníženia koncentrácií 
škodlivých látok vo vodnom prostredí ako aj rýchlosti reakcie systému 
na zníženie emisií do rieky.

Metodika
Model

Fugacitný model QWASi bol vyvinutý Mackayom a kol. [3]. Základ-
né princípy fugacitného prístupu sú vyčerpávajúco opísané v litera-
túre [4]. Software QWASi je voľne šíriteľný a dá sa získať na webovej 
stránke Trent University [5].

Vstupné údaje a parametre modelu
Fyzikálno-chemické vlastnosti modelovaných látok (PAH, DEHP, 

NP) a polčasy ich rozkladu vo vodnom prostredí a v sedimente boli 
prevzaté z Mackay a kol. [6]. Poloha modelovaných vodných nádrží 
na toku Váhu je zobrazená na obr. 1. Hydrologické a limnologické 
parametre zahŕňajúce o.i. rozmery nádrží, prietoky, koncentrácie 
plavenín a rýchlosti depozície sedimentov pre jednotlivé vodné 
nádrže boli získané z rôznych správ Výskumného ústavu vodného 

Obrázok 1. Modelované vodné nádrže na rieke Váh

Látka Skratka ENK (ng/l)
Naftalén NAP 2 400

Antracén ANT 100

Fluorantén FLT 100

Benzo[a]pyrén BaP 50

Benzo(b)fluorantén + Benzo(k)fluorantén BbF+BkF 30

Benzo(g,h,i)perylén + indeno(1,2,3-cd)pyrén BP+iP 2

Bis(2-etylhexyl)ftalát DEHP 1 300

Nonylfenol NP 300

Tabuľka 1. Environmentálne normy kvality ENK (pre ročný priemer hodnôt) vybraných 
prioritných látok vo vnútrozemských povrchových vodách [10]
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hospodárstva a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Žiaľ, 
veľmi málo kvantitatívnych údajov bolo k dispozícii o koncentrácii 
plavenín a procesoch ukladania a resuspenzie sedimentov v jednot-
livých nádržiach. Údaje z monitorovania obsahu prioritných látok 
v sedimentoch vodných nádrží boli získané zo správy Hucko a kol. [7]. 
Údaje z monitorovania obsahu prioritných látok v povrchovej vode 
boli získané zo spoločnej správy Slovenského hydrometeorologického 
ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva [8]. Pozaďové 
koncentrácie prioritných látok v ovzduší boli získane z [9]. Environ-
mentálne normy kvality (ENK) prioritných látok vo vode (tabuľka 1) 
boli použité ako kritérium dobrého chemického stavu vodných útva-
rov a sú publikované v Smernici 2008/105/EC [10].

Výsledky
Pri interpretácii výsledkov modelovania je potrebné brať do úvahy, 

že parametre modelu aj monitorovacie dáta sú zaťažené chybami 
a variabilitou. Model predstavuje značné zjednodušenie komplexného 
systému a použité parametre (polčasy rozkladu, depozičné rýchlosti) 
môžu byť zaťažené chybou. Údaje z monitoringu sú zaťažené chybou 
analytického stanovenia a môžu v širokom rozsahu kolísať v priestore 
i čase. Berúc do úvahy tieto obmedzenia, je možné považovať rozdiel 
o faktor 2 až 3 medzi výsledkami modelu a monitorovania za dobrú 
zhodu.

Maximálne prípustné emisie
V prvom kroku boli pomocou QWASi modelu odhadnuté maxi-

málne prípustné emisie [kg/rok] do jednotlivých nádrží (tabuľka 2). 
Ako kritérium bola zvolená maximálna prípustná koncentrácia jed-
notlivých prioritných látok vo vodnom stĺpci rovná hodnote ENK pre 
ročný priemer hodnôt.

Tieto odhady predstavujú kumuláciu všetkých možných zdrojov 
a spôsobov vypúšťania do nádrží, teda z bodových i difúznych zdro-
jov, z vody i z atmosféry. Prekročenie takýchto emisií by pravdepodob-
ne spôsobilo situáciu, že koncentrácie sledovaných prioritných látok 
by prekročili environmentálne normy kvality určené pre vodu. To by 
indikovalo, že sledovaný vodný útvar nedosahuje „dobrý chemický 
stav“ v zmysle Rámcovej smernice o vode [11] a sú v ňom potrebné 
opatrenia na zníženie znečistenia.

Doba zdržania látok v nádržiach
ďalšou informáciou, ktorú model poskytuje, je odhad doby zdržania 

jednotlivých látok vo vodných nádržiach, ako aj v ich jednotlivých 
zložkách (voda, sediment). Všeobecné správanie sa chemických látok 
v nádržiach je kontrolované advekčnými tokmi, transportom medzi 
vodou a sedimentom, charakteristikami sedimentov a rýchlosťami 
transformačných procesov. Relatívny význam každého faktora je rôzny 
pre rôzne sledované systémy a látky. Vysoké prietoky vody spôsobu-
jú, že doba zdržania látok vo vodnom stĺpci v nádržiach je pomerne 
krátka (niekoľko dní). Výnimkou je Liptovská Mara (doba zdržania je 
niekoľko týždňov), vodná nádrž s veľkým objemom na hornom toku 
rieky, s pomerne nízkym prietokom v porovnaní s nádržami, ktoré sa 
nachádzajú na strednom a dolnom toku Váhu.

Nonylfenol je látka s krátkym polčasom rozkladu v prostredí, ktorej 
koncentrácia vo vode sa rýchlo mení v závislosti od momentálnej 
rýchlosti vypúšťania. Pre túto látku sa predpokladá, že zníženie jej 
emisií spôsobí takmer okamžitý pokles jej koncentrácie vo vode. 
Ostatné sledované látky sú však hydrofóbne a majú vysokú afinitu 
k dnovým sedimentom. Hlavný podiel týchto látok sa ukladá do sedi-
mentov a pretrváva tam niekoľko rokov. Tieto látky sa následne pomaly 
uvoľňujú do vody. Doba zdržania v sedimente je od 0,4 do 7,4 roka, ak 
sa predpokladá 5 cm priemerná hĺbka sedimentu, ktorá je „aktívna“. 
Týmto je významne ovplyvnená celková doba zdržania a pohybuje 
sa v rozmedzí od niekoľkých dní (pre menej hydrofóbne látky ako 
napr. naftalén a NP) po niekoľko rokov (pre extrémne hydrofóbne 
látky ako benzo(a)pyrén, benzo(g,h,i)perylén, 
indeno(1,2,3-cd)pyrén). Sedimenty pôsobia 
ako „tlmič“ systému a spomaľujú jeho odozvu 
na zmenu emisií. Dôsledkom je, že sedimenty 
fungujú ako primárne úložisko väčšiny mo-
delovaných látok a reagujú na zmeny záťaže 
v časovom horizonte až niekoľko rokov.

Odhad skutočných emisií
Za účelom semikvantitatívneho odhadu 

reálnej záťaže Váhu boli emisie prioritných 
látok do jednotlivých vodných nádrží získané 
spätnou kalkuláciou z nameraných koncen-
trácií týchto látok v sedimentoch.  Pre DEHP 
a NP koncentrácie v sedimente neboli do-

stupné. Pre tieto látky boli emisie vypočítané z priemerných ročných 
koncentrácií (12 meraní/rok) vo vodnom stĺpci z odberových miest vo 
vodných nádržiach alebo v hlavnom toku Váhu v ich blízkosti.

Typický príklad modelovania emisií je uvedený pre látku antracén 
vo vodnej nádrži Hričov (obr. 2). Priemerná koncentrácia antracénu, 
nameraná v sedimente vodnej nádrže Hričov, je 661 ng/g. Tejto kon-
centrácii zodpovedá modelom odhadnutá koncentrácia látky 175 ng/l 
vo vodnom stĺpci, ktorá presahuje 1,75-krát hodnotu ENK (100 ng/l). 
Koncentrácii nameranej v sedimente zodpovedajú odhadnuté emisie 
765 kg/rok. Množstvo antracénu vo vodnej fáze v ustálenom stave je 
1,48 kg a v sedimente 29,9 kg. Celková hmotnosť v systéme je daná 
ich súčtom, t.j. 31,38 kg. Celková doba zdržania antracénu vo vodnej 
nádrži je približne 359 hodín alebo 15 dní.

Transportné a transformačné procesy sú zoradené podľa klesajúce-
ho významu nasledovne:
Odtok vo vode/plaveninách   669 kg/rok
Transport z vody do sedimentu  120 kg/rok
Transport zo sedimentu do vody  61 kg/rok
Ukladanie do hlbších vrstiev sedimentu 48 kg/rok
Odpar      21 kg/rok
Rozklad vo vode    16 kg/rok
Rozklad v sedimente   11 kg/rok

Kľúčovými procesmi pre antracén v sledovanej nádrži sú odtok 
z nádrže vo vode a v plaveninách a transport z vody do sedimentu. 
Väčšina látky v systéme sa nachádza v sedimente. Asi 90 % ročných 
emisií je transportovaných z nádrže dolu tokom vo vode alebo na čas-
ticiach plavenín.

Modelovanie umožnilo identifikovať 10 prípadov rizika nedosia-
hnutia cieľov kvality životného prostredia, daných hodnotami ENK. 
Výsledky rizikovej analýzy sú uvedené v tabuľke 3. Pre niektoré látky 
kvôli nedostatku monitorovacích údajov nebolo možné potenciálne 
riziko odhaliť, napr. pre naftalén, antracén, DEHP a NP. 

Porovnanie odhadnutých skutočných emisií s maximálnymi prí-
pustnými hodnotami, uvedenými v tabuľke 2, umožňuje odhadnúť 
potrebné zníženie vypúšťania látok [v kg/rok] do jednotlivých vodných 
nádrží tak, aby bol dosiahnutý „dobrý chemický stav“ (tabuľka 4). 
Táto informácia je užitočná najmä pri zvažovaní opatrení na zníženie 
znečistenia vôd prioritnými látkami.

Obrázok 2. Diagram látkovej bilancie antracénu vo vodnej nádrži 
Hričov. Všetky toky sú v kg/rok

Nádrž Riečny 
km NAP ANT FLT BaP BbF+ 

BkF
BP 

+IP DEHP NP

Lipt. Mara 336 36 000 600 340 170 130 8,5 13 500 2 400

Bešeňová 333 3 300 115 115 90 56 4,7 5 550 570

Krpeľany 294 6 800 280 300 245 150 12,5 13 500 1 400

Žilina 257 9 200 350 360 280 170 14 15 500 1 700

Hričov 247 10 400 450 515 500 310 28 31 000 2 850

Nosice 209 14 000 500 510 400 250 20 24 000 2 500

Sĺňava 115 9 200 530 560 440 270 23 25 000 2 650

Kráľová 64 18 600 630 610 480 300 25 29 000 3 100

Tabuľka 2. Odhad maximálnych prípustných emisií prioritných látok [kg/rok] do vodných 
nádrží
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Humánní léčiva jako polutanty životního 
prostředí

Štěpánka Smrčková, Naďa Dolečková, Stanislav Smrček,  
Věra Břichnáčová Habartová

Klíčová slova
voda - nesteroidní antirevmatika - biologická eliminace - fytoreme-
diace - in vitro experiment - SPE/HPLC-UV

Souhrn
Fytoremediace jako proces přesunu, akumulace a eliminace 

xenobiotik v životním prostředí nabízí možnost využití vhod-
ných zelených rostlin jako druhého stupně biologického čištění 
odpadních vod vzhledem k organickým polutantům, jakými 
jsou např. léčiva. V této souvislosti byly nalezeny podmínky 
separace vybraných léčiv z mono- nebo vícekomponentních 
vodných roztoků či z di- komponentních roztoků cílových 
analytů (ibuprofen, naproxen, diklofenak) v kultivačním médiu 
metodou SPE (Oasis HLB). Následné HPLC-UV instrumentální 
stanovení poskytlo za daných experimentálních podmínek 
reprodukovatelné výsledky s dostatečně vysokou účinnos-
tí a vyvinutý postup byl úspěšně aplikován pro stanovení 
cílových analytů v kultivačním médiu po ukončení in vitro 
fytoremediačních experimentů, které prokázaly schopnost 
vybraných kultivarů slunečnice roční (Hellianthus annuus, 
kultivary Belem a Extrasol) eliminovat sledované látky z far-
makoterapeutické skupiny nesteroidních antirevmatik.



Úvod
Jedním z významných primárních zdrojů antropogenního znečiš-

tění životního prostředí je farmaceutický průmysl. Jeho produkty 
jsou cíleně vyvíjeny tak, aby vykazovaly co nejvyšší specifický 
biologický účinek při co nejnižších terapeutických dávkách. Kromě 
toho z farmakokinetického hlediska musí vykazovat také vhodné 
fyzikálně-chemické vlastnosti, např. odpovídající lipofilitu. Některé 
z těchto látek podléhají pouze omezeně enzymovým transforma-
cím. Vzhledem ke svému, byť v nízkých koncentracích, ale kon-
tinuálnímu vstupu do životního prostředí, své biologické aktivitě 
a schopnosti kumulace v ekosystému se ukazují jako potenciálně 
nebezpečné pro vyšší organismy a člověka. 

Pro výrazně pozitivní přínos léčiv ohledně kvality života lidí 
i zvířat nelze předpokládat regulaci jejich výroby či aplikaci legis-
lativních nástrojů. Je tedy potřeba hledat způsoby, jak odstraňovat 
tyto chemikálie z odpadních vod, které patří mezi významné zdroje 
uvedeného znečištění, a stejně tak je důležitý i vývoj spolehlivého, 
ekonomicky a časově nenáročného postupu analytického stanovení 
co nejširší palety těchto organických polutantů.

Vliv léčiv na živé organismy
Studium vlivu nízkých koncentrací léčiv (ng.l-1 až μg.l-1) se dosud 

omezuje především na 17α-ethynylestradiol (syntetický estrogen, 
kontraceptiva) a diklofenak (nesteroidní antirevmatika, NSAIDs) 
[1]. Histologické vyšetření pstruha duhového (Oncorhynchus 
mykiss), který byl 28 dní vystaven účinku diklofenaku, odhalilo 
poškození ledvin, žaber, hepatocytů a úbytek glykogenu v játrech. 
Jako nejnižší koncentrace vyvolávající uvedené nálezy byla sta-
novena hodnota 1 µg.l-1. Na rozdíl od diklofenaku, ibuprofen (100 
µg.l-1) po 42 dnech expozice medaky japonské (Oryzias latipes) 
příčinou podobných následků nebyl [2], což může být zdůvodněno 
množstvím, které v in vitro systému vyvolá 50% inhibici aktivity 
cyklooxygenasy 2 (COX-2). Zástava tvorby cyklooxygenasy zna-

menala u rybek danio pruhované (Danio rerio) poruchy embry-
onálního vývoje, nicméně tento efekt u embrya savců prokázán 
nebyl. Obecně však NSAIDs (ibuprofen, diklofenak a další) ovlivňují 
ovulaci a vývoj savců. Diklofenak aplikovaný nejen jako humánní, 
ale také jako veterinární léčivo zapříčinil masový úhyn necílových 
organismů, kterými jsou sup bengálský (Gyps bengalensis), sup 
indický (Gyps indicus) a sup tenkozobý (Gyps tenuirostris) v Indii, 
Pákistánu, Bangladéši či jižním Nepálu [3]. Přímá souvislost 
mezi reziduálním množstvím diklofenaku a poškozením ledvin byla 
prokázána experimentálně jak po podání per os, tak i po podání 
potravy uměle kontaminované diklofenakem. 

Účinná složka většiny syntetických kontraceptiv 17α-ethynyles-
tradiol v přítomnosti steroidních estrogenů 17β-estradiolu a estronu 
způsobuje zvýšenou tvorbu vitelogeninu u samců ryb, až do té míry, 
že dochází ke změně jejich pohlaví [4-6]. Vitelogenin je bílkovina 
produkovaná jaterními buňkami ryb, obojživelníků, plazů a ptá-
ků. U samic je vitelogenin transportován do vaječníků, kde tvoří 
součást žloutkových proteinů, u samců je hladina endogenních 
estrogenů přirozeně velmi nízká, a tedy produkce vitelogeninu 
minimální. Vlivem estrogenních látek dochází u obou pohlaví ke 
stimulaci tvorby endogenních estrogenů a tímto ke zvýšení hladiny 
vitelogeninu [7]. Reprodukci ryb ovlivňuje 17α-ethynylestradiol 
již v množství 1 ng.l-1 [6]. Zvýšená tvorba vitelogeninu u samců 
střevlí (Pimephales promelas) po přídavku syntetického estrogenu 
v množství 5 až 6 ng.l-1 do povrchové vody izolovaného jezera byla 
prokázána americkými vědci [8].

Množství, v jakém jsou v odpadních vodách opouštějících čistírny 
odpadních vod (ČOV) přítomny metabolit kyseliny acetylsalicy-
lové – salicylová kyselina, diklofenak (oba NSAIDs), propranolol 
(β-blokátor), klofibrová kyselina (hypolipidemikum), karbamazepin 
(antiepileptikum) a fluoxetin (antidepresivum), odpovídá jejich 
nejnižší koncentraci, při které mají již toxický efekt na vodní 
organismy. Maximální hodnota koncentračního rozmezí, v jakém 
se vyskytují v přečištěné odpadní vodě propranolol nebo fluoxetin 
je toxická pro zooplankton a biocenózu stojatých vod [9]. Co se týče 
schopnosti kumulace fluoxetinu a jeho metabolitu (norfluoxetin) 
v mozkové, jaterní a svalové tkáni ryb (slunečnice obecná (Lepomis 
macrochirus), slunečnice tečkovaná (Ictalurus punctatus), okounek 
černoskvrnný (Pomoxis nigromaculatus)), nejvyšší koncentrace 
těchto látek byly nalezeny v mozku (1,58 resp. 8,86 ng.g-1), poněkud 
nižší v játrech (1,34 ng.g-1 (fluoxetin) 10,27 ng.g-1 (norfluoxetin)) 
a nejnižší ve svalovině (0,11 resp. 1,07 ng.g-1). Ryby byly vystaveny 
expozici sledovaných látek v potoce Pecan Creek v severním Texa-
su, USA, zatíženém odtokem ČOV Denton [10].

Míra výskytu léčiv ve vodách
Ohledně přítomnosti léčiv v životním prostředí je pozornost věno-

vána především vodám přitékajícím na ČOV a vodám toto zařízení 
opouštějícím, nicméně rezidua těchto látek, ať už v primární formě 
nebo ve formě jejich metabolitů, byla nalezena i ve vodě podzem-
ní či pitné. Mezi léčiva nalezená v pitné vodě v Německu, Itálii, 
Velké Británii nebo Kanadě patří benzafibrát, gemfibrozil (hypoli-
pidemika), klofibrová kyselina (metabolit fibrátů), karbamazepin 
(antiepileptikum), ibuprofen, diklofenak (oba NSAIDs), fenazon 
a propyfenazon (analgetika) [9]. Do jaké míry budou diskutované 
látky ovlivněny čistírenskými procesy lze na základě jejich chemic-
ké struktury či fyzikálně-chemických vlastností pouze odhadovat. 
V běžných ČOV se při eliminaci uplatňují především hydrofobní 
interakce alifatických a aromatických částí molekul forem výskytu 
léčiv s lipofilní membránou mikroorganismů a s lipofilními částmi 
kalu, dále elektrostatické interakce mezi pozitivně nabitými funkč-
ními skupinami organických látek a negativně nabitým povrchem 
biomasy. Některé z forem výskytu léčiv podlehnou rozkladu na oxid 
uhličitý a vodu, další jsou pouze částečně transformovány díky 
mikrobiální aktivitě aktivovaného kalu, řada z nich však volně 
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prochází a objeví se na odtoku do řeky [11]. Z výsledků mezinárodní 
studie [12] provedené na základě dat ze 113 publikovaných prací 
(1997–únor 2007) plyne, že čistírenským procesům je podrobeno 
nejčastěji 31 látek v pořadí skupin steroidní hormony, nesteroidní 
antirevmatika, antibiotika, hypolipidemika, antiepileptika, β-blo-
kátory, kontrastní látky, dezinfekční prostředky a vasodilatancia. 
Dle tohoto materiálu se obsah např. ibuprofenu, naproxenu 
a diklofenaku v přítoku pohybuje mezi 0,11 až 611 µg.l-1, v odtoku 
pak v rozmezí 0,002 až 33,9 µg.l-1. Souhrn publikovaných výsledků 
[13] stanovení těchto léčiv v letech 2000 až 2006 naznačuje, že 
se jejich množství přitékající na čistírnu odpadní vody pohybuje 
v koncentračním rozsahu 0,050 až 91 µg.l-1, přečištěná odpadní 
voda pak obsahuje tyto látky obvykle v množství mezi 0,02 až 
8,5 µg·l-1. Získaná data se týkají nejen mnohých zemí Evropy 
(Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Řecko, 
Itálie), ale i USA. Costi et al. [14] uvádějí pro obsah ibuprofenu 
v odtoku z čistíren odpadních vod 0,01 až 8,0 µg.l-1 a 0,02 až 12,5 
µg.l-1 pro naproxen. Poněkud širší koncentrační rozmezí (0,002 
až 24,6 µg.l-1) pro obsah ibuprofenu v odtoku z několika čistíren 
odpadních vod uvedli Méndez-Arriaga et al. [15]. Z nemocnic pak 
odtéká ibuprofen v koncentračním rozmezí 1,5 až 151 µg.l-1 [14]. 
Na účinnosti čistírenských procesů a na spotřebě předepisovaných 
i volně prodejných farmaceutických preparátů pak závisí jejich 
obsah v povrchových vodách. V případě uvedených NSAIDs se jed-
ná o koncentrační rozmezí 8,0 ng.l-1 až 1,6 µg.l-1 [14].

Biologické metody eliminace organických látek
Kromě řady fyzikálně-chemických metod eliminace forem výsky-

tu léčiv jakými jsou koagulace, flokulace [16], oxidační procesy 
[16,17,18,19,20], sorpce na různých separačních materiálech 
[16,21,22], reverzní osmóza, nanofiltrace, mikrofiltrace a ultrafiltra-
ce [23], nelze opomenout také biologický stupeň čištění odpadních 
vod, založený na principu přeměny organických látek ve vodě mik-
roorganismy. Biologickými způsoby čištění jsou vegetační čistírny, 
biofiltry, diskové filtry, stabilizační nádrže, aktivační systémy, oxi-
dační příkopy a zemní filtry. Jako druhý stupeň biologického čištění 
odpadních vod lze aplikovat tzv. vegetační kořenové čistírny [24]. 
Princip čištění spočívá v převedení mechanicky předčištěné vody 
zemním ložem, které je osazeno vodními makrofyty. Při průtoku 
vody kořenovou zónou dochází, kromě odstraňování dusíku a fos-
foru, k mikrobiálnímu rozkladu organických látek a fytoremediaci. 
Mezi další vegetační způsoby čištění patří nízko- a vysokozátěžové 
půdní filtry s vegetací, průtočné kanály a žlaby s makrofyty, prů-
točné nádrže s plovoucími nebo vzplývavými vodními rostlinami, 
průtočné žlabové bioeliminátory s řasovými nárosty a přeronové 
plochy na čištění odpadních vod s vegetací.

Fytoremediace je definována jako využití zelených rostlin 
pro přesun akumulaci a odstraňování xenobiotik ze životního 
prostředí [25]. K fytoremediačním technikám patří fytoextrakce, 
fytotransformace (rhizotransformace), fytostabilizace (rhizofiltrace) 
a fytovolatilizace [26]. Co se týče fytoextrakce, jde o přechod xeno-
biotik do kořenového systému rostlin s jejich následnou translokací 
v rostlinné tkáni. Je využitelná jak pro odstraňování organických 
sloučenin, tak i pro kovové ionty. Fytotransformace je metabolický 
proces, kdy je extrahovaná molekula xenobiotika pomocí rostlin-
ných enzymů převedena na molekulu metabolitu a ta je pak zabu-
dována do buněčné struktury (uložena do vakuoly nebo do buněčné 
stěny). Mechanismus fytotransformace organických xenobiotik lze 
rozdělit do 3 kroků. Biotransformace se účastní rostlinné enzymy 
především dehalogenasy, reduktasy, peroxidasy, fenoloxidasy, nit-
rilasy a monooxygenasy označované jako cytochrom P450 s deto-
xikační funkcí účastnící se demethylace, dealkylace, hydroxylace, 
dehalogenace, deaminace a epoxidace. Druhým krokem může být 
konjugace, tj. proces vzniku látek schopných interakce s ligninem, 
průniku do vakuoly či vyloučení zpětným transportem. Poslední 
fáze představuje ukládání rozpustných konjugátů do vakuoly nebo 
nerozpustných konjugátů do buněčné stěny tak, že nerozpustné 
konjugáty reagují s ligninem, pektinem nebo hemicelulózou a takto 
jsou ukotveny v buněčné stěně. Fytostabilizace je definována jako 
proces, který má za úkol zastavit šíření xenobiotik do okolí. Bariéra 
kořenů rostlin může v určitých případech omezit migraci polutan-
tů v půdě, ať už mechanismem kořenové adsorpce či absorpce 
nebo tvorbou nerozpustných forem v důsledku interakce konta-
minantu s kořenovými exsudáty. Podobný proces, který se týká 
dekontaminace znečištěných vod, se nazývá rhizofiltrace. Využívá 
zejména adsorpci xenobiotik z proudící kontaminované vody na 
kořenovém systému rostlin. Ke rhizofiltraci lze využít jak vodní, tak 
i suchozemské rostliny, přičemž suchozemské rostliny ukotvené 
na plovoucích terasách jsou pro odstranění kontaminantů z vody 
díky delšímu a silnějšímu kořenovému systému poněkud účinnější. 
Rhizofiltraci lze provádět v místě kontaminace nebo kontamino-
vanou vodu přivádět k navrženému systému. Oba tyto procesy se 

spíše využívají při manipulaci s kovovými ionty resp. radionuklidy, 
jsou však použitelné i v případech znečištění organickými slouče-
ninami. Fytovolatilizace je proces uvolnění kontaminantu po jeho 
fytoextrakci do atmosféry.

Prezentovaná práce je zaměřena nejen na prozkoumání jedné 
z možností biologické eliminace vybraných léčiv z farmakoterapeu-
tické skupiny NSAIDs (ibuprofen, naproxen, diklofenak), ale také 
na vývoj co nejjednoduššího a pokud možno ekonomicky nená-
ročného postupu separace a kvantitativního stanovení vybraných 
analytů metodou SPE/HPLC-UV s isokratickou elucí.

Experimentální část
Použité chemikálie a přístroje

Použité chemikálie (dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, 
kyselina chlorovodíková, kyselina octová) byly čistoty p.a. (PENTA). 
Dále byla použita organická rozpouštědla methanol, acetonitril 
(pro HPLC, LAB SCAN). Roztoky ibuprofenu (IB) byly připraveny 
z preparátu dodaného firmou ZENTIVA a. s., vodné roztoky sodné 
soli naproxenu (NPX) a sodné soli diklofenaku (DFK) byly při-
praveny z preparátů dodaných firmou Sigma Aldrich. Biologický 
materiál, tj. dva kultivary slunečnice roční (Hellianthus annuus 
cv. Belem, Hellianthus annuus cv. Extrasol), byl poskytnut firmou 
MONSANTO ČR, s.r.o.

K úpravě hodnoty pH byl využit přístroj pH 340/ION (WTW). 
Filtrace kultivačního média byla provedena pomocí filtru ze skle-
něných vláken (GF/C, MANEKO spol. s.r.o.). Separace cílových 
analytů metodou SPE byla prováděna s použitím 26místné odsávací 
linky pro SPE (Supelco). Pro vlastní zkoncentrování byly použity 
polypropylenové SPE kolonky Oasis HLB (225 mg; 60 μm, Waters). 
Ke zvýšení stupně zkoncentrování odpařením elučního roztoku 
bylo použito zařízení TCS-Trockentemperier Systém, Vapotherm, 
(Labor Technik Barkey). Pro odstranění organického rozpouštědla 
z výsledného eluátu byl použit argon 4.8 (Linde). 

Kvantitativní stanovení analytů metodou vysokoúčinné kapa-
linové chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (HPLC-UV) 
bylo provedeno pomocí kapalinového chromatografického systému 
INGOS, vysokotlaké čerpadlo LCP 5020, autosampler LCS 5040, UV 
detektor LCD 5000. Podmínky analýzy byly následující: analytická 
kolona – Reprosil 100 C 18, 5 µm (4 x 250 mm, Watrex), mobilní fáze 
pro IB a NPX – směs methanol/acetonitril/kyselina octová a pro 
DFK směs methanol/voda/dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, 
průtoková rychlost – 1 ml.min-1, objem nástřiku – 20 µl, detekce-
UV (IB) 230 nm, detekce – UV (NPX) 271 nm, detekce – UV (DFK) 
280 nm. Chromatografická data byla zpracována a vyhodnocena 
programem Clarity (Data Apex).

Pracovní postupy
Z preparátu IB, NPX či DFK byl připraven základní roztok 

o hmotnostní koncentraci 200 mg.l-1. Ze základních roztoků byly 
ředěním demineralizovanou vodou získány modelové roztoky v kon-
centračním rozsahu analytu 0,020 až 1,0 mg.l-1. Směsné vodné 
roztoky s obsahem analytů 0,040 či 0,60 mg.l-1 byly připraveny 
ředěním základních roztoků demineralizovanou vodou nebo kul-
tivačním médiem dle Murashiga-Skooga [13].

Příprava in vitro kultur slunečnice roční a fytoextrakční experi-
menty byly provedeny dle postupů rutinně používaných v labora-
toři rostlinných biotransformací na Katedře organické a jaderné 
chemie PřF UK v Praze.

Vysterilizovaná semena byla vnesena do 500 ml Erlenmayero-
vých baněk s 50 ml sterilního kultivačního média. Následovala 
kultivace rostlin při 25 °C s dvanáctihodinovým světelným režimem 
(12 h světlo/12 h tma). Po dosažení jejich optimální velikosti bylo 
stávající kultivační médium odsáto a nahrazeno 50 ml čerstvě 
připraveného média obohaceného o cílové analyty, po opatrném 
promíchání byly rostliny dále kultivovány za výše uvedených pod-
mínek až do ukončení fytoextrakčního procesu. Poté byly rostliny 
vyjmuty, kultivační médium ze čtyřech paralelních fytoremediač-
ních experimentů spojeno a přefiltrováno, pomocí 2 mol.l-1 HCl 
byl upraven parametr pH na hodnotu 2. Následovala separace 
analytů metodou SPE (Oasis HLB). Jako eluční roztok byl použit 
methanol, který byl z výsledného eluátu odpařen a odparek byl 
poté rozpuštěn v definovaném množství mobilní fáze, čímž bylo 
dosaženo prekoncentračního faktoru 100. 

Stanovená hmotnostní koncentrace analytů byla s ohledem 
na stupeň zkoncentrování získána metodou HPLC-UV na základě 
výpočtu z hodnoty plochy píku pomocí kalibrační závislosti odezvy 
detektoru na hmotnostní koncentraci analytu.

Výsledky a diskuse
Pro izolaci a zkoncentrování vybraných analytů z vodného roz-

toku o hodnotě pH 2 nebo 7 byl na základě řady publikovaných 
prací [23,27-40] a s ohledem na doporučený postup stanovení 
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PPCPs, steroidů a hormonů ve vodě, půdě sedimentu a biologickém 
materiálu (EPA 1694) [41] vybrán makroporézní poly(N-vinylpyr-
rolidon-divinylbenzen) kopolymer, tj. hydrofilně-lipofilní sorbent 
označovaný jako Oasis HLB. Jako analytická koncovka byla zvolena 
instrumentální analytická technika HPLC-UV.

V první fázi experimentální činnosti byla zjištěna účinnost sta-
novení vybraných analytů v monokoponentních vodných roztocích 
o koncentračním rozsahu 0,020 až 1,0 mg.l-1 Získané výsledky byly 
dostatečně vysoké i reprodukovatelné (IB ~ 100 %, NPX ~ 78 % 
nezávisle na hodnotě pH analyzovaného roztoku, DFK ~ 73 % 
při pH 2 a ~ 100 % pro pH 7). Dále byl ověřen vyvinutý postup pro 
stanovení cílových analytů ve směsném di- nebo trikomponentním 
vodném roztoku či v kultivačním médiu (Murashige-Skoog) při 
hodnotě pH 2 s objemem elučního činidla 5 ml. Jak je vidět z dat 
uvedených v tabulce 1, výsledky stanovení cílových analytů jsou 
ve všech směsných roztocích v souladu s výsledky výše uvedenými 
(viz monokomponentní vodné roztoky).

V poslední fázi bylo přistoupeno k fytoextrakčním in vitro experi-
mentům s cílem určit účinnost fytoextrakce, tedy míru schopnosti 
dvou kultivarů slunečnice roční odstranit cílové analyty, přičemž 
výsledky byly vyhodnoceny z hlediska závislosti účinnosti fytoe-
xtrakčního procesu na době kultivace, viz obrázek 1.

Z grafického znázornění závislosti účinnosti fytoextrakčního pro-
cesu na čase je pro směs S 1 zřejmé, že již po 8 h kultivace došlo 
k odstranění 80 % počátečního množství NPX a 72 % z počátečního 
množství DFK, poté nastalo výrazné zpomalení. Počáteční rychlá 
kinetika procesu souvisí s adsorpcí analytů především na vlá-
sečnicový kořenový systém s velkou plochou. Po rychlé sorpci 
následovalo vyrovnání koncentrace analytů na povrchu kořenů 
a v kultivačním médiu. Po 8 h lze dále sledovat již pozvolný pokles 
množství analytu v médiu související s extrakcí nebo translokací 
extrahovaného materiálu v rostlinné tkáni. Oba cílové analyty byly 
téměř kompletně odstraněny po 48 h kultivace (NPX z 99 %, DFK 
z 98 %). U kultivaru Hellianthus annuus cv. Extrasol bylo v co do 
složení stejné dikomponentní směsi S2, avšak s počáteční koncen-
trací obou analytů (NPX, DFK) 15 mg·l-1, dosaženo 100% resp. 98% 
účinnosti až po 96 h kultivace. Tato skutečnost dokazuje závislost 
kinetiky fytoextrakce na počátečním obsahu analytů, nikoli rozdíl-
nost fytoextrakční schopnosti použitých kultivarů.

Současně lze pozorovat, že kultivar cv. Extrasol vykazuje vyso-
kou fytoextrakční účinnost pro odstranění NPX ze směsi s IB (S3), 
a to pro oba analyty, zatímco fytoextrakce DFK je přítomností IB 
(S4) výrazně zpomalena, od 3. dne kultivace stagnuje. Za zásadní 
proces je nutno považovat transport spojený se vstupem vody 
do kořenového systému. V tomto případě budou pro vstup analytů 
do kořenové tkáně zcela rozhodujícím faktorem fyzikálně-chemické 
vlastnosti sledovaných látek, rozpustnost a stupeň disociace za 
použitých podmínek. Určitým příspěvkem mohou být i elektro-
nové interakce, tj. vliv záporného náboje disociovatelné molekuly 
a vliv nukleofilního centra tvořeného atomem dusíku v molekule 
DFK. Při interakci IB a DFK v přibližně ekvimolárních koncentra-
cích může dojít k potlačení disociace IB vlivem DFK jako silnější 
kyseliny, IB v elektroneutrální formě je při použitých nízkých 
koncentracích ještě dostatečně rozpustný, aby mohl sledovat 
vodní transport. Vstup DFK do tkání je pak silně omezen interakcí 
záporně nabitého aniontu se záporně nabitými skupinami povrchu 
kořenových buněk. Vzájemnému vlivu ve smyslu acidobazické 

rovnováhy nasvědčuje i poměrná snadnost extrakce obou látek 
z monokomponentních roztoků. Nelze ovšem vyloučit další proce-
sy na rozhraní rostlina-kultivační médium, některé publikované 
výsledky naznačují i vliv metabolismu buňky po symplastickém 
transportu, vyloučit nelze ani možnost transportu jako protiiont 
aktivně transportovaných anorganických iontů. Ačkoliv jsou tyto 
procesy pro návrh fytoremediačních technologií zásadní, nejsou 
dosud zcela jednoznačně popsány.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že vyvinutý postup stanovení cílových 

analytů (IB, NPX, DFK) metodou SPE/HPLC-UV byl úspěšně apli-
kován pro jejich stanovení v kultivačním médiu po sterilních in 
vitro kultivačních experimentech. Získané výsledky naznačují, že 
rostliny slunečnice roční (Hellianthus annuus cv. Belem i Hellian-
thus annuus cv. Extrasol) by byly schopny z předčištěné odpadní 
vody odstranit naproxen i diklofenak poměrně efektivně.

Poděkování: Práce byla provedena za finanční podpory výzkum-
ných záměrů a grantů: MSM 6046137308, MSM 0021620857, 
COST OC044 a COST OC09024.
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Obr. 1. Závislost účinnosti fytoextrakce NPX, DFK, IB z dikom-
ponentních směsí S1 (NPX + DFK; 0,4 mg·l-1) rostlinami 
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15 mg·l-1) rostlinami kultivaru slunečnice seté Hellianthus 
anuus cv. Extrasol na·čase

Tab. 1. Účinnost stanovení IB, NPX a DFK metodou SPE (Oa-
sis HLB)/HPLC-UV ve směsném vodném roztoku a v kultivač-
ním médiu (Murashig-Skoog)

ρ0 [mg·l-1] analyty IB
η [%] NPX  η [%] DFK  η [%]

0,060 / H2O NPX / DFK - 77 78
0,060 / MED NPX / DFK - 70 73
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0,40 / H2O IB / DFK 103 - 75
0,40 / H2O IB / NPX / DFK 103 77 75
0,60 / H2O NPX / DFK - 73 72
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η [%] průměrná účinnost stanovení analytů instrumentální metodou 
SPE/HPLC-UV, η = (ρ/ρ0)·100, průměr ze dvou nezávislých 
stanovení

ρ0 [mg·l-1] připravená hmotnostní koncentrace analytů v modelovém směs-
ném roztoku (0,060 mg·l-1; 0,40 mg·l-1; 0,60 mg·l-1)

MED kultivační médium dle Murashiga-Skooga
- nestanoveno
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Human Pharmaceuticals as Environmental Pollutants 
(Smrčková Š., Dolečková N., Smrček S., Břichnáčová Habar-
tová V.)

Phytoremediation as a process of transport, accumulation 
and elimination of xenobiotics offers possible use of the green 
plants as a second degree of biological cleaning of wastewater 
from organic pollutants, for example medicinal drugs. Within 
this context the conditions were found for the separation 
of the chosen drugs from mono- or multicomponent water 
solutions as well as from dicomponent solutions of chosen 
analytes (ibuprofen, naproxen, diclofenac) in cultivation media 
by SPE method (Oasis HLB). Further HPLC-UV instrumental 
determination afforded reproducible results with sufficiently 
high efficiency under these experimental conditions. The de-
veloped method was successfully applied for determination of 
the target analytes in the cultivation media after phytoreme-
diation’s experiments, which proved the ability of the chosen 
cultivars Hellianthus annuus, cv. Belem and cv. Extrasol to 
eliminate the monitored drugs from pharmacotherapy group 
of non-steroidal antirheumatics.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. května 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Zkusme pochybovat
Úvod

Začnu ze široka: Jeden z přednášejících, RNDr. Vykydal, na 
semináři Úběžníky 2010, který se uskutečnil v lednu v Kobylí, při-
pomněl příběh o Galileovi. Byl to zvláštní patron. Provokoval a dělal 
věci, které se dělat neslušelo. Například pověsil do kopule slavného 
pisánského dómu dlouhatánské kyvadlo a z trajektorie jeho pohybu 
určil, že se Země točí. Všichni víme, že ho to málem přivedlo na 
hranici pro kacíře. A to přesto, že mohl svá tvrzení dokázat! Jindy 
si Galileo vylezl na šikmou věž v Pise a začal odtud házet různé 
předměty. Nebyl chuligán ani nechtěl někoho trefit, ale chtěl si 
prakticky ověřit jedno tvrzení z Aristotelovy Fyziky. Zrovna při tom 
Galileo zjistil, že Aristoteles se pěkně seknul, když tvrdil, že čím je 
těleso těžší, tím padá k zemi rychleji. A co když se Aristoteles mýlil 
i v jiných věcech? Galileo začal prověřovat jedno Aristotelovo tvrzení 
po druhém a svými pokusy dokázal, že Aristoteles se mýlil docela 
často. Galileo je proto pokládán za otce moderní fyziky. K němu se 
později přidal Isaac Newton, kterému prý spadlo jablko na hlavu 
a přivedlo ho k myšlence gravitace, a ještě později Albert Einstein, 
který se nechtěl smířit s tím, že pohyb Merkuru se o pár vteřin roz-
chází s tím, co předpokládá klasická teorie gravitace, a tak vznikla 
teorie relativity. Tihle tři pánové postupně měnili náš názor na svět 
kolem nás - říká se tomu změna vědeckého paradigmatu. 

Jak se taková změna dělá? Obvykle se začne právě tím, co udě-
lal Galileo: o věcech považovaných za nezpochybnitelnou pravdu, 
o nichž normální člověk neuvažuje, začne nějaký šťoural pochybovat 
a ptát se. Třeba tak, zda se neřítíme do slepých uliček, zvláště když 
nás tam směrují lobby skupiny? Připomeňme šílené krávy, prasečí 
chřipky, pitnou vodu v plastových lahvích… 

Proč, když se takové jevy objevují obecně, proč si myslíme, že 
tomu tak není ve vodním hospodářství? Ti, kteří si to nemyslí, se 
sešli v lednu 2010 v Kobylí na Moravě na akci nazvané Úběžníky, 
aby se navzájem rozdělili o své znalosti, pochybnosti a povykládali si 
o otázkách, které si kladou. Ukazuje se, že odborníci z různých oborů 
mívají různé priority, často protichůdné. Shodují se však v tom, že je 
třeba změnit náhled na vodu. Téma setkání bylo úmyslně pojato hodně 
zeširoka proto, aby se setkaly myšlenky z různých oblastí, které sice 
na sebe navazují, avšak každá se ubírá svým specifickým směrem, 
někdy bez toho, aby akceptovala priority navazující oblasti, často ani 
o těchto prioritách navzájem různé skupiny vodohospodářů nevědí. 
Takové setkání a konfrontace různých pohledů, například biologa 
s chemikem nebo hydraulikem, má předpoklady objevit některé 
díry v paradigmatech jednotlivých oborů. (I když slovo paradigma 
je tak trochu v tomto smyslu nadnesené). Byla by škoda nepodělit 
se o názory účastníků semináře, o jakých paradigmatech by měli 
vodohospodáři, a nejen oni, pochybovat

„Paradigma“ ceny vody
Úvahy o možnostech čištění vody končí až podezřele často slovy: 

„Ale na to MY nebudeme mít, abychom ji vyčistili tak, jak si VY 
představujete“. Vychází se z toho, že dnes se na čištění vydává určitý 
podíl společenské produkce a další zvyšování tohoto podílu se zdá 
neúnosné (pro hrubou představu: deklarujeme, že chceme dát 5 %, 
a dáváme 2 % z příjmu). Stačí však připomenout Barcelonu, která 
před pár lety loděmi dovážela pitnou vodu z Marseille. Nebo zajeďme 
do zemí s nedostatkem vody (mezi něž za nějakou dobu můžeme pat-
řit také) nebo zkusme vypnout na pár dní dodávku vody vodovodem 
a prokázat statisticky vztah mezi zdravím a kvalitou vody. Najednou 
bude hranice pro vnímání únosnosti ceny vody úplně jinde. Třeba 
pak rádi dáme i 10 %. (Jak říká klasik: „Lidé často neznají hodnotu 
toho, co používají“). A peníze budou. 

„Paradigma“ významu jednotlivých nutrientů  
v povrchových vodách

Mluvíme především o dusíku (N) a fosforu (P). Jako daleko větší 
nebezpečí byl a stále je vnímán dusík, viz implikace: dusičnany 
– kojenci – methanoglobie (i když se později ukázalo, že ani pit-
ná voda obsahující více než 15 a méně než 50 mg/l dusičnanů 
zdravé kojence neohrožuje). Podrobnějším pohledem na stav toků 
a problematiku trofizace vod lze prokázat, že je všechno trochu 
(tedy vlastně podstatně) jinak. Zatímco voda v tocích splňuje 
i bez dalších opatření skoro všude požadavky na obsah dusíku 
a pro použití vod k produkci vody pitné, fosfor představuje díky 
následné trofizaci, množení cyanobakterií a produkci cyanotoxinů 
daleko vyšší zdravotní riziko. Přesto jsou stále všechny předpisy 
nastaveny tak, aby byl přednostně odstraňován dusík. Proto se na 
ČOV projektují a staví co největší nádrže a dodávají speciální tech-
nologie na denitrifikaci vyžadující i vysoké provozní náklady. Otáz-
kou je a bude, jestli prostředky věnované na „zbytečně precizní“ 
odstraňování dusíku nechybí někde jinde. Třeba na odstraňování 
fosforu, kde imisní hodnoty jsou dnes nastaveny o řád výše, než 
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by potřebovala povrchová voda, aby nesofizovala. 
Zdůvodnění k tomu je obligátní – nižší požadované 
hodnoty P by vedly k neúnosnému navýšení ceny 
vody, přičemž mnohem dražší opatření na odstra-
nění dusíku se realizují. Což nechávám dále beze 
slov. Nejhorší je, že do takového chování nás tlačí 
i předpisy EU. To indikuje, že setrvačnost v hlavách 
těch, co rozhodují, je značná.

„Paradigma“ pohledu na odpadní vodu  
jako na odpad

Je pravdou, že toto paradigma se již pomalu mění. 
Dokonce i terminologicky – odpadní voda není odpad-
ní, ale „použitá“ nebo „braná“ či „určená k dalšímu 
využití“ – i když zatím většinou jen teoreticky - jako 
zdroj nutrientů a energie. V praxi však pořád ještě 
přežívá starý pohled – hlavní je vyčistit vodu. Z nového 
úhlu pohledu je třeba taková klasická aktivace pří-
kladem plýtvání energií a surovinou – vynakládám 
energii (pohon dmychadel) na to, abych z koloběhu 
v přírodě odstranil organické látky a dusík a abych 
tak snížil množství potenciálně využitelné energie. 
Uspořádání budoucích ČOV předpokládá co největ-
ší využití surovin v odpadních vodách obsažených. 
Logickou představou je mechanicky odstranit z vody 
co nejvíce organických látek a živin, tím získat zdroj 
pro výrobu energie a živin a takto předčištěnou vodu 
dočistit s co nejmenšími náklady (případně na úroveň 
pro její znovupoužití). Příklady možného schématu 
ČOV byly již veřejnosti několikrát představeny (obr. 1 
a 2). Setrvačnost je a bude také v tomto případě znač-
ná. Debata se vedla také o fosforu a jeho znovuvyužití 
– ukazuje se, že je jen otázkou času, kdy i pohled na 
náklady na znovuzískávání fosforu z odpadních vod 
se budou měnit s jeho úbytkem v koloběhu živin 
a růstem jeho ceny na světových trzích.

„Paradigma“ pohledu na odvádění  
srážkových vod

Také v této oblasti se už přiznává, že ledacos, 
co bylo bráno jako samozřejmost, je proti přírodě. 
Přehodnocujeme nazírání na to, co se srážkovými 
vodami. Ukazuje se, že množství zadržené vody 
v přírodě má spoustu dalších pozitivních důsledků. 
A tak od požadavků na to, aby vody byly co nejrych-
leji odvedeny z území, jsme přešli na druhou stranu 
a požadujeme, aby vody byly co nejvíce zachyceny 
a co nejvíce zpomalen jejich odtok (obr. 3). Mění se 
pohled na odvodnění urbanizovaných území. Dokonce za obrovské 
prostředky opět kroutíme řekami, zřizujeme bažiny a vracíme přírodu 
tam, kde byla před desítkami let. Tam, kde byla, než si vyzkoušela 
tuto námi draze zaplacenou slepou uličku.

Odlučovače lehkých kapalin – „paradigma“ ignorance
Nějak stále nemůžu pochopit, že i přesto, že již více než 10 roků 

upozorňujeme na to, že úřady požadují nesmysly a firmy je pak nabízí, 
se stále setkáváme s nesmysly v rozhodnutích. Stačí se jen podívat do 
kterékoliv knížky chemie na tabulku rozpustnosti uhlovodíků – roz-
pustnost C10-C40 je v mg/l, ne v desetinách miligramu. Tj. požadovat 
hodnoty 0,2 nebo dokonce 0,05 je zjevný nesmysl, přesto ho stále 
nacházíme ve stovkách vodoprávních rozhodnutí. Proto, abychom se 
vyvarovali i aristotelovského věření v napsané, nechali jsme si udělat 
rozpustnost u řady vzorků znečištěných vod a ...a dokonce i zkušební 
kapalina (lehký topný olej) má v čisté vodě rozpustnost v mg/l.

Co říci na závěr?
Nejhorší na tom však je, že máme sklon nová paradigmata dále 

vytvářet a dnešní technické možnosti šíření informací tuto možnost 
podporují. Nové nadějné objevy se totiž rychle transformují na zboží 
a i když se následně zjistí, že ne všechno funguje univerzálně, džin 
je z lahve venku a je těžké ho zahnat zpět. Argumenty pro (zbož-
ná přání) a emoce jsou silnější než naměřené hodnoty a rozum. 
Vedle spontánně vzniklých paradigmat existují názory, které byly 
vytvořeny od začátku na základě úmyslně vypouštěné dezinformace 
s cílem získat nějakou výhodu nebo někoho podvést.

Někdy se názory a pohledy mění na základě vývoje. Technologie 
se vyvíjí, více používá, a tak je jasné, že její cena klesá a její tech-
nické parametry se zlepšují. Tento vývoj můžeme sledovat např. 
u membránových procesů, kdy cena zařízení s MBR se již u čistíren 
kolem 500 EO blíží cenám klasických technologií – navíc vyčištěnou 
vodu je možné recirkulovat. V případě recirkulace je pak ekonomika 
jednoznačná. Přesto je zřejmé, že i tady bude nějaký čas trvat, než 
se většina přesvědčí o vhodnosti této technologie. Na druhé straně 
je zřejmé, že se seriózními zařízeními se povezou i řešení založená 
na zbožných přáních, a tak nemůžeme šmahem zazlívat někomu, 
že hned neuvěří novince, dokonce je to i dobře.

A tak zkusme pochybovat, vylezme si na věž a hoďme si tím 
kamenem jako Galileo, no a když budeme na té věži, pokusme se 
podívat škvírou mezi reklamními bannery za první kopec… Můžeme 
si tím ušetřit třeba i pár miliard…

Děkuji všem účastníkům setkání „Úběžníky 2010“ za příspěvky 
a diskuzi k tématům a věřím, že se zase na takovou akci budou 
rádi vracet.

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

Tuřanka 1
627 00 Brno

e-mail: ploteny@asio.cz

Obr. 1. Schéma anaerobní ČOV budoucnosti (Dohanyos)

Obr. 2. Schéma aerobní ČOV budoucnosti (Holba)

Obr. 3. Příklad erozí poškozeného vodního toku (foto Stránský)
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Stanovení vybraných léčiv ve vodách 
technikou LC/MS/MS

Lumír Kule, Pavla Babková, Milan Koželuh
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Souhrn
Článek představuje analytickou metodu pro selektivní 

určování farmak ve vodě. Metoda je založena na kapalinové 
chromatografii LC/MS/MS. V článku jsou představeny reálné 
výsleky z měření vzorků povrchových vod na některých pro-
filech povodí Vltavy.

1. Úvod
Technika kapalinové chromatografie s detektorem umožňujícím 

násobnou hmotnostní detekci (LC/MS/MS) patří mezi nejmladší 
analytické techniky a zároveň mezi metody s dynamickým vývojem. 
Tato technika se dosud používala převážně ve farmaceutických 
společnostech, nyní se však stále více rozšiřuje do oblasti sledo-
vání kvality vod [1]. Hlavním důvodem tohoto trendu je nutnost 
sledování nových typů organických látek, např. léčiv, hormonů, 
silně polárních pesticidů, které je často nemožné stanovit jinou 
analytickou technikou [2,3,4]. Kromě uvedených skupin analytů lze 
touto technikou stanovit i široký rozsah již sledovaných látek, jako 
jsou např. triazinové herbicidy, fenoxyalkánové kyseliny, deriváty 
kyseliny močové, chlorované fenoly a mnoho dalších. V současnosti 
jsou na trhu nejčastěji prodávané systémy s trojitým kvadrupólem, 
systémy pracující na principu iontové pasti a systémy TOF (time of 
flight). Mezi hlavní výhody techniky LC/MS/MS patří vysoká citli-
vost a zároveň velká selektivita stanovení. Mezi „klasické“ techniky 
předúpravy vodných vzorků patří např. extrakce kapalina-kapalina 
nebo extrakce na tuhou fázi (SPE). Díky vysoké citlivosti MSD lze 
však v této technice využít i přímý nástřik nezakoncentrovaného 
a nečištěného vodného vzorku a přitom dosáhnout srovnatel-
ných mezí stanovitelnosti (jednotky - desítky ng/l). Jednoduchá 
předúprava vzorku zaručuje velkou úsporu času i materiálového 
vybavení a zároveň je možné stanovit i silně polární a nestabilní 
látky, které se jen velmi obtížně extrahují.

Tato práce se zabývá stanovením třech analytů ze skupiny léčiv, 
které byly od začátku roku 2009 zahrnuty do provozního monito-
ringu povrchových vod Povodí Vltavy, metodou přímého nástřiku 
vodného vzorku. Jedná se o Ibuprofen, Diclofenac a Karbamazepin 
(viz schéma 1), které patří mezi nejčastěji užívaná léčiva [5]. Tyto 
látky se dostávají do vodního ekosystému především z čistíren 
odpadních vod, protože se nedají zcela odstranit běžnými způsoby 
čištění odpadních vod.

Ibuprofen: Toto léčivo patří do skupiny antiflogistika, analge-
tika a antipyretika. Užívá se při mírných a středních bolestech 
různého původu (především bolesti kloubů, svalů, zubů, hlavy 
a menstruační bolesti), zvýšené teplotě a při zánětech. Prodává 
se pod různými komerčními názvy, např. Apo-Ibuprofen, Brufen, 
Dolgit, Ibalgin, Nurofen aj.

Diclofenac: Tento lék patří do skupiny antiflogistika, antirev-
matika a analgetika. Používá se ve formě sodných nebo draselných 
solí při léčbě bolestivých poúrazových a pooperačních stavů s pro-
jevy otoku či zánětu, bolestí zad a bolestí při menstruaci. Dále se 
používá při akutních i chronických zánětech kloubů a měkkých 
tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, otoky a kloubní 
ztuhlostí. Prodává se pod různými komerčními názvy, např. Volta-
ren, Voltarol, Diclon, Difen, Voveran, Dicloflex aj.

Karbamazepin: Toto léčivo patří do skupiny antiepileptika 
a antineuralgika. Požívá se k léčbě epilepsie, bolestí v oblasti 
obličeje (trojklaný nerv) a bolestivých křečových stavů různého 
původu (např. bolesti nervů při cukrovce nebo roztroušené skle-
roze). Používá se i k prevenci epileptických záchvatů při odvykací 

léčbě závislosti na alkoholu a k léčbě bipolární afektivní poruchy. 
Prodává se pod různými komerčními názvy, např. Timonil, Neu-
rotol, Finlepsin aj.

2. Experimentální část
2.1. Použité zařízení

Pro stanovení uvedených analytů používáme systém kapa-
linového chromatografu Agilent 1200 Series RRLC s binárním 
vysokotlakým gradientem (obr. 1) a detektor Agilent 6410 Triple 
Quadrupole se dvěma hyperbolickými kvadrupóly mezi kterými je 
umístěná hexapólová kolizní cela (obr. 2). Jako reakční plyn se 
používá dusík o čistotě ECD. Zdrojem sušícího plynu je generátor 
dusíku Peak Scientific N110DR. Možné ionizační techniky jsou 
ESI+, ESI-, APCI+ a APCI-. Rychlost scanu je > 5 200 amu/s. 
Systém umožňuje přímý nástřik vzorku až do objemu 1 500 μl, 
tlakový limit je 600 bar.

Schéma 1

Obr. 1. Kapalinový chromatogram 1200 Series RRLC s detek-
torem 6410 Triple Quadrupole

Obr. 2. Schéma hmotnostního analyzátoru Triple Quadrupole 
6410 Agilent Technologies

2.2. Analýza vzorků vod metodou LC/MS/MS
Předúprava vzorků: Vzorky povrchových vod pro stanovení 

léčiv se odebírají do hnědých skleněných vzorkovnic a konzervují 
zamražením. Předúprava vzorků vod spočívá pouze v odstředění 
5 minut při 3 500 ot/min. Poté následuje už jen úprava pH přídav-
kem konc. kys. octové (v případě měření v ESI- pH ≤ 3) a přídavek 
směsi vnitřních standardů.

Ibuprofen a Diclofenac se stanovuje přímým nástřikem 1 000 μl 
vodného vzorku, který obsahuje 5 % metanolu (přídavek ve formě 
směsného roztoku vnitřních standardů) při použití ionizace ESI-. 
Meze stanovitelnosti pro Ibuprofen a Diclofenac jsou 50 ng/l. 
Rozšířená nejistota při použítí koeficientu k = 2 je pro Ibuprofen 
35 % a pro Diclofenac 30 %.
Parametry LC:
kolona: Zorbax Eclipse-XDB 4,6 x 100 mm, Ø částic 3,5 μm
mobilní fáze: 
A: voda + 0,05% kys. octové
B: metanol + 0,05% kys. octové
průtok MF: 0,25 ml/min
gradientový program: čas (min.) % B
    2,0  5
    2,1  50
    9,0  100
    14,0  100
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Karbamazepin se stanovuje přímým nástřikem 500 μl vodného 
vzorku, který obsahuje 5 % metanolu (přídavek ve formě směs-
ného roztoku vnitřních standardů) při použití ionizace ESI+. Mez 
stanovitelnosti pro Karbamazepin je 20 ng/l. Rozšířená nejistota 
při použítí koeficientu k = 2 je 25 %.
Parametry LC:
kolona: Zorbax Eclipse-XDB 4,6 x 50 mm, Ø částic 1,8 μm
mobilní fáze:
A: voda + 0,1% kys. mravenčí + 5 mM mravenčanu amonného
B: metanol + 0,1% kys. mravenčí + 5 mM mravenčanu amonného
průtok MF: 0,25 ml/min
gradientový program: čas (min.) % B
    0,2  5 
    1,0  30
    8,0  60
    13,0  100
    16,0  100
    16,1  5

3. Výsledky a diskuse
Metoda LC/MS/MS pro stanovení Karbamazepinu, Diclofena-

cu a Ibuprofenu při použití ionizace ESI+ a ESI- byla vytvořena 
a zvalidována v druhé polovině roku 2008 a v dubnu 2009 byla 
akreditována u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Uvedená 
léčiva jsou stanovována v rámci provozního monitoringu povrcho-
vých vod Povodí Vltavy od ledna 2009 na 31 vybraných odběrových 
místech – profilech. V grafech na obr. 3 je uveden celkový výskyt 
pozitivních nálezů těchto léčiv v období leden–květen 2009 vyjá-
dřený v %. Obecně se dá říci, že největší nálezy jsou pravidelně 
nalézány na profilech pod velkými čistírnami odpadních vod, což 
samozřejmě souvisí s užíváním těchto léčiv a jejich splachy do 
odpadních vod.

V případě Diclofenacu bylo 53 % nálezů pod mezí stanovitelnosti 
(50 ng/l). V intervalu 50–99 ng/l bylo 22 % nálezů, zatímco v inter-
valu 100-999 bylo 24 % nálezů. Pozitivní nálezy větší než 1 000 ng/l 
tvořily 1 %. Nejvyšší pozitivní nález 1 700 ng/l byl nalezen na profilu 

Obr. 3. Nálezy léčiv v povrchových vodách Povodí Vltavy 
(ng/l)

Obr. 4. Nálezy léčiv v povrchových vodách na vybraných pro-
filech (ng/l)
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Mže-Stříbro 12. 5. 2009 (viz tabulka 1 a obr. 4).
U Ibuprofenu bylo pod mezí stanovitelnosti (50 ng/l) jen 36 % 

nálezů. V intervalu 50–99 ng/l bylo 28 % nálezů, zatímco v interva-
lu 100–999 bylo 35 % nálezů. Pozitivní nálezy větší než 1 000 ng/l 
tvořily 1%. Nejvyšší pozitivní nález 10 000 ng/l byl nalezen na 
profilu Zákolanský potok – Kralupy 11. 5. 2009 (viz tabulka 1 
a obr. 4).

Nálezy Karbamazepinu byly v 39 % pod mezí stanovitelnosti 
(20 ng/l). V intervalu 50–99 ng/l bylo 49 % nálezů, zatímco 
v intervalu 100–999 bylo 12 % nálezů. Pozitivní nálezy větší než 
1 000 ng/l nebyly nalezeny. Nejvyšší pozitivní nález 450 ng/l byl 
nalezen na profilu Zákolanský potok – Kralupy 4. 2. 2009 (viz 
tabulka 1 a obr. 4).

V tabulce 2 a na obrázku 4 jsou uvedeny nálezy těchto léčiv 
na vybraných profilech Povodí Vltavy. Z těchto měření je vidět 
v některých případech relativně velký rozptyl pozitivních nálezů 
těchto léčiv v uvedených lokalitách, který může souviset s režimem 
vypouštění vyčištěných odpadních vod. Zatím bylo bohužel 
naměřeno příliš málo dat na kvalifikované vyloučení odlehlých 
hodnot. Výše uvedená léčiva jsou látky semipolární a dá se proto 
předpokládat jejich částečná sorpce na pevných částicích v tocích 
(sedimenty, plaveniny, biologické materiály apod.). Bylo by proto 
do budoucna velice zajímavé stanovovat uvedená léčiva i v pevných 
materiálech. 

Při měření metodou přímého nástřiku velkého objemu vzorku 
bylo prokázáno, že běžné povrchové vody není nutné před analý-
zou filtrovat, ale stačí provést odstředění vzorku (je však nutné 
používat on-line předfiltry pro ochranu LC kolony). Při analýze 
přímým nástřikem velkého objemu vzorku však dochází ke zhoršení 
rozlišení a snížení životnosti dané kolony.

4. Závěr
V této práci byla ověřena možnost stanovení léčiv Karbamazepin, 

Diclofenac a Ibuprofen metodou LC/MS/MS při použití přímého 
nástřiku velkého objemu vodného vzorku a zhodnoceny nálezy 
těchto léčiv v povrchových vodách Povodí Vltavy. Byl zjištěn velmi 
četný výskyt těchto látek v povrchových vodách v řádu desítek až 
stovek ng/l.

Metoda přímého nástřiku má bezpochyby mnoho významných 
výhod (úspora pracovní síly, času a chemikálií, možnost stano-
vit i silně polární a málo stabilní látky, které se nedají stanovit 
předúpravou pomocí SPE). Na druhou stranu má metoda nástřiku 
velkého objemu nečištěného vzorku nevýhody v horším rozlišení 
(větší šířce píků), delší analýze a kratší životnosti kolony. 
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Analytical method for determination of selected pharmaceu-
ticals in water samples is presented. Method is based on liquid 
chromatography with MS/MS detection and direct injection 
of water sample into apparatus. Results for real samples of 
surface water in some measuring profiles of Vltava tributaries 
are discussed.

Profil Datum Ibuprofen Diclofenac Karbamazepin Profil Datum Ibuprofen Diclofenac Karbamazepin

Mže
Stříbro pod

leden 09 0 71 0

Zákolanský potok
Kralupy

leden 09 890 380 350
únor 09 100 58 29 únor 09 710 430 450

březen 09 81 170 0 březen 09 450 390 300
duben 09 55 140 0 duben 09 310 180 320
květen 09 56 1700 0 květen 09 10000 370 420

Tabulka 1. Nálezy léčiv v povrchových vodách na vybraných profilech (ng/l)

Profil Ddatum Ibuprofen Diclofenac Karbamazepin Profil Datum Ibuprofen Diclofenac Karbamazepin

Rakovnický
 potok
Dolní 

Chlum

leden 09 230 330 160

Berounka
Bukovec

leden 09 110 720 46
únor 09 350 200 170 únor 09 160 110 52

březen 09 220 170 90 březen 09 89 0 0
duben 09 66 190 150 duben 09 57 0 0
květen 09 0 81 59 květen 09 67 54 32

Tabulka 2. Nálezy léčiv v povrchových vodách na vybraných profilech (ng/l)
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Závery
QWASi model umožňuje pomerne jednodu-

cho simulovať správanie sa chemických látok 
v útvaroch povrchovej vody. Model má mierne 
nároky na vstupné údaje a po použití modelu 
pre jednu látku v zvolenom systéme je po-
merne jednoduché testovať osud iných látok 
v tom istom systéme. Nedostatok niektorých 
dôležitých hydrologických a limnologických 
údajov pre modelované vodné nádrže (napr. 
rýchlosti depozície sedimentov, rýchlosti ich 
resuspenzie a zanášania) však komplikuje 
situáciu a môže spôsobovať odchýlku modelu 
od reality.

Koncentrácie a množstvá perzistentných 
chemických látok ako sú PAH, sú kontrolo-
vané rýchlou advekciou v riečnom systéme. 
V závislosti od modelovaného úseku na rieke 
však vysoké rýchlosti depozície do sedimentu 
znižujú straty advekciou a zvyšujú koncen-
trácie v sedimente. Výmena látky medzi sedi-
mentom a vodou je sprostredkovaná hlavne 
pohybom pevných častíc plavenín, na ktoré 
sú látky sorbované, udržuje látky v systéme 
dlhšie, než predpovedá ich doba zdržania 
vo vode. Model naznačuje, že dôležitosť se-
dimentov ako zdroja znečistenia prioritnými 
látkami závisí od rýchlosti ich permanentného 
odstránenia zo systému (zanášaním alebo 
rozkladom), od tendencie látky vrátiť sa zo 
sedimentu do vody a od proporcie látky, ktorá 
sa vráti naspäť do sedimentu po jej uvoľnení. 
Výsledky tejto štúdie zdôrazňujú význam 
výmeny látok medzi vodou a sedimentom 
sprostredkovane pohybom suspendovaných častíc, dokonca aj pre 
menej hydrofóbne látky, akými sú naftalén alebo nonylfenol.

Pre labilné látky ako naftalén, DEHP a nonylfenol, kritickými faktor-
mi, ktoré ovplyvňujú ich osud, sú rýchlosti ich transformácie, ktoré 
sú zriedka známe v životnom prostredí.

Výsledky štúdie naznačujú potrebu kontroly špecifických zdrojov 
znečistenia, aby sa znížili lokálne emisie prioritných látok, napr. an-
tracénu, fluoranténu, benzo[g,h,i]-perylénu a indeno(2,3-cd)-pyrénu 
do vodnej nádrže Hričov, DEHP do vodných nádrží Krpeľany a Kráľová 
a v  niektorých ďalších prípadoch. Potrebné ročné zníženie emisií bolo 
odhadnuté na základe kritéria dosiahnutia dobrého chemického stavu 
pre sledované látky v sledovaných vodných útvaroch podľa Smernice 
o environmentálnych normách kvality [10].

Doba zdržania látok v sedimente je pomerne dlhá (až niekoľko ro-
kov) v porovnaní s veľmi krátkou dobou zdržania vo vodnom stĺpci 
(niekoľko dní až týždňov). Ak sa emisie znížia, systém nezareaguje na 
túto zmenu okamžite, ale koncentrácia hydrofóbnych látok v systéme 
sa bude postupne znižovať v časovom horizonte až niekoľkých rokov. 
Dá sa ale argumentovať, že pre sledované prioritné látky nie je veľmi 
vhodné použiť bagrovanie sedimentov ako nástroja na ich remediáciu. 
Prirodzené remediačné procesy pravdepodobne účinkujú na zníženie 
koncentrácie prioritných látok v podobnom časovom horizonte, ako 
je čas potrebný na návrh a implementáciu programu remediačného 
bagrovania. Treba brať na zreteľ aj to, že ak sa neznížia emisie a vykoná 
sa bagrovanie, systém sa pomerne rýchlo rekontaminuje do rovnakého 
stavu, v akom bol pred začatím remediácie.

Výsledky tejto štúdie identifikujú približné emisie prioritných látok 
do Váhu a predstavujú podklad pre ďalšiu identifikáciu a kvantifiká-
ciu ich špecifických zdrojov s cieľom navrhnúť program opatrení na 
zníženie znečistenia.
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Nádrž Riečny 
km NAP ANT FLT BaP Bb+ 

BkF
BP+
 IP DEHP NP

Lipt. Mara 336

Bešeňová 333

Krpeľany 294 2500

Žilina 257 6

Hričov 247 315 605 69

Nosice 209 60 46

Sĺňava 115 21

Kráľová 64 9 10500

Tabuľka 4. Odhad potrebného zníženia vypúšťania [kg/rok] do nádrží, v ktorých bolo iden-
tifikované riziko, že prioritné látky prekračujú ENK

Nádrž Riečny 
km NAP ANT FLT BaP BbF+ 

BkF
BP+ 
 IP DEHP NP

Lipt. Mara 336 n.d. n.d. OK OK OK OK n.d. n.d.

Bešeňová 333 n.d. n.d. OK OK OK OK n.d. n.d.

Krpeľany 294 OK OK OK OK OK OK R n.d.

Žilina 257 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. R OK n.d.

Hričov 247 n.d. R R n.d. n.d. R OK n.d.

Nosice 209 n.d. n.d. R OK OK R n.d. n.d.

Sĺňava 115 n.d. n.d. OK OK OK R n.d. n.d.

Kráľová 64 n.d. n.d. OK OK OK R R n.d.

n.d. – chýbajú údaje z monitorovania pre sediment
OK – koncentrácie v sedimente v ustálenom stave zodpovedajú odhadnutým koncentráciám vo vode, 
ktoré neprekračujú hodnoty ENK
R (RiZiKO) – koncentrácie v sedimente v ustálenom stave zodpovedajú odhadnutým koncentráciám vo 
vode, ktoré pravdepodobne prekračujú hodnoty ENK

Tabuľka 3. Identifikácia vodných útvarov, kde QWASI model naznačuje riziko, že prioritné 
látky prekračujú ENK
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The QWASI model of chemical fate and transport of organic pol-
lutants, was used to examine the behaviour of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and nonyl-
phenol (NP) in the case study river basin of the Váh river, a major 
tributary to the river Danube in Slovakia. The model was used to 
predict the status of organic pollution without knowing the actual 
loadings/emissions. Instead, the model was used to “back-calcula-
te” total loadings to individual large water reservoirs/dams in the 
river basin. Chemical behaviour depends on the characteristics of 
the individual water reservoirs and physical-chemical properties 

of chemicals. Short water residence times of less than a week to 
several months result in chemicals being advected, unless subject 
to other, more rapid processes. In water reservoirs, rapid rates of 
sediment deposition and resuspension retard losses by advection of 
persistent chemicals such as PAHs and DEHP. Overall, behaviour in 
reservoirs is dominated by sediment-water exchange. The effect of 
various factors on chemical status in the Váh river basin is analysed 
and remedial actions are recommended.

RNDr. Jan Květ, CSc.
mokřadní a rostlinný ekolog

Doktor Květ byl v roce 2008 oceněn „Ram-
sarským vyznamenáním za své zásluhy 

o ochranu a rozumné využívání mokřadů“, 
jak se praví na diplomu, který mu byl předan 
během konference smluvních stran Ramsar-
ské úmluvy 28. října 2008 v jihokorejském 
Čangvonu. I bez tohoto ocenění jsou jeho 
zásluhy na ochraně mokřadů, které byly 
dlouhá léta považovány za něco nepotřebné-
ho, ba škodlivého, ač se nyní ukazuje jejich 
nenahraditelná funkce v životním prostředí, 
dostatečně velké, aby ho bylo možné řadit 
mezi osobnosti v oblasti ochrany vod. 

Jak jste se k oboru ekologie mokřadů 
dostal?

Má cesta k ekologii mokřadů měla četné 
peripetie a odbočky a dosud je má, což však 
nepovažuji za špatné.

Mé první odborné setkání s mokřady 
a jejich vegetací se událo při mých univer-
zitních studiích fyziologie rostlin na Uni-
verzitě Karlově (1951–56), kdy tématem mé 
diplomky bylo „Biologické působení rašeli-
ny a rašeliníků“. Po studiích jsem v Geobo-
tanické laboratoři (od r. 1962 Botanickém 
ústavu) ČSAV v Průhonicích pracoval 
zejména v lesích a v r. 1964 obhájil kandidátskou práci o produkční 
ekologii lesního bylinného patra. Od té doby mi zůstala produkční 
ekologie jako má hlavní specializace. Produkční ekologii přitom pojí-
mám široce: zajímá mne nejen primární produkce, ale i vodní provoz 
a bilance vody, uhlíku a minerálních živin v rostlinstvu a projekce 
produkčně ekologických vztahů do dynamiky vegetace. Při výzkumu 
v Mezinárodním biologickém programu (international Biological Pro-
gramme, iBP, 1965–74) jsem produkčně ekologický přístup uplatňoval 
nejprve na porostech rákosu, orobince a dalších mokřadních rostlin, 
až se můj pracovní zájem postupně rozšířil na vegetaci veškerých 
nelesních mokřadů, od porostů vodních makrofyt přes rákosiny až po 
mokré louky. Tento můj hlavní pracovní zájem trvá dodnes. Logickým 
malým úkrokem stranou je můj zájem o úlohu vegetace při určování 
kvality vod jak ve volné krajině, tak ve vegetačních čistírnách odpad-
ních vod. Návazný na produkční ekologii mokřadní vegetace je i můj 
zájem o hodnocení struktury a provozu celých mokřadních ekosysté-
mů a o ochranu a rozumné využívání mokřadů ve smyslu Ramsarské 
úmluvy. Ani výchova a výuka nezůstaly stranou: spolu s kolegou J. 
Rajchardem jsme před asi 15 lety otevřeli první český univerzitní kurs 
„Ekologie mokřadů“ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
fakultách Přírodovědecké a Zemědělské. Při tom všem můj zájem tu 
a tam zasahoval i do produkční ekologie luk a kulturních plodin, což 
mně, spolu s částečnou znalostí lesních ekosystémů, skýtalo cenná 
srovnání s mokřadními ekosystémy.

Kdo byl vaším vzorem?
Těžko mohu mluvit o jediném vzoru, spíše o lidech, od nichž jsem 

se hodně snažil učit – tím ovšem neříkám, že naučil. Má odpověď 
bude proto spíše „memoárové povahy“. Mým prvním učitelem bota-
niky byl můj dědeček Dr. Josef Žižka, povoláním zubní lékař, který 
mě při procházkách po zelených plochách Prahy učil znát rostliny 
a dělal se mnou herbář. Na gymnáziu byl naším milovaným kantorem 
přírodopisu význačný algolog a později i znalec edafonu prof. Karel 
Rosa, se svým nenapodobitelným pedagogickým působením ve třídě, 

mikroskopické laboratoři a přírodě. Neza-
pomenutelné je dvojí prázdninové puto-
vání moje a několika dalších spolužáků po 
slovenských horách s ním a jeho paní. Na 
univerzitě byli mými hlavními učiteli prof. 
Silvestr Prát a Dr. Stanislav Lhotský, ale 
největší vliv na nás měl jen o pár let starší, 
tehdy aspirant, Dr. ivan šetlík, svým obrov-
ským zanícením a poctivostí ve vědecké 
práci, které mu vydržely po celý jeho další 
život, kdy jsme se stali dobrými přáteli. Byl 
to on, vynikající odborník ve fotosyntéze 
řas i vyšších rostlin, kdo rozpoznal můj 
zájem o výzkum raději venkovní než labo-
ratorní a zaměřil mne na produkční ekolo-
gii a ekofyziologii rostlin. Posledních 37 let 
jsme žili a pracovali blízko sebe v Třeboni, 
a jeho odchodu z tohoto světa v minulém 
roce velice želím.

Od univerzitních studií dodnes byla 
v lecčems mým vzorem nyní již téměř 
96letá Dr. Dagmar Dykyjová, všestranná 
rostlinná fyzioložka, která se ve svých 50 
letech po příchodu do Botanického ústavu 
v Třeboni v r. 1964 s plnou vervou vrhla do 
studia ekofyziologie, produkce a minerální 
výživy mokřadní vegetace a brzo koordino-

vala „mokřadní“ část československého výzkumu v iBP. Proto jsem s ní 
od r. 1965 úzce spolupracoval. Výsledky uvedeného výzkumu jsou shr-
nuty v námi společně redigované monografii o rybničních pobřežních 
ekosystémech, vydané v r. 1978 v západoněmeckém nakladatelství 
Springer-Verlag. Pracovní skupina iBP pro mokřadní ekosystémy, 
založená z iniciativy naší, polské a rumunské v r. 1970, našla od r. 
1978 své pokračování ve „Wetlands Working Group“ iNTECOL (Mezi-
národní asociace pro ekologii), která uspořádala dosud osm světových 
konferencí o mokřadech, z nichž druhá se konala v Třeboni v r. 1984. 
Obdivuhodný a hodný následování je přesah vědecké činnosti paní 
doktorky Dykyjové do ochrany mokřadů, vod a přírody vůbec a do 
neúnavné vědeckopopularizační činnosti a ekologické výchovy.

Od svého nástupu do zaměstnání v Akademii věd v r. 1956 jsem 
měl štěstí na své šéfy. V Průhonicích vedl celou laboratoř Dr. Rudolf 
Mikyška, hlavní redaktor rekonstrukční geobotanické mapy českých 
zemí. Práci na ní započal ve Státní vodohospodářské kanceláři a dovedl 
ji do konce v Geobotanické laboratoři ČSAV. Byl jsem jeho asistentem, 
a tak jsem z první ruky poznával jeho pokorný a přitom velmi kritický 
přístup ke studiu vegetace a jejích funkcí v krajině. Neobyčejně lid-
ský, ale účinný, byl jeho nevtíravý způsob, jímž mě zejména při práci 
v terénu usměrňoval a vzdělával. Prvním a dlouholetým ředitelem 
Botanického ústavu ČSAV byl Dr. Slavomil Hejný, a na moji práci měl 
vliv nejen jako můj nejvyšší představený, ale i jako věhlasný odborník 
v hydrobotanice. Naše styky byly od počátku přátelské, i když jsme se 
odlišovali, řekněme, ideologicky – on marxista, já křesťan. V r. 1962 jsem 
přešel do ekologického oddělení Botanického ústavu v Brně; vedla je 
nynější prof. Milena Rychnovská, vynikající vědkyně a organizátorka 
v jedné osobě, s krásnými lidskými vlastnostmi. Byla mi vzorem cíle-
vědomostí a účelností své práce a terénní měření pod jejím vedením 
v jihomoravských a maďarských stepích, mokrých loukách a rákosinách 
patří k mým neocenitelným pracovním zážitkům. V r. 1972 jsem přešel 
z Brna do hydrobotanického oddělení Botanického ústavu v Třeboni, 
ale má spolupráce a přátelské styky s Milenou trvají dodnes. 

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. května 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Velký vliv na mne měl během 14 měsíců mé stáže v Oxfordu (1962 
až 63) i poté prof. Geoffrey E. Blackman. Nejenže byl protagonistou 
růstové analýzy rostlin, jíž jsem se k němu přijel učit, ale ukázal mi, 
jak se chová pravý britský gentleman ve významném postavení. Spolu 
s jedním maďarským kolegou jsme tehdy byli jeho „železnooponáři“ 
(„iron-curtainers“), a on se rád námi chlubil v oxfordském univerzitním 
prostředí. Vzorem organizátora a přitom úspěšného a lidi chápajícího 
vědce mi byl také akademik ivan Málek, první ředitel Mikrobiologické-
ho ústavu ČSAV, pod jehož vedením jsem působil v sekretariátu sekce 
pro produkční procesy iBP, jejímž on byl svolavatelem. Snažil jsem se 
pochopitelně učit se i od mnoha svých dalších starších, stejně starých 
i mladších spolupracovníků a přátel. V neposlední řadě si cením toho, 
čemu mě naučili studenti při mé pedagogické činnosti, již jsem do r. 
1992 provozoval příležitostně, hlavně jako vedoucí či konzultant diplo-
mových prací, a soustavně se jí věnuji až na stará kolena od r. 1993 na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Prý jste v 70. letech „vymyslel“ pojem mokřady. Jak to tenkrát 
bylo?

Autorem tohoto termínu nejsem sám; je výsledkem čilé výměny 
názorů zejména s paní doktorkou Dykyjovou a dalšími spolupracov-
níky. Během iBP se pro stanoviště a ekosystémy trvale či periodicky 
zaplavované nebo silně podmáčené a pro mělké vody vnitrozemské, 
mořské a přímořské začalo v angličtině používat označení „wetlands“. 
Oficiálního posvěcení se tomuto termínu dostalo při vzniku Ramsar-
ské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodního významu v r. 1971. 
i hledali jsme tehdy český termín stejně všeobjímající jako „wetlands“. 
Stávající termíny, např. močály, bažiny, mokřiny atd., jsme postupně 
zavrhovali, neboť každé toto slovo buďto označovalo jen podmnožinu 
toho, co anglické „wetlands“, anebo bylo v češtině něčím zatíženo. 
Tak třeba slovo „bažina“ budí u Čechů strach, slova „mokřina“ nebo 
„močál“ se zejména v tehdejší atmosféře téměř automaticky spojovala 
se slovesy „odvodnit“ nebo „zúrodnit“. Mimo to ani jedno z těchto 
slov nezahrnovalo mělké vody. Proto jsme sáhli pro inspiraci ke 
slovenskému slovu „mokraď“ a počeštili je na „mokřad“, což je na 
rozdíl od slovenštiny podstatné jméno mužského rodu. A v češtině 
znamená vše od mělkých vod jako jsou laguny, rybníky nebo mělká 
přehradní jezera, přes litorální ekotony, prameniště, podmáčené 
pozemky, přímořská slaniska, mangrovy atp., až po rašeliniště. To slo-
vo se poměrně rychle vžilo, navzdory kritice některých jazykovědců, 
a dnes se s ním setkáváme v zákoně na ochranu přírody, vyhláškách, 
plánech péče o chráněná území, krajinném nebo územním plánování, 
populárně-vědecké literatuře apod.

Co zásadního se během vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Ekologie mokřadů vznikla coby specifické vědní zaměření teprve asi 

15 let po ukončení mých studií, jako průnik ekologie suchozemské, 
hydrobiologie a telmatologie (nauky o rašeliništích). Pokrok v těchto 
oborech se samozřejmě promítal do vývoje ekologie mokřadů. Za 
zhruba 45 let, po něž jsem v ekologii mokřadů činný, se pochopitelně 
značně vyvinulo a zautomatizovalo přístrojové vybavení. To přineslo 
kromě nesporných kladů i zápory v podobě poklesu osobního zapojení 
vědce do sběru dat, podstatný vzrůst nákladů, a tím často omezený 
počet paralelních měření. Tato okolnost může ztěžovat hodnocení dat, 
i když statistické metody používané v ekologii se výrazně rozvinuly, 
stejně jako matematické modelování ekologických funkcí mokřadních 
ekosystémů a vzájemných vztahů mokřadní bioty se stanovištěm. 
Díky experimentální práci a modelování mých třeboňských kolegů 
a dalších vědců dnes např. lépe rozumíme tomu, jak mokřadní a vodní 
rostliny upravují kyslíkový režim vody i dna, bilanci uhlíku v mokřa-
dech a podmínky pro ostatní organismy tvořící mokřadní biocenózu. 
Ve vztahu ke klimatickým změnám se nyní hodnotí úloha mokřadů, 
zejm. rašelinišť, jako úložišť uhlíku z CO2 v ovzduší, a současně také 
vliv mokřadů na tepelnou a vodní bilanci území, kde leží. Pro velký 
ekologický význam kolísání vodní hladiny a střídání fází zaplavení 
a poklesu vodní hladiny pod povrch půdy má při studiu mokřadů 
klíčovou úlohu znalost hydrologických poměrů v daném mokřadu. 
Evapotranspiraci z mokřadů nelze přitom chápat jednostranně jako 
ztrátu vody z povodí, ale jako proces významně napomáhající vzniku 
teplotně a vlhkostně vyrovnaného vzdušného prostředí a jako zdroj 
vodní páry pro udržení tzv. malého vodního koloběhu v krajině. 
Rozšířilo se také hodnocení a využívání mokřadů jako ekotonů tlumí-
cích vlivy plošného nebo bodového znečištění vod. Sem také spadá 
postupné, i když zbytečně pomalé, zavádění přírodě blízkých způsobů 
čištění odpadních vod ve vegetačních čistírnách různých typů. Nyní 
se mokřadům dostalo také většího ocenění jako ohniskům biologické 
rozmanitosti krajiny; pro rozlišování různých geneticky podmíněných 
znaků mokřadních organismů se postupně stále více používá metod 

molekulární genetiky. To se také týká z hlediska lidí jak prospěšných, 
tak rizikových vlastností mokřadních organismů.

Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
Na jasnovidce si hraji nerad a ani k tomu nejsem oprávněn. Spíše 

mohu sdělit, co bych rád, aby se stalo.
Každá věda, tedy i ekologie mokřadů, je založena na sběru faktů, 

a ten v budoucnu nesmí polevit, naopak by měl být intenzivnější. 
K tomu bych uvítal vývoj expeditivních, levných, ale přitom dostateč-
ně přesných přístrojů a metod sledování stanovištních faktorů a jejich 
proměnlivosti, a stejně tak odpovědí organismů na ně. Tak by měl 
být zajištěn dostatečný počet paralelních stanovení a možnost jejich 
extrapolace. Stále více se jistě také bude uplatňovat experimentální 
přístup: jak v simulovaných, byť zpravidla nutně zjednodušených 
podmínkách pokusů v laboratoři, ve skleníku i venku, v nádobách 
a nádržích různých velikostí, tak v terénních podmínkách, kdy si 
ze studovaného mokřadu vydělíme část, s níž různě manipulujeme, 
např. přihnojováním, nebo řízeným kolísáním vodní hladiny. Hod-
ně si slibuji od dálkového průzkumu mokřadních území a vodních 
ploch při hodnocení jejich jak hydrologických a produkčních funkcí, 
tak stanovištní rozrůzněnosti a zčásti i druhové pestrosti. V oblasti 
praktické bych uvítal širší uznání ekosystémových služeb, jež nám 
mokřady poskytují, zejména klimatizačního významu mokřadů 
a jejich využití v ochraně vod před eutrofizací i znečištěním jak povr-
chovým, tak bodovým. V souvislosti s tím by měly být zdokonaleny 
národní a evropská legislativa a uplatňování mezinárodních úmluv 
a dohod při ochraně mokřadů. Nemělo by se šetřit na obnově a revi-
talizaci poškozených nebo zničených mokřadů kdekoli je to možné. 
Pro ČR by mělo být cílem podstatně zvětšit rozlohu mokřadů během 
nejbližších desetiletí. Velkého úsilí též bude třeba při zlepšování 
obecného povědomí o kladném významu mokřadů a vůbec ploch 
dostatečně zásobených vodou.

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology?
Tento vztah by měl být vstřícný a komplementární. Vodohospodáři 

jsou zčásti praktickými ekology, neboť svými rozhodnutími a uskutečňo-
vanými opatřeními působí na koloběh vody a na ekologické podmínky 
ve vodách, povodích i širších územích. Každý ekolog by naopak měl 
mít porozumění pro hospodaření s vodou v krajině, neboť voda patří 
mezi základní podmínky života na naší planetě. Její dostupnost a obsah 
látek v ní rozpuštěných nebo suspendovaných jsou ekologické faktory 
určující stav každého ekosystému; koloběhy vody, velký i malé, propo-
jují navzájem ekosystémy, které mohou být od sebe i geograficky značně 
vzdálené a výrazně odlišné. V našich podmínkách „střechy Evropy“ 
by vodohospodářům i ekologům měla být společnou snaha zadržovat 
vodu pocházející ze srážek co nejdéle na našem území. To platí zejména 
nyní, kdy očekávané klimatické změny pravděpodobně způsobí, že naše 
klima bude sušší, hlavně ve vegetačním období. Možnosti technických 
řešení tohoto problému, jako je budování větších i menších údolních 
nádrží, jsou u nás nyní již dosti omezené jednak hustým osídlením 
říčních údolí a jiných příhodných míst, jednak nutností chránit přírodní 
a krajinné hodnoty spojené s říčním fenoménem. Slibnější a pro ekology 
a snad i vodohospodáře přijatelné by bylo opětné rozšíření sítě rybníků 
a malých vodních nádrží na rozloze alespoň takové, jakou měly koncem 
16. století, případně i větší. A pak jsou společným zájmem jistě i další 
opatření zpomalující odtok vody z krajiny, jako jsou zvětšení ploch 
lesů pěstovaných přírodě blízkými způsoby, zejména v horních čás-
tech povodí, rozumné hospodaření na tamních loukách a pastvinách, 
umožnění rozlivů v nivách a poldrech v dolních částech povodí, a také 
zvýšení obsahu organického podílu (humusu) v půdách. Ten je zejména 
v polních půdách dnes velmi malý a způsobuje jejich nedostatečnou 
vodní jímavost. Již asi v r. 1958 prohlásil prof. Spirhanzl, významný 
pedolog, že zvýšením obsahu humusu v našich zemědělských půdách 
o pouhé 1 % by se v nich zadrželo více srážkové vody než ve všech 
tehdejších přehradních nádržích. Od té doby objem našich přehradních 
nádrží hodně vzrostl, a podíl humusu v zemědělských půdách naopak 
klesl, ale stále platí Spirhanzlovo ohodnocení možnosti zadržet hodně 
vody v půdě i pro období sucha. Vím, že teoretičtí i praktičtí ekologové 
a vodohospodáři mají často rozdílné názory na kvantitativní význam 
„měkkých“ a „tvrdých“ způsobů retence vody. Ale jedni i druzí by se 
měli při prosazování svých názorů a určování priorit řídit především 
objektivními ekologickými a hydrologickými hledisky. To též znamená 
nepřihlížet k různým tlakům politiků, státních institucí, samospráv, 
podniků a zájmových skupin sledujících užší než obecný prospěch. 
Bude-li tomu tak, pak se s velkou pravděpodobností spolu dohodnou.

Ing. Václav Stránský
Foto: RNDr. Štěpán Husák, CSc.
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Seminář Analytická chemie  
a životní prostředí

Ve dnech 11. a 12. 2. 2010 se konal v Ústí n/L již šestý ročník semi-
náře „Analytická chemie a životní prostředí“, tentokrát se zaměřením 
na „Využití výsledů analýz v praxi“, tj. na sledování různých složek 
životního prostředí za účelem jeho ochrany. 

První, přednášková část, proběhla na Univerzitě Jana Evangelis-
ty Purkyně (UJEP) na Fakultě životního prostředí (FŽP) ve čtvrtek 
11. února 2010. Start byl přesně v 9 hodin – po úvodním slově 
doc. Janoše, vedoucího katedry analytické chemie FŽP UJEP, násle-
doval projev rektorky UJEP doc. Ritschelové a místohejtmana ústec-
kého kraje Mgr. Arna Fišery. Po upřesnění organizace semináře ing. 
Hovorkou následoval dopolední maraton přednášek. V plénu bylo 
předneseno 13 přednášek – omluven ing. Eminger z firmy Empla 
– souhrn přednášky uveden ve sborníku (obhajoba grantu). Koneč-
né hodnocení přednáškové části v cca 16.30 provedl ing. Hovorka. 
Seznam přednášek je v níže uvedeném přehledu. 
1) prof. Jiří ševčík (ÚK, Pha): Analytická chemie v životním prostře-

dí,
2) Mgr. Martin Kováč, ing. Jan Leníček, ing. Milan Sekyra, Jitka 

Novotná (ZÚ, ÚL): Polycyklické aromatické uhlovodíky – konta-
minanty ovzduší,

3) ing. Eva Hrdličková, Jarmila Beranová (ZÚ, ÚL): Vliv dopravy na 
obsah toxických kovů v ovzduší města Ústí nad Labem,

4) ing. Václav Synek (UJEP – FŽP, ÚL): Porovnání výsledků získaných 
dvěma laboratořemi nebo dvěma laboratorními metodami,

5) ing. Václav Helán (2theta, Č. Těšín): Odběr a identifikace nebez-
pečných látek,

6) RNDr. Miroslav Procházka (Waters, Pha): Hmotnostní spektrome-
trie v analýze životního prostředí,

7) doc. Pavel Janoš (UJEP–FŽP, ÚL), doc. Zbyněk Plzák (ÚACH, Řež): 
Aktivity Eurachem – ČR,

8) ing. Jiří Medek (Povodí Labe, HK): Úloha měřicích stanic v moni-
toringu jakosti povrchových vod,

9) Josef Černý (Povodí Ohře, Teplice): Sledování syntetických mošu-
sových látek v povrchových vodách,

10) ing. Dalibor Höfer (Hach-Lange, Praha): Spolehlivé přístroje pro 
správné aplikace,

11) ing. Stanislav Eminger, CSc. (Empla, HK): Vybrané aspekty kvan-
tifikace pachového vjemu,

12)  RNDr. František Kesner, Ph.D. (Nicolet CZ, Pha): Analýza NEL 
a EL pomocí infračervené spektroskopie,

13) ing. Miloslav Kunc, ing. Jaroslav Rýdl (Spolchemie, ÚL): Analy-
tické postupy při zpracování PET recyklátů,

14) ing. Jaroslav Hovorka (Rada seniorů ČSJ, Pha): Činnost České 
společnosti pro jakost z pohledu seniora.

Případní zájemci se mohou obrátit prostřednictvím e-mailu (viz 
níže) na organizátora akce, který jim rád celou přednášku ve formě 
prezentace poskytne.

Občerstvení během prvního dne semináře zajišťovala k všeobecné 
spokojenosti účastníků ústecká firma Dorant. Konání semináře finanč-
ně podpořilo 10 firem, na místě v přednáškové aule FŽP se jich před-
stavilo 9. Za to měly firmy možnost prezentovat své produkty a služby 

na semináři před zákazníky, včetně firemního vystoupení. Této první 
části semináře se zúčastnilo dle prezenční listiny 72 účastníků, byť 
původně zájem projevil zhruba dvojnásobný počet – leč bylo zrovna 
období schvalování grantů, některé skolila chřipka či měli problé-
my se zimním počasím. Mezi účastníky byli zastoupeni pracovníci 
analytických laboratoří, odběrových skupin, zástupci ČiŽP, ČHMÚ, 
Magistrátu Ústí n/L, ústeckého kraje, zástupci průmyslových podniků 
(např. Spolchemie, STZ, Spolany Neratovice, SCHZ Lovosice) a další 
zájemci o problematiku zlepšování ochrany ŽP v ČR, zvláště pak 
v ústeckém kraji. Potěšila přítomnost zástupce odborného časopisu 
„Vodní hospodářství“. 

Hned po skončení semináře se 18 statečných přemístilo do restau-
race Mediterrano v Horově ulici, aby zde pokračovalo nad sklenkou 
piva a večeří dle vlastního výběru v diskuzi se zbylými zástupci firem, 
přednášejícími a mezi sebou. Oficiální ukončení prvního dne bylo ve 
20 hodin, někteří však pokračovali v jiných restauračních zařízeních 
města Ústí n/L až do 4. hodiny ranní. Druhý den pak měli tito vytrvalci 
problém se vstáváním a s včasným příchodem na 2. část semináře, 
kterou byla exkurze do Městské čistírny ČOV v Neštěmicích.

Podrobný zasvěcený odborný výklad o technologii čištění odpad-
ních vod na ČOV podal ing. Loužecký, pracovník SČVAK. Poslední 
částí exkurze byla návštěva kontrolní laboratoře ČOV, s věcným výkla-
dem paní Burešové o tom, jak je zajištěna kontrola vstupu odpadních 
vod do ČOV a výstupu po vyčištění do Labe. Před polednem se 25 
účastníků včetně 2 ruských studentů UJEP FŽP a jejich průvodkyně 
rozešlo či rozjelo za svými povinnostmi.

Závěrem nutno připomenout, že pořadatelsky se na této akci 
podíleli kromě pracovníků UJEP Fakulty životního prostředí rovněž 
Spolchemie, Magistrát města Ústí n/L a Krajský úřad ústeckého kraje. 
Předpokládáme, že tento prospěšný seriál o analytické chemii a život-
ním prostředí bude pokračovat příští rok se zaměřením na odběry 
vzorků životního prostředí.

Píši tyto řádky na požádání šéfredaktora časopisu Vodní hospo-
dářství ing. Václava Stránského. Tento zájem potěšil, ale musím si 
povzdechnout nad denním a regionálním tiskem. Kromě závodního 
časopisu Spolek + STZ „Expres“ – se chovají média k této odborné 
akci dost macešsky. informace o konání semináře jsem v dostatečném 
předstihu poskytl např. Ústeckému deníku, Naše adresa Ústí a dalším. 
Po skončení semináře jsem přesto tato média informoval o výsledcích 
jednání a poskytl jim sborník. Odezva šéfredaktorů téměř žádná, či 
rozpačitá. Prostě tato média se postupně bulvarizují a takovéto odbor-
né akce je zatím příliš nezajímají, a to i přesto, že jsem jim připomínal, 
že se jedná o špičkovou akci, když ne celostátního, tak jistě regionál-
ního významu, zaměřenou na ochranu životního prostředí, kde je 
jistě třeba mnohé – obzvlášť v Ústeckém kraji – zlepšovat a tato akce 
tomuto cíli výrazně pomáhá. Periodika budou určitě psát, až budou 
zhoršené podmínky některé ze složek životního prostředí a hřímat, že 
se s tím nic nedělá. Bohužel, dobře se prodávají jen negativní, nikoliv 
pozitivní informace.

za organizační výbor semináře 
Ing. Jaroslav Hovorka 

e-mail: jarda@hovorka.cz

Potěšila velká účast Na účastnících exkurze byl vidět zájem o věc
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Povodně a přívalové deště se staly v posledních letech váž-
ným ohrožením našich domovů i životů. K minimalizaci škod 
slouží jednak včasnější předpovědi a varování, jednak další 
preventivní opatření, mezi které patří i účinné protipovodňové 
zábrany.

Při povodních dochází vlivem většího průtoku vody ke zvýše-
ní hladiny řek či potoků a následnému zaplavení okolního území 
včetně obytných a hospodářských objektů. Mezi nejčastější příčiny 
patří dlouhotrvající nebo přívalové deště, kombinované například 
s rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem 
nebo nasáklou půdou. Negativně působí také hromadění ledových 
ker, nefunkční kanalizační systém a podobně. V posledních letech 
se staly typickým jevem i tzv. bleskové povodně, způsobené silnými 
přeháňkami spojenými s bouřkami. Ty ohrožují převážně obyvatele 
v blízkosti vodních toků a nejčastěji se vyskytují v horách a oblas-
tech se sklonitým terénem.

Mezi účinná preventivní opatření patří protipovodňové zá-
brany, které se díky svojí fl exibilitě a rychlosti použití mohou 
stát významným pomocníkem při ochraně obytných i průmys-
lových budov. Zatím jediným výrobcem na českém trhu je čes-
ká fi rma JaP-Jacina,s.r.o. významný dodavatel venkovních bran 
a sekčních vrat určených pro privátní i průmyslové využití. Firma 
JaP-Jacina,s.r.o. vyvinula tyto speciální zábrany jako účinnou 
ochranu před povodněmi. 

Protipovodňová mobilní zábrana chrání objekt proti přívalovým 
dešťům a záplavám do výšky hladiny do 900 mm. Deska se instaluje 
před příchodem povodně nebo přívalových dešťů tak, že se sundá 
z místa, kde je uskladněna a instaluje se ručně do místa, které je pro 

tuto instalaci doporu-
čeno. Protipovodňová 
zábrana je vytvořena 
ze speciálních hliníko-
vých profi lů s panelem 
z ocelových plechů 
vyplněným STYRODU-
REM ( tvrzený polysty-
ren). Po jejich obvodu 
je speciální gumový 
těsnící profi l, který je 
zakončen na jedné 
straně automobilo-
vým ventilkem. Při po-
užití se zábrana zaare-
tuje na správném místě bočními a podlahovými zástrčemi (u širších 
zábran sloupky) a poté se nahustí obvodový gumový těsnící profi l 
na hodnotu 3 bary. V této chvíli je zábrana aktivovaná a je schopná 
odolat zaplavení do předepsané výšky hladiny. Po opadnutí vody se 
gumový těsnící profi l pomocí ventilku vyfoukne, zábrana se odare-
tuje, očistí a po vysušení se uskladní na určeném místě. Natlako-
vání gumového těsnícího profi lu se provádí pomocí nožní hustilky 
s manometrem, který patří do standardního vybavení, případně je 
možné dodat kompresor s tlakovou nádobou nebo přenosnou tla-
kovou nádobu s manometrem (za příplatek).

Dalším typem ochrany je stabilní protipovodňová zábrana, kte-
rá je pevně spojena se stavebním otvorem, podobně jako napří-
klad brány (na pantech nebo posuvné). Její použití je směřováno 
do technicky náročnějších míst, jako jsou vjezdy do podzemních 
garáží nebo jako brány do protipovodňových hrází. Tyto uzávěry 
mohou být plně automatizovány a provozovány jako bezobslužné.

Jan Říha,
JaP-Jacina,s.r.o. 

 vedoucí obchodního oddělení

Chraňte svůj majetek před tajícím sněhem, povodněmi, přívalovými dešti.

JaP-Jacina,s.r.o. 
Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště

800 700 060
Bezplatná linkaVÝROBCE

www.stopzaplavam.cz

Jak ochránit budovy 
před záplavou



Povodí Ohře, státní podnik

si Vás dovoluje pozvat na odborný vodohospodářský seminář pořádaný 
pod záštitou ministra zemědělství, ministra životního prostředí, hejtmanky 

Ústeckého kraje a primátora statutárního města Teplice,

na

Magdeburský seminář o ochraně vod 2010
4. – 6. října 2010

Témata semináře jsou:
I. téma „Správa povodí se zaměřením na hydromorfologické aspekty“
II. téma „Jezera po těžbě uhlí a jejich vliv na vodní režim krajiny“
III. téma „Dopady klimatické změny na vodní režim včetně adaptačních opatření“

Místo konání:                                                         Jednací jazyky:
Krušnohorské divadlo, Teplice                                         čeština a němčina

Vyzýváme Vás k závaznému přihlášení
do 30. června 2010

Závazná přihláška v elektronické formě je umístěna na http://www.poh.cz/mgs2010.

Pořadatel semináře:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  www.poh.cz/mgs2010





Financování 
vodárenské infrastruktury

6. dubna 2010, Praha

B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 222 781 017, Fax: +420 222 780 147, E-mail: office@bids.cz, www.bids.cz/voda

témata konference a přednášející

	pravidla financování investic z fondů eU – tzv. „podmínky
přijatelnosti“ a jejich vliv na vodárenské společnosti

	Ústřední ČoV praha – bude oddělena od kanalizace 
a provozována pod novou smlouvou?

	finanční model z dílny mŽp povinný i pro smíšené společnosti, 
které chtějí dotace

	regulace vodárenského sektoru prostřednictvím dotací opŽp
	nové provozní smlouvy podle koncesního zákona
	Bankovní úvěry ve vodárenství – jak zajistit úspěšné výběrové 

řízení?
	je výše investičních nákladů realistická nebo se staví zbytečně?
	Výkonové ukazatele a provozní benchmarking – kdy budeme mít 

možnost objektivního srovnání?

	Ing. františek Barák, předseda představenstva 
SOVAK  rndr. pavel punčochář cSc.,vrchní 
ředitel sekce vodního hospodářství, Ministerstvo 
zemědělství ČR Ing. jan kříž, ředitel odboru fondů 
EU, Ministerstvo životního prostředí ČR  Ing. milan
míka, ředitel, Vodárenská solečnost Táborsko  Ing. 
milan Hejduk, předseda rady sdružení VHS Turnov 
 mgr. jan Sixta, vrchní ředitel sekce legislativně 
právní, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  a další...

další informace o konferenci naleznete na:

www.bids.cz/voda

IFAT 2010
16. mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpady, recyklaci a strojů pro zimní údržbu 
Nové výstaviště Mnichov, 13. - 17. září 2010
Veletrh IFAT 2010 byl zařazen do nového programu „Specializovaných veletrhů a výstav“, který bude spravovat 
Hospodářská komora ČR spolu s agenturou Czech Trade.

Veletrh IFAT je největším veletrhem na světě ve svém oboru. Posledního ročníku se zúčastnilo rekordních 2605 vystavovatelů ze 41 zemí na výstavní  
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Možnosti použití 
kombinovaných způsobů 
čištění odpadních vod
Filip Wanner

Klíčová slova
čištění odpadních vod – kombinované způsoby čištění – stabilizační 
nádrže – terciální čištění

Souhrn
Článek shrnuje poznatky z provozu dvou vybraných čistíren 

odpadních vod doplněné stabilizačními nádržemi. Je provedeno 
vyhodnocení účinnosti čištění odpadních vod ve všech sledovaných 
profilech. Vyhodnocení je zaměřeno především na vliv stabilizačních 
nádrží na celkovou účinnost čištění.

Úvod
Při řešení problematiky čištění odpadních vod z malých zdrojů 

znečištění může nastat situace, kdy kvůli zvláštním požadavkům na 
ochranu vod jsou požadovány výrazně nižší odtokové koncentrace 
vybraných ukazatelů znečištění, než je v dané velikostní kategorii 
ČOV obvyklé. Typickým příkladem takovýchto lokalit mohou být málo 
vodné povrchové vody s výskytem organismů vázaných na oligotrofní 
vody, jako je například perlorodka říční. V těchto oblastech nestačí 
plnit imisní standardy v povrchových vodách, ale je nutné zajistit 
jakost povrchových vod jdoucí nad rámec platných zákonů a vládních 
nařízení. Pro tyto případy se nabízí k použití nejmodernější, dosud 
běžně nepoužívané technologie nebo vhodné kombinace stávajících 
technologií. Možným příkladem kombinovaného způsobu čištění 
odpadních vod jsou vhodně navržené mechanicko-biologické čistírny 
s třetím stupněm čištění nebo dalším způsobem dočištění, jako jsou 
například stabilizační nádrže. 

Lokalita ČOV Zbytiny
Jako vhodná lokalita pro ověření účinnosti dočišťování již vyčiš-

těných odpadních vod v stabilizačních nádržích byla vybrána obec 
Zbytiny se zhruba 200 obyvateli, která se nachází v CHKO šumava. 
Pro čištění splaškových vod zde byla postavena zcela nová čistírna 
odpadních vod pro 450 ekvivalentních obyvatel s návrhovým prů-
tokem Q24 67,5 m3/d. Provoz čistírny byl zahájen v listopadu 2008, 
v současné době probíhá zkušební provoz. 

Čistírna je vybavena mechanickým předčištěním skládajícím se 
z válcového síta (jemné česle) pro sběr shrabků a lapáku písku. Bio-
logická část ČOV se skládá ze dvou paralelních linek, přičemž lze 
nastavit nátok jen do jedné z nich. Zhruba měsíc po spuštění ČOV byla 
zprovozněna i druhá linka a ČOV je v současné době provozována 
s oběma linkami. Každá biologická linka se skládá z anoxické části, 
která je promíchávána dvěma hrubobublinnými aeračními elementy. 

Oxická část je od anoxické zóny oddělena přepážkou a dodávku vzdu-
chu zajišťuje 15 jemnobublinných aeračních elementů. Separaci kalu 
zajišťují dvě vestavěné dosazovací nádrže v oxické zóně (obrázek 1). 
Za odtokem z dosazovacích nádrží je umístěn bubnový mikrosítový 
filtr (obrázek 2), který má zabránit případným únikům kalu a even-
tuálně vylepšit odtokové parametry ČOV.

Jelikož recipientem ČOV je Zbytinský potok, který ovlivňuje národ-
ní přírodní památku Blanice s výskytem perlorodky říční vázané na 
oligotrofní vody, bylo pro ČOV vydáno povolení s emisními limity 
uvedenými v tabulce 1.

Je zřejmé, že použitá technologie jde výrazně nad rámec nejlepší 
dostupné technologie pro tuto velikostní kategorii popsané v meto-
dickém pokynu MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb MŽP. Taktéž 
emisní limity jsou velice přísné a typické spíše pro ČOV o kategorii 
až dvě větší. 

Proto bylo zvoleno řešení s dvěma sériově řazenými biologickými 
nádržemi za ČOV (obrázky 3 a 4 a tab. 2). Vyčištěná odpadní voda 
je vedena pro dočištění na dvě sériově řazené stabilizační nádrže 
umístěné za ČOV. Tyto nádrže jsou určeny nejenom k dočištění, ale 
v případě nečekané odstávky ČOV mohou posloužit k samotnému 

Obr. 1. Vestavěná dosazovací nádrž Obr. 2. Bubnový mikrosítový filtr 

Ukazatel „p“ (mg/l) „m“ (mg/l) Bilance (t/rok)
BSK5 10 20 0,24

NL 10 20 0,24

CHSKCr 60 100 1,48

Tab. 1. Údaje o povolené kvalitě vypouštěných odpadních vod

Biologická 
nádrž 1

Biologická 
nádrž 2

Celkem

Plocha 2 393 m2 7 041 m2 9 434 m2

Užitný objem 2 868 m3 7 287 m3 10 155 m3

Retenční objem 1 467 m3 3 520 m3 4 987 m3

Celkový objem 4 335 m3 10 807 m3 15 142 m3

Výška hladiny 
při užitném objemu

75 cm 115 cm

Tab. 2. Údaje o vybudovaných nádržích
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čištění odpadních vod z obce. Maximální 
objem obou nádrží je přes 15 000 m3 a doba 
zdržení vypouštěné odpadní vody v nádržích 
dosahuje několika měsíců. Před uvedením 
ČOV do provozu byly obě stabilizační nádrže 
napuštěny čistou vodou z recipientu Zbytin-
ského potoka kanalizací speciálně k tomuto 
účelu zbudovanou, v současné době je jejich 
jediným přítokem (kromě dešťových srážek 
a případných průsaků podzemních vod) 
vypouštěná odpadní voda z ČOV.

V  r á m c i  v ý z k u m n é h o  z á m ě r u 
MŽP0002071101 Výzkum a ochrana hydro-
sféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní 
složce životního prostředí, orientovaný na vliv 
antropogenních tlaků, jejich trvalé užívání 
a ochranu, včetně legislativních nástrojů, byla 
ČOV Zbytiny v průběhu zkušebního provozu 
navštěvována v pravidelných měsíčních 
intervalech a byl prováděn odběr 2hodino-
vých směsných vzorků ve všech sledovaných 
profilech. Průměrné hodnoty ukazatelů zne-
čištění u odebraných vzorků jsou zobrazeny 
v tabulce 3.

ČOV Zbytiny v prvních měsících zku-
šebního provozu mírně překračovala velice 
přísný limit „p“ 60 mg/l pro ukazatel CHSK. 
Po zapracování čistírny a nárůstu koncentra-
ce aktivovaného kalu v aktivaci na hodnotu 
zhruba 4 g/l se odtokové parametry v ukazateli 
CHSK v druhé půlce zkušebního období sta-
bilizovaly na zhruba hodnotě 35 mg/l, což lze 
považovat za velmi dobrý výsledek. Ačkoliv 
čistírna není primárně vybavena denitrifikač-
ní nádrží pro odstraňování dusičnanového 
dusíku, byla dosažena téměř 60% účinnost 
odstraňování celkového dusíku. ČOV není 
vybavena dávkováním síranu železitého pro 
odstraňování fosforu, přesto byla dosažena 
cca 55% účinnost odstraňovaní fosforu bio-
logickou cestou.

Vliv mikrosítové filtrace na účinnost 
čištění

V tabulce 4 je uvedena průměrná účinnost 
jednotlivých stupňů čištění. Z výsledků je patrný pozitivní vliv mik-
rosítové filtrace na kvalitu vypouštěné odpadní vody z ČOV v para-
metru NL, která příznivě ovlivňuje i parametry CHSK a BSK5. Pokud 
se však v odtoku z ČOV nachází polymerní látky či jemné částečky 
uniklého aktivovaného kalu, které jsou rozpuštěné nebo v koloidním 
stavu, pak tímto mikrosítovým filtrem procházejí. 

Koloidní soustavy časem, nebo i dodáním energie – např. třepáním 
při transportu – ztrácejí stabilitu a mění se na nerozpustné látky. 
i rozpuštěné látky jsou v roztoku jen za určitých podmínek, které řídí 
tzv. součin rozpustnosti závislý na teplotě. Z tohoto důvodu se nám 
především v letních měsících stávalo, že odebrané vzorky odtoku 
z ČOV ihned po odběru nevykazovaly přítomnost nerozpuštěných 
látek. Transportem v chladícím boxu a následným uložením vzorků 
přes noc do lednice laboratoře ale došlo k tomu, že druhý den vzorky 
odtoků obsahovaly velké množství vysrážených nerozpuštěných 
látek, které negativně ovlivňovaly celkovou hodnotu koncentrace 
nerozpuštěných látek v odtoku. i z tohoto důvodu lze konstatovat, že 
hlavní úlohou mikrosítového filtru je především zabránit masivním 
únikům aktivovaného kalu z dosazovacích nádrží. 

Překvapivá je téměř 20% účinnost v parametru N-NH4
+, neboť tato 

forma dusíku se vyskytuje výhradně v rozpuštěné formě a mikrosítová 
filtrace by tudíž neměla mít vliv na jeho koncentraci. 

Vliv stabilizačních nádrží na účinnost čištění
Stabilizační nádrže dokázaly významně zlepšit odtokové parametry 

ve všech sledovaných ukazatelích kromě parametru NL. Tato sku-
tečnost je dána především mírným rozvojem řas v období května až 
června, které ovšem neovlivnilo odtokové parametry CHSK a BSK5. 
Stabilizační nádrže výrazným způsobem snížily odtokové koncentrace 
celkového dusíku a fosforu, kdy účinnost čištění Nc v stabilizačních 
nádržích dosáhla téměř 30 %, v případě celkového fosforu pak dokon-

Profil CHSK 
(mg/l)

BSK5 

(mg/l)
NL105  
(mg/l)

N-NH4
+

 

(mg/l)
N-NO3

- 

(mg/l)
Norg. 

(mg/l)
Nc 

(mg/l)
Pc 

(mg/l)
P- PO4

3- 

(mg/l)
Přítok na ČOV 514 269 188 41,6 0,78 19,96 62,75 7,15 4,50

Odtok z DN ČOV 52 5,8 12 0,36 25,22 1,20 26,92 3,12 2,81

Odtok z MF 47 4,9 9,1 0,29 25,45 1,10 26,96 3,06 2,82

Odtok z 2 SN 
do recipientu 30 4,4 11,8 0,213 17,162 0,887 18,400 0,336 0,249

Tab. 3. Průměrné hodnoty koncentrace znečištění v jednotlivých profilech za období 11/2008 
až 11/2009

Profil CHSK  
(%)

BSK5 
(%)

NL105  
(%)

N-NH4+ 
(%)

N-NO3- 
(%)

Norg. 
(%)

Nc  
(%)

Pc  
(%)

P- PO4
3- 

(%)
Přítok na ČOV 
– Odtok z DN 89,86 97,83 93,63 99,13 -3113 94,00 57,10 56,36 37,56

Odtok z DN 
– Odtok z MF 9,27 15,26 23,68 20,32 -0,93 8,60 -0,15 1,87 -0,36

Přítok na ČOV
– Odtok z MF 90,80 98,16 95,14 99,30 -3143 94,51 57,04 57,18 37,34

Odtok z MF
– Odtok z 2 SN  
do recipientu

34,22 10,77 -25,27 23,64 29,76 19,08 29,02 89,02 91,91

Tab. 4. Průměrná účinnost čištění v jednotlivých profilech za období 11/2008–11/2009

Profil
2007 2008

CHSK 
(mg/l)

BSK5 
(mg/l)

NL105  
(mg/l)

CHSK 
(mg/l)

BSK5 
(mg/l)

NL105  
(mg/l)

Přítok na ČOV 404 150 623 683 344 826

Odtok z dosazovacích nádrží 26 4 8,8 33 10 12

Odtok z stabilizačních nádrží 34 7 13 52 6,6 14

Tab. 5. Průměrné hodnoty koncentrace znečištění v jednotlivých profilech v letech 2007 
a 2008

Profil
2007 2008

CHSK  
(%) BSK5 (%) NL105  

(%)
CHSK  

(%) BSK5 (%) NL105  
(%)

Přítok na ČOV – odtok z DN 93,56 97,33 98,59 95,17 97,09 98,55

Odtok z DN – odtok z SN -30,77 -75,00 -47,73 -57,58 34,00 -16,67

Přítok na ČOV – odtok z SN 91,58 95,33 97,91 92,39 98,08 98,31

Tab. 6. Průměrná účinnost čištění v jednotlivých profilech v letech 2007 a 2008

ce téměř 90 %. Především v případě celkového fosforu byla dosažena 
průměrná hodnota 0,3 mg/l v odtoku do recipientu Zbytinského 
potoka, která by jinak byla dosažena pouze provozně nákladným 
dávkováním síranu železitého do aktivační nádrže ČOV. 

Po jednoletém provozu ČOV s dočištěním odpadních vod v stabi-
lizačních nádržích je patrný pozitivní vliv stabilizačních nádrží na 
celkovou účinnost čištění odpadních vod. Jak se ale bude vyvíjet účin-
nost dočištění odpadních vod v následujících letech, kdy lze očekávat 
vlivem vypouštěné odpadní vody z ČOV postupný nárůst koncentrace 
především celkového dusíku a fosforu v obou stabilizačních nádržích, 
bude předmětem dalšího zkoumání tohoto výzkumného projektu.

Lokalita ČOV Kunžak
Pro srovnání účinnosti čištění odpadních vod na ČOV s dočištěním 

v stabilizačních nádržích byla vybrána ČOV Kunžak. Tuto čistírnu 
o projektové kapacitě 1 250 EO provozuje VaK Jižní Čechy, a.s. Čistírna 
odpadních vod Kunžak je mechanicko-biologická, jejíž mechanické 
předčištění se standardně skládá z česlí a lapáku písku. Biologický 
stupeň je zastoupen oběhovou aktivací a dosazovací nádrží. Odtok 
z ČOV je zaústěn do třech sériově řazených stabilizačních nádrží. 
Průměrné hodnoty ukazatelů znečištění u odebraných vzorků jsou 
zobrazeny v tabulce 5. V tabulce 6 je pak uvedena průměrná účinnost 
jednotlivých stupňů čištění na ČOV Kunžak

Jak je z tabulek 5 a 6 patrno, až na výjimku v parametru BSK5 
v roce 2008 jsou hodnoty sledovaných ukazatelů v profilu odtok ze 
stabilizačních nádrží vyšší než v profilu odtok z dosazovacích nádrží. 
To je dáno především skutečností, že již od pohledu jsou dvě ze tří 
stabilizačních nádrží téměř zanesené. V tomto případě tedy stabili-
zační nádrže neplní funkci dočištění již vyčištěných odpadních vod 
na ČOV, naopak výslednou kvalitu vypouštěné odpadní vody do 
recipientu mírně zhoršují.
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Obr. 3. Stabilizační nádrž č. 1

Závěr
Byly porovnány dvě mechanicko-biologické čistírny odpadních 

vod vybavené stabilizačními nádržemi pro dočištění již vyčiště-
ných odpadních vod. V případě lokality ČOV Zbytiny, stabilizační 
nádrže během prvního roku fungování ČOV jednoznačně prokázaly 
schopnost výrazně snížit odtokové koncentrace vybraných ukazatelů 
znečištění. Největší účinnosti bylo dosaženo v parametrech celkový 
fosfor, velmi dobré účinnosti bylo rovněž dosaženo i v parametrech 
celkový dusík a CHSK.

Výsledky z druhé porovnávané lokality ČOV Kunžak však ukazují 
i na možnost, že stabilizační nádrže mohou naopak dlouhodobě účin-
nost čištění odpadních vod snižovat. Hlavním faktorem negativního 
vlivu stabilizačních nádrží na čistící proces je jejich stav, kdy dvě ze 
tří stabilizačních nádrží jsou již téměř zanesené.

Aby stabilizační nádrže mohly řádně plnit funkci dočištění, je nutné 
v pravidelných intervalech vyklízet ze dna nádrže naakumulované 
usazeniny. Tento interval by neměl být kratší než deset let a měl by 
se přizpůsobovat aktuálnímu stavu zanesení stabilizačních nádrží. 
Jen při správném provozu stabilizačních nádrží je možné dosáhnout 
snížení odtokových koncentrací z ČOV ve stabilizačních nádržích.

Poznámka: Tento příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného 
záměru MŽP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum 
vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný 
na vliv antropogenních tlaků, jejich trvalé užívání a ochranu, včetně 
legislativních nástrojů.
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This paper summarizes operational experiences of two wastewater 
treatment plants equipped with stabilizations ponds. Interpretation 
of treatment efficiency of all profiles has been made. Evaluation 
is focused mainly on influence of stabilization ponds to the total 
treatment efficiency.

Obr. 4. Stabilizační nádrž č. 2

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. května 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

II. ročník konference 
HODNOCENÍ RIZIK  
VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 
18. – 19. říjen 2010, Hotel Santon, Brno

Metody rizikové analýzy jsou v současné době čím dál tím více použí-
vány při hodnocení rozsahu a míry škod, které mohou vznikat v sou-
vislosti s návrhem, výstavbou a provozováním  vodohospodářských 
soustav i jednotlivých vodních děl. Jde o řízení vodárenských a stoko-
vých systémů, vzdouvacích staveb a ochranných hrází, vodních zdrojů 
i staveb krajinného inženýrství. Riziková analýza využívá soudobých 
postupů matematického modelování, operační analýzy, matematické 
statistiky a pravděpodobnostního počtu. Součástí rizikové analýzy je 
kvantifikace dopadů poruch a odhad škod. Je zřejmé, že riziková analýza 
je multidisciplinárním oborem zahrnujícím obory jako jsou vodní hos-
podářství, ekonomika nebo matematika. Nedílnou součástí je zajištění 
a analýza rozsáhlých souborů podkladových dat. 

V posledních letech byly podrobněji rozpracovány jednotlivé sou-
visející teoretické problémy, postupy rizikové analýzy byly ve vodním 
hospodářství aplikována na řadě lokalit v ČR i v zahraničí. ii. konfe-
rence na toto téma si klade za cíl prezentovat a diskutovat poznatky 
a zkušenosti v této oblasti v oboru vodního hospodářství. 

Tématické okruhy
Konference je orientována na následující témata:

•	 Spolehlivost dat ve vodním hospodářství
•	 Riziková analýza záplavových území
•	 Riziková analýza vzdouvacích objektů
•	 Rizika vyplývající ze změn režimu proudění podzemních vod
•	 Analýza rizik vodárenských systémů
•	 Analýza rizik v oboru stokování a čištění odpadních vod
•	 Rizika v dalších souvisejících oborech vodního hospodářství
Odborné exkurze

Součástí konference budou exkurze na brněnskou přehradu a do 
Laboratoře vodohospodářského výzkumu při Ústavu vodních staveb 
FAST VUT v Brně, kde je v současné době umístěna řada modelů 
objektů významných vodních děl ČR. 
Termíny
Termín zaslání abstraktů  30. 3. 2010
Potvrzení přijetí příspěvků  15. 5. 2010
Zaslání příspěvků, závazná přihláška 
a úhrada vložného   3. 9. 2010

Abstrakty, příspěvky, dotazy a další posílejte: rizikavh@fce.vutbr.cz
Aktuální informace na:  rizikavh.fce.vutbr.cz
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Odběry vzorků jsou běžná činnost, kterou je nutné vykonávat na 
čistírnách odpadních vod i u znečišťovatelů a je upravena zákony 
a vyhláškami. Odběr vzorků upravuje ČSN iSO 5667-10, dále vyhláška 
110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb. a vyhláška 
515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZE č. 428/2001 Sb. Mimo jiné 
v této legislativě naleznete, jakými prostředky je možné odběr vzorku 
provádět a jak se vzorkem nakládat.

Správný výběr vhodné techniky a způsobu odběru vzorků je však 
většinou otázkou zkušenosti odpovědných pracovníků. Pro vzorkaře 
jsou pořádány různé kurzy a semináře, které organizujeme nebo se 
na nich podílíme.

Existuje celá řada různých typů 
ručních vzorkovačů, přenosných 
čerpadel a automatických vzor-
kovačů. Automatické vzorkovače, 
které jsou nejčastěji využívány, 
můžeme v zásadě rozdělit na vzor-
kovače s peristaltickými a s vakuo-
vými čerpadly. Jiné systémy čerpání 
vzorku jsou využívány jen zřídka. 
V Evropě byly historicky osazovány 
především vzorkovače s vakuovými 
čerpadly, a to zejména proto, že němečtí výrobci produkují právě 
tento typ. Oproti tomu americké firmy vyrábějí vzorkovače s čerpadly 
peristaltickými. US EPA, agentura pro ochranu životního prostředí, 
která je mezinárodně uznávána, systémy s vakuovými čerpadly 
nedoporučuje. 

Hadicový systém peristaltických čerpadel umožňuje snazší údržbu. 
Při čištění stačí spustit čerpadlo a hadice nechat propláchnout vhod-
ným médiem. U systému vakuového se při čištění nevyhnete rozebírání 
sacího mechanismu. Taktéž bylo při testech prokázáno (na vyžádání je 
možno poskytnout kompletní materiál z testů), že při odběru určitých 
typů vod je možné, že v baňce vakuového čerpadla dojde k sedimentaci 
nerozpuštěných látek ještě před přepuštěním vzorku do vzorkovnice, 
a tím k ovlivnění výsledků laboratorních rozborů. Odběrová nádobka 
vakuového čerpadla má většinou objem 350 ml, takže při potřebě ode-
brat větší množství musí být vzorek odebírán vícekrát. Pro některé typy 
odpadních vod je vakuový systém naprosto nevhodný. 

Zkušenosti s odběrem odpadních vod – Liptovská 
vodárenská spoločnosť, a.s.

Konkrétním pří-
kladem odpadní 
vody, která není 
pro vakuová čer-
padla vhodná, je 
voda obsahující 
velké množství 
tuků. Oproti tomu 
peristaltická čer-
padla tyto vody 
mohou vzorkovat 
bez problémů. 
Liptovská vodá-
renská spoločnosť, 
a.s., provádí odbě-
ry velmi znečistě-
ných odpadních 
vod ve dvou prů-
myslových pod-
nicích. Jednak je 
to podnik Gelima, 
která zpracovává 
kůže pro výrobu 
klihu a želatiny. 
Pro výrobu finál-
ního produktu 
používá kůže ve-
přové, hovězí i rybí. Odpadní voda může obsahovat i drobné odřezky 
použitého materiálu. Druhá problematická lokalita je podnik SA 

invest, zpracovatel kůží. Odpadní vody obsahují velké množství chro-
mu, síry, tuků a organických látek. Obě vody obsahují velké množství 
emulgovaných i plovoucích tuků.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., nejprve použila automatické 
vzorkovače s vakuovým čerpadlem. Tyto se však neosvědčily, jelikož 
po 4–5 odběrech došlo k blokaci čerpadla tuky. Proto se společnost 
obrátila na naši firmu. Již z minulosti měl provoz ČOV dva starší 
automatické vzorkovače iSCO 3700, které stále bez problémů fungu-
jí. Pro výše zmíněné lokality jsme na otestování zapůjčili vzorkovač 
iSCO Avalanche.

Jedná se o chla-
zený mobilní vzor-
kovač pro odběr 
směsného i dělené-
ho vzorku. Vzorko-
vač může odebírat 
v časovém interva-
lu, na základě průto-
ku nebo na základě 
události. Je vyba-
ven peristaltickým 
čerpadlem, které 
má výkon až 8,5 m 
sací výšky. V tomto 
konkrétním přípa-
dě bylo požadová-
no, aby vzorkovač 
odebíral v časovém 
intervalu, vzorky, vzhledem k jejich charakteru, chladil a umožňoval 
i odběr vzorků po dobu několika dní. 

Vzorkovač byl naprogramován a osazen na místo. Po celou dobu 
odebírá naprosto spolehlivě přesné objemy vzorku bez jakýchkoliv 
problémů se zanášením. Dekontaminace vzorkovače je snadná. Po pro-
vedení testů se Liptovská vodárenská spoločnosť rozhodla pro nákup 
testovaného vzorkovače. V současné době provozuje tato společnost 
dva přenosné vzorkovače iSCO 3700, dva mobilní chlazené vzorko-
vače iSCO Avalanche a jeden vzorkovač GLS, což je malý přenosný 
přístroj pro odběr směsného vzorku.

Jsme velmi rádi, že jsme přístroji, které dodáváme, mohli vyřešit 
problém s těmito komplikovanými typy odpadních vod.

Veškeré údaje o našem sortimentu vzorkovačů, průtokoměrů a další 
měřicí techniky pro monitoring kvality i kvantity vody naleznete na 
našich webových stránkách www.technoaqua.cz nebo na stránkách 
www.isco.com.

Zkušenosti z provozu jsou zveřejněné s laskavým svolením a přispěním 
firmy Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Použité materiály: 
archiv TD ISCO
archiv TECHNOAQUA, s.r.o.

Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.
Michaela Povýšilová

U Parku 513
252 41 Dolní Břežany

tel.: 244 460 474, fax: 271 767 155, mobil 724 971 161
mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz

Automatický přenosný vzorkovač s vakuo-
vým čerpadlem

Peristaltická čerpadla versus vakuová 
– provozní zkušenosti se vzorkovači ISCO

ISCO AVALANCHE, mobilní chlazený vzorkovač 
s peristaltickým čerpadlem

 
BSK5 CHSK

nerozpustné 
látky

rozpustné 
látky

RAS
TUKy N-

NH4+
Ncelk.

saponáty  

producent   S2-

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

GELIMA  
(klih, želatina) 1 732 3 404 1 198 2 922 1 739 440,0 49,80 273,40 1,5 0

SAI 
(koželužna) 1 507 3 292 647 6 787 5 088 194,0 159,0 343,80 1,7 38,7

Tabulka ročních průměrů vybraných ukazatelů
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WATENVI přinese ucelený přehled 
o vodním hospodářství

Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na 
Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVi, 
který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010. 
Tvoří jej Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODy-KANA-
LiZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kana-
lizací ČR (SOVAK ČR) a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu 
a ochranu životního prostředí ENViBRNO. Tyto již tradiční veletrhy 
jsou doplněny Mezinárodním veletrhem komunálních technologií 
a služeb URBiS TECHNOLOGiE. Důležitou součástí tohoto vysoce 
odborného veletrhu je tradičně doprovodný program, jenž se bude 
zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství 
a financováním rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Ke stěžejním tématům WATENVi bude opět patřit řešení aktuálních 
otázek řádného čištění a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 
2 000 obyvatel. V ČR jde celkem o 635 aglomerací, které by měly mít 
čističky podle standardů Evropské unie, tedy splňovat v tomto odvětví 
normy společenství v termínu 31. 12. 2010.

Barák: Česká republika požadavky EU nesplní v oblasti 
likvidace odpadních vod v požadovaném termínu

Většina aglomerací se s tímto závazkem již vyrovnala, několik 
desítek obcí však rekonstrukci a výstavbu nových čističek nestih-
ne. „Dnes už je zřejmé, že do konce letošního roku situaci nevyřeší 
třináct aglomerací, dalších 14 aglomerací, které už podaly žádost 
o dotaci nebo ji letos plánují podat, zahájí zřejmě stavbu do konce 
roku. Předpokládám, že termín závazku ČR vůči EU nesplní několik 
desítek aglomerací,“ řekl František Barák, předseda představenstva 
SOVAK ČR, které je pořadatelem mezinárodní výstavy VODOVODy-
-KANALiZACE. 

Podoba novely vodního zákona není ještě konečná
Doprovodný program bude věnován mimo jiné i novele Vodního 

zákona a informacím o první etapě procesu Plánování v oblasti vod. 
Zajímavé budou informace o možnosti vypouštění odpadních vod 
do podzemních, odborníci se dozvědí také o Zákonu o veřejných 
zakázkách i o Koncesním zákonu v tomto oboru. „Prozatím proběhlo 
projednání novely Vodního zákona v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR. A to ve výborech pro životní prostředí, zemědělském 
a hospodářském. Z jejich jednání vyplynula řada pozměňovacích 
návrhů, dosud však neproběhlo druhé čtení a text novely může tedy 
doznat ještě velkých změn. Trochu jiná je situace v oblasti poplatků 
za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod. S ohledem 
na hospodářskou krizi bylo rozhodnuto o odložení uvažovaného 
ekonomického posílení zdrojů vodního hospodářství. Proto původně 
navrhovaná úprava poplatků není v návrhu novely Vodního zákona 
vůbec obsažena,“ konstatoval Barák.

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI

Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889
E-mail: jtyrichova@bvv.cz
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Sdružení vodohospodářů ČR 
dvacetileté

V letošním roce 2010 oslaví Sdružení 
vodohospodářů ČR 20. výročí svého 
založení. Na historii i současnost 
Sdružení jsem se zeptal nestora setkání 
pana Jana Lázňovského, garanta prak-
ticky všech setkání a současného před-
sedu republikového výboru Sdružení 
vodohospodářů ČR.

Ačkoliv Sdružení vodohospodářů 
slaví 20. výročí, bude se v dubnu konat 
v Kutné Hoře již XXV. setkání vodohos-
podářů.

Setkání vodohospodářů bude mít 
skutečně letos již 25. ročník každoročně 
pořádané akce. Vzniklo v době, kdy 
vodohospodáři zemědělských a průmyslových podniků (pokud byli 
v ČSVTS) byli rozptýlení v jednotlivých základních místních orga-
nizacích ČSVTS. Na V. setkání vodohospodářů v Bílém Podolí (i pod 
vlivem porevolučních nálad) vzešel požadavek vytvoření samostatné 
společnosti ČSVTS – Sdružení vodohospodářů ČR. Ustavení společ-
nosti bylo správné a v blízké době mělo na 1 500 členů soustředěných 
do sedmi oblastí. Ke kutnohorské oblasti se přihlásili členové i z Pra-
hy a Moravy. Vzděláváním členů jsme se snažili vynést podnikové 
vodohospodáře na potřebnou úroveň, pomoci jim v odborném růstu, 
navázat spolupráci mezi jednotlivými vodohospodáři a vodohospo-
dářskými a hygienickými orgány a všemi dalšími partnery v oboru. 
Tím získávali i odpovídající postavení ve svém podniku. Třídenní 
setkání měla dostatek prostoru pro diskusi a výměnu zkušeností mezi 
účastníky, lektory a zástupci vystavujících firem. Účast na setkání již 
překročila přes 5 100 účastníků.

Vzpomínám na skromné začátky setkávání vodohospodářů v Bílém 
Podolí. Po několika letech se akce přesunula do Kutné Hory a stala se 
tradicí i díky zajímavému programu. 

Krédem všech setkání je přinést nejpotřebnější a nejaktuálnější 
informace od nejpřednějších odborníků a vidět vždy trochu více 
dopředu. Dostatečný prostor pro diskusi pomůže k sjednocení názorů 
pracovníků „z terénu“ s ostatními, i „řídicími“. Tradice setkání přináší 
příspěvky od sponzorů, z kterých hradíme společenskou část, včetně 
zakoupení vstupenek na varhanní koncert v chrámu sv. Barbory. 
Pořadatel koncertu nám vždy přizpůsobí termín. 

Také vzpomínám rád na začátky v Bílém Podolí. Prostředí v pod-
hůří Železných hor bylo po všech stránkách příjemné, ale vhodné 
ubytování jsme zde neměli a sál JZD Žehušice přestalo provozovat. 
i účastníci často vzpomínají na Podolí, kde účast již přesahovala 300 
účastníků.

Jaký je záměr jubilejního XXV. setkání vodohospodářů v Kutné 
Hoře?

Současnými dvěma největšími problémy je nový přístup k povolo-
vání vypouštění odpadních vod a boj za snížení dopadu extrémních 
srážek. Chceme též ozřejmit přínos Zemědělské vodohospodářské 
správy, Povodí s.p. a realizace pozemkových úprav k těmto problé-
mům. 

Letošní setkání si vzalo za úkol pomoci správním orgánům, pro-
jektantům a všem pracovníkům vodního hospodářství v orientaci 
v právních předpisech a výsledcích výzkumů. Není pravda, jak často 
média silně dezorientují veřejnost, že nejsou právní nástroje k zlepšení 
stavu krajiny k snížení prudkých odtoků působících záplavy. Bohužel 
správní orgány často neumí z nedostatku zkušeností a různých obav 
postihovat špatné hospodaření na pozemcích, které je velikou příčinou 
odtokových extrémů. Nelze vrátit pozemky do stavu před 60 lety, ale 

neměl by být problém vytvořit 
potřebnou retenci a akumulaci 
vod v krajině. 

Na akci známé firmy pre-
zentují svou činnost. Tradi-
cí akce je varhanní koncert 
v chrámu sv. Barbory, spole-
čenský večer a exkurze letos 
na historické unikátní vodní 
hospodářství a chov bílých 
jelenů v Žehušické oboře (po 
velkém okruhu neotevřeném 

pro veřejnost). K akci bude vydán sborník (tištěný a na CD). Komora 
ČKAiT akci ohodnotila 2 body ve vzdělávacím programu celoživot-
ního vzdělávání ČKAiT. 

Sdružení prošlo i krizovým obdobím. Jaké byly příčiny?
Velmi často se setkávám s údivem, to ještě „vétéeska“ existuje? 

Přestože veliké množství různých složek ČSVTS zaniklo, existuje na 
200 tisíc členů ČSVTS soustředěných do 69 společností. 

Změnily se možnosti, technologie, jsou lepší materiály a zařízení 
před revolucí u nás nedostupné. Jsou nové předpisy s neúměrným 
množstvím novel, občas i v protikladu. Maximální snaha o rychlý 
a neúnosný zisk přináší problémy. Denně jsme bombardováni nabíd-
kami různých „školení“, zavalují nás hromady prospektů. Kdo se 
v tom má vyznat? Společnost se od revoluce změnila, ale nečekaná je 
její velká deformace a nemorálnost některých lidí je strašná. Politici 
z osobního prospěchu a média ve snaze o senzace zapomínají na 
skutečné potřeby celé společnosti. Dobří pracovníci jsou navíc velmi 
pracovně přetížení. Zde začíná první problém tehdejšího vedení 
Sdružení, které potřebně nereagovalo. 

Sdružení zastupuje a řídí republikový výbor (RV). Základními 
články jsou jednotlivé oblasti se samostatnou finační a právní subjek-
tivitou. Hlavní příčinou předchozí krize Sdružení byla špatná spolu-
práce republikového výboru s předsedou výboru, minimální účast na 
schůzích a špatná vzájemná komunikace a spolupráce. Nepřipravená, 
neúplná a chaotická jednání vedla k pasivitě členů. Omlazení vedení 
se podařilo pouze u kutnohorské oblasti. Pokles členské základny byl 
mimořádný a tři oblasti ukončily činnost (západočeská, jihočeská 
a východočeská). RV nereagoval na připomínky členů a nesjednal 
nápravu vážných chyb. Neuvážené hospodaření i přes příspěvky na 
činnost od ČSVTS 
a členské příspěv-
ky od oblastí dosta-
lo RV na určitou 
dobu do zadlužení 
(i redakci Vodního 
hospodářství letos 
slavící 60. výročí) 
a zastavilo vydávání 
Zpravodaje, nejdů-
ležitějšího materiá-
lu Sdružení, takže 
opět poklesl zájem 
členů. Po odstoupe-
ní ing. Voka Malín-
ského, CSc., v září 
2008 z funkce předsedy RV nebyl žádný člen RV ochoten funkci 
předsedy převzít. Tehdejší RV na mimořádné valné hromadě přes 
protesty některých oblastí „domanipuloval“ v listopadu 2008 Sdružení 
ke zrušení a podal žádost ministerstvu vnitra o zrušení SVČR.

Vše se ale podařilo v lednu 2009 zvrátit a od 3. června 2009 po 
řádné valné hromadě a po přijetí nových základních dokumentů 
Sdružení pokračuje v činnosti. Jednotlivé oblasti nepřerušily činnost 
a uspořádaly v roce 2009 plánované akce. Převzatá finanční situace 
se ztrátou je již na dobré úrovni a na činnost oblastí plánujeme pod-
poru min. 50 000 Kč ročně. Základní úkol čeká v zapojení mladých 

Jan Lázňovský

Exkurze 2009 – ČOV
Exkurze – vodní hospodářství a chov 
bílých jelenů v Žehušické oboře

Club Lorec v Kutné Hoře
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do řízení společnosti a obnovení 
publikační činnosti.

Sdružení se zaměřovalo pře-
devším na podnikové vodohos-
podáře. Jaké je jejich současné 
postavení, ať v průmyslové nebo 
zemědělské sféře?

Právní termín podnikový vodo-
hospodář přestal existovat novým 
vodním zákonem č. 254/2001 Sb. 
Jsou podniky, které stále mají 
v různých formách podnikové 
vodohospodáře. Předchozí tota-
litní režim přes zákonné ustavení 
vodohospodářů jejich činnost 
potlačoval, hlavně ve snaze zakrýt 
někdy až hrozné závady v ochraně 
vod a hospodaření s nimi. Sankce 
za závady byly stranickým mecha-
nizmem eliminovány, právě jen 
vodohospodář byl postižen. 

Po revoluci se vše zlepšilo, ale 
při schvalování nového vodního 
zákona poslanci z návrhu vyškrtli 
funkci podnikového vodohospo-
dáře. To zneužívá většina firem 
a vodohospodáře potřebuje až při 
nějakém maléru. Vodohospodáři 
odešli na mnoho jiných „vodařských“ a bohužel i nevodařských postů. 
Představa zákonodárců o uvědomělé ochraně vod a hospodaření s ní je 
v rozporu se skutečnosti, což jako senzace o haváriích můžeme sledo-
vat v mediích. Situace na tomto úseku je špatná. Často jako projektant 
vidím, že firmy nemají nejmenší základní vědomosti o svém vodním 
hospodářství, doslova o promrhaných velkých financích na jejich 
špatném provozu a o riziku havárií. Věřím, že si politici uvědomí, že 
je nutné právě u „nevodařských“ firem svěřit péči o vody odborníkům. 
Voda je strategickou surovinou ve světě. Prozatím jsou problémy v ČR 
únosné. Po zničení kvalitních vod ani přes nesmírné náklady nebude 
náprava možná. A je ironií, že jiné obory po vzoru někdejších podni-
kových vodohospodářů nařizují svěření provozů, ohrožujících životní 
prostředí, „akreditovaným“ odborníkům.

Dlouhá léta jste stál v čele Oblastního sdružení vodohospodářů 
ČR Kutná Hora. Co Vám osobně tato funkce přinesla, vedle čestného 
odznaku ČSVTS osobnostem ČSVTS k 20. výročí ČSVTS?

Práci a omezení času pro rodinu. Hlavně jsem musel s několika spo-
lupracovníky zorganizovat 23 setkání vodohospodářů, v posledních 
letech vést redakční radu oblasti a trvale aktualizovat naši webovou 
stránku www.vodakh.cz. Odpovědné vykonávání funkce bylo hlavně 
trvalou „čestnou“ prací. Více mi přineslo vše kolem. Získal jsem veli-
kou řadu přátel. Stálý přehled o dění v oboru mě nutí být i stále činný 
jako projektant, včetně provádění iČi a v poradenské činnosti. 

Těší mě, že jsme dosáhli úspěchů. Těší mě, že je dost členů, kteří 
obětují mnoho svého času na spolupráci. Odměnou nám je dobrá 
pohoda na každoročně pořádaných zájezdech po vlasti a do ciziny, 
pokud na ně zbude čas. Od založení kutnohorského oblastního 
sdružení jsem vedl téměř 10 let oblastní výbor. Pak jsme předali vedení 
výboru mladším, ale teď jsem převzal k vyřešení krize SVČR funkci 

předsedy republikového výboru. Bohužel letošní sedmdesátka mi říká, 
že budu muset vše předat mladším, včetně funkce garanta setkání.

Jak vidíte budoucnost činnosti Sdružení vodohospodářů?
Nadále bude Sdružení zaměřeno na činnost jednotlivých oblastí, se 

zaštítěním a koordinováním RV. Věřím, že se oblasti poučili z před-
chozí krize a zařadí do výborů mladé členy a budou dodržovat ideály 
vzniku a poslání Sdružení. Rovněž věřím, že dnes pasivní členové 
začnou opět pracovat.

Podaří-li se prosadit povinnost podniků svěřit vodní hospodářství 
odborníkům, bude Sdružení nezbytnou a vyhledávanou společnosti. 
Do té doby budou oblasti pokračovat v současné činnosti s poskyto-
váním slev členům na akce a „senioři“ se budou scházet v oblíbených 
klubech seniorů. 

Je nezbytně nutné, aby si vedení všech firem uvědomilo význam 
zvyšování znalostí a nových zkušeností svých pracovníků – našich 
členů. Je velmi krátkozraké, když ředitel zakazuje svým pracovníkům 
práci v ČSVTS. Není pravda, že lze získat dostatečné informace na 
internetu, protože dobré informace se v potřebné míře nezveřejňují 
a předané zkušenosti od přátel jsou k nezaplacení.

Kutnohorská setkání nezaniknou; zklamou-li nástupci z oblasti, je 
několik společností se zájmem o pokračování tradice setkání v Kutné 
Hoře.

Redakce časopisu přeje k letošnímu jubileu panu Janu Lázňov-
skému především pevné zdraví a rovněž elán k předávání svých 
bohatých celoživotních zkušeností.

Otázky kladl Stanislav Dragoun

vh 3/2010 72



Ze zahraničí
Úsporná opatření státní správy ve Slovenské republice zřejmě 
změní postavení ústředního vodoprávního úřadu

Vláda Slovenské republiky navrhla zánik Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje. Oba resorty 
by měly ukončit činnost k 30. 6. 2010 a jejich kompetence převezmou 
jiná ministerstva a úřady.

Je navrženo spojení ministerstva životního prostředí s resortem 
zemědělství a vznikne nové, plně integrované Ministerstvo zemědělství, 
životního prostředí a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Dojde 
i k některým dalším přesunům mezi resorty, které se však netýkají 
přímo kompetencí pro vodní hospodářství. Tento krok vyvolal řadu 
kritických ohlasů, zejména ze Strany zelených a ekologických aktivistů. 
Rovněž omezení prostoru na diskusi mezi přijetím vládního návrhu 
a schválením Národní radou Slovenské republiky vyvolává polemiku.

Je na místě zmínit, že kompetence pro „oblast vody“ byly prakticky 
zcela v gesci Ministerstva pro životní prostředí SR a nyní navržený krok 
směřuje k uspořádání, které se dlouhodobě osvědčuje v Rakousku.

Tam je „voda“ soustředěna v integrovaných kompetencích Spol-
kového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního 
prostředí a vodního hospodářství. Toto „Lebensministerium“ tak 
komplexně a vyváženě zajišťuje státní správu péče o krajinu a životní 
prostředí.

Zdá se, že uvedená integrace státní správy naplňuje volání vodo-
hospodářů: „voda“ by měla být v jednom resortu.
Posun v řešení dešťových přívalů v Anglii

„Thames Water“ bude realizovat projekt „Surbiton“ v nákladech 
680 000 liber (cca 20 mil. Kč), kterým se zajistí zachycování srážko-
vých vod jednak zkapacitněním kanalizace, a zejména vytvořením 
záchytných akumulačních prostor v několika rybnících. Jejich naplně-
ní povede k posílení přírodního prostředí, přičemž zajistí bezpečnost 
hrází proti situacím případného přelití za extrémních přívalů.

Zdá se, že zkušenost z katastrofálního přívalu v Londýně před 5 lety 
vede k potřebě srážkové vody přiměřeně usměrnit.

Je to vhodný příklad pro rozsáhlé zástavby v okolí Prahy, kde zpev-
něné velké plochy extrémně urychlují soustředěný odtok i běžných 
srážkových epizod a zatím se retence výrazně nezvyšují.
Protipovodňová bariéra v Jižní Koreji

Bariéra na Temži k ochraně Londýna není jediným „divem“ vodo-
hospodářských opatření. Jihokorejská bariéra „Nagdong“ nahradí 
20 let (!!) starou investici, neboť je třeba inovace. Náklady ve výši 
125 mil. Euro (cca 3,3 mld. Kč) umožní realizaci v období 2010–2012 
podle projektu vypracovaného firmou DHV – Nizozemské království. 
[Zdá se, že mnohé technické prvky v protipovodňové ochraně jsou 
nenahraditelné – pozn. autora]. 
„Stopa vody“ – Water Footprint

Před dvěma lety jsme na stránkách Vodního hospodářství  informo-
vali o vítězi Stockholmské ceny za vodu 2008, kterým byl prof. Antho-
ny Allan (Kings College London), a který vytvořil koncept vyjádřené 
úhrnné spotřeby vody pro výrobu a přípravu různých potravin a jídel. 
Cílem bylo poukázat na to, že regiony a země vystavené nedostatku 
vody často vyvážejí potraviny a suroviny velmi nákladné na potřebu 
vody, a to do zemí, kde je naopak vody dostatek.

informace o potřebách vody pro různé potraviny byla zpřístupněna 
prací univerzity v Cranfieldu a byla v listopadu 2009 zveřejněna na 
stránkách European Water News [http://www.european-waternews.
com/news/itemrechts.php?id=23]. Obsahuje nejenom základní 
informace zveřejněné prof. Allanem, že je třeba např. 40 l vody na 
produkci krajíčku chleba, 15 000 l na 1 kg masa, 1 400 l na 1 kg rýže 
apod., ale také „rozpis“ na jednotlivé kroky přípravy pokrmů, lidskou 
potřebu vody, členění využitelných vodních zdrojů atp. Tak například: 
příprava šálku čaje vyžaduje 32,4 l vody: 0,2 l horké vody, 5 l na 2 g 
čajových lístků, 18 l na 0,02 l mléka, 9,2 l na výrobu 8 g cukru.

Jistě zaujme i potřeba vody na přípravu dalších nápojů – na sklenku 
vína bylo potřeba téměř 120 l, šálek kávy 140 l, půllitr piva cca 170 l, 
sklenici mléka přibližně 200 l vody. 

Zajímavé je i členění „barevného označení vodních zdrojů“:
• ZELENá VODA – využitá v místech, kam ve srážkách dopadne,
• MODRá VODA – voda odebíraná z povrchových nebo podzemních 

vod,
• šEDá VODA – voda nezbytná k naředění vypouštěného znečištění.

Při porovnání spotřeby vody na různé druhy masa ev. sojových bobů 
vyvstanou enormní rozdíly (vyjádření l vody/1 kg): hovězí 15 000, 
vepřové 8 000, drůbež 4 000, ryby 3 500, vejce 3 200, sojové boby 
1 200, kukuřice 900.

Pro nás v ČR je jistě zajímavé srovnání spotřeby vody na brambory. 
Na vypěstování 1 kg brambor je třeba 130 l, pro předání spotřebitelům 
10 l a doma 0,1 l. Uvedené hodnoty platí pro Anglii. (FAO např. uvádí 
potřebu vody na 1 kg brambor 100 l).

Pozoruhodné je i porovnání různých typů vodních zdrojů dle uve-
dených „barev“ – při zakoupení 250 g M&M burských ořechů z celkem 
1 153 l vody činí 127 l „modrá“, 987 l „zelená“ a 39 l „šedá“ voda.

Důležitý je i shrnující komentář:
	zjištění spotřeby vody metodou sumární náročnosti vyjádřené jako 

„stopa vody“ je důležité pro posuzování dopadu na životní prostředí 
a využití vodních zdrojů,

	údaje nejsou o „velikosti“ – neznamenají, že vysoká hodnota je 
„špatná“, jde o to, zda podmínky pro dostatek vodních zdrojů jsou 
pro takové využití přiměřené, zejména u vývozu zemědělských 
produktů,

	je třeba vzít v úvahu „dopad pro ekosystémy“, který může být 
v jednotlivých případech vážný a ovlivní životní prostředí,

	sledování řetězce spotřeby vody je třeba pro orientaci přiměřeného 
resp. ohleduplného užívání vodních zdrojů.
Mimochodem se v přehledu uvádí, že 62 % „stopy vody“ zeměděl-

ských produktů v Anglii pochází z importu.

RNDr. Pavel Pučnochář

Podívejte se na www.vodnihospodarstvi.cz na novou rubriku Recenze
Zavěsíme tam i informace o Vaší/ich publikaci/ích.
informujte se na stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vh 3/201073



3/2010 ROČNÍK 60

vodní
hospodářství
water
management

	 Specializovaný vědeckotechnický časo-
pis pro projektování, realizaci a plánování 
ve vodním hospodářství a souvisejících 
oborech životního prostředí v ČR a SR

 Specialized scientific and technical 
journal for projection, implementation and 
planning in water management and related 
environmental fields in the Czech Republic 
and in the Slovak Republic

Redakční rada: prof. Ing. Jiří  Wanner, DrSc.,  
– předseda redakční rady, RNDr. Jana Říhová Am
brožová, PhD., doc. Ing. Igor Bodík, PhD., Ing. Jiří 
Čuba, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Vladimír 
Dvořák, Ing. Pavel Hucko, CSc., Ing. Tomáš Just 
(AOPK), prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc., doc. Ing. Vác
lav Kuráž, CSc., JUDr. Jaroslava Nietscheo
vá, prof. Vladimir Novotny, PhD., P. E., DEE, 
Ing. Bohumila Pětrošová, Ing. Václav Pondělíček, 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., prof. Ing. Jaromír 
Říha, CSc., doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Jiří 
Švancara, Ing. Václav Vučka, CSc., Ing. Hana Vyd
rová, Ing. Evžen Zavadil (ČIŽP)

Šéfredaktor: Ing. Václav Stránský
Redaktor: Stanislav Dragoun

Redakce (Editor‘s office):
Podbabská 30, 160 62 Praha 6

(areál VÚV T. G. M.), Czech Republic
stransky@vodnihospodarstvi.cz
dragoun@vodnihospodarstvi.cz

www.vodnihospodarstvi.cz
Mobil (Stránský) 603 431 597
Mobil (Dragoun) 603 477 517

Vydává spol. s r. o. Vodní hospodářství, Bohumilice 89, 
384 81 Čkyně. Roční předplatné 750 Kč, pro individuální 
nepodnikající předplatitele 600 Kč. Ceny jsou uvedeny  
bez 10 % DPH. Roční předplatné na Slovensku je 24 €. 
Cena je uvedena bez DPH.
Objednávky předplatného a inzerce přijímá redakce. 
Expedici a reklamace zajišťuje DUPRESS, Podolská 
110, 147 00 Praha 4, tel.: 241 433 396.
Distribuci a reklamace na Slovensku: Mediaprint - Kapa 
Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O.  
BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel.: 00421 
244 458 821, 00421 244 458 816, 00421 244 442 773, fax: 
00421 244 458 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Sazba, lito a tisk: Tiskárna DIAN s. r. o., Vaňkova 21/319, 
194 00 Praha 9 - Hloubětín, tel./fax: 281 867 716

6319 ISSN 1211-0760. Registrace MK ČR E 6319.
© Vodní hospodářství, spol. s r. o.

Rubrikové příspěvky nejsou lektorovány
Obsah příspěvků a názory v časopise otištěné nemusí 
být v souladu se stanoviskem redakce a redakční rady.

Neoznačené fotografie - archiv redakce.

Časopis je v Seznamu recenzovaných neimpakto
vaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis je sledován v Chemical abstract.

®

®



Reakce na úvahu  
pana Ing. Václava Vučky, CSc.,  

v čísle 1/2010 Vodního hospodářství

Ing. Václav Vučka ve svém závěrečném slovu reaguje na článek 
v denním tisku, který byl uveřejněn v době, kdy se na naše území, 
zaplať Pánbůh, sneslo konečně normální množství sněhu. Přiznáme 
se, že jsme článek v MF Dnes ze dne 18. 1. 2010 nečetli, můžeme 
však odpovědně prohlásit, že žádný pracovník inspekce nenapsal 
ani neprohlásil, že „sníh není voda“. Na webové stránce inspekce 
byla umístěna tiskovým mluvčím krátká, leč vyčerpávající informace 
s nadpisem Sníh není odpadní voda, nikoliv „sníh není voda“. Jed-
ním z důvodů, proč byla tato informace vyvěšena právě na stránkách 
inspekce, bylo, že novináři z regionů se obraceli na oblastní inspekto-
ráty, které následně požádaly ředitelství inspekce o reakci pro tisk. 

Velmi si vážíme kolegy Ing. V. Vučky, který v eseji (umělecky 
zpracovaná úvaha na různá témata – L. Rejman: Slovník cizích 
slov, SPN 1966) rozvinul jistě zajímavé téma sněhu a jeho úklidu. 
Ceníme si především jeho osobních historických reminiscencí a také 
přiznání, že na podobné téma dříve sám jako pracovník instituce 
zabývající se ochranou vod odpovídal vyhýbavě nebo nevěděl, co 
odpovědět. K vývoji v právní úpravě od té doby jistě došlo (byť ne ve 
směru naznačovaném Ing. Vučkou), hlavní rozdíl však podle našeho 
názoru tkví v tom, že oproti minulé době dnes stoupá zájem médií 
o podobná témata. A také, pokud dříve „vrchnost“ rozhodla, tak se 
o tom nediskutovalo, navíc větru, sněhu neporučíš. 

Sám autor posledního slova v závěru úvahy označuje problém za 
marginální. S tím lze jen souhlasit, obzvláště pokud si uvědomíme, 
co se na náplavky a do řek vozilo. Sníh se solí ze silnic to rozhodně 
nebyl – ten do potoků a řek odteče při tání (a jen doufejme, že nebude 
příliš rychlé). Co se naopak vyváželo, byl čerstvě napadaný sníh 
z náměstí, případně parkovišť, tedy sníh s minimálním obsahem 
solí. Na straně druhé chápeme pracovníky s.p. Povodí, kteří spravují 
vodní toky, že měli obavy z masivního vývozu sněhu do řek, neboť 
sníh by mohl vytvořit mechanické bariéry. Jejich různé názory bylo 
možné sledovat na serveru NOVINKY.cz dne 18. 1. 2010.

Tuto „esejistickou“ část chceme zakončit vzpomínkou na úpornou 
snahu zejména „čistotářsky“ zaměřených vodohospodářů zahrnout 
srážkové vody, zejména z komunikací, do vod odpadních koncem 
devadesátých let. Co by to znamenalo, stejně jako doporučení považovat 
znečištěný sníh za závadnou látku, není potřeba v této části rozvíjet.

Poněvadž však chceme přispět k nanesenému tématu i ve vážné 
rovině, uvádíme dále bližší vysvětlení, proč sníh není odpadní 
vodou. V zákoně č. 254/ 2001 Sb. § 2 odst. 1 jsou povrchové vody 
charakterizovány jako vody přirozeně se vyskytující na zemském 
povrchu. Není pochyb o tom, že déšť, sníh i led (různé formy srážek) 
jsou vodou a vznikají přirozenou cestou jak v divoké přírodě, tak 
v obydlených aglomeracích, a že se tedy na zemském povrchu vysky-
tují přirozeně, a tudíž splňují podmínky definice povrchové vody.

Povrchová voda ztrácí svůj charakter, jen pokud byla odebrána 
(§ 3 odst. 2 vodního zákona), dešťová voda může vytvářet vodu 
odpadní tak, že se smísí s vodou odpadní (§ 2 písm. b) nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb.). V současné legislativě neexistuje pojem znečištěná 
srážková voda a z definice odpadních vod dle § 38 vodního zákona 
rozhodně nevyplývá, že by se srážková voda dopadem na povrch 

a obohacením se o rozpuštěné a nerozpuštěné látky měla stát nutně 
vodou odpadní. O závadné látce dle § 39 vodního zákona ani nemlu-
vě. V případě sněhu lze s jistotou tvrdit, že množství a charakter jeho 
znečištění nebudou výrazně odlišné od znečištění srážkových vod 
vzniklých po jeho roztátí, z tohoto důvodu je prakticky lhostejno, 
nechá-li se sníh roztát na náplavce a vzniklá voda nateče do řeky, 
nebo se pozvolna do řeky vyváží.

Ani za platnosti zák. č. 138/1973 Sb. nebyly srážkové vody 
z komunikací považovány za vody odpadní, a to bylo v době pod-
statně závažnějšího znečištění komunikací, než je tomu dnes (olovo, 
PAU, ropné látky, azbest, daleko více NaCl). Jen pro odstavné plochy 
a parkoviště bylo vyžadováno předčištění vod lapoly, a to na koncen-
trace ropných látek řádově nižší, než použité čistící zařízení mohlo 
byť jen teoreticky dosáhnout. 

V připravované novele vodního zákona se uvažovalo o jistém legis-
lativně účinnějším podchycení srážkových vod především s ohledem 
na stupeň jejich znečištění (a nutnosti určitého snížení tohoto zne-
čištění), novela však zatím nebyla přijata. Každopádně zde existuje 
konsenzus, že srážkové vody zůstanou i nadále vodami povrchovými, 
a pouze ve výjimečných případech rozhodne o jejich přeřazení mezi 
vody odpadní vodoprávní úřad (nové zmocnění v novele vodního 
zákona – rozhodování v pochybnostech). Je totiž třeba vycházet 
z reálných technických možností, respektive nemožnosti odstraňování 
znečištění ze srážkových vod vzhledem k jejich množství a formě 
jejich znečištění (převážně nerozpuštěné minerální látky a rozpuštěné 
anorganické soli). Je třeba si uvědomit, že současná legislativa neřeší 
ani (z pohledu ovlivnění kvality vody v tocích podstatně závažnější) 
vypouštění odpadních vod z oddělovačů splaškových kanalizací 
(§ 6 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), kdy v městských aglomeracích 
s množstvím zpevněných ploch a s jednotným kanalizačním systé-
mem dochází k odlehčování odpadních vod do toku prakticky při 
každém větším dešti a koncentrace organických látek a nutrientů je 
v odlehčovaných vodách je vysoká. A řešení, které by významně toto 
znečištění omezilo nebo alespoň umožnilo vypouštěné znečištění 
kvantifikovat, je obdobně jako v případě srážkových vod finančně 
i technicky náročné, tedy politicky neprůchodné. 

V příspěvku uváděná možnost likvidace sněhu jeho deponováním 
do kanalizace nic neřeší, v případě dešťové kanalizace sníh roztaje 
a spolu se znečištěním odteče do toku. V případě jednotné kanalizace 
se na ČOV sice zachytí nerozpuštěné látky, ale obsah anorganických 
solí se nesníží. Navíc sněhem dojde k ochlazení odpadních vod při-
tékajících na čistírnu, což má z hlediska následného čištění negativní 
důsledky (zpomalení odstraňování dusíku). 

Je třeba uzavřít, že článek Ing. Vučky, na který tímto reagujeme, 
lze chápat jako zajímavou úvahu či polemiku s názorem inspekce 
(který vychází z platné právní úpravy), nikoli však jako vyslovení 
závěrů, s nimiž by bylo možné souhlasit – a to ať už z právního, 
odborného nebo praktického hlediska. Současně je nutno zdů-
raznit, že inspekce jako státní dozorový orgán je při své činnosti 
v každém směru povinna dbát mezí stanovených zákonem a ve 
skutkově podobných případech postupovat podobně. Nemůže tedy 
obcházet zákonem dané principy rozlišování vod povrchových 
a odpadních, neboť pak by také musela ukládat řadu povinností 
nad rámec zákona (a to ještě jen ve vybraných případech; obecná 
aplikace názorů vyslovených v předmětném článku by totiž vedla 
ke zcela absurdním situacím). Takový postup by byl v rozporu se 
základními ústavními principy, a tudíž je nepřípustný.

RNDr. Ladislav Bíža
Mgr. Petra Valouchová
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