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Nerad bych vypadal

jako ta postavička, o níž se Haškův Švejk vyjádřil takto: „Když 
tenkrát ta sopka Mont-Pellé zničila celý ostrov Martinique, jeden 
profesor psal v Národní politice, že už dávno upozorňoval čtenáře 
na velkou skvrnu na slunci. A vona ta Národní politika včas nedošla 
na ten vostrov, a tak si to tam na tom vostrově vodskákali.” O mně by 
také někdo mohl posměšně říct: „Nojo, jeho stesky nikdo nečetl…“ 
Totiž opakovaně po povodních v roce 1997, 200N… jsem psal, že 
mne štve, že mám platit za nezodpovědnost těch, co si majetek nepo-
jistili, paličatost těch, co poté, když jim voda vzala barák, a věděli, 
že jim tu nemovitost pojišťovna nepojistí, opětovně stavěli v aktiv-
ních záplavových zónách a hlavně vyčůranost politiků, co se zuby 
nehty bránili přijmout územní plán obce, protože chtěli protlačit 
stavbu čehosi v krásné či strategické oblasti, která, co čert nechtěl, 
je v aktivní záplavové oblasti dle exaktních studií – de facto. Věděli 
však, že závazný stop stav pro investiční výstavbu platí jen tam, kde 
jsou aktivní záplavové zóny vytyčeny de iure, územním plánem. 
Není pro ty politiky nic snazšího než bránit přijetí územního plánu 
obce s odkazem na objektivní potíže, které jsou při bližším pohledu 
však subjektivního až finančního charakteru.

Povodně opět udeřily, vrátily se často tam, kde už jednou i více-
krát byly. Napáchaly škody a na vině jsou podle obyvatel a politiků 
minimálně do úrovně kraje zase vodohospodáři, protože toho prý 
moc naslibovali a skutek utek. Ale co mohou dělat, když s ohledem 
na finanční krizi se novela vodního zákona nezabývala navýšením 
finančních prostředků? A hlavně když protipovodňová opatření je 
třeba stavět na pozemcích? No a jejich vlastníci je odmítají prodat! Já 
se však vlastníkům nedivím!! Také by se mi nelíbilo, kdyby mi někdo 
říkal, ať mu odprodám pozemek za cenu zemědělské půdy, tedy za 
pár korun metr, když vím, že ho chce využít ke stavbě. A on takový 
poldr stavbou je. Žehrání na hamižnost těch lidé, co nechtějí pozem-
ky odprodat a apel, aby byli solidární, jest dle mého populistické. 
Naopak má jim být nabídnuta férová cena za stavební pozemek. 
Nebude mi vadit, když ze státního rozpočtu (tedy i mých daní) bude 
příslušná částka těm vlastníkům vyplacena. Naopak bude mi vadit, 
pokud z mých daní budou hrazeny škody nezodpovědným a bude 
mi vadit dvojnásob, pokud budou i nadále různí místní potentáti 
prosazovat výstavbu v místech ohrožených povodněmi. 

Aby nedošlo k nedorozumění – je mi jasné, že někde vytěsnit 
výstavbu z ohrožených oblastí nelze, ale to by bylo na další poví-
dání.

Zajímalo by mě, zda se někdo na moji filipiku ozve – rádi jeho 
stanovisko zveřejníme.

Ing. Václav Stránský
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Novela vodního zákona schválena
Po téměř třech letech od zahájení přípravy byl 23. dubna 2010 

přijat Parlamentem České republiky zákon č. 150/2010 Sb., kterým se 
mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (novela vodního zákona). 
Platnosti nabyl zveřejněním ve Sbírce zákonů České republiky ze dne 
21. května 2010, částka 53, účinnosti nabude zákon k 1. srpnu 2010.

Postup přípravy, projednávání a schvalování
Vodní zákon je jednou z právních norem, která má široký dopad na 

naší společnost, a to jak na různé instituce a firmy, tak i na občany. 
Navíc se zde střetávají protichůdné zájmy, které je nutno harmoni-
zovat a nalézt kompromisní řešení. Z toho vyplývá, že příprava jeho 
novely, která byla pracovně označována jako „velká novela“, a její 
projednávání byly náročné, a to v rozsahu tisíců podnětů a pak i při-
pomínek k návrhu. 

Jde o třetí podstatnou úpravu vodního práva v řadě 15 novel 
vodního zákona od roku 2001 (12 novel bylo přijato v souvislosti 
se změnami jiných zákonů), první úprava byla provedena zákonem 
č. 20/2004 Sb., který harmonizoval vodní právo s evropskou legisla-
tivou v oblasti vod, a druhá zákonem č. 181/2008 Sb., který byl přijat 
pro usnadnění realizace protipovodňových opatření. 

Příprava novely byla zahájena širokou diskusí odborné veřejnosti 
nad současně platným návrhem vodního zákona se sběrem podnětů 
a připomínek. Tyto náměty byly analyzovány v pracovních skupinách 
za účasti zástupců dalších resortů a zájmových skupin; k vybraným 
tématům byly pořádány diskuse u kulatých stolů.

Novým prvkem, který se při návrhu novely vodního zákona uplat-
nil, byla povinnost provádět hodnocení dopadů regulace tzv. RIA 
(Regulatory Impact Assessment). Základní podstatou tohoto hodno-
cení je eliminovat nadbytečnou regulaci, tzn. položit si již na počátku 
legislativního procesu otázku, zdali je nutné zavádět právní regulaci, 
resp. není-li vhodné nadbytečnou regulaci naopak zrušit nebo využít 
jiných prostředků regulace; legislativní regulace by měla být přijata 
pouze za předpokladu, že pozitiva převyšují negativa. Z toho důvodu 
byla řada diskutovaných podnětů z návrhu novely vyřazena.

Vlastní návrh zákona byl zpracováván postupně v průběhu roku 
2008. Celkem bylo navrženo 200 novelizačních bodů doplněných 8 pře-
chodnými ustanoveními a změnou zákona o přestupcích. Na začátku 
roku 2009 prošel návrh novely meziresortním připomínkovým řízením 
(přes 1000 připomínek, z toho 512 zásadních). Jejich vypořádáním 
vznikly kompromisní návrhy pro některé sporné body. S ohledem na 
hospodářskou krizi bylo dohodnuto odložení uvažovaného posílení 
finančních zdrojů vodního hospodářství ke kvalitnímu naplnění nezbyt-
ných vodohospodářských potřeb ve veřejném zájmu na období dalších 
8–10 let, aniž by docházelo k zatěžování státního rozpočtu a růstu jeho 
deficitu. Z novely zákona tak byly vyjmuty návrhy na zavedení nových 
poplatků včetně úprav výše stávajících poplatků. 

Před předložením vládě projednala návrh novely Legislativní rada 
vlády. Podle jejího stanoviska byl návrh upraven zejména ve směru 
sjednocení správního řízení podle vodního zákona se správním 
řádem.

Vláda návrh zákona schválila usnesením č. 970 ze dne 27. července 
2009 a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
21. srpna 2009.

Další legislativní proces pokračoval na půdě Parlamentu. Nejprve 
proběhlo 29. září 2009 1. čtení a návrh zákona byl pod sněmovním tis-
kem 895 přikázán k projednání výborům – zemědělskému (garanční), 
pro životní prostředí a hospodářskému. Po dohodě se zpravodajem, 
poslancem Danielem Petruškou, předsedou podvýboru pro lesní 
a vodní hospodářství zemědělského výboru, byl 19. listopadu 2009 
uspořádán seminář k objasnění některých navržených změn (zejména 
vyvolaných ochranou životního prostředí).

V rámci projednání ve výborech se po tomto semináři nejvíce disku-
tovala problematika minimálních zůstatkových průtoků pod malými 
vodními elektrárnami ve smyslu protichůdných požadavků ochrany 
životního prostředí včetně požadavků Českého rybářského svazu na 
straně jedné a na druhé straně stávajících práv v povoleních provozo-
vatelů malých vodních elektráren a jejich možných změn.

Při projednání ve výborech v lednu 2010 bylo přijato celkem 89 
pozměňovacích návrhů, z toho 33 zemědělským výborem, 50 výborem 
pro životní prostředí a 6 hospodářským výborem. 

S ohledem na vypjatou předvolební situaci a obstrukce při pro-
jednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně v únoru a březnu 

2010 se podařilo novelu vodního zákona zařadit mezi vládní priority 
a projednat ji na 75. schůzi. Ve 2. čtení 10. března 2010 bylo podáno 
dalších 10 pozměňovacích návrhů. V závěrečném 3. čtení 17. března 
2010 bylo poměrně složitou procedurou přijato 41 pozměňovacích 
návrhů a 7 bylo odmítnuto. V 10 případech bylo hlasováno o pozmě-
ňovacích návrzích jako jednom celku a přijatými pozměňovacími 
návrhy zůstala řada pozměňovacích návrhů nehlasovatelných. Pro 
přijetí novely vodního zákona ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů hlasovalo v závěrečném hlasování z přítomných 155 poslanců 
144, 4 byli proti a zbytek se zdržel.

Co přináší novela vodního zákona?
Novela vodního zákona pokrývá 4 věcné okruhy:

o	transpozice nových evropských směrnic
	 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním 

stavu (2006/118/ES),
	 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES),
	 reakce na upozornění Evropské komise na neúplnou nebo 

nesprávně provedenou transpozici rámcové směrnice vodní 
politiky (2000/60/ES);

o	návrhy úprav vyplývající z devítileté aplikace vodního zákona;
o	snižování administrativní zátěže (jak na straně uživatelů – právnic-

kých a fyzických osob, tak na straně státní správy);
o	návrhy úprav vyplývající z nové koncepce správního trestání.

Novela ve výsledku obsahuje 208 novelizačních bodů a 9 přechod-
ných ustanovení. Přes rozsáhlost úpravy je nutno mít na zřeteli, že 
vodní zákon vytváří základní rámec pro uplatnění vodního práva 
a záleží na aktivním přístupu vodoprávních úřadů, jak bude tento 
zákon aplikován v praxi; k tomu bude sloužit také celá řada seminářů, 
které pracovníci, kteří se podíleli na přípravě novely, chystají.

Jak již bylo řečeno, přípravu novely vodního zákona poznamenaly 
hospodářská krize i změna vlády. Proto bylo ustoupeno od jedné ze 
základních ambicí novely, řešit podfinancování oboru, resp. řešit 
nedostatek finančních prostředků zejména na správu drobných 
vodních toků, na protipovodňovou ochranu a modernizaci celé vodo-
hospodářské infrastruktury. Plné uplatnění principů „znečišťovatel 
platí“ a „uživatel platí“ tak bude úkolem příští novelizace, kdy bude 
nutné řešit financování protipovodňové ochrany po roce 2013, kdy 
skončí současné programy podpory. Její aktuální potřebu zdůrazňuje 
i současná povodňová situace v květnu 2010.

Účelem tohoto článku je povšechná informace o přípravě a obsahu 
novely vodního zákona a nikoliv podrobně komentovat jednotlivé 
novelizační body. V dalším se proto zaměřím na vybrané problémy 
a okruhy, které novela přináší.

Transpozice evropských předpisů
Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečiš-

těním a zhoršováním stavu je transponována úpravou zmocnění 
k vyhlášce o monitoringu podle § 21 odst. 3, zmocněním k novému 
nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
podzemních vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod podzemních podle § 38 odst. 8 a zejména 
možností Ministerstva životního prostředí předložit vládě Program na 
snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými 
závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami podle 
§ 39 odst. 3. S ohledem na to, že ustanovení § 39 obsahuje řadu poj-
mů, jako „závadné látky“, „nebezpečné látky“, „zvlášť nebezpečné 
látky“, „prioritní látky“ a „prioritní nebezpečné látky“, byla podle 
požadavku z vypořádání připomínek zpracována srovnávací tabulka, 
která je součástí důvodové zprávy a bude dále zveřejněna formou 
metodického pokynu ve Věstníku MŽP.

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik zavádí do legislativy postupy vedoucí ke zmírnění možných 
nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, 
kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Předběžné vyhodnocení 
povodňového rizika má vliv jak na operativní opatření ochrany před 
povodněmi řešené v hlavě IX, tak na proces plánování v oblasti 
vod řešený v hlavě IV. Proto je směrnice transponována do § 64a, 
§ 23 – § 26 a prováděcích předpisů. V § 64a jsou uvedeny základní 
definice a způsob řešení, vlastní zpracování předběžného hodnocení 
povodňových rizik, map povodňového nebezpečí, map povodňových 
rizik a plánů pro zvládání povodňových rizik je provedeno v § 25, 
který stanoví, kdo je provede. V § 25 je také zmocnění pro prováděcí 
právní předpis pro způsob zpracování a postup konzultací s veřej-
ností. Přechodné ustanovení čl. II bod 4 dále stanoví, že hodnocení 
povodňových rizik musí být provedeno nejpozději do 22. prosince 
2011. Zpracování map povodňového nebezpečí (různé scénáře) a map 
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povodňových rizik (nepříznivé následky) se bude provádět v součin-
nosti s pracemi na druhém cyklu plánů povodí s tím, že tyto mapy 
musí být k dispozici do 22. prosince 2013. Vlastní plány pro zvládání 
povodňových rizik musí být v souladu s přechodným ustanovením 
čl. II bodu 5 přijaty do 22. prosince 2015.

Dále novela vodního zákona reaguje na Výzvu – Porušení Smlou-
vy č. 2007/2234 ze dne 16. října 2008 Evropské komise k podání 
vyjádření k formálnímu upozornění na neúplnou nebo nespráv-
ně provedenou transpozici směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky. V námitkách se uplatňuje požadavek úplného zavedení 
definic a terminologie rámcové směrnice vodní politiky, neexistence 
vyhlášky o monitoringu vod, zpřesnění zvláštních cílů pro ochranu 
vod, sdruženého přístupu, omezování emisí a pojetí plánů povodí 
v souvislosti s odlišným pojetím definic oblastí povodí a další. V rámci 
odpovědi České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních 
věcí ze dne 17. února 2009 bylo Ministerstvem životního prostředí 
a Ministerstvem zemědělství analyzováno 72 bodů výzvy a v 35 přípa-
dech bylo navrženo jejich řešení novelou vodního zákona (24, z toho 
16 definic pojmů) nebo prováděcími právními předpisy – novými 
nebo jejich novelou (11). K ostatním bodům je podáno vysvětlení 
s ohledem na to, že Česká republika je vnitrozemský stát bez hranic 
tvořených mořským pobřežím, nebo bylo doloženo, že povinnost již 
byla splněna. Odůvodněné stanovisko Evropské komise z listopadu 
2009 obsahovalo námitky k devíti námi navrženým úpravám, proto 
bylo v rámci pozměňovacích návrhů na ně reagováno a přijaty další 
úpravy.

Z hlediska problematiky ochrany povrchových vod je nutno zmínit 
transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES 
ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení 
směrnice 76/160/EHS. Gesci za tuto směrnici vykonává Ministerstvo 
zdravotnictví; po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Minis-
terstvem zemědělství byla problematika vymezení vod ke koupání 
v povrchových vodách a úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví sou-
visející s touto problematikou přesunuty z vodního zákona do zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a upraveny nově. Jeho 
komplexní novela, která obsahovala mj. transpozici této směrnice, 
nebyla v Poslanecké sněmovně projednána. Z důvodu neprovedení 
včasné transpozice směrnice bylo ze strany Evropské komise zahájeno 
proti České republice řízení č. 2008/0382 pro porušení Smlouvy podle 
čl. 226 Smlouvy o založení ES formou formálního upozornění. V reak-
ci Ministerstvo zdravotnictví připravilo tzv. malou, pouze transpoziční 
novelu zákona č. 258/2000 Sb., která rovněž mění § 34 vodního záko-
na. Bohužel zůstala v Poslanecké sněmovně pod Sněmovním tiskem 
č. 1065 neprojednána. Bude nyní na dalších krocích Ministerstva 
zdravotnictví k odvrácení žaloby České republiky před Evropským 
soudním dvorem a k zajištění úkolů k prvnímu aktuálnímu termínu 
24. března 2011, do kterého by měli správci povodí ve spolupráci 
s vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stani-
cemi sestavit tzv. profily vod uvedených v seznamu koupacích míst 
(k dnešnímu datu je počet těchto míst v ČR cca 130).

Reflexe dosavadní praxe a snižování administrativní zátěže 
Snížení administrativní zátěže bylo velice obtížné, neboť vodní 

zákon je rozsáhlá právní úprava, která se dotýká všech sfér hospo-
dářství a života občanů; zajišťuje ochranu vod jako složky životního 
prostředí, stanoví podmínky pro hospodárné využívání vodních zdro-
jů a hospodaření s vodami pro zajištění vodohospodářských služeb, 
zejména pro účely zásobování pitnou vodou, a organizuje ochranu 
před povodněmi k ochraně životů a majetku občanů a společnosti. 
Tyto úkoly se v některých případech bez účinné regulace vymahatelné 
sankcemi neobejdou a navíc je tato regulace v oblasti ochrany vod 
striktně vyžadována předpisy evropského práva. 

Novela vodního zákona zavedla změny vedoucí jednak ke snižování 
administrativní zátěže podnikatelů s promítnutím do snížení vyna-
ložených nákladů, a jednak snižuje zároveň nároky na státní správu. 
Jde zejména o tyto změny:
• nahrazení povolení k nakládání s podzemními vodami pro využívá-

ní energetického potenciálu podzemních vod pro tepelná čerpadla, 
v případech kdy nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody 
(§ 8 odst. 3 písm. e), souhlasem k vrtu [§ 17 odst. 1 písm. g)],

• prodloužení minimální lhůty platnosti povolení pro využívání 
energetického potenciálu z 25 na 30 let (§ 9 odst. 6),

• vydávání povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, 
popřípadě akumulaci, na dobu užívání vodního díla, jež takové 
nakládání s vodami umožňuje (§ 9 odst. 7),

• zrušení povinnosti zjišťovat jakost odebrané vody a výsledky pře-
dávat pro účely státní správy (§ 10 odst. 1),

• snížení počtu situací, kdy může vodoprávní úřad změnit nebo zrušit 
platné povolení (§ 12 odst. 1),

• zrušení nutnosti důvodu k žádosti o změnu povolení k nakládání 
s vodami (§ 12 odst. 2),

• zrušení stavebního povolení i ohlášení pro běžné stavební úpravy 
vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa (§ 15 odst. 
2),

 • využití institutu zkráceného stavebního řízení pro stavby vodovod-
ních řadů, kanalizačních stok a objektů, které nevyžadují povolení 
k nakládání s vodami (§ 15 odst. 8),

• zavedení institutu ohlášení vodních děl pro čištění odpadních vod 
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (domovních ČOV, septiků) 
provozovaných podle stanovených podmínek v § 59 odst. 1 písm. 
k) [§ 15a],

• zavedení možnosti vydávat souhlas jako závazné stanovisko (§ 17 
odst. 2), 

• zjednodušení vodoprávní evidence pro vodoprávní úřady, její elek-
tronizace a přesun do kompetence správců povodí (s. p. Povodí) 
[§ 19],

• omezení neohraničené povinnosti předávání informací pro účely 
monitoringu vod od subjektů, které nakládají s vodami (§ 21 odst. 
5),

• zrušení povinnosti schvalovat provozní řády vodních děl (§ 59 odst. 
1 a § 115 odst. 17),

• převedení povinnosti fyzického předávání dokumentací k zápla-
vovým územím a organizačních částí povodňových plánů na 
zabezpečení jejích zpřístupnění v elektronické podobě (§ 66 odst. 
4 a § 71 odst. 7),

• zrušení povinnosti každoročně podávat poplatkové hlášení pro sta-
novení záloh na poplatek za odběr podzemní vody pokud nedošlo 
ke změně povolení (88 odst. 5),

• zjednodušení a zrychlení procesu vydávání povolení k nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami a stavební povolení k vodním 
dílům uvedením vzorů žádostí pro povolení včetně spojených for-
mulářů v prováděcí vyhlášce; tím je položen základ pro elektronické 
podání žádosti (§ 115 odst. 2),

• úprava procesního postupu v umožnění vydat rozhodnutí jako 
první úkon v řízení (§ 115 odst. 10) a zavedení možnosti tzv. spo-
lečného řízení přímo ze zákona, ve kterém žadatel požádá o vydání 
více rozhodnutí současně (§ 115 odst. 11).

Další změny upravují procesní postupy vodoprávních úřadů 
zejména 
• zrušení § 105 odst. 2 – zrušení působnosti pověřených obecních 

úřadů jako vodoprávních úřadů; vzhledem k požadavku minister-
stva vnitra dochází k přesunu jejich kompetencí na obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. Podle přechodného ustanovení čl. 
II bodu 9 pověřené obecní úřady příslušné do 31. července 2010 
podle účinného vodního zákona dokončí zahájená a pravomocně 
neskončená řízení,

 • zpřesňuje vymezení působnosti vodoprávních úřadů na území 
vojenských újezdů, jejichž úkoly plní újezdní úřady; upřesňuje 
a doplňuje kompetence krajských úřadů, např. krajské úřady budou 
stanovovat nejen záplavová území, ale nově i jejich aktivní zóny; 
v případě Ministerstva životního prostředí specifikuje jeho kom-
petenci ústředního vodoprávního úřadu ve věcech zranitelných 
oblastí nově tak, že do této kompetence nenáleží přezkoumávání 
akčního programu, a dále ve věcech plnění úkolů podle § 108 
odst. 3 písm. v) vůči Evropským společenstvím se nově stanoví, že 
tuto kompetenci bude Ministerstvo životního prostředí vykonávat 
společně s Ministerstvem zemědělství,

• dosavadní zákonem stanovený okruh výjimek ze zákazu plavby 
plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů a na nádržích pro chov ryb rozšiřuje 
o výjimku týkající se plavidel osob, které mají příslušné povolení 
k nakládání s vodami, při obhospodařování nádrží určených pro 
chov ryb. Nově se též umožňuje v jednotlivých případech udělit 
výjimku ze zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povr-
chových vodách pro jakoukoli činnost; dosud bylo možné udělit 
takovou výjimku jen pro sportovní činnost, 

• zavádí kompetenci vodoprávního úřadu rozhodnout v pochybnos-
tech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzem-
ními vodami, případně o jaký druh nakládání s vodami se jedná, 

• nově stanoví, že podmínkou povolení odběru podzemní vody 
za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody je též 
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skutečnost, že zdroj podzemní vody splňuje podmínky stanovené 
vyhláškou pro balenou kojeneckou nebo balenou pramenitou vodu 
(tj. vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní 
nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy, ve znění poz-
dějších předpisů), 

• nově stanoví, že povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat 
pouze užíváním vodního díla, lze vydat jen současně se stavebním 
povolením, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povo-
lené; v případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně 
s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení 
vzájemně podmiňují, 

• zakotvuje se, že vodoprávní úřad na žádost oprávněné osoby 
prodlouží povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich 
energetického potenciálu o dobu stanovenou ve stávajícím povo-
lení, pokud nebyla oprávněnému pravomocně uložena sankce za 
opakované porušení zákona,

• zavádí institut zrušení vodního díla, 
• zavádí kompetenci vodoprávního úřadu nařídit zastavení prací na 

stavbě nebo odstranění stavby provedené nebo prováděné mimo-
řádným postupem podle stavebního zákona z příkazu příslušného 
povodňového orgánu,

• zpřesňuje obsah vodoprávní evidence, do níž mají být vedle roz-
hodnutí zahrnuta i opatření obecné povahy, závazná stanoviska, 
souhlasy a podaná ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního 
zákona, a též časti rozhodnutí, které podle zákona o integrované 
prevenci nahradily rozhodnutí vydávaná podle vodního zákona, 

• dosavadní ochranná pásma vodních zdrojů doplňuje o institut 
ochranného pásma zdrojů podzemní vody pro výrobu balené 
kojenecké vody a ochranného pásma zdrojů pramenité vody; nově 
se ochranná pásma vodních zdrojů stanoví opatřením obecné 
povahy,

• zpřesňuje problematiku minimálního zůstatkového průtoku; stanoví 
se, že minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povo-
lení k nakládání s vodami, přičemž se zároveň zakotvuje povinnost 
vodoprávního úřadu stanovit v tomto rozhodnutí místo a způsob 
měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání 
výsledů měření vodoprávnímu úřadu; způsob a kriteria stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku budou upravena nařízením 
vlády, 

• postup a rozhodování vodoprávních úřadů při mimořádných 
opatřeních oproti dosavadní právní úpravě podřizuje správnímu 
řádu, 

• zavádí institut pořádkové pokuty, kterou lze uložit až do výše 200 000 
korun osobám, které neumožní vodoprávním úřadům či České inspek-
ci životního prostředí při výkonu vodoprávního dozoru provádění 
příslušných kontrolních činností podle § 114; pokutu lze ukládat 
i opakovaně, úhrn takto uložených pokut však nesmí překročit částku  
2 000 000 Kč, 

• stanoví, že v případě ústního jednání ve vodoprávním řízení, vodo-
právní úřad musí upozornit účastníky řízení a dotčené orgány, a to 
nejméně 10 dnů před ústním jednáním, na to, že závazná stanovis-
ka, námitky a důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání 
a že jinak k nim nebude přihlédnuto. V případě, že vodoprávní úřad 
upustí od ústního jednání, je povinen učit lhůtu, která nesmí být 
kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky či důkazy. V jednodu-
chých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů 
předložených účastníky vodoprávního řízení, má vodoprávní úřad 
povinnost rozhodnut bezodkladně; v těchto případech se ve správ-
ním řízení nepoužijí ustanovení § 36 a 47 správního řádu a půjde-li 
o řízení z moci úřední, rozhodnutí vodoprávního úřadu může být 
prvním úkonem v řízení,

• pro případy, pokud se po právní moci rozhodnutí o opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním dozoru vyskytnou 
nové rozhodné skutečnosti, stanoví, že lze vydat nové rozhodnutí 
o opatření k nápravě, 

• pro některé neodkladné případy aplikace institutu opatření obecné 
povahy v oblasti vod zavádí odchylky od obecné úpravy tohoto 
institutu stanovené správním řádem, 

• stanoví, že v řízení v pochybnostech rozhoduje vodoprávní úřad 
z moci úřední,

• krajským úřadům se stanoví kompetence povolovat nakládání 
s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných 
vodních živočichů; v povolení musí vodoprávní úřad stanovit 
podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě 
povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb; povolení, kde 

se stanoví podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť nebezpeč-
ných látek, nesmí být vydáno na dobu delší než 4 roky,

• vlastníkům vodních děl ukládá povinnost neprodleně oznamovat 
vodoprávnímu úřadu změny, které mají vliv na obsah manipulač-
ního řádu,

• dle dosavadní úpravy občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho 
stanov ochrana životního prostředí, má právo být informováno 
o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního záko-
na, a to pokud o takové informace vodoprávní úřad požádá a žádost 
co do předmětu a místa řízení specifikuje. Novela stanoví, že uve-
dená žádost platí jen 1 rok ode dne jejího podání a lze ji podávat 
opakovaně. Zároveň se nově stanoví, že dnem sdělení informace 
o zahájení řízení vedeného podle vodního zákona občanskému 
sdružení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení 
nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu 
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další změny v oblasti vodovodů a kanalizací, ochraně vod, 
správy vodních toků a vodních děl 

Kromě již zmíněných úprav vyplývajících ze snižování administra-
tivní zátěže lze zmínit tyto změny:
• posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou; zde 

v rámci pozměňovacích návrhů reagoval zemědělský výbor a výbor 
pro životní prostředí na požadavek vodárenských společností a Sva-
zu měst a obcí na posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou jednak doplněním účelu zákona a založením dalšího důvodu 
regulace povolení k nakládání s vodami, aby byly rezervovány 
potřebné povrchové a pozemní vodní zdroje, a dále úpravou zajiště-
ní dodávky vody v mimořádných situacích s legalizací odběrů vody 
z vodních zdrojů, aby nebyly považovány za nedovolené odběry 
a nebyly pod sankcemi, např. při závažných závadách na vodním 
zdroji, při distribuci vody ve vodovodní síti nebo při mimořádných 
odběrech vody ze sítě složkami integrovaného záchranného systé-
mu,

• zpřesnění definice odpadních vod, kdy by nově neměly být vodami 
odpadními srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělo-
vač splní podmínky nastavené ve vodoprávním rozhodnutí, a dále 
srážkové vody z pozemních komunikací v případě řešení znečištění 
technickými opatřeními, a dále zavedení možnosti rozhodování 
v pochybnostech,

• zpřesnění a doplnění úpravy v oblasti ochrany jakosti vod, pokud 
jde o závadné látky a o povinnosti při havárii, 

• zavedení definice nejlepších dostupných technologií v oblasti 
zneškodňování odpadních vod přímo do zákona namísto stávající 
úpravy v nařízení vlády,

• řešení zneškodňování odpadních vod na hůře přístupných mís-
tech, kdy se navrhuje rozšíření možnosti vypouštění vyčištěných 
odpadních vod do vod podzemních o jednotlivé stavby pro bydlení 
a jednotlivé stavby poskytující služby, u kterých vznikají odpadní 
vody převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech,

• úprava problematiky závadných látek se doplňuje o ustanovení, 
dle nějž v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv 
v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu 
větším než je objem největší nádrže v nich umístěné se opakovaná 
zkouška těsnosti nepožaduje,

• rozšíření možnosti odečtu vstupního znečištění, kdy se tato možnost 
navrhuje i pro ty, kteří nejsou zároveň odběratelem a znečišťovate-
lem; tato úprava byla přijata pozměňovacím návrhem v Poslanecké 
sněmovně; dosavadní kompetence Ministerstva životního prostředí 
(§ 91 odst. 3) prováděcím právním předpisem stanovit bližší vyme-
zení zdroje znečišťování, postup pro určování znečištění obsažené-
ho v odpadních vodách, provádění odečtu množství znečištění atd. 
se přenáší na vládu,

• v příloze č. 1 k zákonu mezi zvlášť nebezpečné látky doplňuje 
látky nebo produkty, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, 
štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vod-
ním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, a mezi 
nebezpečné látky doplňuje sedimentované tuhé látky, které mají 
nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod,

• nutnost zajištění řešení nakládání se srážkovými vodami ze staveb 
v souladu se stavebním zákonem (§ 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky 
ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb.) již ve stavebním řízení, 
v opačném případě nesmí stavební úřad vydat stavební povolení,

• zavádí do zákona definici „přirozeného koryta vodního toku“; 
zároveň se zakotvuje povinnost vlastníků pozemků, na nichž se 
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nacházejí koryta vodních toků, a vlastníků pozemků sousedících 
s koryty vodních toků, strpět na svém pozemku přirozené koryto 
vodního toku,

• nově se umožňuje pověřit správou drobných vodních toků též 
státní podniky. Bude-li nově určen správcem drobného vodního 
toku státní podnik nebo organizační složka státu, přechází na 
takového správce automaticky „právo hospodaření“ k příslušným 
nemovitostem souvisejícím s drobným vodním tokem, pokud jsou 
tyto nemovitosti ve vlastnictví státu,

• upřesňuje a doplňuje úpravu vymezující, která zařízení se podle 
vodního zákona nepovažují za vodní dílo,

 • zavádí do zákona pojem „program technickobezpečnostního dohle-
du“; tento program bude zpracováván odborně způsobilou osobou 
pověřenou Ministerstvem zemědělství,

• zavádí definici pojmu vodohospodářské úpravy a stanoví se, že pro-
vedení takových úprav podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu.
Přestože novela neřeší zásadní úpravu ekonomických nástrojů ve 

valorizaci stávajících poplatků ani zavedení nových, zavádí dílčí 
úpravy: 
• nově definuje vodní zdroj podzemní vody pro účely poplatků, 

zakotvuje, že odběratel není povinen podávat poplatkové hlášení 
ohledně poplatku za odebrané množství podzemní vody, pokud 
nepodléhá zpoplatnění podle § 88 odst. 2, a též v případě, že 
od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke 
změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo 
první poplatkové hlášení podáno, a dále stanoví, že výše záloh 
a výše čtvrtletních nebo měsíčních splátek stanovená zálohovým 
výměrem pro uvedený poplatek platí až do doby jejich změny 
novým zálohovým výměrem. Dosavadní 30denní lhůta, ve které 
má Česká inspekce životního prostředí po 
obdržení poplatkového přiznání povinnost 
odběrateli a celnímu úřadu místně přísluš-
nému podle sídla nebo bydliště odběratele 
doručit poplatkový výměr ohledně poplatku 
za odebrané množství podzemní vody, se 
prodlužuje na 60 dnů, 

• stanoví, kdy Česká inspekce životního 
prostředí při rozhodování o žádosti zne-
čišťovatele o odklad placení poplatků podle 
§ 96 nemůže znečišťovateli povolit odklad 
placení poplatků. Pro případ, pokud Česká 
inspekce životního prostředí na žádost zne-
čišťovatele rozhodnutím promine znečišťo-
vateli příslušnou část poplatků podle § 97 
odst. 1, se této inspekci přiznává kompeten-
ce prominutou část poplatků v rozhodnutí 
označit za dotaci, 

• nově vymezuje povinnost platit poplatek za 
povolené vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních a jeho výši,

• nově vedle dosud zpoplatněných odběrů 
povrchové vody z vodních toků zpoplat-
ňuje i odběry z ostatních povrchových vod 
a nedovolené odběry a zavádí též povinnost 
uhrazovat platbu za odběr povrchové vody 
pro subjekty, které odebírají povrchovou 
vodu prostřednictvím zařízení jiného opráv-
něného, který nemá povinnost platit za 
odběry povrchové vody dle § 101 odst. 4, 

• stanoví, že stát může poskytnout finanční 
prostředky k úhradě výdajů na opatření ve 
veřejném zájmu pro vsakování, zadržování 
a odvádění srážkových vod. 

Změny v oblasti ochrany před 
povodněmi

Kromě již zmíněné transpozice povod-
ňové směrnice 2007/60/ES novela vodního 
zákona:
• zpřesňuje definice stupňů povodňové akti-

vity,
• dosavadní jednoměsíční lhůta po ukončení 

povodně, ve které mají příslušné povod-
ňové orgány povinnost zpracovat zprávu 
o povodni, se prodlužuje na 3 měsíce; zprá-
vy o povodni, které jsou dosud předávány 
k využití vyššímu povodňovému orgánu, 

budou též předávány k evidenci správci povodí,
 • řeší situaci, kdy dochází k souběhu činností dvou povodňových 

komisí, a to obce a obce s rozšířenou působností, jejichž předsedou 
je shodný starosta obce; pro takový případ se stanoví, že starosta 
pověřuje řízením povodňové komise obce jiného člena komise, 

• zrušuje ustanovení zákona, podle kterého dosud povodňové orgány 
obcí s rozšířenou působností mohou v případě nebezpečí z prodlení 
vyžadovat výpomoc ozbrojených sil ČR nad rámec sil a prostředků 
vymezených v povodňových plánech,

• stanoví, že za zajištění zákonem požadované ochrany plavidel 
v době povodně odpovídá vlastník pozemku nebo stavby v záplavo-
vém území pouze v případě, že je vlastníkem nebo provozovatelem 
přístavu; dle dosavadní úpravy mají povinnost zajišťovat ochranu 
všichni vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém 
území,

Nová úprava sankcí
Na základě požadavku Ministerstva vnitra byla kompletně přepra-

cována Hlava XII upravující správní delikty, a to podle metodiky pro 
úpravu správního trestání. Nově byly do vodního zákona zavedeny 
skutkové podstaty přestupků, které vycházejí ze stávajících skutko-
vých podstat uvedených v § 116 vodního zákona. Byly vypuštěny 
některé sankce za porušení povinností buď proklamativních, nebo 
nevymahatelných. Rozvržení pokut vycházelo rovněž ze stávajících 
sankcí, v některých případech byly pokuty vhodně s ohledem na 
praxi upraveny. 

Současně byl novelizován také přestupkový zákon č. 200/1990 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a to zrušením § 34 Přestupky na úseku 
vodního hospodářství.

Prováděcí předpis Podle § VZ Předkládá

Vyhláška o měření množství vody a vodní bilanci  
(nahrazení vyhlášek č. 20/2002 Sb. a č. 431/2001 Sb.)

§ 10 odst. 3, 
§ 22 odst. 
1 a 2

MZe ve spolupráci 
s MŽP a po projed-
nání s MZd

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní 
evidenci ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb., vyhlášky č. 7/2007 Sb., 
a vyhlášky č. 40/2008 Sb.

§ 19 odst. 2
MZe ve spolupráci 
s MŽP

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů 
v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu 
zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních 
systémů veřejné správy

§ 21 odst. 2 
MZe ve spolupráci 
s MŽP

Vyhláška o vodních útvarech, způsobu hodnocení jejich stavu a po-
tenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, náležitostech 
programů zjišťování a hodnocení stavu vod

§ 21 odst. 3 MŽP v dohodě s MZe

Vyhláška o vymezení mezinárodních oblastí povodí na území 
České republiky a jednotlivých dílčích povodích (náhrada vyhlášky 
č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhl. 390/2004 Sb.) 

§ 24 odst. 9 MZe

Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik (nahrazení vyhlášky č. 142/2002 Sb. a nová část)

§ 25 odst. 2 MZe a MŽP

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a kritéria stanovení min-
imálního zůstatkového průtoku

§ 36 odst. 3 MŽP

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

§ 38 odst. 
5 a 8, § 39 
odst. 3 

MŽP

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
podzemních vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

§ 38 odst. 8 MŽP

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků

§ 39 odst. 8 MŽP

Vyhláška k rybničnímu hospodaření a kategorizaci rybníků § 39 odst. 8 MŽP a MZe

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví 
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností sou-
visejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 
Sb. a vyhlášky č. 267/2005 Sb.

§ 47 odst. 3 MZe

Vyhláška, kterou se stanoví veřejné přístavy, ve kterých se rozrušují 
ledové celiny

§ 47 odst. 4 
písm. b)

MZe v dohodě s MD

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., 
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

§ 61 odst. 3 MZe

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu 
a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

§ 66 odst. 3 MŽP

Nařízení vlády ke sledování, měření a evidenci znečištění odpad-
ních vod (nahrazení vyhlášky č. 293/2002 Sb.)

§ 91 odst. 3 MŽP

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky 
č. 195/2003 Sb., vyhl. č. 620/2004 Sb. a vyhl. č. 40/2008 Sb.

§ 115 odst. 2
MZe ve spolupráci 
s MŽP

Tab. 1. Přehled připravovaných prováděcích předpisů
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Promítnutí novely vodního zákona do prováděcích 
předpisů

Novela vodního zákona se promítá do 17 prováděcích předpisů, 
z nichž bude 9 novelizováno, 3 předpisy vzniknou nově jako náhrada 
stávajících a 5 předpisů bude připraveno podle nových zmocnění 
v zákoně. Některé budou k dispozici k datu účinnosti zákona (1. srpna 
2010) a další v průběhu 2. pololetí 2010. Příprava nařízení vlády, kte-
rým se stanoví způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového 
průtoku podle § 36 odst. 3, si vyžádá další dobu (předpoklad přijetí 
v průběhu roku 2012). Výčet jednotlivých prováděcích předpisů, 
odkaz na zmocňující ustanovení příslušných paragrafů vodního 
zákona a odpovědnost za přípravu udává přehled v tab. 1. 

Závěr
V současné době běží období přizpůsobení se (tzv. legisvakanční 

lhůta) nové úpravě vodního práva od 1. srpna 2010. Předpokládáme, 
že proběhne řada seminářů k novele vodního zákona a pro případy 
obtíží s jeho aplikací je připravena výkladová komise pro vodní zákon 
na Ministerstvu zemědělství k vysvětlení či stanoviskům. Zároveň 
upozorňujeme, že zákon v čl. III. zmocňuje předsedu vlády vyhlásit 
ve Sbírce zákonů úplné znění vodního zákona; podle Legislativních 
pravidel vlády předložíme jako předkladatel zákona do 30 dnů od 

účinnosti zákona (tj. do 31. srpna) úplné znění předsedovi Legislativní 
rady vlády a po podpisu předsedou vlády bude úplné znění vodního 
zákona předáno do redakce Sbírky zákonů k uveřejnění, což lze oče-
kávat v průběhu září 2010.

Do té doby bude k dispozici pracovní znění platného znění vodního 
zákona s vyznačením změn zákonem č. 150/2010 Sb. a vybranými 
ustanoveními novel na internetových stránkách Ministerstva země-
dělství http://eagri.cz 

Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky  

a protipovodňových opatření
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.:+420 221 812 449, e-mail: miroslav.kral@mze.cz 

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

Benchmarking velkých 
ČOV – II. část
Pavel Chudoba, Ondřej Beneš, Radka Rosenbergová

Klíčová slova
velké ČOV – benchmarking – valorizace – čistírenské kaly

Souhrn
Článek hodnotí  aktuální  způsoby provádění  benchmarkingu 

v oblasti provozu čistíren odpadních vod (ČOV) a využívá sebra-
ných  dat  ze  skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA,  a.s., 
k ukázkám porovnání  efektivity  provozu  vybraných  objektů. 
Vlastní výsledky benchmarkingu umožňují výrazně přesnější řízení 
infrastruktury a napomáhá i ke stanovování firemních standardů 
a dlouhodobých cílů.

u

1  Úvod
Tento příspěvek navazuje na předchozí část společného materi-

álu Benchmarking velkých ČOV, kde byly 
prezentovány informace o základních cílech 
a způsobech benchmarkingu provozu celých 
čistíren odpadních vod. Tato část příspěvku 
se ovšem věnuje ve výrazně větším detailu 
porovnávání činnosti části ČOV, kde dochází 
k nakládání s kaly. 

Vlastní pojem benchmarking sice ve světě 
zdomácněl v 80. letech 20. století, kdy k jeho 
popularitě přispěla firma Xerox Corporation, 
která ho jako nástroj managementu využila 
poprvé v roce 1979, přesto je nutné uvést, 
že benchmarking není pouze jeden, ale 
existuje celá řada benchmarkingů slouží-
cích rozdílným cílům. Zatímco základním 
kamenem benchmarkingu je srovnávání 
výkonu či provozních parametrů obdobných 
zařízení či procesů, zásadní pro vlastní 
definici benchmarkingu je vlastní cíl této 
aktivity (Boxwell, 1994, Kaiser Associates, 
1988). Dle tohoto klíče můžeme rozlišovat 
zejména mezi dnes jednoznačně nejužívaněj-
ším provozním benchmarkingem výkonnosti 
(srovnáváme „výkon“ vlastní jednotky oproti 
„konkurentům“), benchmarkingem funkčním 
či procesním (sledujeme podíl jednotlivých 
subprocesů/zařízení na výkonu celé jednot-
ky, s cílem identifikovat důvody rozdílných 

výkonností celků), benchmarkingem „best-in-class“, který se zaměřuje 
na podrobné studium těch jednotek/procesů, které vykazují nejlepší 
výkon, a hledá replikovatelné důvody pro tuto výkonnost, nebo 
například benchmarking finanční, který převádí získané údaje do 
unifikovaných jednotek (nákladů a výnosů). V praxi existují ještě další 
typy benchmarkingů, které jsou navíc mezi sebou téměř libovolně 
kombinovatelné, nicméně pro účely tohoto příspěvku byl využíván 
téměř výhradně benchmarking výkonnosti, s cílem prezentovat tzv. 
„dobrou praxi“ návrhu a návazného provozu kalové části ČOV. Jak již 
bylo uvedeno, je srovnání s ostatními jednou z nejúčinnějších cest pro 
zvýšení výkonu jednotky/procesu, a benchmarking je tak zásadním 
nástrojem, který organizaci umožňuje zlepšovat a zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb. V oblasti čištění odpadních vod je k dispozici 
celá řada publikací, které se věnují benchmarkingu ČOV (např. Lind-
tner, 2008), málokterý benchmarking je ale prezentován ve světle 
dalšího praktického využití získaných údajů.

2  Benchmarking kalového hospodářství velkých ČOV 
provozovaných společností Veolia Voda ve střední 
Evropě 

Skupina Veolia Water je přítomná jako provozovatel vodohospo-
dářské infrastruktury na všech kontinentech světa. Zároveň však 
disponuje centralizovanými funkcemi, mezi které se mimo finanční, 

ČOV Projektovaná 
kapacita v EO

Zatížení na 
přítoku (kg 
CSHK/den)

Typ vyhnívání Předúprava 
kalu

Dávkování 
kosubstrátu 
přímo do VN

Görlitz 140 000 8 923 M 0 1

Schönebeck 90 000 7 890 M 0 0

Gera 200 000 15 099 M 0 1

Hague – Houtrust 487 000 31 393 M 0 0

Hague – new 1 473 000 95 096 M 0 0

Prague 1 641 600 210 800 T 1 1

Budapest South 293 300 77 484 T 0 1

Pilsen 380 000 54 508 T 0 1

Braunschweig 275 000 54 400 T 0 1

Szeged 230 000 23 919 M 0 0

Seafield 800 000 23 919 M 0 0

Olomouc 259 500 15 183 M 0 1

Zlín 207 000 8 606 M 0 0

Hradec 141 000 9 622 M 0 1

Teplice 130 000 7 086 M 0 0

Ústí  180 000 16 875 M 0 1

Liberec 190 000 12 122 M 1 0

Berlin 2 000 000 176 572 M 0 1

Shonerlinde 105 000 83 795 M 0 0

Madrid 3 007 950 169 242 M 0 0

Tab. 1. Seznam ČOV a základní údaje 

Na straně 180 je informace o jednom ze seminářů k této novele 
Vodního zákona. Prosíme organizátory obdobných akcí, aby nás o nich 
informovali, rádi na ně upozorníme.
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auditní, personální nebo např. environmentální řadí i oblast hlavní 
expertízy skupiny – oblast technická. Technické ředitelství skupiny 
v Paříži realizuje ve spolupráci s výzkumným centrem skupiny řadu 
projektů a samozřejmě slouží jako společný bod pro sdílené informací 
se zastoupeními v jednotlivých zónách. Česká republika patří do zóny 
tzv. Střední Evropy a v této zóně byla mezi prvními založena návazně 
popsaná platforma pro benchmarking kalového hospodářství.

2.1  Mezinárodní komise anaerobního vyhnívání (ANDC)
Komise anaerobního vyhnívání byla založena v roce 2005 technic-

kým ředitelstvím společnosti Veolia Voda Střední Evropa (TŘ VV) 
jako jedna z mnoha odborných komisí. Úkolem komise je zefektivnění 
činností jednotlivých odvětví, výměna zkušeností mezi jednotlivými 
členy komise a hledání standardních postupů použitelných pro celou 
skupinu společnosti Veolia Voda v dané zóně.

Původně byla komise složena se zástupců provozovatelů velkých 
ČOV v České republice, Maďarsku a Německu. Dnes je jejím řízením 
stále pověřeno TŘ VV, centralizaci výsledků a zkušeností, přenos 
know-how zajišťuje TŘ Veolia Eau Paříž. Zástupci jednotlivých 
filiálek se zaměřují na konkrétní oblasti problematiky anaerobního 
vyhnívání, při nichž využívají místního know-how, např. PVK (ČR) 
– termofilní vyhnívání a mechanická dezintegrace, Vodárna Plzeň (ČR) 
– termofilní vyhnívání, FcSM Budapešť (Hu) – termofilní vyhnívání, 
úprava a míchání tuků, spoluvyhnívání bioodpadů a OEWA Lipsko 
(D) – nakládání s kaly a jejich předúprava, spoluvyhnívání.

Postupně se členy komise stali zástupci dalších evropských filiá-
lek, z Madridu, Den Haagu, Edinburghu a Berlína. Celkem má dnes 
komise 25 členů, kteří reprezentují 20 velkých ČOV. Komise se schází 
pravidelně jednou ročně a kromě toho se konají nepravidelné ad hoc 
akce – audity v Itálii (Acqualatina), Madridu (ČOV Madrid Sur), Rusku 
(Naberžnyje Čelny) apod. Do hlavní pracovní náplně komise se dají 
zařadit tato témata:
•	 Optimalizace anaerobního vyhnívání (termofilní proces, předúpra-

va, spoluvyhnívání, míchání,…)
•	 Možnosti předúpravy kalu – mechanická 

dezintegrace, termická hydrolýza, dezinte-
grace ultrazvukem

•	 Zvýšení produkce bioplynu využitím spo-
luvyhnívání externích organických materi-
álů

•	 Optimalizace míchání VN – modelování
•	 Údržba KGJ a odstředivek – snížení OPEX
•	 Energetická účinnost – spotřeba vs. výroba
•	 Legislativa EU týkající se OZE – zelená 

energie a její využití
•	 Výměna informací a technická spolupráce
•	 Aktualizace databáze kalového hospodář-

ství velkých ČOV a její následné využití pro 
další projekty a expertízy
Jedním z nástrojů, jak získat unikátní a uce-

lený soubor provozních dat, které slouží nejen 
k porovnání různých výkonnostních ukazate-
lů, ale i identifikaci možných technických či 
technologických provozních problémů, bylo 
založení databáze benchmarkingu velkých 
čistíren odpadních vod. Benchmarking porov-
nává provozní data a prioritní výkonnostní 
ukazatele čistírenského procesu a především 
kalového hospodářství. Databáze poskytuje 
informace o hlavních faktorech ovlivňujících 

proces anaerobní stabilizace kalů z let 2006–2008.

2.2  Porovnávané ČOV
Základním kritériem pro zařazení ČOV do benchmarkingu je pro-

jektovaná kapacita nad 100 000 EO, s anaerobním vyhníváním a ener-
getickou valorizací kalu kogenerací. V roce vzniku databáze – tedy 
v roce 2007, kdy byla reportována data za ukončený rok 2006, bylo 
v databázi benchmarkingu zařazeno 12 velkých ČOV, za rok 2007 již 
15 velkých ČOV a za rok 2008 již 20 ČOV. Rok 2009 bude reportován 
v první polovině letošního roku.

Seznam čistíren zapojených do benchmarkingu je uveden v tabul-
ce 1 a jejich geografické umístění je patrné z mapky na obr. 1.
2.3  Sledované parametry

V současné době je v databázi celkem 107 základních parametrů 
a 20 parametrů výpočtových. Základní parametry je možné rozdělit 
do několika kategorií:
•	 Čistírenský proces (vstupní data, zatížení, účinnost čištění)
•	 Vyhnívání (typ, kapacita, toky, produkce bioplynu, zatížení, externí 

substráty)
•	 Plynové hospodářství (typ, kapacita, filtry)
•	 Kogenerace (typ, kapacita, produkce bioplynu, energetické bilance
•	 Odvodnění kalu (objem kalu, typ odvodnění, množství flokulantu, 

sušina)
•	 Likvidace kalu (množství, způsob likvidace, cena)
•	 Fugát, kalová voda (množství, kvalita)
BIOPLYN
Specifická produkce bioplynu (vztažená na kg BSK5 na přítoku)
Specifická produkce bioplynu (vztažená k skutečnému počtu EO)
Specifická produkce bioplynu (vztažená na kg CHSK na přítoku)
Specifická produkce bioplynu (vztažená k org. sušině na vstupu do 
VN)
ENERGIE
Specifická produkce el. energie (vztažená na m3 bioplynu)
Specifická produkce el. energie (vztažená na kg CHSK na přítoku)
Specifická produkce el. energie (vztažená na kg BSK5 na přítoku)
Specifická produkce kalu (vztažená na kg BSK5 na přítoku)
Specifická spotřeba el. energie (vztažená na kg BSK5)
Specifická spotřeba el. energie (vztažená k m3)
Energetická soběstačnost ČOV v %
KAL
Specifická produkce kalu (vztažená k skutečnému počtu EO)
Specifická spotřeba flokulantu (kg flokulantu/t sušiny odvodněného 
kalu
PARAMETRY VN
Doba zdržení ve VN
Odstranění organické sušiny ve VN (Rmvs) v %
Účinnost odstranění organických látek ve VN v %
Zatížení VN organikou
Látkové zatížení VN (kg org. sušiny/m3/den)

Obr. 1. Geografické umístění sledovaných ČOV

ČOV Typ používaného flokulantu v roce 2008 Typ odvodnění
Görlitz PAT Floc P 3052 odstředivka

Schönebeck K2-60 H odstředivka

Gera BCS 854 odstředivka

Hague – Houtrust Ciba Zetag 8160 odstředivka

Hague – new Ciba Zetag 8160 odstředivka

Prague Ashland Praestol 62391/ Ciba Zetag 8165 odstředivka

Budapest South SNFH odstředivka

Pilsen Ashland Praestol 62649 kalolis

Braunschweig Ciba Zetag odstředivka

Szeged Ashland Praestol odstředivka

Seafield Ciba Zetag 8165 odstředivka

Olomouc Ashland Praestol 62157 odstředivka

Zlín Ashland Praestol kalolis, odstředivka

Hradec Ashland Praestol 62409 odstředivka

Teplice Sokoflok odstředivka

Ústí  Sokoflok odstředivka

Liberec Ciba – Zetag odstředivka

Berlin variabilní odstředivka

Shonerlinde variabilní odstředivka

Madrid variabilní odstředivka

Tab. 2. Přehled typu odvodnění a použitých flokulantů
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Obr. 2. Specifická spotřeba flokulantu (kg flokulantu/t suš. kalu) Obr. 3. Průměrná sušina v odvodněném kalu

2.4  Ukázka výstupů z databáze 
Jedním z výstupů databáze benchmarkingu mohou být různé pře-

hledy o určitých technologických postupech na jednotlivých ČOV. 
Např. tabulka 2 představuje přehled typů odvodnění a použitých flo-
kulantů na jednotlivých ČOV. Toto „pozadí“ je nezbytné pro konečné 
celkové hodnocení jednotlivých ČOV ve formě grafických výstupů, jak 
je vidět např. v grafu na obr. 2, který představuje specifickou spotřebu 
flokulantu v kg flokulantu na t vstupní sušiny odvodňovaného kalu. 
Graf na obr. 3 pak porovnává kvalitu odvodnění na jednotlivých čis-
tírnách vyjádřenou jako průměrný obsah sušiny odvodněného kalu. 

Výše uvedené výsledky identifikují, že dominantní metodou odvod-
nění vyhnilých kalů na velkých ČOV je odvodnění na odstředivkách. 
Pouze na ČOV Plzeň a na část kalu z ČOV Zlín se používají kalolisy. 
Zajímavé je také vlastní vyhodnocení vztahů a hledání korelací mezi 
účinností odvodnění dávkou flokulantu, příp. i typem flokulantu. 
Bohužel rozdíly v typech a podílu organického podílu ve vyhnilém 
kalu tak zásadně ovlivňují dosahované výsledky, že korelace vyka-
zuje minimální úroveň korelačního koeficientu. Z grafů je pak dále 
patrné, že specifická spotřeba flokulantu na ČOV Plzeň je výrazně 
pod průměrem (průměr 7,76 kg flokulantu/t suš.), při zachování mír-
ně nadprůměrné sušiny odvodněného kalu (průměr 26,44 %1). Při 
hlubší analýze rozdílů (best-in-class) potom byla zjištěna právě velmi 
specifická charakteristika vyhnilého kalu, daná vysokým podílem 
průmyslových odpadních vod, čištěných na ČOV.
Tabulka 3 představuje pro změnu způsoby konečné likvidace kalů. 

Vzhledem k tomu, že absolutní většina producentů kalů v ČR tyto 
odpady předává autorizované osobě do přímého vlastnictví, v soula-
du se zákonem č. 185/2001 Sb., je finální způsob nakládání určován 
těmito osobami a nejčastěji se jedná o využití kalů jako kosubstrátu 
pro výrobu rekultivačních materiálů. V ostatních státech je ovšem 
praxe často jiná, neboť provozovatel ČOV je často zapojen i do 

1  Výsledek na ČOV Zlín je bohužel zkreslený problémy při vykazování externích 
kalů z pobočných ČOV, které se sváží ke zpracování na ČOV Zlín a vykazují 
neodděleně.

Obr. 4. Hydraulická doba zdržení ve VN

ČOV Způsob likvidace kalu

Görlitz spoluspalování

Schönebeck zemědělství – 40 %, rekultivace – 60 %

Gera zemědělství

Hague – Houtrust spalování

Hague – new spalování

Prague rekultivace

Budapest South kompostování

Pilsen rekultivace

Braunschweig zemědělství

Szeged kompostování

Seafield zemědělství – 59 %, rekultivace 29 %, jiné 13 %

Olomouc jiná firma

Zlín jiná firma

Hradec rekultivace

Teplice rekultivace

Ústí  rekultivace

Liberec rekultivace

Berlin spalování – 28 %, spoluspalování – 72 %

Shonerlinde spalování – 8 %, spoluspalování – 92 %

Madrid zemědělství

Tab. 3. Způsob likvidace kalu

Obr. 5. Zatížení VN

Obr. 6. Účinnost odstranění organických látek ve VN

Obr. 7. Specifická produkce bioplynu

vh 6/2010 159



konečné etapy likvidace kalu. Velmi zajímavý je zejména historicky 
ověřený postupný příklon německých producentů kalů k spalování 
či spoluspalování.

Grafy na obr. 4 a 5 jsou zde uvedeny jako příklad sledování běžných 
provozních parametrů VN, jakými jsou doba zdržení a zatížení. Prů-
měrná hydraulická doba zdržení ve VN je 27,9 dne, průměrné zatížení 
organickou sušinou 15 kg org. suš/m3.

Graf na obrázku 6 představuje účinnost odstranění organických 
látek ve vyhnívací nádrži v %. Průměrná účinnost odstranění organic-
kých látek ve vyhnívacích nádržích činila 47 %. Poněkud překvapivě 
nedosahují výrazně hlubšího rozkladu čistírny v termofilním režimu 
(šedý obdélník), navýšení oproti průměrným hodnotám dosahuje 
pouze cca 3 %. Tato skutečnost je velmi závažným zjištěním pro další 
aplikaci kombinovaných termofilně-mezofilních systémů vyhnívání. 
Bez zajímavosti není ani velmi nízká hloubka rozkladu kalu na ČOV 
Zlín a ČOV Ústí. V případě Ústí nad Labem nestojí za problémem 
špatný způsob provozování zařízení, ale „na vině“ je zejména velmi 
vysoké stáří kalu, udržované s cílem stabilizovat rozklad obtížně roz-
ložitelných látek průmyslového charakteru a zároveň podíl inhibitorů 
anaerobních procesů v čištěném podílu průmyslových odpadních 
vod. V případě ČOV Zlín tomu je ale jinak a bude provedena optima-
lizace provozu (teploty a doby zdržení) kalového hospodářství, s cílem 
dosáhnout vyššího podílu rozkladu.

Grafy na následujících obrázcích se zabývají produkcí a kvalitou 
produkovaného bioplynu. Graf na obrázku 7 ukazuje specifickou 
produkci bioplynu vyjádřenou jako m3 BP vzniklý z kg organické 
sušiny na vstupu do VN. Je nutné odpovědět i na otázka zkušeného 
technologa – v sbíraných datech nedochází k normalizaci objemu 
produkovaného bioplynu, a vznikají tedy určité disproporce mezi 
jednotlivými ČOV, kde bioplyn obsahuje různé množství vody, 
a zároveň určitý rozdíl mezi čistírnami s mezofilním a termofilním 
vyhnívání, pokud jsou měřidla umístěna na výstupech z vyhnívacích 
nádrží. V průměru je možné zhodnotit vznik cca 0,5 m3 bioplynu z 1 
kg org. sušiny na vstupu do VN. Průměrný obsah methanu v bioplynu 
je 63,18 % Při podrobnějším studiu těchto dat je možné vysledovat 
snižující se kvalitu bioplynu na ČOV s dávkováním větších množství 
externího substrátu, např. na ČOV Pest-South (zejména živočišného 
původu).

Další grafy představené v tomto článku se zabývají energetickými 
bilancemi. Graf na obr. 9 představuje specifickou produkci el. ener-
gie na m3 vyrobeného bioplynu. Jedná se tedy o parametr popisující 
v podstatě účinnost kogenerační jednotky. Ze statistiky např. výrazněji 
vybočuje ČOV Hradec Králové, kde bude řešení nevyhovujícího stavu 
hledáno v průběhu roku 2010.

Graf na obr. 10 ukazuje specifickou produkci el. energie vztaženou 
na zatížení v CHSK na přítoku. Průměrná specifická produkce el. ener-
gie činila 0,35 kWh/kg CHSK. Je nutné uvést, že tento parametr je pou-
ze indikační. Ze statistiky významně vybočuje ČOV Shönerlinde.

Graf na obr. 11 představuje specifickou spotřebu el. energie v kWh 
(definovanou jako celkovou spotřebu el. energie na ČOV) na kg při-
teklého BSK5. Průměrná specifická spotřeba byla 1,68 kWh/kg BSK5. 
Vzhledem k množství parametrů, které tento ukazatel ovlivňují (čerpá-
ní, míchání, provzdušňování, stupeň čištění OV, zvolená technologie 
atd.), ponecháváme výsledné hodnoty bez komentáře.

Další velmi zajímavý parametr ukazuje energetickou soběstačnost 
sledovaných čistíren (obr. 12). Průměrně činila 49 %. K tomuto gra-
fu přikládáme ještě přehlednou tabulku, která definuje ČOV, které 
používají ke zvýšení produkce bioplynu externí substrát (tab.  4). 
Z uvedeného je možné dovodit, že právě příjem externího substrátu 
je pro energetickou bilanci zásadně pozitivní, ale pouze pokud je tato 

Obr. 8. Průměrný obsah methanu v bioplynu Obr. 9. Specifická produkce el. energie (na m3 bioplynu)

Obr. 10. Specifická produkce el. energie (na kg CHSK přítok)

Obr. 11. Specifická spotřeba el. energie na ČOV

Obr. 12. Energetická soběstačnost ČOV

Obr. 13. Vývoj zatížení na přítoku

vh 6/2010160



ČOV Dávkování kosubstrátu přímo do VN

Görlitz 1

Schönebeck 0

Gera 1

Hague – Houtrust 0

Hague – new 0

Praha 1

Budapest South 1

Plzeň 1

Braunschweig 1

Szeged 0

Seafield 0

Olomouc 1

Zlín 0

Hradec 1

Teplice 0

Ústí  1

Liberec 0

Berlin 1

Shonerlinde 0

Madrid 0

Tab. 4. ČOV, kde je dávkován externí substrát

skutečnost přijatelná z pohledu zatížení biologické linky vznikajícím 
fugátem/filtrátem (zejména v parametru Nc). 

Kromě uvedených trendů a přehledů lze databázi využít rovněž 
k meziročnímu sledování vývoje určitých parametrů, graf na obr. 13 
představuje např. vývoj zatížení v kg CHSK na přítoku na ČOV 
v letech 2006–2008. Na většině ČOV je patrné buď meziročně stálé 
zatížení na přítoku, nebo mírně rostoucí – viz např. ÚČOV Praha, 
Hague – new, Budapešť, Braunschweig, Ústí nad Labem. Na ČOV 
Hradec Králové lze zaznamenat pokles zatížení, který je však dán 
utlumením průmyslové výroby ve městě.

Graf na obrázku 13 tedy prokazuje rostoucí organické zatížení na 
ČOV v průběhu let. Tento trend bude dál sledován a budou analyzová-
ny příčiny trendu. Z podrobnějších analýz na ústřední čistírně odpad-
ních vod Praha vyplývá, že dále narůstá podíl mezi CHSK a BSK5 
(tedy navyšuje se podíl biologicky nerozložitelného organického 
materiálu) a narůstá i poměr Nc/CHSK v přítoku. Zároveň dochází ke 
snižování množství odkanalizovaných odpadních vod, což souvisí se 
snižováním spotřeby vody jak obyvatelstvem, tak průmyslem. Dalším 
možným důvodem dřívějšího navyšování zatížení vody je i dnes již 
kanalizačními řády zakázané používání kuchyňských drtičů v domác-
nostech nebo omezení vstupu balastních vod do kanalizace.

Graf na obr. 14 představuje velmi pozitivní trend na sledovaných 
ČOV, a to z hlediska kvality čištěných odpadních vod. Je zřejmé, že 
účinnost odstranění CHSK (v %) nejenže se na všech sledovaných 
ČOV pohybuje nad 90 %, ale meziročně stále roste.

2.5  Závěry 
Úspěšné provozování ČOV vyžaduje stálou optimalizaci provozu, 

zavádění nových technologií a postupů, výměnu informací a komuni-
kaci s kolegy z jiných ČOV. Přítomnost dceřiných společností skupiny 
Veolia Voda v různých evropských zemích umožňuje vytvoření sítě 
technologů a techniků, odpovědných za provoz velkých ČOV s anae-
robním vyhníváním a energetickou valorizací kalu. Tito odborníci se 
sdružují v rámci komise anaerobního vyhnívání (Anaerobic commis-
sion Europe). Tato komise již čtvrtým rokem aktualizuje databázi 
hlavních výkonnostních ukazatelů, provozních a technologických 
parametrů, která umožňuje další optimalizaci zejména výroby elek-
trické energie z bioplynu, a také slouží jako benchmarkingové měřítko 
při dalších rozvojových projektech. Zkušenosti jednotlivých kolegů 
z praxe jen potvrzují důležitost takovéto databáze a v mnohých pří-
padech údaje z databáze umožnily provozní optimalizace nebo vyře-
šení některých technických problémů. Z databáze v neposlední řadě 
vyplývá, že jednou z hlavních priorit se stává energetická účinnost, 
energetická soběstačnost ČOV a množství lokálně vyrobené energie 
z bioplynu (Chudoba et al., 2010).

Na závěr je nutné konstatovat, že tato případová studie představuje 
pouze první krok v procesu optimalizace vyhodnocovaných zařízení. 
Uváděná srovnání poukazují často na provozovaná zařízení, která 
určitým způsobem vybočují z průměru, a to jak negativně, tak i pozi-
tivně (srovnání „best-in-class“). Návazně je tedy nutné vždy provádět 
u identifikovaných zařízení individuální hloubkovou analýzu, zamě-
řující se detailně na jednotlivé procesní kroky. Vzhledem k tomu, že 
ve skupině Veolia Voda je často v tomto procesu identifikován kon-
krétní problém či příklad „best practice“, jsou odborníci z konkrétní 
společnosti, příp. v součinnosti s externími dodavateli, odpovědní 
za následnou realizaci opatření či sdílení informací o „best practice“ 
v rámci skupiny. Efektivita realizovaných opatření je vyhodnocována 
v roční zprávě, která je centrálně připravována a distribuována mezi 
jednotlivé členy skupiny. Tato činnost napomáhá zvyšovat konku-

Obr. 14. Účinnost odstranění CHSK (%)

renceschopnost skupiny a umožňuje velmi rychlou orientaci při 
hodnocení nových provozovaných ČOV.
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Souhrn
Metodická příručka „Posouzení stokových systémů urbanizova-

ných povodí“ vznikla z podnětu Státního fondu životního prostředí 
ČR. Jejím účelem je pomoci při administraci projektů OPŽP zaměře-
ných na rehabilitaci systémů městského odvodnění. Příručka je také 
vhodným materiálem pro zadavatele a zpracovatele projektů typu 
generel odvodnění, protože stanovuje minimální požadavky na jejich 
zpracování (resp. co má projekt obsahovat, jak má být zpracován 
a jak mají být dokumentovány výstupy). Článek je prvním dílem 
seriálu z této příručky a zabývá se cíli metodické příručky, rozsahem 
její platnosti a základními podporovanými přístupy.

Úvod
Metodická příručka „Posouzení  stokových systémů urbanizova-

ných povodí“ (PSSUP) [1] vznikla z podnětu Státního fondu životního 
prostředí ČR (SFŽP) a byla zpracována Českou asociací pro vodu 
(CzWA) v rámci odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných 
území. 

Metodická příručka je určena jako podklad pro vlastníky vodohos-
podářské infrastruktury (kanalizace), provozovatele a developery při 
zadávání projektů posouzení funkce stokových systémů a pro násled-
né krátkodobé i dlouhodobé investiční plány obnovy a dostavby sto-
kových systémů. Zpracovatelé projektů (žádostí) o poskytnutí dotací 
(včetně Operačního programu Životní prostředí) mohou s využitím 
metodické příručky žádosti kvalitně zpracovat. Posuzovatelům žádostí 
o poskytnutí dotací má příručka poskytnout odbornou pomoc při 
administraci projektů. 

Projekty posouzení stokových systémů se rozumí koncepční řešení 
odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí, které se obvykle 
nazývá Generel odvodnění a které klade důraz na komplexní systé-
mové řešení odvodnění včetně vlivů na recipient. Příručka je priorit-
ně zaměřena na jednotné stokové systémy, nicméně v relevantních 
úlohách se dotýká i problematiky oddílných systémů. PSSUP není 
určena pro tlakové či podtlakové systémy.

Metodická příručka bude na stránkách Vodního hospodářství před-
stavena seriálem článků. Tato I. část představuje filosofii dokumentu 
a základní podporované metodické přístupy k řešení městského 
odvodnění. Další části pak budou obsahovat podrobný popis jednot-
livých vodohospodářských úloh (a to včetně vhodných klíčových 
ukazatelů, jejich doporučených hodnot a způsobů vyhodnocení) 
a popis minimálních požadavků (standardů) při použití matema-
tického modelování srážko-odtokových procesů a pro něj nutných 
monitorovacích kampaní.

Cíl a rozsah platnosti metodické příručky
Platnost metodické příručky PSSUP je v souladu s požadavky ČSN 

EN 752 [2] vymezena na větší odvodňovací systémy (odvodňovaná 
plocha větší než 200 ha, doba koncentrace odtoku delší než 15 minut) 
(obr. 1). Zatímco u menších systémů odvodnění lze použít jednoduché 
metody návrhu, u větších či složitějších systémů odvodnění, které 
tvoří převážnou většinu, je třeba používat složitější a propracovanější 
hydrologické, resp. hydrodynamické metody posuzování založené na 
simulaci nestacionárního srážko-odtokového procesu.

Obsahové zaměření metodické příručky je znázorněno na obr. 2. 
Příručka vedle popisu základních vodohospodářských úloh, klíčových 
ukazatelů a preferovaných metod zpracování obsahuje též základy 
technicko-ekonomického hodnocení.

Základní podporované přístupy a metodické postupy
V posledních dvou desetiletích dochází ke změně v koncepčním 

přístupu k městskému odvodnění. Prosazuje se tzv. integrovaný pří-
stup, který posuzuje všechny prvky odvodnění a procesy při odvádění 
odpadních vod ve vzájemných souvislostech. S tím metodicky souvisí 
i postupy, založené na kombinaci měření hydrologických a hydraulických 
veličin a simulaci celého nestacionárního srážko-odtokového procesu. 
Začala se též prosazovat nová technická řešení, resp. postupy vedoucí 
k hospodaření s neznečištěnou dešťovou vodou v místě jejího vzniku.

Základní nové metodické a technologické přístupy k odvodnění 
urbanizovaných povodí, které jsou příručkou PSSUP podporovány, 
lze stručně shrnout v následujících heslech:

Integrovaný přístup k řešení – spočívá v přístupu, který zahrnuje 
všechny podstatné prvky srážko-odtokových procesů, a to z hlediska 
množství i jakosti vod. Jde o komplex vodohospodářských úloh zahr-
nující zpracování a vyhodnocení srážek, odtoku po povrchu povodí, 
proudění vody a transportu vody a látek stokovou sítí a objekty, hyd-
rauliku objektů a oblast chemických a biologických procesů na ČOV 
a vnosu znečištění do vodních toků (emisní přístup), resp. působení 
znečištění ve vodních tocích (imisní přístup).

Využití simulačních prostředků – simulační modely umožňují 
popsat celý nestacionární srážko-odtokový proces v urbanizovaném 
povodí. Simulační modely musí být kalibrovány a verifikovány na 
výsledky monitorovací kampaně tak, aby jejich výstupy co nejvěro-
hodněji odpovídaly chování reálného systému odvodnění.

Variantní a výhledové řešení – simulační prostředky umožňují 
posouzení efektivity opatření. Ta jsou navrhována na výhledový stav 
odvodnění z hlediska zadaných okrajových podmínek (např. nové 
urbanizované plochy, růst počtu obyvatel). Návrh opatření musí být 
řešen variantně, aby byl umožněn výběr optimálního  scénáře na 
základě technicko-ekonomického zhodnocení.

Digitální zpracování – každý simulační model nezbytně vyžaduje 
odpovídající rozsah podkladů a dat a klade důraz na jejich správnost, 

Obr. 1. (nahoře) Vymezení platnosti 
metodické příručky PSSUP podle 
požadavků ČSN EN 752 [2]

Obr. 2. (vpravo) Obsahové zaměření 
metodické příručky PSSUP
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přičemž tato data musí být pro vlastní výpočet k dispozici v digitálním 
tvaru. Výstupy z modelu je pak možné prezentovat např. jako animace 
časových řad či plošné animace výsledků. Výhodou digitálního zpra-
cování je nejen uchování znalostí o systému odvodnění, ale i možnost 
vzájemné výměny dat a archivace požadovaných informací. 

Kontinuita řešení odvodnění – spočívá v periodické aktualizaci 
podle nových požadavků daných novými okolnostmi jak v rámci 
správy a údržby stokového systému, tak v rámci koncepčních změn 
rozvoje města. V situaci, kdy v dané oblasti již existuje ověřený 
simulační model a navíc všechna data jsou k dispozici, lze simulač-
ní model modifikovat a posoudit  jím nově se objevující okolnosti, 
investiční  záměry, návrhy na  částečnou změnu koncepce  (např. 
připojení satelitní zástavby, odstávka části sítě, vypouštění velkého 
průtoku z nádrže).

Využití klíčových ukazatelů -– klíčové ukazatele objektivně hodno-
tí nejen účinnost navržených technických opatření a jejich variant, ale 
umožňují rovněž porovnávat vodohospodářskou funkci jednotlivých 
systémů odvodnění. Cílové hodnoty klíčových ukazatelů jsou stano-
veny na základě právních předpisů nebo technických norem. Pokud 
zatím nejsou cílové hodnoty v českých právních předpisech požado-
vány, jsou uvedeny jejich doporučené hodnoty na základě zkušeností 
ze zpracovaných generelů odvodnění či zahraničních metodik.

Základní řešené vodohospodářské úlohy
V metodické příručce PSSUP jsou detailně popsány vodohospo-

dářské úlohy uvedené v tab. 1. Popis jednotlivých úloh obsahuje 
uvedení do problému, popis základních klíčových ukazatelů a jejich 
cílových hodnot (jsou-li právně závazné), popř. doporučených hodnot 
(nejsou-li právně závazné). Dále jsou uvedeny základní metodické 
postupy při řešení úloh a na závěr kapitoly i možný rozsah opatření 
dle identifikovaného problému.

Další díly se budou podrobně zabývat jednotlivými úlohami 
z tab. 1. Každá úloha bude definována, popsána (včetně možných rizik 
a dopadů), budou uvedeny základní klíčové ukazatele, diskutovány je-
jich vhodné cílové hodnoty a stručně popsány způsoby vyhodnocení. 
V příštím díle bude pozornost soustředěna na řešení odtoku z povodí 
a stavebně-technický stav stokové sítě.

I

ŘEŠENí ODTOKU V POVODí
Soubor úloh zaměřených na posouzení a optimalizaci srážko-od-
tokových procesů, a to ve vztahu ke stupni urbanizace, možnosti 
zasakování a retence srážkových vod a poměru jednotlivých 
složek odtoku z povodí.

II

ŘEŠENí FUNKČNOSTI STOKOVé SíTě
Soubor úloh zaměřených na posouzení a optimalizaci trans-
portní a retenční funkčnosti stokového systému a objektů na 
něm (oddělovací komory, dešťové nádrže, čerpací stanice, shybky 
a další specializované objekty).
II.a: Stavebně-technický stav sítě
II.b: Balastní vody ve stokové síti
II.c: Sedimenty ve stokové síti
II.d: Hydraulická kapacita stokové sítě
II.e: Protipovodňová ochrana

III

ŘEŠENí FUNKČNOSTI ČOV
Soubor úloh zaměřených na analýzu dlouhodobé funkce ČOV 
včetně nátokových a odtokových parametrů (hydraulických 
a jakosti vody).

IV

ŘEŠENí OVLIVNěNí RECIPIENTU ZA DEŠTě (emisní a imisní 
přístup)
Soubor úloh zaměřených na analýzu a optimalizaci ekologick-
ého stavu toku z pohledu jakosti vody a hydrologického režimu 
toku především ve vztahu k funkci oddělovacích komor a výustí 
oddílné dešťové kanalizace.

Tab. 1. Základní řešené vodohospodářské úlohy Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy č. MSM 6840770002.
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A guideline document Assessment of Sewer Systems in Urbanized 
Catchments was created on the request of The State Environmental 
Fund of the Czech Republic. Its task is to help in administration of 
European funds aiming at the rehabilitation of water infrastructure 
in cities. It serves to administrators, municipalities and consulting 
companies as a Code of Good Practise. The following text focuses on 
the philosophy and basics of the document and forms the first part 
of a series of topics selected from the guideline.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
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Hydraulický výzkum 
a projektová příprava 
výstavby vodního díla 
Nyagak v Ugandě
Filip Kysnar

Klíčová slova
vodní hospodářství – hydraulický výzkum – přehrady – projektování

Souhrn
Převádění extrémních povodňových průtoků přes přelivy beto-

nových  tížných  přehrad  vyžaduje  následně  tlumení  kinetické 
energie. Cílem příspěvku  je představit  řešení  tlumení kinetické 
energie u vodního díla Nyagak v Ugandě. Tlumení kinetické ener-
gie se navrhlo bočním kaskádovým skluzem v kombinaci s čelním 
přelivem. V rámci projekčního návrhu se přistoupilo k vybudování 
fyzikálního modelu v hydraulické laboratoři.

u

1  Úvod 
Vzhledem k rostoucí potřebě elektrické energie v severozápadní 

části Ugandy nechala Ugandská vláda v roce 1998 u americké spo-
lečnosti Harza zpracovat Studii proveditelnosti hydroenergetického 
využití horního toku řeky Nyagak, která protéká okresem Nebbi. 
Závěrem studie proveditelnosti byl návrh výstavby malé vodní elek-
trárny u městečka Paidha, vzdáleného asi 4 km od hranice s Konžskou 
demokratickou republikou, tedy v místech s nemalým bezpečnostním 
rizikem. Investorem výstavby hydroelektrárny se stala soukromá 
společnost West Nile Rural Electrification Company (WENRECo), 
provozující místní elektrickou rozvodní síť v ostrovním režimu, 
do které je elektrická energie dodávána jedním dieselgenerátorem 
o výkonu 1,5 MW. 

Na základě studie proveditelnosti Harzy požádala firma WENRECo 
o financování tohoto projektu Světovou banku a nadaci Agha Khan, 
které finanční zajištění přislíbily. Investor stavby následně vypsal 
v roce 2003 výběrové řízení pro potenciální dodavatele stavby VD 
Nyagak s vodní elektrárnou o výkonu 3,4 MW. Požadovaný výkon 
elektrárny byl stanoven na základě studie proveditelnosti a zejména 
dle požadavků energetické společnosti s ohledem na předpokláda-
ný rozvoj území, jakož i připojení vzdálenějších oblastí, které byly 
doposud mimo elektrickou síť. Mezi potenciálními dodavateli byla 
oslovena i česká exportní společnost Škodaexport, a.s. V době vypsání 
tendrového řízení byla Škodaexportem kontaktována projekční firma 
HYDROPROJEKT CZ, a.s., která k projektu VD Nyagak následně 
zpracovala nabídkový projekt. V dubnu roku 2006 byl vybrán český 
zástupce jako kontraktor pro zajištění celého projektu. Konzultační 
činností pro tento projekt byla investorem pověřena německá firma 
Fichtner GmbH Stuttgart. 

2  Základní technické parametry díla
Vodní dílo (VD) Nyagak je situováno do úzkého údolí stejnojmenné 

řeky. Přehradní profil hráze je vzdálen cca 1 km od lokálně význam-
ného mostu spojujícího město Paidha s nemocnicí v obci Nyaphea 
(obr. 1). Základní technické parametry díla a nádrže (tab.  1–3) ji 
charakterizují jako středně vysokou hráz.

3  Projekční návrh
HYDROPROJEKT CZ, a.s., postupně od roku 2003 až 2006 zpracoval 

několik variantních řešení VD Nyagak. Vlastní řešení, v závislosti na 
zpřesňování geodetických, hydrologických, geotechnických a seismic-
kých podkladů, se měnilo od výstavby betonového jezu o výšce cca 
15 m přes kamenitou, resp. zemní hráz, s návodním těsněním fólií 
HDPE. Po obhlídce budoucího staveniště v srpnu 2006 byl vypraco-
ván výsledný projekt, (Kysnar a kol., 2007–2009). Projektová skladba 
byla rozdělena na 5 základních stavebních objektů – hráz, betonový 
přivaděč s mostem, tunel s vyrovnávací šachtou, ocelový přivaděč 
a vlastní objekt vodní elektrárny – viz tab. 2 a 4–7. S ohledem na 
zjištěné geologické poměry byl vypracován nový návrh vzdouvací 
stavby v podobě výstavby betonové hráze. Tento návrh s novou úrovní 

základové spáry byl oproti předchozím variantám výrazně finančně 
výhodnější. Výška betonové hráze je od projektované základové spáry 
18,5 m, délka v koruně hráze je 108 m. Koruna hráze jakož i mostovka 
přes přelivné bloky je 3 m široká a umožňuje ojedinělý pojezd vozidel, 
nicméně s veřejným provozem přes korunu hráze se dle požadavků 
investora neuvažuje. Hráz se skládá z 11 dilatačních bloků, přičemž 
krajní bloky tvoří zavazovací ostruhu. V bloku č. 3 na levém boku hrá-
ze jsou umístněny vtokové objekty do přivaděče na vodní elektrárnu 
a do štěrkové propusti. Prostřední tři dilatační bloky tvoří konstrukci 
čelního korunového bezpečnostního přelivu o kapacitě Q10 000 = 138 
m3/s. Výstavbou hráze v úzkém sevřeném údolí dojde při maximální 
provozní hladině k vytvoření jezera o ploše 6,33 hektarů a celkovém 
objemu 262 600 m3. Při maximální hladině při průchodu Q10 000 

Název díla HPP Nyagak

Název toku Nyagak River

Průměrný roční průtok 5,4 m3/s

Minimální zůstatkový průtok 0,2–0,5 m3/s

Tabulka 1. Parametry VD Nyagak

Koruna přehrady 1445,10 m n. m.

Koruna bezpečnostního přelivu 1443,00 m n. m.

Maximální výška nad nejnižším místem založení 18,5 m

Délka hráze v koruně 108 m

Počet dilatačních bloků 11

Tabulka 2. Parametry betonové tížné přehrady

Kóta
m n. m.

Zatopená 
plocha ha

Objem
m3

Celkový 
objem m3

Dno nádrže 1430,50

Prostor stálého nadržení 1440,00 3,85 112 000 112 000

Provozní hladina 1443,00 6,33 150 600 262 600

Max. hladina – Q10 000 1444,50 7,99 108 700 371 300

Tabulka 3. Parametry nádrže

Délka konstrukce 583 m

Vnitřní rozměry přivaděče 2,0 x 2,0 m

Průměrný sklon 3 ‰

Počet revizních vstupů 4

Délka mostu přes údolí občasné vodoteče 48 m

Počet polí mostu 3

Tabulka 4. Parametry betonového přivaděče na elektrárnu

Vnitřní profil tunelu Ø 2,0 m

Průměrný sklon 2,2 ‰

Délka konstrukce 120 m

Max. výška terénu nad tunelem 38 m

Typ konstrukce hloubená

Vnitřní profil svislé vyrovnávací komory Ø 3,0 m

Tabulka 5. Parametry tunelu a vyrovnávací šachty

Profil vysokotlakého potrubí DN 1500

Délka ocelového přivaděče 425 m

Proměnlivý spád ocelového potrubí 8–376‰

Tabulka 6. Parametry ocelového přivaděče na elektrárnu

Typ turbín Francisova turbína

Uložení stroje horizontální

Počet strojů 2

Průměr oběžného kola 600 mm

Hltnost turbín 2 x 2,75 m3/s

Výkon turbín 2 x 1845 kW

Roční výroba při průměrně vodném roce 17,9 GWh

Půdorysné rozměry strojovny MVE 7,6 x 22,5 m

Výškové umístnění soustrojí cca 8 m pod úrovní terénu

Tabulka 7. Parametry malé vodní elektrárny
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dojde k zatopení plochy 7,99 ha a celkovému zadrženému objemu 
371 300 m3. 

4  Experimentální měření na fyzikálním modelu
Kromě klasických řešení kaskádových skluzů (např. Agroskin,1950, 

Broža a kol., 1987, Novák, 2004) se v uplynulých cca 20 letech autoři 
zaměřili na výzkum základních režimů proudění na kaskádových 
skluzech (Chanson, 1996, 2000, 2001, Gonzales a kol., 2008). Protože 
kombinace přepadu vody přes korunové přelivy betonových hrází 
a proudění na bočních kaskádových skluzech představuje kompli-
kovaný prostorový jev, bylo přistoupeno k výzkumu na fyzikálním 
modelu. Model VD Nyagak byl podle projekčního návrhu (Kysnar 
a kol., 2007–2009) ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT, katedrou 
hydrotechniky postaven za předpokladu podobnosti Froudova čísla 
v měřítku M = 1 : 20. 

Hydraulický model VD Nyagak (obr.  2) byl zhotoven převážně 
z plastových materiálů (PVC – tvrzené, PVC – pěněné, PVC – prů-
hledné), z pozinkovaného plechu a z ocelových nosníků. Barevné 
řešení modelu bylo důležité především pro přehlednou dokumen-
taci (foto a video). Rozdělení částí modelu do barevných skupin je 
následující:
• šedá – těleso hráze, skluzy a vývar,
• okrová – pilíře, stěny skluzů a stěny vývaru,
• modrá – nátok na elektrárnu a štěrková propust,
• žlutá – skalní podloží za vývarem, terén v nádrži,
• bílá – pomocné nosné prvky,
• černá – komunikace nad přelivem,
• zelená – terén pod přehradou,
• červená – úpravy modelu, dno skluzu a kaskády ve skluzu.

Barevné řešení modelu výrazně ulehčilo orientaci jak ve výkreso-
vé dokumentaci, tak na fotodokumentaci a při vlastním měření na 
modelu v laboratoři. Vyhodnocení každého pokusu bylo provedeno 
na základě fotodokumentace a na základě měření polohy hladiny ve 
skluzech a ve vývaru.

Průtok přitékající na model byl měřen na Thomsonově přelivu 
s přesností ± 3 %. Rozsah měřených průtoků na modelu byl od 20 l/s 
do 73 l/s. Zdokumentování polohy hladiny ve skluzu a ve vývaru bylo 
pro každou variantu prováděno pomocí fotografické dokumentace 
a měření hloubky s využitím hrotového měřítka. Měření hladiny 
v prostoru svodů, tlumícího prostoru a koryta bylo prováděno těsně 
u stěn a uprostřed koryta (obr. 3). 

Obr. 1. Fotografie přehradního profilu hráze VD Nyagak  (Kysnar, 
HYDROPROJEKT CZ, 2006–2009)

Obr. 2. Fotografie modelu VD Nyagak (Satrapa a kol., 2007)

Obr. 3. Místa měření na modelu VD Nyagak (Satrapa a kol., 2007)

Součástí experimentů bylo rovněž vizuální sledování hydraulických 
jevů, zejména při hladině, včetně fotodokumentace a následného 
vyhodnocení proudění vody (směr hlavních proudnic) ve skluzu 
a ve vývaru pro další možné varianty skluzu a vývaru. Každá další 
varianta vycházela z předchozích vyhodnocených pokusů, přičemž 
bylo možné konstatovat, že ve všech variantách byl prokázán dobrý 
tlumící účinek protisměrných proudů. Pro výsledný projekční návrh 
byla použita varianta, při které byly do osy pravého a levého svodu 
na jejich celou délku umístěny prahy o šířce 1 m a výšce 1 m.

5  Závěr
V příspěvku byly popsány základní parametry VD Nyagak v Ugan-

dě. Místní podmínky, zejména příliš úzké údolí ve dně, si vynutily 
uspořádání čelního bezpečnostního přelivu a navazujících bočních 
kaskádových skluzů. Řešení umožňuje soustředit přepadající průtok 
z oblasti údolních svahů do koryta ve dně a spolu s vodou přepadající 
středním přelivným polem utlumit její kinetickou energii v souladu 
s hydraulickými podmínkami koryta pod přehradou. Zvolený způsob 
tlumení energie pod přehradou byl ověřen ve spolupráci s Fakultou 
stavební ČVUT Praha na fyzikálním modelu v měřítku M = 1 : 20. 
Modelový výzkum zpřesnil projekční řešení, které umožní bezpečné 
převedení povodňových průtoků až do hodnoty Q10 000. 
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Construction of dams resulted also in a new progress in designing 
facilities for safe dissipation of kinetic energy. Within a hydraulic de-
sign of the Nyagak Dam the solution consisted of overflow and stepped 
channel. Since the flow pattern over stepped channels is rather com-
plex, experimental investigation on a physical model was used. The 
results enabled to improve and guarantee the hydraulic design.

Hager , Willi H.: Hydraulicians in 
Europe 1800–2000 – volume 2. 
A biographical dictionary of leaders 
in hydraulic engineering and fluid 
mechanics.
International Association for Hydro-Environ-
ment Engineering and Research (IAHR, www.iahr.org), 2009, 981 str., 
ISBN 978-90-78046-0606 (140 eur, pro členy IAHR 125 eur).

Profesor Hager z Vysoké školy technické v Curychu (ETH – Zürich) 
nyní dokončil druhý a závěrečný díl svého monumentálního spisu, 
věnovaného stručným životopisům evropských vědeckých pracovníků 
a inženýrů, kteří se zasloužili o rozvoj hydrauliky a vodního hospodář-
ství v průběhu posledních 200 let (a kteří zemřeli před rokem 2005). 
První díl tohoto spisu vyšel v r. 2003 a jeho stručná recenze byla 
uveřejněna ve Vodním hodpodářství, 10/2004 (ročník 54) v Příloze 
VTEI – ročník 46, č. 3, str. X. (ISSN 0322 – 8916). První díl obsahuje 
685 a druhy díl 850 biografií, tedy celkem informace o více než 1500 
osobnostech. Každá jednostránková biografie pozůstává z fotografie, 
textu a seznamu nejdůležitějších publikací. Životopisy jsou seřazeny 
abecedně v kapitolách, věnovaných jednotlivým zemím. V prvním 
díle každá kapitola zahrnuje stručný úvod udávající důležité zeměpis-
né a sociologické údaje, osobní poznámky autora o vývoji a současném 
stavu vodního hospodářství v dané zemi a seznam hydraulických 
laboratoří; v druhém díle jsou jednotlivé kapitoly uvedeny malou 
mapou s vyznačenou hlavní řekou.

Bylo by zcela nesprávné se domnívat, že první díl obsahuje význam-
nější jména než druhý a považovat tedy tento díl pouze za „dodatek“. 
V prvním díle nebylo uvedeno mnoho osobností, pro které zřejmě 
autor v dané době neměl potřebné informace, a některé země nebyly 
zahrnuty vůbec (např. Slovensko); rovněž řada biografií v druhém díle 
se týká pracovníků, kteří nedávno zemřeli. Druhý díl v podstatě dopl-
ňuje uvedené mezery, a je tedy nutno posuzovat oba díly společně.

Do druhého dílu autor zahrnul též odborníky, kteří se narodili 
v Evropě, ale většinu svého života pracovali mimo ni. Tak např. 
známý americký hydraulik A. T. Ippen (narozený v Londýně) nebo 
E. S. Lindley, který pracoval především v Indii (narozený ve Varšavě, 
zemřel v Bristolu) jsou zahrnuti do kapitoly United Kingdom. Profesor 
Hager též užívá termín „hydraulician“ ve velmi širokém pojetí (což lze 
zdůvodnit vývojem aplikované mechaniky za posledních 200 let). Tak 
např. v kapitole Česká republika a Slovensko je uveden K. Terzaghi 
(narozený v Praze) nebo v kapitole Rakousko A. Casagrande (naroze-
ný v Heidenschaft), kteří jsou považovaní především za zakladatele 
půdní mechaniky. 

To, že jednotlivé životopisy jsou seřazeny podle zemí, i široké pojetí 
„hydrauliky“ by mohlo znesnadnit orientaci a hledání jednotlivých 
jmen bez dobrého rejstříku. Autor si toho byl plně vědom a do dru-

hého dílu zařadil tři rejstříky vztahující se na 
oba díly: autorský rejstřík, seznam jednotlivců 
(seřazený opět podle zemí) a hlavně abecední 
seznam jmen. 

I když země jiných kontinentů se též význam-
ně podílely na vývoji hydrauliky, hydrotechniky 
a vodního hospodářství, zůstává skutečností, 

že tento obor má kolébku v Evropě, kde zaznamenal prudký rozvoj 
zejména od 18. století. 

Pro úplnost uvádím, že první díl v kapitole Czech Republic obsa-
huje osm jmen (J. Čábelka, K. Haindl, S. Kratochvíl, L. Lískovec, 
J. Smetana, A. Smrček, C. Strouhal, B. Tolman), druhý díl v kapitole 
Czech Republic and Slovakia pak uvádí 25 jmen (J. Bažant, Z. Bažant, 
S. Bella, A. Bratránek, O. Dub, M. Dzubák, I. Grund, V. Hálek, F. Jermář, 
T. Ježdík, V. Jezdinský, J. Kunštátský, E. Mäsiar, L. Molnár, M. Nechleba, 
A. Patera, C. Patočka, Ch. Petrlík, A. Puzanov, J. Skalička, R. Smutek, 
J. Sumbal, K. Terzaghi, L. Votruba, L. Záruba). 

Práce autora jistě nebyla usnadněna politickým vývojem v Evropě 
po r. 1918 a v novější době. I když profesor Hager disponoval určitou 
pomocí korespondentů z některých zemí a využíval v plné míře 
internet, jistě musel věnovat stovky hodin přípravě této publikace, 
která je svědectvím nejen jeho záliby v historii, ale především jeho 
encyklopedických znalostí. 

Práce tak velikého rozsahu se nemůže obejít bez menších chyb. 
Někdy lze snad diskutovat o výběru jmen, o textu a seznamu publika-
cí; to však nijak neubírá na mimořádném významu obou dílů tohoto 
spisu a veliké zásluze autora při jeho zpracování.

Oba díly knihy by tedy neměly chybět v žádné odborné knihovně.

prof. Ing. Dr. Pavel Novak, DrSc.,
emeritní profesor, University of Newcastle upon Tyne,  

Velká Británie
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Řešit problém odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod 
je mnohdy mnohem náročnější než likvidace organického znečištění. 
Hlavně u průmyslových odpadních vod nebo vod ze zpracování pře-
bytečného kalu, kdy koncentrace dusíku dosahují i úrovně několika 
gramů na litr, je odstraňování dusíku problém zásadní a často roz-
hoduje o smysluplnosti celé investice do ČOV. Hlavně při vysokých 
koncentracích celkového dusíku je použití konvenčních postupů 
(biologické nitrifikace-denitrifikace, stripování atd.) z hlediska inves-
tičních a provozních prostředků nereálné.

Firma HYDROTECH s.r.o. společně se svým licenčním partnerem 
holandskou firmou PAQUES představuje pokrokový způsob likvidace 
dusíku z odpadních vod: ANAMMOX® (Anaerobic Ammonium Oxi-
dation). Proces je založený na anoxické oxidaci amoniaku dusitanem, 
který vzniká při parciální oxidaci amoniaku 

NH4
+ + 1 1/2 O2 → NO2

- + H2O + 2H+ 
NH4+ + NO2

- → N2 + 2H2O

ANAMMOX® – řešení pro vaše problémy s dusíkem

Parametr Konvenční 
způsob ANAMMOX® Jednotka

Elektrická energie 2,8 1 kWh / kg N

Externí substrát pro denitrifikaci 3 0 kg / kg N

Produkce kalu 0,5 – 1,0 0,1 kg / kg N

Emise CO2 > 4,7 0,7 kg / kg N

Proces ANAMMOX® je možno aplikovat pro redukci dusíku 
v odpadních vodách s koncentrací N-NH4 nad 200 mg/l a s relativně 
nízkou CHSK. Tento proces najde uplatnění například při čištění 
následujících druhů odpadních vod:
•	 Kalová voda z vyhnívání přebytečného kalu na městských ČOV
•	 Tekuté odpady z bioplynových stanic
•	 Odpadní vody ze zpracování tuhého komunálního odpadu
•	 Odpadní vody z potravinářského průmyslu
•	 Zpracování živočišných odpadů
•	 Odpadní vody z výroby hnojiv
•	 Odpadní vody z chemického a petrochemického průmyslu
• Odpadní vody z metalurgického a důlního průmyslu

Granulovaný kal 
ANAMMOX®

Porovnání konvenčního způsobu odstraňování dusíku (nitrifikace-denitrifikace) a procesu 
ANAMMOX®

HYDROTECH s.r.o.
Kopečná 14, 602 00 BRNO • tel: +420 543 243 430, fax: + 420 543 243 426

e-mail: info@hydrotech.cz, www.hydrotech-group.com

WSHD, Holandsko – ANAMMOX® reaktor s kapacitou 500 kg NH4 
za den

Pilotní jednotka ANAMMOX®, Česká republika

vh 6/2010167
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROCESNÍHO 
MODELOVÁNÍ V POVODŇOVÉM 
KRIZOVÉM ŘÍZENÍ

Jiří Brožek, Martin Kmeč, Hana Schlangerová

Klíčová slova
proces – procesní modelování – krizové řízení – povodňové orgány 

Souhrn
Příspěvek se zabývá popisem krizového řízení při povodních podle plat-

né legislativy ČR. Využívá procesních diagramů metody BORM (Business 
Object Relation Modelling) v programovém prostředku Craft.CASE pro 
počítačovou podporu řídicích procesů a organizaci záchranných prací 
v ohrožených oblastech.

Úvod
Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné insti-

tuce, která má zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku 
možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou 
přípravu na potenciální krizové situace, zvládnutí těchto situací a úkolů 
z těchto situací vyplývajících. V širších souvislostech je krizové řízení 
chápáno jako jeden z nástrojů pro zajištění trvale udržitelného rozvoje 
společnosti, organizace, území a státu.

Problematika povodňového krizového řízení zahrnuje mimo jiné aspekty 
personální, materiální a ekonomické. To vše, ve vazbě na nestacionarity 
ve výskytu povodní v čase a variabilitě v prostorovém dopadu, nepříznivě 
ovlivňuje vnímání rizik, která s sebou přináší. Zvládnutí řídicího procesu je 
podmíněno systematickou realizací organizačních zajištění a preventivních 
opatření. Efektivita je stěžejním kritériem. 

Vzhledem ke složitosti povodňového krizového řízení je předpokladem jeho 
úspěšné analýzy objektově orientovaný přístup podpořený metodami procesní-
ho modelování. Procesní analýzou slabin ve strukturách organizace a v rozho-
dovacích procesech, včetně využití optimalizačních modelů, lze v podmínkách 
krizového řízení úspěšně předejít negativním dopadům chyb.

Z řady metod existujících v oblasti procesního modelování byla pro krizo-
vé řízení jako nejvhodnější zvolena metoda BORM (Business Object Relation 
Modelling). Tato metoda je výsledkem původního výzkumu na Provozně 
ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a je podrobně 
popsána např. v [1, 4, 5]. Přestože byla metoda primárně vyvíjena jako 
nástroj softwarového inženýrství, byla úspěšně využita i při zpracovávání 
problémů z oblasti organizačního i čistě procesního modelování [6].

Metodika a postupy
Proces a procesní modelování

Definujme pro náš účel pojem proces jako sekvenci činností transformu-
jící vstup na výstup s požadovanými vlastnostmi. Mezi základní vlastnosti 
každého procesu patří to, že:
• se skládá z uspořádaných činností (kroků),
• má jednoznačně definovaný počátek a konec,
• transformuje vstupy na výstupy,
• využívá zdroje,
• je opakovatelný.

Procesní modelování je nedílnou součástí procesní analýzy, která slouží 
k detailní identifikaci a specifikaci procesů, jejich struktury, vlastníků, 
vstupů, výstupů, omezení apod. Procesní model umožňuje popsat aktuální 
stav, navrhnout nové nebo optimalizovat existující procesy, odhalit zbytečné 
nebo neefektivní z nich, modelovat a vyhodnotit možný dopad změn před 
jejich realizací. Poskytuje grafickou prezentaci, která zásadním způsobem 
usnadňuje spolupráci všech, kteří se procesní analýzy účastní nebo pouze 
využívají její výsledky. Z řady metod pro zpracování procesních modelů byla 
vybrána metoda BORM a její procesní diagram.

Procesní diagram metody BORM
Metoda BORM je založena na postupném odvozování nových pojmů 

z předchozích. Pro konkrétní modelovaný problém je vhodné si nejprve 
rozmyslet, jaké atributy budou u jednotlivých objektů potřeba, a nastavit 
je. Například pro projekty zabývající se modelováním organizační a řídicí 
změny v nějaké organizaci je vhodné nastavit u scénářů atributy „as-is“, 
„should-be“ a „to-be“, které budou sloužit k rozlišení, zda se jedná o scénář 
popisující stávající proces, zamýšlený proces, nebo proces naplánovaný 
k implementaci. 

V první fázi, tzv. business modelování, je analyzován celý kontext 
modelovaného systému – především objekty a procesy v organizaci, pro 
kterou se analýza systému provádí. Procesní diagram graficky reprezentuje 
skutečný stav a specifikuje strukturu procesů. Skládá se z jednotlivých 
objektů účastnících se procesů v systému, tzv. participantů. Zobrazuje 
vzájemné datové toky – objekty, které si jiné objekty vyměňují při vzájemné 
komunikaci, a scénáře – podrobné popisy procesů, kterých se participanty 
účastní. K tvorbě diagramů je vhodné přistoupit až po definování scénářů, 
participantů a datových toků. Vlastní syntaxe procesního diagramu je pro 
přehlednost uvedena v tabulce 1.

Vytvořený model je verifikován pomocí simulace. Vzhledem k tomu, že 
procesní diagramy mají povahu konečných automatů, lze v modelovacím 
nástroji Craft.CASE simulací snadno ověřit průběh celého procesního 
modelu. Více o nástroji Craft.CASE lze najít např. v [2, 7] nebo na jeho 
domovské stránce [3].

Uplatnění procesního diagramu metody BORM pro povodňové 
krizové řízení 

Procesní diagram je sestaven podle platné legislativy pro povodňové 
řízení v ČR. Syntaxe procesního diagramu, znázorněného na obr. 1, je 
následující: jednotlivé participanty jsou zobrazeny jako obdélníky, tzv. 

Pojem Symbol Popis

Role 
participantu

Obdélník se jménem 
zobrazeným uvnitř v levém 

horním rohu.

Představuje účastníka 
modelovaného procesu.

Stav

Obdélník kreslený dovnitř 
symbolu pro roli participantu. 
(Pro počáteční a koncový stav 
se používají symboly shodné 

s UML.)

Stavy vyjadřují postupné změny 
participantů v čase. Stavy lze 
dekomponovat na diagram.

Aktivita

Ovál propojený čarou 
s participantem nebo jeho 
stavem. Ovály mohou být 

kresleny také dovnitř k nim 
příslušným objektům.

Aktivity reprezentují jednotlivé 
složky chování objektů. Aktivity 
lze dekomponovat na diagram.

Komunikace
Šipka, která propojuje aktivity 

mezi sebou.

Komunikace vyjadřují sled 
provádění a vzájemnou závislost 

aktivit různých objektů mezi 
sebou. Datové toky mohou být 

vedeny oběma směry.

Přechod
Šipka, která propojuje aktivity 

a stavy jednoho objektu.

Součástí přechodu je také 
aktivita, ze které přechod 

vychází. Přechod s aktivitou 
představuje činnost, kterou je 

třeba vykonat, aby objekt změnil 
svůj stav.

Podmínka
Přeškrtnutí s textovým popisem 
u komunikace nebo u propojení 

aktivity a objektu.

Podmínkou se vyjadřuje 
omezená platnost komunikace 

nebo aktivity.

Tabulka 1. Syntaxe znázorněného procesního diagramu [podle 11]
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swimlanes. Stavy objektů jsou reprezentovány menšími obdélníky uvnitř 
participantů. Aktivity uvnitř participantu jsou znázorněny ovály. Participanty 
mezi sebou vzájemně komunikují, což je znázorněno slabými šipkami mezi 
aktivitami. Šipky zároveň představují datové toky mezi objekty. Silnější šipky 
představují přechod mezi aktivitami a stavy jednoho objektu. Přeškrtnutí 
šipky s textovým doprovodem vyjadřuje omezení komunikace či přechod 
do určitého stavu na základě splnění podmínky.

Každý participant má svůj význam/účel, procesy, ve kterých je zastoupen, 
datové toky a obsahuje aktivity a stavy. Meteorologická stanice/hydrolo-
gická stanice je nepřetržitě v provozu a v určitém časovém kroku předává 
měřené hodnoty do pracovišť ČHMÚ, která zajišťují předpovědní povodňovou 
službu a hlásnou povodňovou službu. ČHMÚ udržuje oboustrannou datovou 
komunikaci s vodohospodářskými dispečinky podniků Povodí, které řídí 
provoz na vodních dílech (VD) a vodohospodářských soustavách. Předává 
jim meteorologické a hydrologické informace a zpětně získává informace 
o stavech na VD a manipulacích.

Participant ČHMÚ analyzuje měřené hodnoty a vydává hydrologické 
předpovědi v rámci předpovědní povodňové služby. Povodňové orgány 
včas informuje o nebezpečí příchodu povodně. Hlásná povodňová služba 
v období povodní poskytuje povodňovým orgánům informace o vývoji situ-
ace. Participant povodňové orgány ve své územní působnosti odpovídá 
za organizaci povodňové ochrany. Řídí, koordinuje a kontroluje činnost 
ostatních účastníků ochrany před povodněmi a má pravomoc vyhlašovat 
stupně povodňové aktivity (SPA). SPA se vážou na konkrétní opatření 
stanovená v povodňových plánech a v zásadě vyjadřují míru povodňového 
nebezpečí, která se odvozuje od mezní nebo kritické hodnoty stavu hladiny 
nebo průtoku vybraného hlásného profilu. 

Závěr
Procesní modelovací systém Craft.CASE splňuje podmínky kladené na 

aplikaci procesních modelů, včetně aplikace na krizové řízení. Na první 
pohled je zřejmé rozdělení rolí a pořadí jednotlivých kroků při řešení kri-
zové situace, což přispívá k jednodušší orientaci všech zainteresovaných 
účastníků procesu řízení. 

Procesní diagram lze podrobněji rozvinout a následně využít k posouzení 
a případné optimalizaci současných metod krizového řízení při povodních. 
Takto optimalizované metody by byly přínosem pro včasné rozhodování, 
pro koordinaci zdrojů a prostředků povodňových orgánů a pro zlepšení 
komunikace a spolupráce složek IZS s povodňovými orgány, státními 
podniky Povodí a s ostatními dotčenými organizacemi nebo podniky. To vše 
za účelem zamezení újmy na zdraví obyvatel, zmírnění materiálních škod 
včetně ekologických a omezení degradace kulturní krajiny. 
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On process modelling in crisis management during floods (Brožek, 
J., Kmeč, M., Schlangerová, H.)

Keywords
process – process modelling – crisis management – flood authorities

The aim of the paper is to show high potential of process-diagrams of 
BORM (Business Object Relation Modelling) as effective computerized 
tool for decision support processes and for organization of rescue opera-
tions in flood vulnerable areas. The specific SW of the Craft.CASE system 
is being used in this application. Maintaining the current legislation of 
the CR is considered mandatory during decision making.

Obr. 1. Procesní diagram povodňového krizového řízení pomocí metody 
BORM
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VLIV PRAŽSKÉ AGLOMERACE 
NA KONTAMINACI VODY 
A ŘÍČNÍCH SEDIMENTŮ VLTAVY 
ALKYLFENOLOVÝMI LÁTKAMI 
A BISFENOLEM A

Petr Lochovský, Danica Pospíchalová

Klíčová slova
alkylfenoly – bisfenol A – tenzidy – prioritní látky – endokrinní účinky 

Souhrn
Článek se zabývá problematikou kontaminace vodního prostředí 

alkylfenolovými látkami a bisfenolem A. Hlavním zdrojem kontaminace 
vodních toků těmito látkami jsou zejména odtoky z komunálních a prů-
myslových čistíren odpadních vod. Na základě legislativních opatření a řa-
dy dobrovolných dohod výrobců došlo v posledních letech ke značnému 
poklesu vnosu uvedených látek do vodního prostředí z bodových zdrojů 
znečištění, naopak na významu získaly různé zdroje difuzní a plošné. 

Ve vodním toku Vltavy byl sledován vliv pražské aglomerace, včetně 
odtoku z ÚČOV Praha na kontaminaci vodní fáze a říčních sedimentů 
alkylfenolovými látkami a bisfenolem A. Na základě výsledků sledování 
bylo zjištěno, že odtok z ÚČOV Praha sice způsobuje určité zvýšení kon-
centrace sledovaných látek ve vodní fázi i říčních sedimentech Vltavy, 
toto zvýšení je však relativně nízké a projevuje se pouze v oblasti mísicí 
zóny. Úroveň kontaminace vodní fáze i říčních sedimentů alkylfenolovými 
látkami a bisfenolem A byla v oblasti nad Prahou (Praha-Modřany) a pod 
Prahou (Libčice nad Vltavou) prakticky stejná. 

Úvod
Alkylfenoly s osmi a devítiuhlíkovými alkylovými řetězci, 4-terc-oktylfenol 

(OP) a 4-nonylfenol (NP), a zejména jejich adukty s ethylenoxidem (etho-
xyláty) nacházejí široké použití v celé řadě průmyslových odvětví již od 
konce druhé světové války. Jsou součástí čisticích prostředků, emulgátorů, 
smáčedel, dispergačních přípravků, barev a ochranných nátěrů, plastických 
hmot a výrobků z papíru. Rovněž se používají v metalurgii, v kožedělném 
průmyslu, fotoprůmyslu nebo ve stavebnictví jako přísady do betonu a mal-
tových směsí (Montgomery, 2003). V zemědělství mají tyto látky použití ve 
veterinární medicíně nebo jako přísada postřiků proti škůdcům při aplikaci 
pesticidů (Vikelsoe, 2002). V důsledku takto rozsáhlé dlouhodobé aplika-
ce, a zejména obtížné odbouratelnosti alkylfenolů a jejich jednoduchých 
ethoxylátů v anaerobním prostředí (Soares et al., 2005) jsou tyto látky 
v současné době v nízkých koncentracích prakticky všudypřítomné. Ve 
vodním prostředí se následkem značně lipofilního charakteru kumulují 
v pevné matrici říčních sedimentů, bionárostech nebo rybích tkáních. Velmi 
vysoké koncentrace alkylfenolů jsou též nalézány 
v čistírenském kalu (Sabik, 2003).

Podle současné legislativy (příloha X RS 
60/2000 EU, NV č. 61/2003 Sb., novela tohoto 
nařízení č. 229/2007 Sb. a směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2008/105/ES – Normy 
environmentální kvality v oblasti vodní politiky) 
jsou OP a NP zařazeny (na základě toxických 
a zejména endokrinních účinků na vodní orga-
nismy) do skupiny prioritních látek, NP pak dále 
do podskupiny prioritních nebezpečných látek, 
a byly pro ně stanoveny příslušné koncentrační 
limity (Lochovský a Pospíchalová, 2009).

Pro bisfenol A (BP-A) nebyly v ČR ani v EU zatím 
pro povrchové vody stanoveny žádné koncentrační 
limity, což je zdůvodňováno jeho velmi rychlou 
biodegradací v přírodních ekosystémech (Nakada, 
2006). Přesto je však ekologický dopad BP-A stále 
přezkoumáván. 

Za nejvýznamnější zdroje kontaminace vodního 
prostředí uvedenými látkami jsou v současné 
době považovány odtoky z čistíren odpadních 
vod, přímé výpustě nečištěných odpadních vod 
do vodních toků, v menším měřítku pak plošná 
kontaminace z dopravy či zemědělství (Corsi, 
2003; Davi, 1999). V EU došlo v posledních dvou 
desetiletích ke značnému omezení aplikace alkyl-
fenolových látek v důsledku legislativních předpi-
sů a řady různých dobrovolných dohod samotných 
výrobců. Tato opatření se velmi účinně projevila 
na úrovni kontaminace vodního prostředí (Alder et 

al., 1997). V roce 2008 byl ve skandinávských zemích proveden rozsáhlý 
průzkum zdrojů kontaminace vodního prostředí alkylfenolovými látkami 
z finálních výrobků používaných obyvatelstvem (Hansson et al., 2008). Na 
základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že hlavním zdrojem alkylfenolových 
látek z finálních výrobků jsou kromě čisticích prostředků výrobky textilní, 
zejména ty, které jsou importované z mimoevropských zemí, kde doposud 
neplatí omezení pro aplikaci alkylfenolových látek. 

Experimentální část
Cíle sledování

Práce navazuje na výsledky předchozího sledování alkylfenolových 
látek a BP-A v povrchových vodách a na odtocích z čistíren odpadních vod 
(Lochovský a Pospíchalová, 2009). Cílem bylo posouzení vlivu pražské 
aglomerace, zejména pak odtoku z ÚČOV Praha, na úroveň kontaminace 
vodního prostředí Vltavy alkylfenolovými látkami a BP-A. 

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

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

Analytické metody
Analyty byly ze vzorku separovány technikou SPE (solid phase extrac-

tion) a po vyčištění, vysušení a zakoncentrování extraktu převedeny na 
silany a kvantitativně stanoveny plynovou chromatografií s hmotnostně 
selektivní detekcí. Stanovení bylo provedeno plynovou chromatografií na 
přístroji Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem Agilent 
5973 Network s multifunkčním autosamplerem Gerstel MPS2 a kapilární 
kolonou HP-5MS o rozměrech 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm. 

Všechny analyty byly stanoveny podle normy ISO/DIS 18857-2, tj. meto-
dou pro nefiltrované vzorky za použití SPE a derivatizace 2,2,2-trifluoro- 
N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamidem (MSTFA). 

Meze stanovitelnosti ve vodě: 4-terc-oktylfenol 2 ng/l, 4-nonylfenol 
20 ng/l, bisfenol A 3 ng/l, 4-nonylfenolmonoethoxylát 30 ng/l, 4-nonyl-
fenoldiethoxylát 40 ng/l a 4-nonylfenoxyoctová kyselina 30 ng/l.

Meze stanovitelnosti v sedimentech: 4-terc-oktylfenol 4 µg/kg, 
4-nonylfenol 15 µg/kg, bisfenol A 3 µg/kg, 4-nonylfenolmonoethoxylát 
30 µg/kg, 4-nonylfenoldiethoxylát 30 µg/kg a 4-nonylfenoxyoctová kyselina 
30 µg/kg.

Použité analytické metody splňují požadavky normy environmentální kvali-
ty pro povrchové vody podle směrnice 105/2008 ES (300 ng/l 4-nonylfenol 
a 10 ng/l 4-terc-oktylfenol). Pro deriváty alkylfenolů nebyly v ČR ani v rámci 
EU zatím stanoveny žádné imisní limity. V některých zemích EU jsou však 
limitní koncentrace pro tyto látky stanoveny, a to nejenom pro povrchové 
vody, ale i říční sedimenty (Lochovský a Pospíchalová, 2009).

Odběr a odběrová místa
Vzorky povrchové vody a vyčištěné odpadní vody byly odebrány pomocí 

ručního vzorkovače a stabilizovány přídavkem 1 ml koncentrované kyseliny 
chlorovodíkové na litr roztoku.

Říční sedimenty byly odebrány z příbřežní oblasti pomocí vzorkovače 
na teleskopické tyči z plochy přibližně 10 m2. Dílčí vzorky sedimentového 

Odběrové místo Charakteristika Datum odběru

Povrchová voda

Modřany
900 m nad Barrandovským mostem – pravý břeh; zachycuje 
úroveň znečištění vody Vltavy nad Prahou

5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Nad ÚČOV L Vltava těsně nad odtokem z ÚČOV – levý břeh
5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Nad ÚČOV P Vltava těsně nad úrovní odtoku z ÚČOV – pravý břeh
5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Sedlec
Vltava – levý břeh na úrovni vlakové zastávky Praha-Sedlec; 
zachycuje úroveň znečištění 2,0 km pod odtokem z ÚČOV

5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Libčice nad 
Vltavou

Vltava – levý břeh; zachycuje úroveň znečištění 15 km pod 
odtokem z ÚČOV

5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Vyčištěná odpadní voda z ÚČOV Praha

Odtok z ÚČOV
zachycuje úroveň kontaminace vyčištěných odpadních vod z ÚČOV 
Praha

5. 8. 09, 6. 8. 09, 
22. 10. 09

Říční sediment

Modřany
900 m nad Barrandovským mostem – pravý břeh; zachycuje 
úroveň znečištění sedimentů Vltavy nad Prahou

6. 8. 09, 22. 10. 09

Nad ÚČOV L Vltava těsně nad odtokem z ÚČOV – levý břeh 6. 8. 09, 22. 10. 09

Pod ÚČOV 50 m Vltava 50 m pod odtokem z ÚČOV – levý břeh 6. 8. 09, 22. 10. 09

Pod ÚČOV 250 m Vltava 250 m pod odtokem z ÚČOV – levý břeh 6. 8. 09, 22. 10. 09

Sedlec
Vltava – levý břeh na úrovni vlakové zastávky Praha-Sedlec 
(zachycuje úroveň znečištění 2,0 km pod odtokem z ÚČOV)

5. 8. 09, 22. 10. 09

Libčice nad 
Vltavou

Vltava – levý břeh (zachycuje úroveň znečištění 15,0 km pod 
odtokem z ÚČOV)

6. 8. 09, 22. 10. 09

Tabulka 1. Odběrová místa vzorků vody a říčních sedimentů (průtok vody ve Vltavě 5. 8. 09 200 m3/s, 
6. 8 .09 224 m3/s a 22. 10. 09 254 m3/s)
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materiálu byly v místě odběru zhomogenizovány v 5l skleněné nádobě 
a materiál byl poté převeden do aluminiových vzorkovnic. V laboratoři 
byly vzorky sedimentu zamraženy a poté vysušeny lyofilizací. K analýze 
byla použita frakce částic o velikosti < 2 mm. Navážky cca 1 g sedimentu 
byly extrahovány v ultrazvuku směsí (2 x 15 ml) hexan : aceton : toluen 
v poměru 2 : 1 : 1 a po zahuštění a přečištění extraktu byly analyty deri-
vatizovány MSTFA.

Odběr povrchové vody a vody na odtoku z ÚČOV Praha byl proveden cel-
kem 3x, odběry říčních sedimentů byly provedeny 2x. Příslušná odběrová 
místa s datem odběru jsou uvedena v tabulce 1. 

Výsledky sledování
Na obr. 1 a 2 je znázorněn průběh koncentrací jednotlivých nonylfenolo-

vých látek, OP a BP-A ve vodní fázi v podélném profilu toku Vltavy. Uváděné 
koncentrační hodnoty odpovídají vždy průměrným nálezům z výsledků tří 
odběrů (tabulka 1). Hodnoty uvedené mimo spojnicový graf představují 
koncentrační nálezy ve vodě z odtoku ÚČOV Praha. Z obr. 1 a 2 je patrný 
mírný koncentrační nárůst u většiny sledovaných látek na lokalitě Sedlec, 
která leží přibližně 2 km pod odtokem z ÚČOV. Na vzdálenější lokalitě 
v Libčicích nad Vltavou (15 km pod odtokem z ÚČOV) lze pozorovat opět 
pokles koncentrací přibližně na úroveň nad odtokem z ÚČOV. 

Na obr. 3 je zobrazen průběh sumární koncentrace stanovovaných nonyl-
fenolových látek ve vodní fázi v podélném profilu Vltavy a na obr. 4 je ve 
formě sloupcového diagramu znázorněno jejich zastoupení na celkovém 
obsahu. Z obr. 4 je patrné, že přibližně polovina nonylfenolových látek je 
zastoupena 4-nonylfenolem, zbývající podíl tvoří jeho deriváty. Procentuální 
zastoupení jednotlivých nonylfenolových látek v povrchové vodě Vltavy a ve 
vodě na odtoku z ÚČOV je přitom velmi podobné.

Na odběrových místech ve Vltavě nad odtokem z ÚČOV byla zachycena 
úroveň znečištění vody Vltavy po průtoku pražskou aglomerací, bez vlivu 
uvedeného odtoku. Porovnání koncentračních nálezů u obou vltavských 
břehů je znázorněno na obr. 5. Z obr. 5 jsou patrné velmi podobné nálezy, 
které současně dobře korelují s nálezy na lokalitě Modřany nacházející 
se nad pražskou aglomerací (obr. 1). Tato skutečnost svědčí o nízké 
úrovni znečištění plošného a difuzního charakteru (smyvy z ulic, drobné 
přítoky Vltavy na území Prahy, vliv dopravy atd.) v době odběru. Při větších 
srážkoodtokových situacích na území Prahy lze však očekávat určitý vliv 
znečištění uvedeného charakteru, jeho bližší identifikace by však vyžadovala 
podrobnější průzkum.

Koncentrační nálezy jednotlivých námi sledovaných látek v povrchové 
vodě Vltavy a vodě na odtoku z ÚČOV jsou v dobrém souladu s předchozími 
nálezy pozorovanými na odtocích řady čistíren odpadních vod a v povrcho-
vých vodách na území ČR (Lochovský a Pospíchalová, 2009) i s řadou 
nálezů v jiných evropských či mimoevropských zemích.

Fries a Puttmann (2003) uvádějí v povrchových vodách na území Němec-
ka koncentrační nálezy nonylfenolových látek v rozmezí 0,028–1,22 µg/l, 
Jonkers et al. (2003) na území Holandska 0,031–0,934 µg/l, Rice et al. 
(2003) ve vodních tocích USA 0,1–0,5 µg/l a Sabik (2003) v kanadských 
povrchových vodách < 0,92 µg/l. Naproti tomu například v některých 
čínských jezerech byly zjištěny výrazně vyšší koncentrace uvedených látek 
v rozmezí 1,9–32,8 µg/l. (Wu et al., 2007).

V důsledku značně lipofilního charakteru sledovaných alkylfenolových 
látek dochází ve vodním prostředí k jejich kumulaci v pevné fázi říčních 
sedimentů (Soaré, 2005). Určitou výjimkou jsou oxidační produkty 
alkylfenolethoxylátů (karboxyláty), které jsou vlivem karboxylové skupiny 
v molekule lépe rozpustné ve vodní fázi (Corvini et al., 2006; Langford, 
2002). Rovněž rozpustnost BP-A ve vodní fázi je v porovnání s alkylfenoly 
poněkud vyšší (Staples, 1998). Kontaminaci říčních sedimentů je proto 
možné využít jako vhodného indikátoru dlouhodobější (průměrné) zátěže 
vodního prostředí sledovanými látkami. Na obr. 6–7 je zobrazen koncent-
rační průběh sledovaných nonylfenolových látek, OP a BP-A v sedimentech 

Obr. 1. Koncentrace jednotlivých nonylfenolových látek ve vodní fázi 
v podélném profilu Vltavy

Obr. 2. Koncentrace OP a BP-A ve vodní fázi v podélném profilu Vltavy

Obr. 3. Sumární koncentrace sledovaných nonylfenolových látek v podél-
ném profilu Vltavy (NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC)

Obr. 4. Procentuální zastoupení sledovaných nonylfenolových látek na 
jejich celkovém obsahu ve vodní fázi v podélném profilu Vltavy

Obr. 5. Koncentrační nálezy OP, NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC a BP-A ve 
vodě Vltavy u levého (L) a pravého (P) břehu na profilu nad odtokem 
z ÚČOV Praha (průměrné hodnoty ze tří odběrů)
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Obr. 6. Koncentrace jednotlivých nonylfenolo-
vých látek v říčních sedimentech v podélném 
profilu Vltavy

Obr. 7. Koncentrace OP a BP-A v říčních sedi-
mentech v podélném profilu Vltavy

Obr. 9. Procentuální zastoupení jednotlivých nonylfenolových látek na 
jejich celkovém obsahu v říčních sedimentech v podélném profilu Vltavy

Obr. 8. Sumární koncentrace sledovaných nonyl-
fenolových látek v říčních sedimentech v podél-
ném profilu Vltavy

v podélném profilu Vltavy a na obr. 8 průběh sumární koncentrace všech 
sledovaných nonylfenolových látek.

Z grafů na obr. 6 až 8 je obdobně jako u vodní fáze patrný mírný nárůst 
koncentrací pod odtokem z ÚČOV. U většiny sledovaných látek nebyl 
koncentrační nárůst pozorován 50 m pod odtokem z ÚČOV, ale až ve vzdá-
lenosti 250 m (vliv průběhu mísicí zóny). Na lokalitách Sedlec a Libčice 
byly již pozorovány prakticky stejné koncentrační nálezy sledovaných látek 
jako nad odtokem z ÚČOV. Na základě porovnání koncentrační úrovně 
znečištění říčních sedimentů Vltavy v lokalitě nad Prahou (Praha-Modřany) 
a pod Prahou (Libčice nad Vltavou) lze konstatovat, že pražská aglomerace 
nezpůsobuje zvyšování jejich zátěže alkylfenolovými látkami a BP-A. 

Procentuální zastoupení jednotlivých nonylfenolových látek v říčních sedi-
mentech se poněkud liší od vodní fáze (obr. 9). Ze sloupcového diagramu 
na obr. 9 je v porovnání s vodní fází (obr. 4) patrný nižší podíl 4-nonylfenolu 
a naopak vyšší podíl jednoduchých ethoxylátů. Nálezy kyseliny 4-nonylfeno-
xyoctové v říčních sedimentech jsou v důsledku již dříve zmíněné vyšší 
rozpustnosti této látky ve vodní fázi relativně nízké (< 10 %). 

Závěr
Byl sledován vliv pražské aglomerace, včetně odtoku z ÚČOV Praha, na 

kontaminaci vodního prostředí Vltavy alkylfenolovými látkami a BP-A. Na 
základě odběru a analýzy vzorků vody a říčních sedimentů na obsah výše 
uvedených látek bylo zjištěno, že odtok z ÚČOV Praha sice způsobuje určité 
zvýšení koncentrace sledovaných látek ve vodní fázi i říčních sedimentech 
Vltavy, toto znečištění je však relativně nízké a projevuje se pouze v oblasti 
mísicí zóny. Úroveň kontaminace vodní fáze i říčních sedimentů alkylfenolo-
vými látkami a bisfenolem A byla v oblasti nad Prahou (Praha-Modřany) a pod 
Prahou (Libčice nad Vltavou) prakticky shodná. V rámci sledování rovněž 
nebyly pozorovány významnější rozdíly v koncentracích jednotlivých látek ve 
vodní fázi u levého a pravého břehu Vltavy nad odtokem z ÚČOV Praha. 

Problematické zůstávají relativně vysoké nálezy derivátů 4-nonylfenolu, 
které se značnou měrou podílejí na celkové zátěži vodního prostředí 
nonylfenolovými látkami, avšak nejsou v ČR a v řadě zemí EU doposud 
legislativně zohledněny (Lochovský a Pospíchalová, 2009).
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The effluents from municipal and industrial sewage works are currently 
regarded to be the major source of contamination of surface waters with 
the relevant substances. In consequence of legislative regulations and 
voluntary agreements with the producers of surfactants considerable 
reduction of point pollution sources was achieved. Consequently again 
diverse surface and diffuse pollution sources became more important.

In the water course of the Vltava River the influence of Prague´s agglom-
eration, inclusive the outlet of municipal sewage works, on the contamina-
tion of the water phase and sediments with alkylphenolic compounds and 
bisphenol A was followed. Within the survey slightly higher concentrations 
of the relevant substances could be observed in the water phase as well 
in the sediments of the Vltava River below the outlet of municipal sewage 
works. This concentration increase was relatively low and restricted only 
to the mixing zone. Concentration levels of alkylphenolic compounds and 
bisphenol A observed in the water phase and sediments of the Vltava River 
above and below Prague were practically identical.

MONITORING RYB V TEKOUCÍCH 
VODÁCH ČR V SOUVISLOSTI 
S RÁMCOVOU SMĚRNICÍ 2000/60/ES: 
PLŮDEK NEBO DOSPĚLÉ RYBY?

Pavel Jurajda, Ondřej Slavík, Zdeněk Adámek
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Souhrn
V roce 2006 byla v České republice zahájena implementace Rámcové 

směrnice 2000/60/ES, v jejímž rámci je nutné provést vyhodnocení 
ekologického stavu tekoucích vod ČR. Ekologický stav toků je hodnocen 
na základě čtyř biologických indikátorů včetně ryb. Ryby jsou sice jedním 
z vhodných biologických indikátorů ekologického stavu vod, avšak jejich 
monitoring je spojen s řadou metodických problémů. V příspěvku jsou 
vyhodnoceny výhody a nevýhody monitoringu společenstva adultních ryb 
a společenstva juvenilních ryb (plůdku) z hlediska vypovídací schopnosti 
a časové, tedy i finanční náročnosti. Ve stručnosti je komentována 
metodika odlovu a hodnocení plůdku používaná v současné době v ČR. 
Z výsledků za období 2006–2009 vyplývá, že plůdkové společenstvo je 
dobrým indikátorem stavu tekoucích vod v ČR. Na podkladě jeho vyhod-
nocení jsou dostupné informace nejen o schopnosti přežití ryb v daných 
podmínkách toku, ale i o úspěšnosti jejich přirozené reprodukce, což je 
základním předpokladem pro vznik udržitelných populací. 

Úvod
V roce 2006 byla v České republice zahájena implementace Rámcové 

směrnice 2000/60/ES (Water Framework Directive, WFD) ustavující rámec 
činnosti Společenství v oblasti vodní politiky. V rámci této směrnice je nutné 
provést vyhodnocení ekologického stavu tekoucích a stojatých vod ČR na 
základě biologického, chemického a hydromorfologického monitoringu. 
Ekologický stav tekoucích vod je hodnocen na základě čtyř biologických 
indikátorů: makrozoobentosu, perifytonu, vodních makrofyt a ryb. 

Vlastní WFD udává pro jednotlivé ekologické stavy pět stupňů (velmi 
dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený). Charakter rybího společenstva 
je hodnocen na základě druhového složení a četnosti, výskytu typově spe-
cifických (klíčových) druhů a jejich věkové struktury, která by měla indikovat 
schopnost a stav reprodukce. Žádné další upřesnění či požadavky, napří-
klad jak by tyto parametry měly být hodnoceny, metodiky atd., ve směrnici 
uvedeny nejsou, přestože je na ni mnohdy odkazováno.

V rámci mezinárodního projektu 5. RP EU „Fish-based Assessment 
Method for the Ecological Status of European Rivers“ označovaného 
jako FAME byl vytvořen tzv. European Fish Index (EFI), který by měl být 
využitelný pro hodnocení ekologického stavu všech evropských toků. S tímto 
ambiciózním cílem, pokrývajícím jak druhově chudé toky Skandinávie, tak 
druhově pestré povodí například Dunaje, souvisí i řada problémů a nutná 
zobecňování. Index není koncipován druhově, ale skupinově na tzv. 
„guilds“ (ekologické, trofické, tolerantní, migrující atd.). Tím jsou smazány 
významné rozdíly mezi jednotlivými druhy v rámci uvedených skupin (např. 
jelec tloušť vs. ouklejka pruhovaná). Celkově je index vytvořen na základě 
deseti metrik, z nichž sedm index zvyšuje a tři snižují [1]. Metriky jsou 
nastaveny tak, že podporují především reofilní a litofilní druhy ryb (tedy 
skupinu typicky říčních druhů vytírajících se na kamenný a štěrkový substrát) 
oproti například druhům limnofilním a fytofilním (skupině druhů preferujících 
stojaté vody a rozmnožujících se nad rostlinným substrátem). To je dáno 
celoevropským trendem chránit toky s původním spádem, četnými úseky 
s vyššími rychlostmi proudění a minimem příčných překážek. Bohužel 
nebylo příliš zohledněno, že podobnou ochranu je nezbytné věnovat 
prostředí záplavové zóny (např. staré tůně a meandry). Toto prostředí 
z říční sítě v ČR téměř zmizelo a druhy z fytofilní skupiny, které se zde 
rozmnožují nad potopenými rostlinami, jsou pravděpodobně nejohroženější 
skupinou ryb (slunka, piskoř, karas obecný, lín atd.). Dále považujeme za 
nedostatek, že EFI vůbec nezohledňuje nepůvodní druhy. Bližší informace 

jsou uvedeny na http://www.fame.boku.ac.at. V současnosti má mnoho 
zemí vytvořeny vlastní národní modifikace tohoto indexu tak, aby lépe 
vyhovovaly jejich podmínkám [2].

V tomto příspěvku se zabýváme problematikou prvního bodu celého pro-
gramu monitoringu ryb (získávání dat), a to je strategie a metodika odlovu 
vzorků rybího společenstva v tekoucích vodách ČR. V našem příspěvku 
se objevují některé termíny z životního cyklu ryb, a proto se pokusíme 
o jejich stručné vysvětlení. U ryb rozlišujeme pět period ontogenetického 
vývoje: embryonální, larvální, juvenilní, adultní a senektivní. Nejčastěji 
se zmiňujeme o juvenilních rybách (pohlavně nedospělých) a o rybách 
adultních (pohlavně dospělých). Problém je v tom, že těmito termíny 
přesně neoddělíme porovnávané části rybích populací, neboť dosažení 
pohlavní dospělosti je i u našich ryb velmi variabilní – od několika měsíců 
do několika roků. U dlouhověkých ryb je tedy juvenilní perioda dlouhá 
i několik let (např. sumec velký, parma obecná). Naopak někteří jedinci 
z raných výtěrů krátkověkých druhů ryb (např. hořavka duhová) dosahují 
již na podzim prvního roku života pohlavní dospělosti (je možné odlišit 
pohlaví jedinců) a dostávají se tak do adultní periody. Některé druhy se 
vytírají několikrát v průběhu sezony a jedinci z pozdních výtěrů mohou být 
loveni i během srpna ještě v larvální periodě (např. ouklej obecná, hořavka 
duhová). Z praktických důvodů při použití popisované metodiky zahrnujeme 
do vzorku juvenilních ryb všechny tohoroční jedince (vylíhlé v roce sledo-
vání, tj. ve stáří několika měsíců), bez ohledu na jejich periodu vývoje. 
Terminologicky je možné tuto věkovou kategorii označit výrazy: tohoroční 
ryby, 0+ ryby nebo 0+ juvenilní ryby („0“ znamená žádná prožitá zima 
a „+“ znamená prožitá vegetační sezona). Termíny plůdek nebo potěr se 
používají v rybářské praxi podle regionů.

Pro zjednodušení budeme pro sledovanou kategorii ryb v dalším textu 
používat termín plůdek (popř. juvenilní ryby) ve smyslu „ryby mladší 
jednoho roku“. U termínu „adultní ryby“ máme na mysli jedince starší jed-
noho roku.

Vhodnost ryb jako bioindikátoru ekologického stavu toků
Ryby jsou vhodným biologickým indikátorem kvality vody i fyzické degra-

dace vodního toku, geomorfologického stavu říčního systému, přítomnosti 
příčných překážek na toku aj. Rybí společenstvo je poměrně stabilní a jeho 
změnu vyvolají pouze významné vlivy prostředí (silné znečištění, otravy, 
drastické úpravy koryta toku apod.). Kromě akutních otrav se však změny 
v celém rybím společenstvu projeví většinou až po několika letech. Rybí 
společenstvo reaguje poměrně rychle na změny prostředí právě přirozenou 
reprodukcí v daném roce, což můžeme sledovat a hodnotit na základě 
výskytu plůdku ryb. Výskyt stojatých vod a chovných objektů v povodí (ryb-
níků, nádrží, pstruhařství apod.) ovlivňuje charakter rybího společenstva 
na hodnocené lokalitě a zvyšuje druhové spektrum vzorku o druhy, které 
se běžně v toku nevyskytují a pocházejí z těchto zdrojů. V toku ale většinou 
nevytvářejí stabilní populace a postupně mizí (obr. 1). 

Monitoring celého rybího společenstva tedy přináší mnoho zásadních 
informací, avšak jeho provádění je spojeno s řadou problémů. V podmín-
kách ČR, ale i některých okolních zemí je vypovídací schopnost vzorku ryb 
snížena rybářským obhospodařováním volných vod. V České republice, 
kde má rybářství ve volných vodách dlouholetou tradici, je vysazování 
odchovaných násad mnoha druhů ryb pravidelnou zákonnou součástí jejich 
obhospodařování. Některé druhy ryb vysazují rybářské svazy ve stadiu 
rychleného plůdku, avšak od této metody se pozvolna upouští z důvodu 
vysoké mortality. V současnosti je snaha uměle odchované ryby vysazo-
vat ve věku jednoho roku (1+) a starší. Z 65 druhů ryb vyskytujících se 
v našich tekoucích vodách je 34 druhů (52,3 %) předmětem vysazování 
rybářskými organizacemi. U přibližně 22 druhů (33,8 %) jde o pravidelné 
a časté vysazování. Neznamená to tedy, že při průzkumu ryb se určitý 
druh v lokalitě vyskytuje pouze z důvodu vyhovujících životních podmínek. 
V mnoha případech výsledky kopírují systém rybářského obhospodařová-
ní a vysazování. Tohoto problému jsou si vědomi i v některých okolních 
zemích, kde je vysazování rovněž běžnou praxí, nicméně ho v metodice 
monitoringu nikde neřeší. V roce 1999 byl zahájen několikaletý monitoring 
plůdkových společenstev ryb na cca 20 profilech v rámci ČR. Na těchto 
profilech jsme ověřili praktickou možnost a výhodu provádění monitoringu 
ryb na základě jedné dobře definovatelné věkové kategorie rybích populací. 
V roce 2005 byla pro MŽP ČR provedena studie porovnávající metodiku 
odlovu a hodnocení vzorků adultního rybího společenstva a plůdkového 
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společenstva na 16 lokalitách tří velikostních typů toků. Metody byly porov-
návány z hlediska indikační hodnoty, materiální, personální, časové, a tedy 
finanční náročnosti. Společné nebo současné vyhodnocení plůdkového 
i adultního společenstva na základě výsledků získaných rutinním prolovením 
hodnoceného úseku toku nepřináší objektivní a reprodukovatelné výsledky 
především v důsledku odlišnosti preferovaného prostředí a nezbytnosti 
použití odlišných technik a strategií vzorkování (oka podběráku, frekvence 
elektrického proudu, rychlost postupu lovení atd.).

Vzhledem k tomu, že monitoring je plánován na mnoho let dopředu, 
byl brán zřetel také na potencionální ovlivnění rybího společenstva ve 
sledovaných úsecích. 

Cílem prezentované strategie monitoringu bylo získání metodicky shod-
ných informací o stavu rybího společenstva na mnoha lokalitách v ČR 
v rámci jedné sezony. Bylo důležité vzít v úvahu, že cílem monitoringu je 
zařazení jednotlivých lokalit do pěti kvalitativních tříd ekologického stavu, 
nikoliv detailní rozbor populací jednotlivých druhů ryb. Obě metodiky vzorko-
vání, adultního i plůdkového společenstva ryb, vycházely především z ČSN 
(Odběr vzorků ryb pomocí elektrického agregátu), výsledků projektů FAME, 
STAR a publikovaných metodik [3–5].  

Vhodnost monitoringu ryb v podélném profilu toků
Dalším významným problémem monitoringu rybího společenstva je vypo-

vídací hodnota vzorku a naše schopnost získat vzorek dostatečně reprezen-
tativní. Hodnocení ekologického stavu pramenných úseků tekoucích vod (tzv. 
pstruhové pásmo) pomocí rybího společenstva je diskutabilní z důvodu malé 
přirozené druhové pestrosti (1–2 druhy) a vysoké míry rybářského obhos-
podařování (odchovné pstruhové potoky). Výskyt pstruha, jeho jednotlivých 
věkových kategorií a početnosti může v některých případech odpovídat 
mnohem více způsobu rybářského obhospodařování než ekologické kvalitě 
toků, i když prosperita vysazených ryb s ní významně koreluje. 

Průzkum ryb v malých a středních tocích je poměrně snadný, protože 
jsou relativně mělké, ryby lze bez větších obtíží ulovit v tůních i proudech 
s podobnou úspěšností. Na těchto tocích byl u společenstva dospělých ryb 
zjištěn výskyt více druhů než v plůdkovém společenstvu. To je důsledkem 
velké druhové diverzity společenstva. Vyskytují se zde nejen druhy typické 
pro dané prostředí, ale také druhy vzácné, s velmi malou populační husto-
tou a dále druhy pocházejících z výše či níže položených úseků toku. Opět 
se zde významně uplatňuje i vliv vysazování v rámci rybářského obhospoda-
řování. Všeobecně však na profilech korespondovalo dominantní postavení 
stejných druhů v adultním i plůdkovém společenstvu.

Avšak zásadně odlišný pohled od výše uvedených evropských metod 
máme na hodnocení velkých toků pomocí adultní části společenstva. 
Domníváme se (a též jsme na odborné úrovni prokázali), že ve velkých 
tocích nejsou dospělé ryby vhodným indikátorem, resp. že plůdek poskytuje 
lepší informaci. Důvod je celkem prostý – velké ryby jsou značně pohyblivé 
a obtížně proto ulovitelné. Na pomalu tekoucích velkých řekách je nezbytné 
k lovu ryb použít loď. Avšak většina dospělých ryb je lodí vyplašena ještě 
dříve, než se ocitne v narkotizujícím poli elektrického proudu. Je proto 
možné efektivně odlovovat jen místa s úkryty (spadlé stromy, tráva, kameny 
atd.). Kromě zmiňované únikové reakce dospělci mnoha druhů ryb obsazují 
hlubší úseky dále od břehu a neexistuje žádná univerzální reprezentativní 
metoda jejich úspěšného odchytu. Vzorek dospělých ryb je tedy většinou 
málo reprezentativní i přes skutečnost, že vyžaduje vysokou pracovní, a tedy 
i finační náročnost. Naopak odlov plůdku v břehové linii, kde se především 
vyskytuje, je snadno proveditelný. Kromě preference mělkých částí toku je 
důvodem snadného odchytu i nižší pohyblivost a výrazně slabší reakce na 
rušivé vlivy. Tato úvaha byla potvrzena i v praxi, protože na velkých řekách 
byl zjištěn největší rozdíl v druhové pestrosti mezi adultním a plůdkovým 
vzorkem ryb. Počet druhů a vzájemný poměr jejich početnosti v toku však 
lépe popisovalo společenstvo juvenilních ryb. Také obecně platí, že ve 
společenstvu juvenilních ryb se dominantní druhy objevují se stejnou 
frekvencí jako ve společenstvu dospělců. 

Personální a časová a náročnost
Malé toky o šířce do 5 m, kde lze vzorek získávat bez pomoci lodi, 

vyžadují pro hodnocení adultního společenstva lovící četu s 3–5 osobami. 
Pro hodnocení plůdkového společenstva postačuje četa se třemi osoba-
mi. Rozdíl v časové, personální i finanční náročnosti odlovu mezi oběma 
metodami je u malých toků minimální. 

Střední a velké toky o šířce 5 až 30 m jsou při použití metodiky hodnocení 
adultního společenstva ryb časově a personálně nejnáročnější. Tyto toky 
lze většinou vzorkovat v celém příčném profilu i bez lodě. Podle normy se 
vyžaduje použití jedné anody (resp. agregátu) na každých 5 m šířky toku. 
S tím souvisí počet asistujících osob nutných k manipulaci s odlovenými 
rybami (celkem tedy minimálně čtyři osoby na 5 m šířky toku). Tyto toky 
lipanového a parmového pásma také vykazují velkou početnost ryb a s tím 
souvisí odpovídající materiální (dostatečně velké nádoby na uchovávání ryb 
během odlovu) a personální zabezpečení (s ohledem na dobu potřebnou 
na druhovou determinaci a měření úlovku). 

U toků o šířce nad 30 m je prolovení celého příčného profilu technicky 
a personálně prakticky nereálné. V těchto tocích se vyskytují úseky s vyso-

kými rychlostmi proudění a hloubkou nad 1 m, které nelze odlovit ani ze 
člunu. Odlovy na těchto profilech se vyznačují vysokým rizikem a nebez-
pečností pro pracovníky, kteří vzorkování provádějí. Časová i personální 
náročnost je jednoznačně vyšší u metody hodnocení adultního společenstva 
ryb než u plůdku. 

Velké toky, na kterých je k lovu nezbytné použít loď, nevyžadují pro moni-
torování adultních ryb tak velkou personální náročnost jako velké, ale mělké 
toky, kde loď použít nelze. Důvodem je skutečnost, že na lodi pracují většinou 
pouze tři osoby, které pak mohou vzorek zpracovávat přímo na lodi. Pokud je 
vzorek ryb početný, je průběžné zpracování vzorku žádoucí, aby se zamezilo 
poškození nebo přímo úhynu ryb. U plůdkového společenstva je personální 
náročnost stejná jako u jiných toků (tři osoby), ale časová i materiální nároč-
nost je mnohem menší oproti vzorkování adultního společenstva.

Omezení monitoringu plůdku 
Žádná metoda není bezchybná a bez omezení. Často zmiňovaným faktem 

je skutečnost, že přirozená reprodukce ryb vykazuje mezi jednotlivými roky 
vyšší přirozenou variabilitu – větší, než je variabilita v celém rybím společen-
stvu. Lze však prokázat, že i přesto bývá zastoupení dominantních druhů 
plůdkového společenstva v tocích velmi stabilní [6]. Za druhé, početnost 
plůdku poměrně významně ovlivňují povodňové vlny během letních měsíců. 
Starší ryby jsou k povodňovým jevům odolnější. Nicméně i v těchto případech 
bývá podle našich zjištění druhová pestrost plůdku zachována [7]. 

Při sledování společenstva plůdku ryb nejsme samozřejmě schopni 
vyhodnotit velikostní, resp. věkové složení populací ryb, neboť vzorkujeme 
jen jejich nejmladší kategorii. Totéž ovšem platí i pro závěry projektu FAME, 
který s délkami ryb ve vzorku také dále nepočítá [1]. Nicméně podle empiric-
kých výsledků získaných na mnoha lokalitách by bylo možné toto hodnocení 
provést pouze u několika dominantních druhů ryb s dostatečnou početností 
ve vzorku. Analýza rutinních vzorků adultního společenstva ukázala, že 
průměrně je jeden druh ve vzorku zastoupen více něž 30 jedinci. Naopak 
ve vzorcích bylo 75 % druhů zastoupeno méně než 15 jedinci ve vzorku. 
Věková nebo velikostní struktura populací u takových málo zastoupených 
druhů je pak bezpředmětná.

Pokud ovšem dochází k úspěšné a dostatečné přirozené reprodukci, 
lze předpokládat, že aktuální struktura populace odpovídá přirozenému 
průběhu mortality a populace je životaschopná. Naopak velikostně vyrov-
naná populace ještě není zárukou úspěšné přirozené reprodukce na loka-
litě s nevhodnými podmínkami pro reprodukci. To je typický případ hojně 
vysazovaných druhů, jako je kapr, štika nebo lín. Monitoring plůdku jasně 
identifikoval absenci slepých ramen, záplavového území a vodních rostlin 
v těchto kanalizovaných nížinných tocích [8].

Celkově bude metoda hodnocení plůdkového společenstva vždy doku-
mentovat menší druhovou pestrost než metoda hodnocení adultního spole-
čenstva z důvodu náhodného výskytu vzácnějších druhů, nerozmnožujících 
se na daném úseku toku, vysazených druhů apod. Je pak jen otázkou 
nastavení hodnoticích kritérií, jak sledovaný profil klasifikovat.

Často obávané určování druhové příslušnosti plůdku není ve skuteč-
nosti příliš složité. Metodu zvládne zkušenější pracovník, který je schopen 
rozeznávat dospělé ryby. Při správném načasování odlovů na konec letního 
období by většina jedinců ve vzorku měla být v juvenilní periodě, kdy je 
determinace mnohem snazší než u larev.

Pozitivní faktory při použití plůdku ryb pro monitoring
Plůdkové společenstvo tvoří odraz adultního společenstva vyskytujícího 

se na sledované lokalitě a indikuje úspěšnost přirozené reprodukce jako 

Obr. 1. Sezonní variabilita druhové pestrosti vzorků adultních ryb (1 rok 
a starších) na řece Vláře v roce 2005; celkem bylo zjištěno 18 druhů ryb, 
z nich pouze 8 druhů lze označit jako typické a stálé (bílé pole – plotice 
obecná, jelec tloušť, střevle potoční, ostroretka stěhovavá, hrouzek obec-
ný, ouklejka pruhovaná, parma obecná, okoun říční); šedé pole označuje 
štiku obecnou; černé pole vyznačuje dalších devět nepravidelně a vzácně 
registrovaných druhů, pocházejících s největší pravděpodobností z přileh-
lých stojatých vod v povodí
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významného signálu o kvalitě prostředí. Nález juvenilního jedince má tedy 
mnohem vyšší vypovídací hodnotu než u dospělce. Kromě nízké únikové 
reakce plůdku ryb je výhodné, že během letních měsíců se plůdek výrazně 
nepřesouvá v podélném profilu toku. K významnějším přesunům dochází 
až během podzimního ochlazení, a to většinou pouze v příčném směru do 
hlubších částí toku. Naopak u starších ryb jsou migrace běžné. Plůdek 
se vyskytuje především v břehové linii, zatímco reprezentativnost vzorku 
starších ryb klesá se zvětšující se velikostí toku. Další významnou výhodou 
je rovněž snadná manipulace s juvenilními rybami při měření a určování 
a také malé prostorové nároky na archivování vzorků. 

Monitoring je plánován na mnoho let dopředu, a proto je nezanedbatel-
ným momentem potencionální ovlivnění rybího společenstva ve sledova-
ných úsecích. Při hodnocení plůdkového společenstva je vzhledem k jeho 
přirozené mortalitě vliv monitoringu naprosto zanedbatelný.

Základní body metodiky odlovu plůdku pro rutinní 
monitoring

Pro účely hodnocení ekologického stavu tekoucích vod v rámci imple-
mentace WFD v ČR byla na základě porovnávací studie vybrána odborem 
ochrany vod MŽP „Metodika odlovu a zpracování vzorků plůdkových spo-
lečenstev ryb tekoucích vod“ (celé znění na www.ochranavod.cz). V letech 
2006–2009 byl podle této metodiky proveden monitoring na více než 400 
profilech našich toků.

Metoda získávání vzorků plůdkového společenstva ryb má několik 
základních principů:
• odlov plůdku je vhodné provádět nejlépe v měsících srpen–září, 
• odlov lze provádět za denního světla (nejsou nutné noční odlovy),
• v rámci jednoho profilu je nutné provést odlov na všech přítomných 

typech prostředí břehové linie (kamenný zához, štěrková pláž, zatopená 
vegetace atd.), 

• osvědčeným postupem odlovu je využití bateriového rybolovného agregá-
tu (doplňkově možno provést odlov plůdkovou zátahovou sítí v hlubokých 
pomalu tekoucích upravených úsecích),

• odlov je vhodné provádět v nepřerušované linii (v rámci zvoleného typu 
prostředí).
Plůdek velkých a snadno rozpoznatelných druhů (např. štika, sumec, 

candát atd.) byl určen přímo na břehu a poté vrácen zpět do vody. Ostatní 
plůdek, především kaprovitých ryb, byl konzervován pro pozdější zpraco-
vání v laboratoři. Odběry vzorků ryb byly prováděny tak, aby byla získána 
potřebná data pro zadaný úkol, ale zároveň dostatečně šetrně, aby rybí 
společenstvo nebylo negativně ovlivněno.

Výsledky z  jednotlivých sledovaných profilů jsou prezentovány ve for-
mě matrice obsahující seznam druhů, jejich početnost a hustotu na 1 m 
břehové linie. Je to stejná forma prezentace získaných dat jako například 
v projektu FAME, který dále používá k hodnocení stavu rybího společenstva 
EFI (EFI+). Získané údaje o společenstvech juvenilních ryb jsou tedy svým 
charakterem plně kompatibilní pro výpočet jakéhokoliv indexu. Navíc obsa-
hují informace pouze o rybách z přirozené reprodukce, nikoliv z vysazování, 
což význačně zvyšuje jejich hodnotu a interpretační význam. 

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že použití plůdku ryb pro monitoring ekologické-

ho stavu vod je metodou nejen velmi levnou a praktickou, ale také metodou 
moderní s velkou vypovídací hodnotou. I přes některá svá omezení výhody 
monitoringu plůdku rozhodně převažují nad obtížemi, které jsou spojeny 
s monitoringem starší části populací. 
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Fish monitoring within the WFD in the Czech Republic rivers: YOY 
or adult fish? (Jurajda, P., Adámek, Z., Slavík, O.)
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The Water Framework Directive 2000/60/EC started to be imple-
mented in the Czech Republic in 2006. Within this Directive, it is 
necessary to evaluate the ecological status of running waters in the 
Czech Republic, based on biological, chemical and hydro-morphological 
monitoring. Four biological indicators including fish are utilized for these 
purposes. Fish are suitable biological indicators of water quality and 
hydro-morphological status of streams, however their monitoring is linked 
with a range of methodological problems. Benefits and bottlenecks of 
the adult and juvenile (more precisely said ≥1+ and young-of-the-year 
(YOY), respectively) fish assemblage evaluations are discussed in the 
paper with particular attention to their interpretability and time, and 
thus also financial demands. The methodological approach to sampling 
and evaluation of YOY fish assemblage, currently in use in the Czech 
Republic, is briefly expounded. Based on the results achieved in 2006, 
which covered 82 and 92 reference and surveillance monitoring sites, 
there was shown that the YOY fish assemblage is a good indicator of the 
ecological status of running waters in the Czech Republic. The evaluation 
of YOY fish assemblage provides useful information not only about fish 
capability to survive under given stream conditions but also about the 
natural recruitment successfulness, which is an essential prerequisite 
for the establishment of self-sustainable populations. 

TREND VÝVOJE KONCENTRACE 
ŽIVIN A BIOMASY FYTOPLANKTONU 
V PROFILU VLTAVA-ZELČÍN

Blanka Desortová

Klíčová slova
živiny – fytoplankton – dlouhodobé změny – dolní tok Vltavy

Souhrn
Článek shrnuje výsledky dlouhodobého sledování změn koncentrace 

živin (sloučenin dusíku a fosforu) a biomasy fytoplanktonu, které pro-
bíhalo v letech 1998–2008 v závěrném úseku toku Vltavy. Na základě 
vyhodnocení získaných dat byl zjištěn statisticky průkazný pokles  kon-
centrace jak sloučenin dusíku (N-NO

3
, N-NH

4
), tak celkového fosforu 

za uvedené období. Průběh změn biomasy fytoplanktonu charakterizuje 
naopak vysoká meziroční variabilita a srovnatelná úroveň hodnot mezi 
roky s významně odlišnou koncentrací živin. V období 1998–2008 nebyl 
ve sledovaném profilu Vltava-Zelčín prokázán pokles biomasy fytoplank-
tonu v souvislosti se zjevným snížením koncentrace živin. 

Úvod
Zatížení povrchových vod živinami je považováno za závažný problém 

prakticky v celé Evropě s výjimkou severských zemí [1]. Důvodem je, že 
v důsledku přítomnosti vysokých koncentrací anorganických živin, fosforu 
ve sladkých vodách a dusíku v brakických a mořských biotopech dochází 
ke zvýšenému rozvoji autotrofních organismů. Nejčastěji se objevuje vysoká 
biomasa mikroskopických sinic a řas rozptýlených ve vodě nebo zvýšený roz-
voj vodní makrovegetace, popřípadě silné nárosty sinic a řas na ponořených 
podkladech. Hlavní role v nadprodukci biomasy fytoplanktonu je přisuzována 
fosforu, který se dostává ve větší míře do vody v důsledku antropogenní 
činnosti v povodí toků. Značné úsilí je proto věnováno objasnění vztahů 
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mezi množstvím živin a velikostí biomasy fytoplanktonu, které by vedly 
k odvození koncentrací (zejména fosforu) udržujících rozvoj autotrofních 
organismů v povrchových vodách na přijatelné úrovni – např. [2, 3].

V letech 1998 až 2008 bylo v rámci řešení projektu mezinárodní spo-
lupráce [4], projektu Labe [5] a výzkumného záměru (MZP0002071101) 
v různém rozsahu prováděno sledování vybraných charakteristik kvality vody 
v profilu Vltava-Zelčín. Získaná data týkající se množství živin a biomasy 
fytoplanktonu byla využita pro hodnocení změn těchto parametrů během 
období sledování.

Metodika
Podkladová data pro hodnocení byla získána na základě analýz vzorků ode-

bíraných v intervalu 1x za 14 dní v profilu Vltava-Zelčín (ř. km 4,5), v blízkosti 
ústí toku do Labe. Analýzy vzorků zahrnovaly stanovení koncentrace N-NH

4
, 

N-NO
3
, celkového fosforu a rozpuštěného celkového fosforu a stanovení 

koncentrace chlorofylu-a (měřítko celkové biomasy fytoplanktonu). Trend 
změn za období 1998–2008 byl hodnocen na základě průměrných hodnot 
za vegetační sezonu (březen–říjen). Důvodem pro použití sezonních průměrů 
je možnost vzájemného porovnání změn koncentrace živin a  změn biomasy 
fytoplanktonu. Rozvoj biomasy fytoplanktonu má výrazný sezonní průběh, 
který charakterizuje nárůst koncentrací na jaře a v létě a minimální hodnoty 
v zimních měsících (listopad až únor). Pro rozvoj a fyziologické procesy řas/
fytoplanktonu v tekoucí vodě je tak rozhodující koncentrace živin dostupných 
k využití v odpovídajícím čase. Při hodnocení výsledků sledování byly použity 
také údaje o průtocích, které byly převzaty z databáze ČHMÚ.

Výsledky
Na obr. 1 jsou znázorněny sezonní průměry koncentrace N-NH

4
, N-NO

3
 (A) 

a celkového fosforu (B) za období 1998 až 2008 (tj. časová řada 11 let). 
Z průběhu jednotlivých křivek je patrný pokles koncentrace jak uvedených 
sloučenin dusíku, tak celkového fosforu během hodnoceného období. 
Průměrné hodnoty koncentrace N-NH

4
, které se pohybovaly v rozmezí 

0,52–0,09 mg/l, vykazují velmi výrazné snížení. V závěru hodnoceného 
období (2007, 2008) byly sezonní průměry koncentrace N-NH

4
 na úrovni 

20 % hodnoty z r. 1998. Na druhé straně průměrné hodnoty koncentrace 
N-NO

3
,
 
které se nacházejí v rozmezí 4,2–2,8 mg/l, vykazují také pokles 

v daném čase, ale ve srovnání se snížením koncentrace N-NH
4 
poměrně 

mírný. Například sezonní průměr koncentrace N-NO
3
 v r. 2008 je na úrovni 

83 % hodnoty z r. 1998, resp. 70 % hodnoty z r. 1999 (obr. 1A). K význam-
nému snížení došlo u koncentrace celkového fosforu. Sezonní průměry P

celk.
, 

které leží v rozmezí 0,37–0,1 mg/l, poklesly v průběhu hodnoceného období 
na 30 % výchozí hodnoty z r. 1998. Trend změn koncentrace N-NH

4
, N-NO

3
 

a P
celk.

 v profilu Vltava-Zelčín v období 1998–2008, který na obr. 1 znázorňují 
regresní přímky, je ve všech třech případech statisticky signifikantní (hladina 
významnosti p < 0,001 pro P

celk.
 a N-NH

4
, p < 0,01 pro N-NO

3
). 

Zatímco koncentrace N-NH
4
, N-NO

3
 a P

celk.
 vykazovaly během hodnoce-

ného období postupný pokles, trend vývoje koncentrace chlorofylu-a jako 

1998 2007

III. – X. III. – X.

prům. min. max. prům. min. max.

chl.-a, µg/l 82,3 9,8 179,5 88,1 21,3 174,6

N-NO
3
, mg/l 3,1 2,5 3,7 2,0 1,6 2,5

N-NH
4
, mg/l 0,22 0,03 0,72 0,04 0,03 0,05

celk. P, mg/l 0,36 0,27 0,42 0,12 0,08 0,17

celk. P rozp., mg/l 0,25 0,17 0,35  0,09*  0,03*  0,15*

průtok, m3/s 81 61 123 82 60 194

Obr. 1. Průměrné hodnoty koncentrace N-NH
4,
 N-NO

3
 (A) a celkového fosforu (B) v profilu Vltava-Zel-

čín v období 1998–2008; regresní přímky a jejich charakteristiky dokumentují statisticky významný 
pokles hodnot

Obr. 2. Sezonní průměry a maximální hodnoty 
koncentrace chlorofylu-a v profilu Vltava-Zelčín 
v období 1998–2008; zakreslená křivka nejblíže 
vystihuje změny průměrných hodnot koncentrace 
chlorofylu-a

měřítka biomasy fytoplanktonu měl odlišný charakter. Dlouhodobé změny 
koncentrace chlorofylu-a v profilu Vltava-Zelčín dokumentuje obr. 2, na 
kterém jsou znázorněny jak sezonní průměry, tak maximální hodnoty zjiš-
těné v dané vegetační sezoně. Průběh sezonních průměrů koncentrace 
chlorofylu-a ve sledovaném období nejblíže vystihuje křivka, která má 
charakter sinusoidy (polynomická funkce 6. řádu). Z obr. 2 vyplývá, že 
biomasa fytoplanktonu dosahovala v závěru sledovaného období hodnoty 
srovnatelné s počátkem období, kdy byla úroveň živin, především fosforu, 
podstatně vyšší (obr. 1). Například sezonní průměry koncentrace chlorofy-
lu-a v r. 1998 a 2007 a v r. 1999 a 2006 jsou téměř identické. 

Pro podrobnější analýzu uvedené situace byly vybrány roky 1998 a 2007, 
které jsou velmi podobné z hlediska meteorologických a hydrologických 
poměrů. Na základě souhrnných informací publikovaných v Hydrologických 
ročenkách ČR [6] lze oba roky označit za nadprůměrně teplé, s mírnou zimou 
doprovázenou malým množstvím sněhu.

 
Co se týče

 
srážkových úhrnů, jde 

o roky mírně nadnormální, po část roku (duben–srpen) s podprůměrným 
množství vody v tocích. Průměrný roční průtok byl nižší než dlouhodobý, jak 
dokazuje poměr ročního průměrného průtoku a dlouhodobého průměrného 
průtoku v profilu Vltava-Zelčín (Q

1998
/Q

1931-1980 
= 0,59; Q

2007
/Q

1931-1980 
= 0,61). 

Mírně se oba roky liší v celkové sumě slunečního záření za vegetační sezonu 
(r. 1998 = 1 451 hodin, r. 2007 = 1 610 hodin), která byla vypočtena na 
základě údajů převzatých z databáze ČHMÚ.

Jak dokumentují údaje v tabulce 1, roky 1998 a 2007 jsou velmi dobře 
srovnatelné z hlediska průměrných a maximálních hodnot biomasy fyto-
planktonu, resp. koncentrace chlorofylu-a, za vegetační sezonu. Zjevný 
je ale rozdíl v úrovni živin. Například sezonní průměr koncentrace P

celk. 
za 

vegetační sezonu r. 2007 je 3x nižší než v r. 1998, významně nižší
 
(více 

než 5x) je v r. 2007 také sezonní průměr koncentrace N-NH
4
. 

Na obr. 3 jsou znázorněny měsíční průměry koncentrace chlorofylu-a (A), 
celkového fosforu (B) a průtoku (C) ve vegetační sezoně r. 1998 a 2007. 
Jak sezonní průběh změn, tak zjištěné hodnoty koncentrace chlorofylu-a 
jsou téměř shodné v obou letech (obr. 3A). Dobře srovnatelné jsou, 

Obr. 3. Změny koncentrace chlorofylu-a (A), celkového fosforu (B) a průtoku (C) za vegetační sezonu r. 1998 a r. 2007 v profilu Vltava-Zelčín

Tabulka 1. Průměrné, minimální a maximální hodnoty koncentrace chloro-
fylu-a, forem fosforu a dusíku a průtoku za vegetační sezonu r. 1998 a r. 
2007 v profilu Vltava-Zelčín (*hodnoty za období květen až říjen)
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s výjimkou března, také změny hodnot průtoků 
(3C). Výrazný rozdíl mezi roky vykazují hodnoty 
koncentrace celkového fosforu (3B). Například 
v období jarního rozvoje fytoplanktonu (duben, 
květen) byly hodnoty koncentrace P

celk. 
 v r. 2007 

6x, resp. 3,5x nižší než v r. 1998. Na obr. 4 jsou 
pro srovnání uvedeny měsíční průměry koncen-
trace celkového fosforu a celkového fosforu 
rozpuštěného. Rozpuštěný P

celk.
 tvoří část celkové 

zásoby fosforu, která je potenciálně dostupná pro 
metabolické procesy, růst a množení řas. Přímo 
využitelný fytoplanktonem je rozpuštěný reaktivní 
fosfor, tj. podíl z rozpuštěného P

celk. 
[7]. Hodnoty 

měsíčních průměrů koncentrace celkového fosfo-
ru rozpuštěného (obr. 4) se pohybovaly v rozmezí 
0,17–0,35 mg/l v r. 1998 a 0,03–0,15 mg/l 
v r. 2007. 

Přes výrazný pokles koncentrace živin, přede-
vším fosforu, nebyl v profilu Vltava-Zelčín zjištěn 
stejný trend ve vývoji biomasy fytoplanktonu. 
Na druhou stranu zjištěné hodnoty koncentrace 
fosforu v závěru sledovaného období (obr. 1B, 4) 
nedosahují úrovně omezující rozvoj fytoplanktonu. 
Například na základě studia fytoplanktonu Labe 
byla zjištěna prahová koncentrace pro rozvoj 
fytoplanktonu 1–15 µg P/l [8]. Za hranici limitující 
rozvoj řas je obecně považována externí koncen-
trace fosforu pod 3 µg P/l [7]. 

Je skutečností, že přímý vztah mezi koncentrací 
živin a množstvím fytoplanktonu v toku je obtížné 
jednoduše kvantifikovat, protože může být překryt 
vlivem a variabilitou jiného, silnějšího faktoru. Významnou roli hrají v tocích 
průtokové poměry. To dokumentuje obr. 5A, na kterém jsou znázorněny 
sezonní průměry koncentrace chlorofylu-a a odpovídající průměrné průto-
ky v profilu Vltava-Zelčín v období 1998–2008. Z obr. 5A je dobře patrný 
inverzní průběh křivek obou parametrů. Negativní vztah mezi koncentrací 
chlorofylu-a a hodnotami průtoku, který je možné vyjádřit nelineární (moc-
ninnou) funkcí, je statisticky průkazný (obr. 5B).

Závěr
Výsledky vyhodnocení změn koncentrace N-NO

3
, N-NH

4 
 a celkového 

fosforu v profilu Vltava-Zelčín prokázaly statisticky významný pokles úrov-
ně živin za období 1998–2008. Tento pokles je důsledkem jak omezení 
přísunu živin z bodových zdrojů, tak snížení koncentrace živin díky výstavbě 
nových a modernizaci současných čistíren odpadních vod. Příznivý kle-
sající trend ve vývoji živin nebyl ve stejném období doprovázen snížením 
biomasy fytoplanktonu. Změny biomasy fytoplanktonu, vyjádřené koncen-
trací chlorofylu-a, charakterizuje srovnatelná úroveň hodnot mezi roky na 
počátku a konci sledování, tj. mezi roky s významně odlišnou koncentrací 
živin. Je skutečností, že koncentrace živin i na konci hodnoceného období 
přesahovala hodnoty, které limitují rozvoj fytoplanktonu. Zjištěný inverzní 
průběh změn koncentrace chlorofylu-a a hodnot průtoku za sledované 
období dokumentuje významný vliv tohoto faktoru na změny biomasy 
fytoplanktonu v toku. 
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Long-term development of nutrient concentrations and phytoplank-
ton biomass in the Vltava-Zelčín site (Desortová, B.)

Key words 
nutrients – phytoplankton – long-term changes – down stretch of the 
Vltava River

Results are presented of long-term investigation (1998–2008) of 
nutrient concentrations and phytoplankton biomass in the Vltava River 
above its confluence with the Labe River. Changes of seasonal mean 
values of N-NH

4
, N-NO

3
 and total phosphorus demonstrate a remarkable 

decrease during the period of study. Opposite to the drop down of nutrient 
concentrations, no decrease of phytoplankton biomass was observed 
based on chlorophyll-a values. Comparable values of chlorophyll-a were 
found in the years with a very different phosphorus concentrations (e.g. 
1998 and 2007). Seasonal means of chlorophyll-a exhibit a marked year-
to-year variability and a negative relation to flowrate values. Therefore 
flowrate changes represent an important factor strongly influencing 
algal biomass development during the years of study.

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ 
KOŘENOVÝCH ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD VE VEGETAČNÍM 
A NEVEGETAČNÍM OBDOBÍ

Miloš Rozkošný, Eva Mlejnská 

Klíčová slova
kořenová čistírna – účinnost čištění – sezonní kolísání – teplota

Souhrn
Článek prezentuje posouzení účinnosti čištění vybraných čistíren 

odpadních vod využívajících jako biologický stupeň čištění umělý mok-
řad. Hodnocení je založeno na statistickém srovnání účinností čištění 
pro nerozpuštěné látky, organické znečištění a nutrienty ve vegetačním 
a nevegetačním období.

Z vyhodnocení vyplývá, že rozdíly v účinnostech čištění ve vegetačním 
a nevegetačním období nejsou statisticky významné pro nerozpuštěné 
látky a organické znečištění. Statisticky významně nižší účinnost čištění 
v nevegetačním období byla prokázána pouze u amoniakálního dusíku. 
Výsledky ukazují, že kořenové čistírny odpadních vod mohou být bez 
omezení použity pro malé zdroje znečištění do 500 EO, kde je požadováno 
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stabilní čištění nerozpuštěných látek a organického znečištění. Mohou být 
použity i pro velikostní kategorii 500–1 000 EO, ale stabilní odstraňování 
amoniakálního dusíku musí být zajištěno jinou technologií čištění.

Úvod
Kořenové čistírny odpadních vod s horizontálním podpovrchovým prou-

děním (KČOV) jsou v České republice druhou nejrozšířenější extenzivní 
technologií využívanou k čištění odpadních vod z malých obcí. V období 
1989 až 2008 bylo postaveno přibližně 250 těchto čistíren pro čištění vod 
ze zdrojů od několika EO do cca 1 000 EO. Část těchto čistíren, zejména ve 
velikosti nad 500 EO, bývá doplněna o dočišťovací stupeň – nejčastěji biolo-
gickou nádrž. Obecně se tyto čistírny řadí mezi „umělé mokřady“, zahraniční 
literatura užívá název „constructed wetlands“, popř. termín určený pro 
kořenová pole „reed-beds“ (Rozkošný, 2009). V Rakousku a Německu jsou 
používány termíny „bepflanzte Bodenfilter“, „Pflanzenkläranlagen“, resp. 
„Abwasserreinigung mit pflanzenbewachsenen Bodenfiltern“.

Velice důležitou součástí každé kořenové čistírny je vhodný mechanický 
stupeň předčištění. Ten zajišťuje ochranu filtračních vrstev čistírny před 
zanesením hrubým materiálem, pískem nebo tukem, zabraňuje ucpání 
rozvodných potrubí a žlabů. Zároveň slouží k zachycení jemnějších kalových 
částic, které by zbytečně zatěžovaly biologickou část čistírny. V případě 
extenzivních čistíren je kladen důraz především na jednoduchost obsluhy, 
proto se předčištění nejčastěji skládá z ručně stíraných česlí, ručně vyklí-
zeného lapáku písku a vhodné usazovací nádrže.

Čisticí funkce kořenových čistíren je obecně založena na mechanických, 
fyzikálně-chemických a biologických procesech, které probíhají ve filtrační 
vrstvě za spolupůsobení rostlin. Tyto procesy svou rychlostí i charakterem 
odpovídají procesům, které můžeme pozorovat v přirozených mokřadech 
a vodních biotopech. Jsou řešeny jako mělké, různě zrnitým štěrkem 
vyplněné, mokřadními rostlinami osázené nádrže, které využívají principu 
biologické filtrace vody. Mikroorganismy se podílejí na čištění hlavně těmito 
pochody: rozklad dusíkatých organických látek (proteolytické bakterie), nitri-
fikace (nitrifikační bakterie), jež je limitujícím procesem odstraňování dusíku 
v kořenových čistírnách, denitrifikace (denitrifikační bakterie), rozklad celulózy 
(methanobakterie), rozklad škrobu a nižších cukrů (amylolytické bakterie), 
rozklad tuků (lipolytické bakterie), rozklad organických a anorganických látek 
obsahujících síru (sulfurikační, desulfurikační bakterie), rozklad organických 
a anorganických sloučenin fosforu (fosfobakterie) (Mlejnská aj., 2009).

Čisticí procesy v kořenových čistírnách odpadních vod jsou ovlivněny 
i vnějšími činiteli působícími na filtrační prostředí. Jsou to klimatické čini-
tele jako teplota vody, teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru a sluneční 
radiace; dále hydrologické a hydraulické podmínky jako velikost průtoku, 
hydraulické zatížení, doba zdržení vody ve filtračním poli, fyzikální, chemické 
a hydraulické vlastnosti filtrační náplně, provedení nátokové a odtokové zóny, 
způsob proudění vody (podrobněji: Rozkošný, 2008; Šálek a Tlapák, 2006; 
Mlejnská aj., 2009). Podpovrchový průtok filtračními kořenovými poli těchto 
čistíren znamená v chladnějších klimatických podmínkách oproti povrcho-
vému toku výhodu v tom, že k čištění dochází pod povrchem a bakteriální 
společenstva jsou tak alespoň částečně izolována od okolního mrazivého 
vzduchu (Kadlec et al., 2000; Werker et al., 2002). V neposlední řadě je 
zde vliv vegetace (makrofyt), kdy se mohou projevovat značné rozdíly mezi 
vegetačním a nevegetačním obdobím, kdy se mění kvalita a hustota porostu, 
jeho zapojení (včetně kořenové zóny), intenzita odběru živin apod.

V nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 
jsou pro ČOV do 500 EO předepsány limitní hodnoty koncentrací znečištění 
na odtoku pro organické znečištění (BSK

5
 a CHSK) a nerozpuštěné látky 

(NL), což odpovídá požadavku zajištění stabilního čištění pro jmenované 
ukazatele. Pro ČOV od 500 do 2 000 EO je pře-
depsána i průměrná a maximální odtoková kon-
centrace amoniakálního dusíku (tato maximální 
hodnota však platí pouze pro období, ve kterém 
je teplota odpadní vody na odtoku z biologického 
stupně vyšší než 12 0C). Do těchto velikostních 
kategorií patří také kořenové čistírny odpadních 
vod. Z toho plyne, že zajištění přiměřeného čisti-
cího účinku pro CHSK, BSK

5
 a nerozpuštěné látky 

je nezbytné v průběhu celého roku. V případě 
kořenových čistíren je však často diskutována 
otázka zajištění čisticího účinku v zimním neve-
getačním období, kdy se vegetace kořenových 
polí, v ČR tvořená zejména rákosem obecným 
(Phragmites australis), chrasticí rákosovitou 
(Phalaris arundinacea) nebo zblochanem vodním 
(Glyceria maxima), nepodílí na procesu čištění. 
V podmínkách ČR je možné vymezit nevegetační 
období ve vztahu k vegetaci KČOV na část roku 
od poloviny října do konce března (Rozkošný aj., 
2006; Rozkošný, 2009).

Cílem příspěvku je zhodnotit čisticí účinek koře-
nových čistíren v nevegetačním období a porovnat 

dosahované účinnosti s účinnostmi během vegetačního období. Zahraniční 
literatura věnuje vedle dopadu teploty vody (Akratos a Tsihrintzis, 2007) 
a porovnání účinnosti odstraňování amoniakálního dusíku v závislosti na 
teplotě přitékající odpadní vody (Jing a Lin, 2004) také pozornost porovnání 
účinností odstraňování amoniakálního dusíku během vegetačního a neve-
getačního období při použití různých druhů mokřadních rostlin. Porovnávány 
bývají nejčastěji druhy Typha latifolia a Carex rostrata nebo Scirpus acutus 
a též neosázené kontrolní pole. Sledován byl také vliv organického zatížení 
kořenových polí (Riley et al., 2005; Stein a Hook, 2005). Dušek et al. 
(2008) věnují velkou pozornost redox potenciálu kořenových polí, jehož 
měření může být využito k charakterizaci oxidačně-redukčních podmínek 
v mokřadu a který závisí mimo jiné také na teplotě.

Metodika
V tabulce 1 jsou uvedeny vybrané návrhové parametry a základní charak-

teristiky sledovaných kořenových čistíren. Jednotlivé čistírny byly sledovány 
dlouhodobě (dva a více let) s intervalem vzorkování jeden měsíc. Odebírány 
byly většinou dvouhodinové směsné vzorky. Již dříve proběhlo hodnocení 
vhodnosti těchto vzorků. Bylo prokázáno, že rozdíly mezi dvouhodinovými 
vzorky typu A odebíranými během roku jsou zpravidla větší než rozdíly mezi 
prostými vzorky odebíranými během 24 hodin. Největší rozdíly mezi jed-
notlivými vzorky během dne i během roku byly zjištěny podle předpokladu 
v přítoku a za mechanickým předčištěním, zatímco odtok je vyrovnanější 
(Wanner aj., 2008). Odběrové profily byly umístěny tak, aby bylo možné 
posoudit čisticí účinek jednotlivých stupňů čištění (na přítoku, za mecha-
nickým předčištěním, za kořenovými poli, popř. na odtoku z dočišťovací 
nádrže). Z měřených hodnot průtoků a koncentrace znečisťujících látek byly 
vypočítány hodnoty hydraulického a látkového zatížení. Během sledování 
byly měřeny a analyzovány základní ukazatele, kterými jsou teplota vzduchu 
a vody, konduktivita, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, koncentrace 
nerozpuštěných látek (NL), BSK

5
, CHSK, amoniakální dusík (N-NH

4
+), dusič-

nany (N-NO
3
-), dusitany (N-NO

2
-), celkový dusík (N

c
) a celkový fosfor (P

c
).

Hodnoty průměrného denního průtoku, uvedené v tabulce 1, byly vypo-
čítány ze záznamů kontinuálního měření průtoků hladinoměry (např. ČOV 
Dražovice), ze záznamů obsluhy a z přímých měření, prováděných během 
monitoringu. V případě ČOV Žernovník jsou uvedeny v tabulce 1 dvě hod-
noty. První, vyšší hodnota zahrnuje také měřené extrémní hodnoty (10 až 
20 l/s), zjištěné během období tání sněhu. Jelikož se tyto vysoké průtoky 
vyskytují pouze v části roku (délka trvání v řádech dnů), byla do tabulky 
přidána druhá hodnota (48 m3/d), která tyto hodnoty nezahrnuje a odpovídá 
měřením během celého roku s výjimkou zmíněného období. Z měřených 
hodnot průtoků a koncentrace znečišťujících látek byly vypočítány hodnoty 
hydraulického a látkového zatížení. Vypočítané hodnoty byly následně 
porovnány s hodnotami návrhovými. Obecně jsou tyto čistírny navrhovány 
podle hydraulického a látkového zatížení organickým znečištěním (vyjádřeno 
ukazatelem BSK

5
).

Rozdíly v účinnosti čištění kořenových polí během vegetačního a nevege-
tačního období byly analyzovány pomocí statistických nástrojů. Využity byly 
dvouvýběrové testy shody, sloužící k testování středních hodnot souborů 
v každém výběru, a dále neparametrické metody (Mann-Whitneyho test). 
V případě použití Mann-Whitneyho testu byly testovány soubory výsledků 
analýz vzorků odpadních vod z profilů umístěných na přítocích na kořenová 
pole a na odtocích z kořenových polí.

Diskuse výsledků
Vyhodnocení hydraulického a látkového zatížení

Z vyhodnocení průměrného hydraulického a látkového zatížení sle-
dovaných kořenových čistíren plyne, že čistírny jsou oproti návrhovým 

Lokalita Dražovice Myslibořice
Olší nad 
Oslavou

Žernovník Svatý Jan Tachov

V provozu od r. 2000 2004 1995 1995 1995 1997

Návrhový počet EO 780 480 267 150 147 94

Nadmořská výška 250 m n.m. 400 m n.m. 500 m n.m. 390 m n.m. 409 m n.m. 333 m n.m.

Typ kanalizace jednotná jednotná jednotná jednotná oddílná oddílná

Měřený denní průtok 
– průměr (m3/d)

199 85,5 197 175 / 48 12,9 15,9

Předčištění Č-LP-ŠN-DUN Č-LP-KMN Č-LP-S ZUN Č-LP-ŠN Č-ŠN

Počet koř. polí 3 2 3 3 2 1

Povrchová plocha polí (m2) 3900 2400 2260 540 768 500

Plocha na 1 EO (m2) 5,00 5,00 8,46 3,60 5,22 5,32

Filtrační materiál štěrk štěrk štěrk štěrk štěrk štěrk

Vegetace rákos rákos rákos rákos chrastice rákos

Dočištění DBN ne ne ne ne ne

Tabulka 1. Charakteristika sledovaných čistíren

Pozn.: Č – česle, LP – horizontální lapák písku, S – septik, ŠN – štěrbinová nádrž, DUN – dešťová zdrž, ZUN – zemní 
usazovací nádrž, KMN – kombinovaná mělká nádrž, DBN – dočišťovací biologická nádrž, rákos – Phragmites 
australis (rákos obecný), chrastice – Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
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parametrům většinou látkově zatěžovány méně, zatímco hydraulicky více. 
Jak látkové, tak hydraulické zatížení však během dlouhodobého sledování 
hodně kolísalo, takže čistírny mohly být krátkodobě přetěžovány, i když 
v průměru byly zatěžovány méně, než bylo navrženo v projektu.

Poměry skutečného a návrhového zatížení znečištěním (vyjádřeným 
ukazateli BSK

5
 a/nebo NL) a poměry skutečných a návrhových hodnot 

průměrného denního průtoku odpadní vody v bezdeštném období (Q
24

) 
pro jednotlivé čistírny odpadních vod jsou uvedeny v tabulce 2. Návrhové 
zatížení odpovídá údajům uvedeným v projektové dokumentaci u každé 
hodnocené kořenové čistírny. Skutečné zatížení pak bylo vypočítáno 
z hodnot koncentrací znečištění z analyzovaných vzorků a z hodnot průtoků 
měřených na těchto čistírnách.

Lokalita
Počet EO

návrh
Poměr zatížení skutečné/návrhové

NL BSK
5

Q
24

Dražovice 780 0,61 0,36 1,31

Myslibořice 480 – 0,96 0,24

Olší nad Oslavou 267 – 0,18 1,56

Žernovník 175 0,47 0,31 –

Svatý Jan 147 – 0,38 0,38

Tachov 94 – 1,15 1,06

Tabulka 2. Skutečné a návrhové hydraulické a látkové zatížení sledovaných 
čistíren

Na obr. 1 je uveden výsledek výpočtu hydraulického zatížení kořenových 
polí za dobu sledování dané čistírny. Uveden je rozsah od minimálního 
(min) přes průměrné (avg) po maximální (max) hydraulické zatížení za 
dobu sledování čistírny, a to pro vegetační a nevegetační období. Výrazně 
vyšší maximální hodnoty hydraulického zatížení v nevegetačním období, 
způsobené, jak už bylo uvedeno, zejména táním sněhu a vyššími srážka-
mi v jarním období, byly zaznamenány na kořenové čistírně v Dražovicích 
a v Žernovníku. Ředění splaškových vod se projevilo i na rozdílnosti průměr-
ných hodnot koncentrace znečištění na přítoku do ČOV v Žernovníku mezi 
oběma hodnocenými obdobími roku, což je patrné v tabulce 3. Toto zjištění 
potvrzují i měření elektrické konduktivity vody a dalších fyzikálně-chemic-
kých parametrů, kdy zjištěné hodnoty odpovídají spíše vodám dešťovým 
a povrchovým smyvům. Na čistírnách v obcích Svatý Jan a Tachov je velice 
dobře vidět rozdíl mezi jednotnou a oddílnou kanalizací. Poměr skutečného 
a návrhového hydraulického a látkového zatížení je velice podobný na rozdíl 
od ostatních lokalit, kde většinou dochází k významnému hydraulickému 
přetěžování a naopak malému látkovému zatěžování čistírny v důsledku 
ředění přitékajících odpadních vod balastními vodami. V Myslibořicích, kde 
je KČOV napojena na jednotnou kanalizaci, hraje významnou roli v hydrau-
lickém a látkovém zatížení menší podíl balastních vod v kanalizaci oproti 
ostatním sledovaným KČOV napojeným také na jednotnou kanalizaci a pro-
voz odlehčovacích objektů. Na obr. 2 je uveden výsledek výpočtu látkového 
zatížení kořenových polí za dobu sledování dané čistírny.

Hydraulické zatížení kořenových polí bylo během sledování vyšší v neve-
getačním období na lokalitách Dražovice, Olší nad Oslavou, Žernovník (zde 
velmi výrazně – pro průměrnou hodnotu 8x, pro maximální hodnoty až 16x), 
Svatý Jan a Tachov (obr. 1). Látkové zatížení kořenových polí bylo během 
sledování na všech lokalitách vyšší v nevegetačním období.

Vyhodnocení účinnosti čištění
Statistické vyhodnocení významnosti rozdílů průměrných hodnot znečiš-

tění na odtoku ze sledovaných kořenových čistíren ukázalo, že statisticky 
průkazný rozdíl v čisticím účinku mezi vegetačním a nevegetačním obdobím 
byl zjištěn zejména pro amoniakální dusík (tabulka 
3), a to jak ve vzorcích odebraných na přítocích do 
kořenových polí, tak i ve vzorcích odtoků z kořeno-
vých polí. V případě dvou kořenových čistíren pro 
zhruba 200 EO nebyl rozdíl v odtokových koncen-
tracích amoniakálního dusíku statisticky význam-
ný. Důvodem bylo, že v jarní fázi nevegetačního 
období dochází k velkému naředění přitékajících 
odpadních vod. Snížení koncentrací v důsledku 
naředění se pak projevilo i na hodnotách znečiš-
tění na odtoku. Pro organické znečištění a neroz-
puštěné látky byl zjištěn statisticky významný 
rozdíl v koncentracích na přítoku do kořenových 
polí ČOV Žernovník. Důvodem bylo opět velké 
naředění vod v nevegetačním období, zejména na 
jaře. Ve vzorcích z odtoků z kořenových polí byl 
statisticky významný rozdíl zjištěn spíše nahodile 
a odpovídal sezonním změnám průtoků odpadních 
vod, ovlivněných změnami množství balastních 
vod, zjištěných během monitoringu (Myslibořice). 
Na lokalitě Tachov byl zjištěn statisticky významný 
rozdíl u parametru nerozpuštěné látky na odtoku, 

Ukazatel/Lokalita NL 
[mg/l]

BSK
5
 

[mg/l]
CHSK  
[mg/l]

N-NH
4
+ 

[mg/l]
P

c
 

[mg/l]

Období veg nev veg nev veg nev veg nev veg nev
Přítok do kořenových polí
Dražovice 52 61 46,7 62,2 113 126 29,7 29,4 5,36 5,06
Myslibořice 78 73 102 133 175 214 33,5 36,7 6,39 6,35
Olší nad Osl. 11 11 10,4 11,8 37 33 11,2 5,28 1,81 0,97
Žernovník 68 37 71,2 43,0 158 86 41,5 20,1 7,05 2,98
Svatý Jan 116 98 181 203 455 449 72,9 89,7 10,0 10,4
Tachov 112 86 155 142 379 308 44,9 42,2 6,58 5,48
Odtok z kořenových polí
Dražovice 11 12 20,4 27,8 66 74 21,5 28,3 4,39 5,11
Myslibořice 6 6 14,3 42,1 54 74 32,8 43,9 5,34 6,26
Olší nad Osl. 5 2 1,4 1,2 19 17 3,05 2,43 2,05 0,74
Žernovník 14 9 12,2 5,5 55 29 29,7 24,1 5,93 3,64
Svatý Jan 14 10 14 31 76 94 59,2 81,4 8,80 9,04
Tachov 5,3 3,5 29 33 83 78 37,2 33,6 4,01 4,36

Tabulka 3. Přehled výsledků statistické analýzy účinnosti čištění v nevegetačním období (Mann-Whit-
neyho test)

Pozn.: Statisticky významný rozdíl v průměrných hodnotách je zvýrazněn tučně a kurzívou

Obr. 1. Rozsah hodnot hydraulického zatížení kořenových polí během vege-
tačního (veg) a nevegetačního (nev) období na sledovaných čistírnách

Obr. 2. Rozsah hodnot látkového zatížení kořenových polí během vegetač-
ního (veg) a nevegetačního (nev) období na sledovaných čistírnách

ale vzhledem k velmi nízkým koncentracím v obou případech a účinnostem 
čištění 95,3 %, resp. 95,9 % není tento rozdíl významný prakticky. Ve vzorcích 
z KČOV Olší byly zjištěny pro obě období podobné dlouhodobé průměrné 
hodnoty koncentrace nerozpuštěných látek na odtoku z kořenových polí jako 
v Tachově (tabulka 3). Avšak odlišně od Tachova nebyl prokázán statisticky 
významný rozdíl. Analýza dat ukázala, že mediány obou souborů dat z Olší 
jsou prakticky totožné pro obě období – vždy 1,0 mg/l. Rozdíl v dlouhodobých 
průměrech byl způsoben jednou hodnotou koncentrace NL na odtoku ve 
vegetačním období (52 mg/l). Ostatní hodnoty zjištěné během monitoringu 
odpovídaly hodnotám zjištěným během nevegetačních období.

Jinak nebyl na hodnocených kořenových čistírnách pro organické znečiš-
tění a nerozpuštěné látky obecně potvrzen statisticky významný rozdíl v prů-
měrných hodnotách znečištění na odtoku ve vegetačním a nevegetačním 
období. U fosforu nebyl u větších čistíren prokázán statisticky významný 
rozdíl, u dvou menších čistíren byl prokázán, a to se zhoršením účinnosti 
čištění ve vegetačním období. To souviselo opět se značným naředěním 
přitékajících odpadních vod v jarních obdobích.

Graf na obr. 3 znázorňuje velmi dobře rozdíly v účinnostech čištění u amo-
niakálního dusíku a naopak poměrně vyrovnané účinnosti čištění u parametru 
organického znečištění CHSK. Účinnost odstraňování amoniakálního dusíku 
je závislá na teplotě odpadní vody a na množství rozpuštěného kyslíku, který 
je hlavním akceptorem elektronů v redoxních reakcích v aerobních prostře-
dích. Pokud není kyslík přítomen, hlavním akceptorem jsou NO

3
-, MnO

2
, 

Fe(OH)
3
, SO

4
2- a CO

2
 (Dušek aj., 2008; Šálek a Malý, 2001). Proto je obsah 

kyslíku, resp. těchto dalších látek limitujícím prvkem odstraňování dusíku 
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v kořenových čistírnách. Účinnost je vyšší ve vegetačním období. Podobné 
výsledky publikovali také Kadlec aj. (2000) pro umělé mokřady čistící odpadní 
vody ze septiků v severských klimatických podmínkách a Kadlec a Wallace 
(2009) v klimatických podmínkách obdobných situaci v ČR. 

Závěr
Průběh hydraulického zatížení sledovaných kořenových čistíren, zpraco-

vaný vyhodnocením dat získaných přímým měřením, indikuje rozdíly mezi 
vegetačním a nevegetačním obdobím. Výrazně vyšší maxima byla dosažena 
během nevegetačních období na dvou kořenových čistírnách. Tato skuteč-
nost souvisela s obdobím tání sněhu a vyšších srážkových úhrnů během 
dvouletí, v němž probíhal monitoring KČOV, a následnými vyššími průtoky 
v jednotných kanalizačních sítích. Během monitoringu byl také potvrzen 
významný vliv provozu (a návrhu) odlehčovacích objektů vybudovaných na 
kanalizačních sítích, na něž jsou napojeny sledované čistírny. 

Byla provedena analýza rozdílů v účinnostech čištění pro základní sledo-
vané ukazatele ve vegetačním a nevegetačním období. Touto analýzou bylo 
potvrzeno, že v klimatických podmínkách ČR je možno počítat s vyhovujícím 
čisticím účinkem pro organické znečištění a nerozpuštěné látky i v nevegetač-
ním období. Naopak u amoniakálního dusíku je nutné počítat se zhoršením 
účinnosti čištění během nevegetačního období. Řešením tohoto problému 
u větších ČOV, kde je požadováno určité stabilní čištění také pro amoniakální 
dusík, je nutné doplnění kořenové čistírny o dočišťovací biologickou nádrž, 
biofiltr a jiná vhodná zařízení, tedy budování kombinovaných systémů. Mezi 
ně patří také v zahraničí využívaná kombinace kořenových polí s vertikálním 
a horizontálním prouděním, přičemž vertikální pole jsou plněna přerušovaně 
a horizontální, s kontinuálním průtokem, zajišťují denitrifikaci. 
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Comparison of constructed wetlands seasonal treatment efficiency 
(Rozkošný, M.; Mlejnská, E.)
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The article presents an assessment of the treatment efficiency of 
selected wastewater treatment plants with a constructed wetland (reed-
beds) as the biological step of purification. The assessment is based 
on the statistical comparison of the treatment efficiency for suspended 
solids, organic pollution and nutrients between vegetation and non-
vegetation period. The main result is that the monitored constructed 
wetlands, which are representative samples of the Czech constructed 
wetlands, have not statistically lower treatment efficiency during the 
non-vegetation period for the organic pollution and suspended solids. 
Only for the ammonia nitrogen, there was confirmed significantly lower 
treatment efficiency during the non-vegetation period in comparison 
with the rest of the year (vegetation period). The results validate that 
constructed wetlands can be used as treatment plants for point-pollu-
tion sources under 500 p. e. and they can be used also for the category 
500–1 000 p. e., but the stable ammonia nitrogen treatment efficiency 
must be ensured by another wastewater treatment technology.

Obr. 3. Rozdíl v účinnostech čištění během vegetačního (veg) a nevegetač-
ního (nev) období na vybraných lokalitách pro parametry CHSK a N-NH

4
+
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Souhrn
Novelizované znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ukládá odebírat 

u zvlášť nebezpečných látek 24hodinový směsný vzorek při současném 

měření denního množství odpadní vody. Jednodušší postup sledování je 
možno zvolit při vypouštěném množství menším, než je uvedeno v tabulce 
2 přílohy 4 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Pro tyto případy uvedené naří-
zení vlády umožňuje stanovovat vybrané zvláště nebezpečné látky jako 
AOX. Těkavé zvlášť nebezpečné látky vypouštěné do kanalizace přímo 
z výroby lze podle metodického pokynu k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
vzorkovat 24hodinovým směsným vzorkem pouze v případech, kdy bylo 
předem ověřeno, že se koncentrace stanovovaných ukazatelů po dobu 
odběru statisticky významně nemění.

V příspěvku jsou publikovány výsledky ověření metodiky odběru 
vzorků na reálné odpadní vodě, ve které byly těkavé organické látky 
stanoveny různými postupy (analýza z klasicky připraveného směsného 
vzorku a analýza samostatných prostých vzorků). Tím se ověřilo, jak 
významný je, zvláště v teplejším období roku, únik těkavých látek sta-
novovaných jako jednotlivé těkavé organické látky (TOL), nebo jako 
AOX při smíšení dílčích vzorků.
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Úvod
Novelizované znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ukládá odebírat 

u zvlášť nebezpečných látek 24hodinový směsný vzorek při současném 
měření denního množství odpadní vody. Jednodušší postup sledování 
je možno zvolit při vypouštěném množství menším, než je uvedeno 
v tabulce 2 přílohy 4 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Pro tyto případy výše 
uvedené nařízení vlády umožňuje stanovovat vybrané zvláště nebezpečné 
látky jako stanovení AOX. Těkavé zvlášť nebezpečné látky vypouštěné 
do kanalizace přímo z výroby lze podle metodického pokynu k nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. vzorkovat 24hodinovým směsným vzorkem pouze 
v případech, kdy bylo předem ověřeno, že se koncentrace stanovovaných 
ukazatelů po dobu odběru statisticky významně nemění.

Naším cílem bylo ověřit metodiku odběru vzorků na reálné odpadní vodě, 
ve které budou těkavé organické látky stanoveny různými postupy (analýza 
z klasicky připraveného směsného vzorku a analýza samostatných prostých 
vzorků). Tím se ověří, jak významný je, zvláště v teplejším období roku, únik 
těkavých látek stanovovaných jako jednotlivé těkavé organické látky (dále 
jen TOL), nebo jako AOX při smíšení dílčích vzorků.

Metodika
V roce 2008 bylo provedeno měření v areálu podniku Spolchemie v Ústí 

nad Labem, které navazovalo na měření a analýzy provedené v předchá-
zejících letech. Jeho cílem bylo potvrdit úbytek těkavých organických látek 
ve velmi složité matrici. Naměřeny byly dvě série vzorků na odtoku ze 
závodu, kdy současně byly odebírány jak prosté vzorky, tak i směsné vzor-
ky pomocí automatického vzorkovače Sigma. Vzhledem ke kontinuálnímu 
průtoku odpadní vody a její konstantní kvalitě a též z důvodu nedostatku 
finančních prostředků byly odebírány vzorky v 20minutovém intervalu (ne 
ve dvouhodinovém, jak ukládá NV), avšak se vzorky bylo nakládáno jako 
s 24hodinovými směsnými vzorky (směsné vzorky byly ve vzorkovači uloženy 
24 hodin v otevřené vzorkovnici). Vzorkovač byl po celou dobu chlazen. Ve 
vzorcích byly stanoveny současně TOL a AOX.

Kromě výše uvedených měření bylo provedeno měření modelových vzor-
ků, které byly připraveny nadávkováním směsi různě těkavých organických 
látek, konkrétně se jednalo o 1,2-chlorfenol a 1,4-chlorfenol (jako zástupce 
méně těkavých látek) a trichlormethan (zástupce těkavějších chlorovaných 
uhlovodíků), do odtoku z ČOV (zajištění komplikované matrice). Připravené 
vzorky byly analyzovány jako prostý vzorek a dále jako směsný vzorek. Slé-
vání bylo zajištěno pomocí automatického vzorkovače Sigma do společné 
vzorkovnice. Vzorky byly ponechány ve vzorkovači 24 hodin v otevřených 
vzorkovnicích. Vzorkovač byl vyplněn chladicím médiem. Ve vzorcích byly 
stanoveny organické látky jako AOX. 

Výsledky měření a diskuse
Výsledky stanovení AOX u modelových vzorků

Celkem byly provedeny čtyři sady experimentů s modelovými vzorky. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1–4. Vyhodnocován byl úbytek kon-
centrace AOX ve směsných vzorcích ve srovnání s průměrem koncentrace 
prostých vzorků. V současnosti platná norma pro stanovení AOX ve vodách 
ČSN EN ISO 9562 Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky 
vázaných halogenů (AOX) povoluje při ověřování postupu výtěžnost 90 až 
110 %, tj. rozdíl od teoretické hodnoty nejvýše 10 %. V tabulkách 1–6 jsou 
silnější čarou odděleny ztráty nižší a vyšší než 10 %.

Z výsledků experimentů s modelovou vodou vyplývá, že při odběru 
24hodinového směsného vzorku a stanovení organických látek jako AOX 
dochází ke ztrátám v rozsahu od -2 do 25 % teoretické koncentrace. Vypočí-
tá-li se průměrná koncentrace AOX z výsledků analýzy prostých vzorků, jsou 
ztráty oproti teoretické hodnotě menší (od 2 do 11 %). Analýza prostých 
vzorků dále potvrdila závislost výtěžnosti AOX na úrovni koncentrace AOX. 
Do koncentrace 100–150 µg/l jsou rozdíly od teoretické koncentrace 
zanedbatelné (nejvýše 11 %). U koncentrací vyšších než 150 µg/l jsou 
ztráty vyšší (10 až 18 %). 

Výsledky stanovení AOX a TOL v reálné odpadní vodě
Odběr vzorků byl proveden dne 2. 10. 2008 v areálu podniku Spolek 

pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Byly odebrány dvě sady 
vzorků, sléváno bylo vždy šest vzorků o stejném objemu. Teplota odpadní 
vody se pohybovala v době odběru mezi 13 a 15 0C, teplota vzduchu byla 
cca 20 0C. Vzorky byly jímány do skleněných lahví umístěných v chladicí 
přenosce. Vzhledem k vysoké koncentraci chloridů (cca 10 g/l) bylo nutné 
vzorky ředit. Výsledky stanovení koncentrace AOX jsou uvedeny v tabulkách 
5–6, výsledky stanovení koncentrace jednotlivých látek v tabulkách 7–8.

Ověření vzorkování těkavých organických látek probíhalo ve Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu i v roce 2003. Výsledky stanovení jednotlivých 
organických látek jsou uvedeny v tabulkách 9–10. Odběry prostých a směs-
ných vzorků proběhly 15.–16. 4. 2003 a 15.–16. 7. 2003 v dvouhodino-
vých intervalech po dobu 24 hodin. Při odběru vzorků v dubnu se teplota 
odpadní vody pohybovala mezi 17 a 18 0C, teplota vzduchu byla cca 20 0C 
a v červenci byla teplota vody 27–29 0C, teplota vzduchu 28–31 0C.

Vzorky byly jímány do plastové lahve umístěné v chladničce, kde teplota 
dosahovala 6–8 0C, v červenci byla lednice mimo provoz. 

Z výsledků analýz reálné odpadní vody ze Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu je patrné, že při stanovování TOL jako parametru AOX nebyl zazna-
menán úbytek těkavých organických látek. 

Označení vzorku
Teoretická 

koncentrace AOX 
(µg/l)

Experimentálně 
stanovená 

koncentrace AOX 
(µg/l)

Ztráta AOX (%)

Matrice 58* 58 –

+10 68 66 3

+20 78 75 4

+30 88 86 2

+50 108 110 -2

+100 158 140 13

+150 208 190 10

Průměr prostých vzorků 118 111 6

Směsný vzorek 118 120 3

Tabulka 1. Výsledky experimentu s modelovými vzorky ze dne 28. 8. 
2008

* hodnota byla potvrzena kontrolním stanovením na VŠCHT Praha

Označení vzorku
Teoretická 

koncentrace AOX 
(µg/l)

Experimentálně 
stanovená 

koncentrace AOX 
(µg/l)

Ztráta AOX (%)

Matrice 49* 49 –

+10 59 60 -2

+20 69 68 1

+30 79 – –

+50 99 110 -11

+100 149 140 6

+150 199 160 18

Průměr prostých vzorků 109 107 2

Směsný vzorek 109 90 17

Tabulka 2. Výsledky experimentu s modelovými vzorky ze dne 11. 9. 
2008

* hodnota byla potvrzena kontrolním stanovením na VŠCHT Praha

Označení vzorku
Teoretická 

koncentrace 
AOX (µg/l)

Experimentálně 
stanovená 

koncentrace 
AOX (µg/l)

Ztráta AOX (%)

Matrice 74 74 –

+10 84 81 4

+20 94 92 2

+30 104 95 9

+50 124 110 11

+100 174 150 14

+150 224 190 15

Průměr prostých vzorků 134 119 11

Směsný vzorek 134 100 25

Tabulka 3. Výsledky experimentu s modelovými vzorky ze dne 2. 10. 
2008

Označení vzorku
Teoretická 

koncentrace 
AOX (µg/l)

Experimentálně 
stanovená 

koncentrace 
AOX (µg/l)

Ztráta AOX (%)

Matrice 99 99 –

+10 109 110 0

+20 119 120 0

+30 129 130 0

+50 149 150 0

+100 199 180 10

+150 249 210 16

Průměr prostých vzorků 159 150 6

Směsný vzorek 159 150 6

Tabulka 4. Výsledky experimentu s modelovými vzorky ze dne 27. 11. 
2008
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Ukazatel
Průměr prostých 

vzorků (µg/l)
Směsný vzorek 

(µg/l)
Ztráta (%)

Trichlormethan 15,83 14,68 7

1,2-dichlorethan 0,12 0,43 -258

Benzen 1,51 1,35 11

Trichlorethen 12,04 8,54 29

Bromdichlormethan 1,09 0,88 19

Toluen 27,61 29,81 -8

Tetrachlorethen 26,19 28,92 -10

(m + p) xylen 3,66 2,66 27

o-xylen 0,38 0,29 24

Tribrommethan 0,97 0,82 15

m-dichlorbenzen 0,15 0,10 33

p-dichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

o-dichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

1,3,5-trichlorbenzen 0,09 0,08 11

1,2,4-trichlorbenzen 0,29 0,30 -3

Hexachlorbutadien 0,12 0,10 17

1,2,3-trichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

Ukazatel
Průměr prostých 

vzorků (µg/l)
Směsný vzorek 

(µg/l)
Ztráta (%)

Trichlormethan 13,33 11,37 15

1,2-dichlorethan 0,09 < 0,05 –

Benzen 0,88 0,72 18

Trichlorethen 11,45 5,61 51

Bromdichlormethan 1,03 0,66 36

Toluen 1,88 0,40 79

Tetrachlorethen 41,55 17,01 59

(m + p) xylen 0,45 0,32 29

o-xylen 0,10 < 0,1 –

Tribrommethan 0,74 0,48 35

m-dichlorbenzen 0,19 0,08 58

p-dichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

o-dichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

1,3,5-trichlorbenzen 0,11 0,08 27

1,2,4-trichlorbenzen 0,26 0,19 27

Hexachlorbutadien 0,45 0,22 51

1,2,3-trichlorbenzen < 0,05 < 0,05 –

Ukazatel
Průměr prostých 

vzorků (µg/l)
Směsný vzorek 

(µg/l)
Ztráta (%)

Naftalen 0,017 0,010 41

Trichlormethan 12,7 9,2 28

1,2-dichlorethan 2,2 2,6 -18

Benzen 0,92 0,67 27

Trichlorethen 6,7 3,0 55

Bromdichlormethan 382 195 49

Toluen 16,4 10,3 37

Xylen 4,6 2,3 50

p-dichlorbenzen 1,4 1,5 -7

1,3,5-trichlorbenzen 0,65 0,46 29

1,2,4-trichlorbenzen 0,72 0,25 65

Hexachlorbutadien 0,26 0,32 -23

1,2,3-trichlorbenzen 0,92 0,20 78

o-dichlorbenzen 1,2 0,90 25

m-dichlorbenzen 1,5 0,91 39

Tetrachlorethen 32,8 14,9 55

Bromoform 4,9 2,2 55

Ukazatel
Průměr prostých 

vzorků (µg/l)
Směsný vzorek 

(µg/l)
Ztráta (%)

Naftalen 11 828 15 000 -27

Trichlormethan 6,5 0,46 93

1,2-dichlorethan 9,8 1,8 82

Benzen 0,64 < 0,1 –

Trichlorethen 16,0 1,6 90

Bromdichlormethan 32,9 3,5 89

Toluen 20 616 27,0 100

Xylen 3,7 0,40 89

p-dichlorbenzen 0,45 0,10 78

1,3,5-trichlorbenzen 0,40 0,04 90

1,2,4-trichlorbenzen 0,51 0,05 90

Hexachlorbutadien 0,51 0,07 86

1,2,3-trichlorbenzen 1,1 0,12 89

o-dichlorbenzen 0,65 0,10 85

m-dichlorbenzen 1,3 0,10 92

Tetrachlorethen 22,5 2,9 87

Bromoform 3,2 0,34 89

Označení vzorku Koncentrace AOX (µg/l)

I/1 1 800

I/2 1 600

I/3 2 100

I/4 1 700

I/5 1 900

I/6 2 500

Směsný vzorek 1 900

Prům. koncentrace prostých vzorků 1 933

Ztráta AOX (%) 2

Tabulka 5. Výsledky odběru vzorků u reálné odpadní vody ze dne 2. 10. 08

Označení vzorku Koncentrace AOX (µg/l)

II/1 2 000

II/2 1 700

II/3 2 000

II/4 1 800

II/5 1 900

Směsný vzorek 1 900

Prům. koncentrace prostých vzorků 1 880

Ztráta AOX (%) -1

Tabulka 6. Výsledky odběru vzorků u reálné odpadní vody ze dne 2. 10. 08

Tabulka 7. Odběr vzorků reálné odpadní vody ze dne 2. 10. 08, první 
sada vzorků

Významné změny byly zaznamenány při stanovení koncentrace jed-
notlivých těkavých organických látek, a to jak jejich nárůst, tak pokles. 
Z velikosti ztráty vyjádřené v procentech plyne její závislost na teplotě 
odpadní vody a prostředí.

Při porovnávání výsledků koncentrací těkavých organických látek 
stanovených jako parametr AOX nebyly shledány významné rozdíly mezi 
odběrem prostých a směsných vzorků. Tento výsledek lze vysvětlit vysokými 
koncentracemi AOX a jejich zaokrouhlováním a dále náročnou manipulací 
se vzorkem (vysoká koncentrace chloridů vyžadovala velké zředění ana-
lyzovaného vzorku), při které mohlo dojít k úniku těkavějších složek, a ve 
vzorcích tak byly stanovovány už pouze méně těkavé složky. 

Závěr
Při stanovení těkavých organických látek jako souhrnného parametru 

AOX v modelových vzorcích nebyly do koncentrace cca 100–150 µg/l 

Tabulka 8. Odběr vzorků reálné odpadní vody ze dne 2. 10. 08, druhá 
sada vzorků

Tabulka 9. Odběr vzorků reálné odpadní vody 15.–16. 4. 2003 Tabulka 10. Odběr vzorků reálné odpadní vody 15.–16. 7. 2003

zaznamenány významnější rozdíly mezi průměrem vypočteným z výsledků 
stanovení při odběru prostých vzorků a výsledkem stanovení ve směsném 
(slévaném) vzorku. 

Z provedených měření s reálnou odpadní vodou vyplývá, že při vzorkování 
pomocí směsného vzorku může docházet k významnému zkreslení výsledků 
stanovení jednotlivých těkavých organických látek.

Hlavní příčinou zkreslených výsledků obsahu těkavých organických látek 
v odváděných odpadních vodách je především manipulace se vzorkem při 
jeho slévání a odběr do otevřené láhve. Správné hodnoty lze docílit pouze 
odběrem prostých vzorků.

Příspěvek byl zpracován s podporou subprojektu 3625 výzkumného 
záměru MZP0002071101.
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Verification of wastewater sampling procedure for determination 
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The novel of governmental order no. 61/2003 Coll. imposes to perform 
24 hour mixed sample together with measurement of day amount of 
wastewater in case of extra hazardous substances. Simpler procedure 
can be used, when discharged amount of wastewater is lower than stated 
in table 2, addendum 4 of governmental order no. 61/2003 Coll. For 
these cases, this government order permit to determine chosen extra 
hazardous substances as AOX.

According to the guideline of governmental order 229/2007 Coll., 
volatile extra hazardous substances discharged into sewer system di-
rectly from processing can be sampled by 24 hours mixed sample only if 
no statistically significant changes of the concentration of determining 
parameters during the whole sampling is verified. 

Results of sampling procedure verified on real wastewater are pre-
sented in this article. Volatile organic compounds were determined 
by analysis of mixed sample and individual single samples. We proved 
importance of volatile substances leaks, especially in warmer part of the 
year, determined as VOC or AOX during mixing partial samples.

ASLAB V ROCE 2009
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří je oprávněno podle 

platného pověření Ministerstva životního prostředí, jakožto ústředního orgánu státní 
správy, provádět státem delegované pravomoci (Opatření č. 12/06, č.j. 7081/M/06), 
a to organizovat mezilaboratorní porovnávání zkoušek (MPZ) v oblasti životního 
prostředí, posuzovat odbornou způsobilost hydroanalytických laboratoří v oblasti 
životního prostředí podle systému kvality ČSN EN ISO/IEC 17025 a dále vykonávat 
činnost Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe (SLP) pro oblast 
chemických látek a chemických přípravků.

Rozsáhlou oblastí činnosti ASLAB podle jeho statutu je především mezilaboratorní 
porovnávání zkoušek, které slouží k ověření schopnosti laboratoře provádět zkouš-
ky. Kritéria úspěšnosti pro jednotlivé ukazatele byla stanovena z trendů souborů 
výsledků z minulých let a stanovena jako parametry ideálního statistického souboru. 
ASLAB pokračoval ve vydávání vzorků MPZ v Praze, Brně i Ostravě a pro velmi příznivý 
ohlas laboratoří předpokládá pokračování distribuce tímto způsobem. Celkem se 
MPZ pořádaných ASLAB v roce 2009 zúčastnilo 621 laboratoří z České republiky, 
Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo.

V oblasti chemie organizoval ASLAB 16 mezilaboratorních porovnávání zkoušek, 
kterých se zúčastnilo 472 laboratoří. Pokračovaly projekty MPZ zahrnující standardní 
stanovení v pitných, povrchových a odpadních vodách, dále stanovení PAU, PCB 
a kovů v zeminách, rozbor kalu, mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti 
hodnocení odpadů v novém rozsahu podle zákona č. 294/2005 Sb., stanovení 
radioaktivních látek ve vodě a v zemině v souladu s požadavky vládního nařízení č. 
61/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. Byl zařazen také 
projekt pro MPZ s referenčním materiálem a nově pak stanovení syntetických kom-
plexotvorných látek a mošusových látek na koncentrační úrovni pitných a povrchových 
vod. MPZ byly pořádány s ohledem na normalizované postupy při akceptaci normy 
ISO/IEC 17043 Conformity assessment – General requirements for proficiency 
testing, která se má stát základním dokumentem pro organizování MPZ. 

V roce 2009 bylo uspořádáno pět mezilaboratorních porovnávání zkoušek v oblas-
tech mikrobiologie, hydrobiologie, ekotoxicity a biodegradability. Zúčastnilo se jich 
149 laboratoří. Vyhodnocení těchto programů MPZ proběhlo stejně jako v minulých 
letech. O semináře s informacemi o vývoji nových metod a trendů v návaznosti na 
semináře k vyhodnocení MPZ v oblasti mikrobiologie a hydrobiologie je neustále 
rostoucí zájem – v roce 2009 se jich zúčastnilo 110 zájemců.

Další oblastí činnosti bylo posuzování způsobilosti laboratoří podle systému 
kvality ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, včetně posuzování systému kvality odběrů 
vzorků vod jako součásti celého systému kvality laboratoře. Osvědčení o správné 
činnosti laboratoře je pak udělováno pro výčet analytických metod uvedených 
v příloze včetně odběrů vzorků. 

V roce 2009 bylo nově posouzeno 14 laboratoří, které obdržely Osvědčení 
o správné činnosti laboratoře. V dalších laboratořích s platným Osvědčením o správ-
né činnosti laboratoře proběhla dozorová návštěva podle platných zásad o dozoru, 
popř. doposouzení přihlášených postupů.

V oblasti posuzování shody laboratoří se zásadami správné laboratorní praxe (SLP) 
se uskutečnily jak periodické kontroly testovacích zařízení, tak kontrola na základě 
žádosti o udělení osvědčení. V roce 2009 se uskutečnily tři celkové kontroly, z toho 
dvě periodické a jedna úvodní, a dvě kontroly cílené. Všem testovacím zařízením 
bylo na základě doporuční obsaženém v závěrečné zprávě ponecháno nebo uděleno 
osvědčení o dodržování zásad. Kromě těchto kontrol se uskutečnila jedna kontrola 
mimořádná (na základě upozornění SÚKL a SÚJB) a jedna kontrola na žádost MŽP na 
základě upozornění SÚKL. V tomto případě došlo ze strany Národního inspekčního 
orgánu k návrhu na odebrání osvědčení a vyřazení z Národního programu.

V rámci součinnosti při tvorbě nových předpisů a technických norem navazuje 
ASLAB na nové a připravované legislativní předpisy obsahující zkušební metody 
nebo odkazy na ně a vypracovává metodiky mezilaboratorního porovnávání zkoušek 
v těchto nových oblastech s cílem jejich zavádění do svých programů. Připravuje 
laboratoře na změny podmínek vyplývajících z nové či upravované legislativy a jejich 
další ověřování. Zástupci ASLAB se účastnili zasedání technických komisí, zpraco-
vávali připomínky k návrhům či překladům technických norem. Ředitel Národního 
inspekčního orgánu SLP spolupracoval s odborem environmentálních rizik MŽP na 
tvorbě legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami. V rámci  mezinárodní 
spolupráce se též v roce 2009 zúčastnil pravidelného zasedání pracovní skupiny 
SLP při OECD a EC.

ASLAB si i v roce 2009 udržel významné postavení na trhu i značný zájem 
o svou činnost. O úrovni služeb poskytovaných ASLAB svědčí i fakt, že o posouzení 
odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří opět projevily zájem laboratoře, 
které již delší dobu Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří nebyly 
posuzovány.

Redakce podle materiálů ASLAB







Potenciálne adsorbenty vôd 
s funkcionalizáciou alebo 
peletizáciou prírodného 
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Súhrn
V posledných  rokoch  sa  čoraz  častejšie  objavujú  ekonomické 

a proenvironmentálne  technológie a tzv. biomorfné materiály na 
odstraňovanie  (sequestráciu)  rizikových  látok. V predkladanej 
práci sa venujeme možnosti rozšírenia využitia prírodného zeolitu 
klinoptilolitu po funkcionalizácii povrchu aj pre sekvestráciu metal 
– aniónových špécií, a to predovšetkým pomocou organických tem-
plátov príp. po jeho peletizácii s prírodnými polysacharidmi.

u

Úvod
Potenciálne riešenie starých environmentálnych záťaží 

K zdrojom rôznych rizikových prvkov patria horniny, popolčeky, 
priemyselné hnojivá, ČOV kaly, sedimenty tokov a nádrží, antropo-
génne emisie a polutanty z priemyslu a automobilizmu, zo spaľovní 
a neriadených skládok odpadov a podobných činností. Prírodný 
zvýšený výskyt kovov je najmä v geochemických anomáliach. Na Slo-
vensku sú najvýznamnejšie geochemické anomálie a teda potenciálne 
zdroje kovov Štiavnické vrchy a Slovenské rudohorie (Spiš a Gemer). 
V súčastnosti sú ich bane prevažne vyťažené, ale pozostatky v podobe 
hlušiny predstavujú stále veľké nebezpečenstvo pre široké okolie.

Práve u kovov, ktoré sú žiaľ v životnom prostredí perzistentné, pri-
chádza do úvahy na zníženie ich nepriaznivých vplyvov voči biote 
a človeku okrem konvenčných oxidačno – redukčných a zrážacích 
postupov adsorpcia. Z ekonomického hľadiska má pre domácu ap-
likáciu a metal – katiónové špécie význam predovšetkým náš zeolit 
z priemyselného ložiska pri Nižnom Hrabovci (typ klinoptilolit), ktorý 
prejavuje selektívne vlastnosti ku katiónom kovov v nasledovnom 
poradí: Cs > Ag > Pb > Ba > Co > Zn > Cu > Fe. 

V predkladanej práci sa venujeme možnosti rozšírenia jeho využitia 
po funkcionalizácii povrchu aj pre sekvestráciu metal – aniónových 
špécií, a to predovšetkým pomocou organických templátov príp. po 
jeho peletizácii s prírodnými polysacharidmi. Spomedzi ostatných 
prevažne prírodných adsorbentov (alginit, perlit, lignit, bentonit, prie-
myselné popoloviny ako chezacarb, korok, pyrolýzne uhlie, antracit, 
aktívne uhlie, geokompozitný prefabrikát slovakit, granulovaný hydrát 
Fe(III) - GEH) tuzemský klinoptilolit preukázal ku kovom jednu z naj-
vyšších účinností adsorpcie ako aj najvhodnejšie hydrodynamické 
vlastnosti, kým ostatné materiály pôsobili zväčša len paliatívne (mimo 
GEH). Syntetické iónexy nových generácií na báze styrén – divinyl 
benzénu resp. membránové procesy sú pre naše podmienky a veľké 
objemy vôd stále príliš nákladné.

Eutrofizácia a acidifikácia 
Zhoršovanie kvality vôd v Európe je zapríčinené znečistením 

pochádzajúcim z troch hlavných zdrojov – z poľnohospodárskej vý-
roby, z priemyslu a domácností. Kontaminácia povrchových vôd sa 
šíri jednak z bodových, ale aj z plošných zdrojov znečistenia. Svoju 
úlohu však môžu zohrávať i nepredvídané prírodné udalosti, ako sú 
napr. extrémne prívalové dažde a povodne, sopečná činnosť a pod. Na 
kontaminácii vôd sa však v značnej miere podieľajú tiež antropogénne 
podmienené katastrofické udalosti, akými sú havárie v železničnej 
a cestnej doprave, poruchy technologických zariadení v priemysel-
nej výrobe a pod. Dôsledky zhoršenia kvality vôd (zvýšený obsah 
dusičnanov, prítomnosť pesticídov, toxických kovov a patogénnych 
mikroorganizmov vo vodách) sa môžu prejaviť tak na ekologickej 
kvalite aquatických systémov (napr. eutrofizácií dôsledkom zvýšenej 
emisii nutrientov do vôd) ako aj na zhoršenom zdravotnom stave 
obyvateľstva.

Acidifikácia je proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických 
zložiek životného prostredia. Znečisťujúce látky, predovšetkým oxidy 
síry a dusíka vypúšťané do ovzdušia zo stacionárnych a mobilných 
zdrojov, sa v atmosfére transformujú na kyselinu sírovú a dusičnú, 
čím produkujú kyslé zrážky. Následne okysľujú pôdu, vodu a vedú 
k zhoršovaniu zdravotného stavu organizmov, poškodzovaniu lesov 
ako i k narušeniu stavebno-technického stavu objektov. Vplyvom 
kyslých zrážok sa z pôdy vyluhujú a tým strácajú niektoré živiny, ako 
sú napr. probiotické vápnik, mangán, sodík, draslík, a korene rastlín 
v kyslom prostredí ľahšie vstrebávajú toxické kovy. Závažným prob-
lémom je acidifikácia vodných útvarov a následný úhyn rýb, najmä 
lososov a pstruhov.
Ropné deriváty, POP a sfarbenie vôd

Perzistentné organické polutanty (POP) sú organické zlúčeniny, 
ktoré sú do rôzneho stupňa rezistentné voči fotolytickej, biologickej 
alebo chemickej degradácii. Mnohé POP sú halogénované a sú cha-
rakterizované nízkou rozpustnosťou vo vode a vysokou rozpustnosťou 
v lipidoch, v dôsledku čoho sa akumulujú predovšetkým v médiach 
bohatých na tuky. Sú zväčša semivolatilné a tak pred depozíciou do-
chádza k ich diaľkovému prenosu v atmosfére. Trend poklesu emisií 
perzistentných organických látok v SR, obzvlášť polyaromatických 
uhľovodíkov, nastal hlavne v dôsledku zmeny technológie výroby 
hliníka (používanie vopred vypálených anód), inštalovaním termickej 
deštrukcie v Elektrokarbóne, a.s. Topoľčany a zmenou technológie 
pri impregnovaní dreva. Emisie PCDD/PCDF poklesli v dôsledku re-
konštrukcie komunálnych spaľovní odpadu v Bratislave a Košiciach, 
výmeny odlučovačov pri aglomerácii železnej rudy ale aj odstavení 
všetkých prestárlych a nevyhovujúcich podnikových spaľovní nebez-
pečného odpadu po sprísnení kvalitatívnych ukazovateľov na čistotu 
ovzdušia. Kolísanie emisií PCB resp. ich nárast za posledné roky súvisí 
so zvýšením spotreby palivového dreva v sektore vykurovania domác-
nosti. Na Slovensku je 8 najpriemyselnejších a teda environmentálne 
najvýraznejšie zaťažených oblastí – bratislavská, dolnopovažská, 
ponitrianská, pohronská, jelšavsko-lubenícka, rudniansko-gelnícka, 
košicko-prešovská a zemplínska, ktoré by vyžadovali komplexné 
riešenie revitalizácie pravdepodobne niektorými z tzv. integrovaných 
sanačných postupov.
Súčasné trendy vo vývoji environmentálnych 
(supramolekulárnych) adsorbentov

Vývoj nových, ale amorfných mezopórovitých molekulových sít 
(MMS) americkou spoločnosťou Mobil Oil od 90. rokoch minulého 
stor. môže potenciálne ohroziť svetové trhy so zeolitom, obzvlášť s eko-
nomicky nákladnejšími syntetickými druhmi. Treba však poznamenať, 
že tieto mezopórovité molekulové sitá sa zatiaľ komerčne nevyrábajú, 
ale v budúcnosti môžu nájsť uplatnenie aj pri adsorpcii. Ich nedos-
tatkom je nízka hydrotermálna stabilita, mechanická krehkosť a ako 
amorfné molekulové sita nevykazujú žiadnu priestorovú selektivitu. 
Pripravili sa tiež mezopórovité vlákna milimetrovej dĺžky a mikromet-
rového priemeru a filmy. Úsilie inkorporovať do neutrálneho silikáto-
vého skeletu MMS hliník bolo spočiatku motivované snahou získať 
kyslý katalyzátor na krakovanie veľkých molekul uhľovodíkov, ktoré 
nemožno uskutočniť pomocou štandardných katalyzátorov na báze 
zeolitu Y. Doposiaľ sa však nepodarilo pripraviť dostatočne stabilnú 
štruktúru týchto aluminosilikátových MMS. Nádejný postup sa zdá 
byť syntéza nanočastíc zeolitu s veľkosťou pod 50 nm, ktoré v druhom 
kroku prechádzajú do MMS. Hierarchické štruktúry templátovaných 
silikátových a aluminosilikátových MMS sa v súčasnosti považujú za 
najaktuálnejšie problémy v oblasti syntéz pórovitých materiálov.

Vzhľadom k tomu, že cieľom finančne podporeného výskumu je 
študovať kombinované resp. kompozitné adsorbenty na báze domá-
ceho prírodného klinoptilolitu, predom je vhodné uvedené materiály 
charakterizovať. Kompozitné (lat. composita = zložený) materiály 
sú vytvorené z dvoch alebo viacerých chemických príp. štruktúrou 
rozdielných zložiek, z ktorých aspoň jedna označovaná ako matrica 
(kovová, keramická alebo polymérna) je fáza kontinuálna, pričom os-
tatné zložky vytvárajú fázu diskontinuálnu (v matrici dispergovanú). 
Spravidla takmer vo všetkých prípadoch kompozitných materiálov sa 
jedná o zlepšenie pôvodných vlastností primárnej fázy. 

Samotný prírodný zeolit je v zmysle tejto definície v natívnej for-
me kompozit, a to na základe multipórovitosti, ale aj viacfázového 
minerálneho zloženia.V zmysle najnovšej klasifikácie sú zeolity mak-
romolekulárne klatráty resp. inkluzívne zlúčeniny, ktoré sú svojou 
mikropórovitosťou a sieťou početných kanálov schopné pohlcovať 
tzv. hosťujúce (guest) resp. iné, tiež intraštruktúrne klatráty, kde tieto 
integrované molekuly na rozdiel od vonkajšieho skeletu podliehajú 
len slabým medzimolekulovým interakciám (host/guest).
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Obr. 1. (i) Fe-alginát-zeolitové pelety; (ii) vapex; (iii) silanizovaný zeolit

Obr.  2. Rtg  spektrá malých uhlov  (SAXS) pre niektoré  zeolitové 
produkty

Obr. 3. Mössbauerové spektrum prírodného klinoptilolitu

Obr.  4.  pKD pre  rôzne  typy  adsorbentov  a environmentálnych 
polutantov

Obr. 5. Adsorpčná účinnosť v % pre rôzne adsorbenty a 3 modelové 
polutanty vôd

V posledných rokoch sa čoraz častejšie 
objavujú ekonomické a proenvironmentálne 
technológie a tzv. biomorfné materiály na 
odstraňovanie (sequestráciu) rizikových látok. 
Keďže je známe, že exkréty mikroorganizmov 
majú chelatačné účinky a selektívne väzby 
obzvlášť toxických kovov na biomolekuly 
narúšajú enzymatickú a metabolickú aktivitu 
buniek, úlohou súčasnej vedy je navrhnúť 
taký adsorpčný materiál (sequestrant), ktorý 
by verne simuloval mechanizmus prírodných 
chelatačných procesov a k environmentál-
nym polutantom by sa správal s usmerneným účinkom. Doteraz sa 
potvrdilo, že ligandami takýchto sequestrantov sú obvykle skupiny 
biogénnych prvkov. 

V súčasnosti je známych niekoľko environmentálnych nanopórovi-
tých adsorbentov s využitím týchto princípov. Sú to rôzne polymérne 
látky, živice, vláknité substráty, íly, aktívne uhlie, zeolity, chitosan, ale 
tiež syntetizované komerčné produkty ako TMT (trimerkaptotriazín), 
STC (tiokarbonát sodný) alebo HPM-2000 (dimetyltiokarbonát sodný). 
Okrem nich sa intenzívne študujú rôzne formy a modifikácie oxidu 
kremičitého ako aerosil, aerosilogél, silikagél, pórovité sklá a pod., 
aby sa s imobilizovanými funkčnými skupinami mohli použiť ako 
environmentálne adsorbenty, ktoré budú výrazne efektívnejšie. 

Separačné techniky založené na tenzidoch majú niekoľko predností 
pred ostatnými resp. konvenčnými postupmi. Významne zvyšujú 
pridanú hodnotu technologických procesov, a to obzvlášť pri tzv. mi-
celárnej (rozšírenej) ultrafiltrácii alebo micelárno-adsorpčných (admi-
celárnych) technikách. Spočívajú totiž v solubilizácií i perzistentných 
organických polutantov (POP) prostredníctvom povrchovo aktívnej 
vrstvy na tradičných adsorbentoch. Uvedený proces adsolubilizácie 
sa v poslednom čase chápe ako alternatívna, pokročilá metóda ku 
konvenčnej adsorpcii na aktívnom uhlí alebo jednoducho solubilizácii 
a možno s ňou veľmi efektívne z vody odstrániť rôzne perzistentné 
organické látky ako napr. PCE, pesticídy, farbivá a iné polyaromatické 
uhľovodíky a ťažko rozložiteľné rekalcitranty.

Kvapalný zeolit alebo prírodný detoxikačný prípravok ako 
integrálna súčasť liečby

Kvapalný zeolit je 100%-ný prírodný organicko-celulárny produkt 
dodávaný ako koloidná zmes čistých kryštálov prírodného zeolitu 
klinoptilolitu s veľkosťou menšou ako 5 mikrometrov vo fyziologickom 
roztoku. Mikroskopicky vyselektované mikrokryštálky prírodného 
klinoptilolitu sa spravidla predom zbavujú nežiadúcich prímesí 
a nečistôt a následne aktivujú resp. fortifikujú biovitamínmi. V rámci 
pôvodných mikro- a makrozložiek (jedná sa o hydratované polyoxidy 
kremíka a hliníka) sú prípustné tiež vymeniteľné katióny vápnika, 
horčíka, sodíka a draslíka, ktorých má klinoptilolit zvyčajne najviac. 
Ostatné prvky sa odstraňujú. Je údajne najnovší, vedecky overený 
a klinicky testovaný prípravok, ktorý bunkám dodáva vitalitu a pri-
rodzené pufračné a remineralizačné účinky. Cez bunečné membrány 
dokáže penetrovať vo forme humínového minerálneho komplexu. 
Tento už niekoľko rokov známy profylaktický suplement vraj aktívne 
chráni organizmus človeka, účinne znižuje obsah ťažkých kovov 
a toxínov a pufruje zvýšené pH v zažívacom trakte, čím zosilňuje 
imunitný systém človeka. V konečnom dôsledku tak zabraňuje úpl-
nému prepuknutiu choroby. Niektoré webportály (www.liquidze-

olite.org alebo http://silberstab.de) objasňujú princíp detoxikácie 
zeolitom v znižovaní resp. redukcii voľných radikálov z akýchkoľvek 
biologických médií pomocou negatívneho povrchu zeolitu, pretože 
práve voľné radikály sú zväčša potenciálne zárodky onkologických 
a kardiovaskulárnych ochorení.
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Na nemeckom trhu sú v predaji niektoré prípravky pod označením 
Klino-Vital alebo Klino-Vital+Amygdalin ako roztok, prášok, kapsuly 
alebo pasta. Vo Veľkej Británii a USA sú tieto produkty vyrábané pod 
komerčnou známkou NCD spoločnosťou Waiora, UKZNatural  sú-
kromnou firmou Spirit of Sunshine a USZNatural firmou Trilogy.

Experimentálne výsledky a charakterizácia povrchovo 
templátovaných a peletizovaných adsorbentov 
so zeolitovou matricou
Obr. 1 znázorňuje morfológiu niektorých použitých adsorbentov 

– (i) povrch Fe-alginát-zeolitových peliet pod rastrovacím elektróno-
vým mikroskopom (SEM) možno charakterizovať ako povrazcovitý, 
pričom asi 5 takýchto povrazcov spolu predstavuje približne 10 µm. 
Hydrofóbizovaný a expandovaný perlit (vapex) je nasnímkovaný 
analogicky v jednotkovej mierke 20 µm (ii) a silanizovaný zeolit 30 
µm (iii). Ako vidieť z obr. 1 (ii) a (iii), mikroštruktúra zeolitu po hyd-
rofobizácii organosilánom je morfologicky príbuzná perlitu, avšak 
podstatne jemnejšia. Charakterizácia vzoriek pomocou rtg spektromet-
rie malých uhlov (SAXS) pre niektoré pripravené zeolitové produkty 
vrátane prírodného v zrnitej a práškovej konzistencii bola vykonávaná 
v spolupráci s Viedenskou univerzitou s použitím generátora s rotu-
júcou anódou, ktorý bol vybavený kamerou, zdrojom CuKα radiácie 
a monochromátorom, t.j. Göbelovými zrkadlami (Nanostar, Bruker 
AXS, Karlsruhe). 

Táto analytická metóda sa dostala do povedomia vedeckej verejnosti 
v súvislosti s charakterizáciou mezopórovitých molekulových sít 
(MCM-41). Ako vidieť z obr. 2, najvyššie pozadie, a teda prítomnosť 
amorfnej fázy, je možné indikovať u kompozitov karbonizovaný a Fe-
alginátový zeolit, čo súvisí s najvyšším obsahom mimozeolitovej fázy. 
ODA-klinoptilolit potvrdil lamelárnu štruktúru naneseného templátu 
s približne 3,6 nm vzdialenosťou reťazcov. SAXS analýzy zaznamenali 
zníženie pórovitosti o cca 13 % u hydrofóbizovaného a karbonizo-
vaného zeolitu oproti pôvodnému, ale o cca 20 % zvýšenie (pravde-
podobne mezopórovitosti) po peletizácii zeolitu s biomolekulárnym 
alginátom. Obr. 3 ilustruje pre doplnenie výskyt rôznych oxidačných 
stavov – Fe(III) a Fe(II) iónov – pomocou Mössbauerových spektier 
(merané v kooperácii s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislave). Prírodný zeolit obsahuje cca 1 % celkového železa, z to-
ho asi 70 % Fe(III) – dvakrát pozorovaný dublet na obr. 3 a cca 30 % 
Fe(II). Aktiváciou a dópovaním extérneho Fe(III) do vzoriek sa jeho 
obsah v Fe-alginát-zeolitových peletách trojnásobne zvýšil.
Obr. 4 znázorňuje pKD (-log KD - distribučný koeficient; KD ~ a(rov)/ 

/c(rov) v l/g) pre rôzne typy adsorbentov a environmentálnych polu-
tantov. Výsledky sa získali z laboratórnych experimentov zo stacionár-
neho režimu, pri dosiahnutí rovnovážnych stavov, s porovnateľnými 
východískovými koncentráciami adsorbátov. ODA zeolit (I,II) repre-
zentuje hydrofóbizovaný zrnitý zeolit, typ klinoptilolit z ložiska pri 
Vranove nad Topľou pri nižšom (I) a vyššom (II) stupni imobilizácie 
oktadecylamónneho (ODA) tenzidu. Granulované aktívne uhlie HYS- 
-N pochádza z Hnúšte – Likier, expandovaný a hydrofóbizovaný perlit 
– Vapex zo spoločnosti Kerkotherm Košice, pyrolýzny zvyšok sa získal 
spálením PET fliaš, zeocarb je karbonizovaný zrnitý zeolit, slovakit je 
komerčný geokompozitný prefabrikát na báze karbonátov, kaustobiolit 
– lignit pochádza zo slovenského ložiska na Záhorí. Alginát-zeolitové 
pelety (v hmotnostnom pomere 1 : 2) sa pripravili v laboratórnych 
podmienkách. AR 1 a AB 74 sú potravinárske azofarbivá acid red 
a acid blue s dvomi a tromi benzénovými jadrami vo forme sulfonátov 
sodných. V zmysle uvedeného grafu sa najlepšie výsledky dosiahli 
v tomto poradí (poradie od najvyššej kapacity):

Fe alginát/zeolit (síran) > ODA-zeolit (AB 74, jódid) > AU HYS-N 
(AR 1)  > slovakit, zeolit (fosfát) 

V snahe zvýšiť kapacitu klinoptilolitu a univerzálnejšie využiť jeho 
vlastnosti ako prírodného adsorbenta, pripravilo sa niekoľko typov 
peliet z jemne mletého zeolitu (zrnitosť < 0,050 mm) v spolupráci 
s VÚRUP – Slovnaft.
Obr. 5 znázorňuje adsorpčnú účinnosť v (%) zo 6-tich typov adsor-

bentov k ortosilikátom, fluoridom a azofarbivu AR 18. Pod označením 
20chezacarb/95zeolit+KMC je uvedený kombinovaný peletizovaný 
adsorbent pripravený z retortových sadzí spoločnosťou UNIPETROL 
Litvínov v %-nom pomere 20 : 95, pričom ako pojivo obidvoch kom-
ponentov sa použila karboxycelulóza.

Nakoľko pelety pripravené pod tlakom, bez pojiva (20chezacarb/ 
/80zeolit) nemali dostatočnú integritu a primerané hydrodynamické 
vlastnosti, v ďalšom postupe sa navrhol len variant s pojivom. Cieľom 
tohto výskumu bolo porovnať účinnosť takto získaných zeolitovych 

peliet s ODA-klinoptilolitom, ale aj v súčasnosti vynikajúcim ko-
merčným adsorbentom na báze hydratovaných oxidov železa (GEH) 
a vysokoúčinnych priemyselných (odpadových) sadzí a v neposled-
nom rade využiť zvýšený efekt adsorpčného povrchu práškovej formy 
tufu. Na základe S(BET) meraní má nižnohrabovecký tuf adsorpčný 
povrch v jemne mletej frakcii pod 0,020 mm takmer 60 m2/g, takže 
je približne 2x väčší než v zrnitostnej frakcii 0,2–1,0 mm. Z obr. 5 je 
zrejmé, že všetky pripravené pelety, v ktorých má majoritné hmotnost-
né zastúpenie zeolit vrátane ODA-klinoptilolitu, môžu konkurovať 
produktu označenom ako Chezacarb, ale v porovnaní s produktom 
GEH vykazujú o cca 20 % nižšiu kapacitu. 

Záver
V tomto štádiu výskumu nemáme k dispozícií cenovú ponuku 

pre všetky produkty, ale jednoznačne bude ekonomický ukazovateť 
pre adsorbenty vpravo od GEH podstatne priaznivejší, pretože 1 t 
GEH stojí 3750 €. Porovnateľné množstvo prírodného zeolitu zo 
slovenského ložiska má podstatne nižšiu cenu, ktorá sa pohybuje 
v desiatkách Euro.

Poďakovanie: Výskum je vykonávaný za finančnej podpory MŠ SR 
v rámci projektu VEGA 1/0193/09.
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Recently, numerous approaches have been studied for the devel-
opment of new economic and environmental  technologies using 
biomorphic adsorbents for pollutants sequestering. In the submit-
ted work the scope of our investigation was to broaden the natural 
zeolite of clinoptilolite type exploitation for the processes of anionic 
species removal from waters. The zeolite matrix was templated or 
peletized by some natural polysaccharide.
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Předčištění odlehčených 
vod z jednotné stokové sítě 
– zhodnocení dostupných 
technologií
Vojtěch Bareš

Klíčová slova
jednotná kanalizace – látkové předčištění – odlehčení – recipient 
– účinnost

Souhrn 
Tento článek popisuje dostupné technologie pro látkové předčiš-

tění přepadů z jednotné kanalizace do  recipientu. V dnešní době 
je známá řada opatření redukující transport znečištění z přepadů 
jednotné kanalizace, nicméně vzhledem ke  stochastické povaze 
dešťových událostí, nejistotě pocházející z rozvoje území a omezené 
znalosti účinnosti daných opatření je optimální návrh technologií 
pro předčištění velice problematický. Proto by měla být věnována 
zvláštní pozornost účinnosti a efektivitě navrhovaných technologií. 
Autor se proto snaží přinést ucelený přehled o současné úrovni zna-
lostí o uvedených technologiích, především s ohledem na stupňující 
se nároky předčištění přepadů z jednotné kanalizace do recipientu 
vyplývající z Rámcové směrnice o vodě EU.

u

Úvod
Vedle ČOV jsou v rámci jednotných systémů městského odvodnění 

dalšími bodovými zdroji látkového znečištění odlehčovací komory 
(OK), které slouží k ochraně stokového systému a ČOV za deště. 
Obecně jsou navrhované na základě emisní strategie (např. poměr 
ředění splaškových OV). V rámci historického vývoje bylo navrženo 
nepřeberné množství druhů OK, kdy hlavním kritériem byla hyd-
raulická a bezproblémová provozní funkčnost. Možnost retence 
a předčištění OV v rámci samotných OK je minimální nebo nulová. 
Prokazatelně možné je zachycení hrubých nečistot (česle, norné stěny, 
kartáče), případně gravitační separace hrubého sedimentu. Separační 
účinnost nerozpuštěných látek (NL) může být dále zvýšena vírovými 
separátory. Eliminaci jemných organických frakcí NL a rozpuštěných 
akutně toxických látek nelze obecně považovat za signifikantní. Přitom 
právě tyto složky znečištění mají největší negativní vliv na akvatický 
ekosystém vodních toků. 

Ve vyspělých státech je pojem OK automaticky spojen se záchyt-
nými a průtočnými dešťovými nádržemi (DN) či jinými zařízeními 
pro předčištění, které mají schopnost redukovat množství znečištění 
přepadajícího přímo do recipientu. Díky těmto objektům je tak výrazně 
zvýšena účinnost předčištění a mnohdy je předpisy přímo požado-
vána. U NL lze dosáhnout účinnosti předčištění v desítkách procent, 
a rovněž redukce organického znečištění není nezanedbatelná. V ČR 
je podíl DN k množství OK relativně nízký a lze předpokládat tlak na 
jeho výrazné zvýšení. Proto je problém účinnosti předčištění dešťo-
vého odtoku vysoce aktuální a je nutné reflektovat aktuální poznatky 
a trendy pro optimalizaci návrhu těchto objektů ve vztahu k předčiště-
ní dešťového odtoku. Ukazuje se, že opatření typu „end-of-pipe“ např. 
DN nejsou vždy tím nejefektivnějším řešením z hlediska ekonomic-
kého i z hlediska účinnosti předčištění a ukazuje se, že systematická 
opatření v povodí mohou dosahovat vyššího efektu.

Do budoucna musí být pozornost tedy zaměřena i na eliminaci 
negativních vlivů přepadů z odlehčovacích komor, a proto se příspě-
vek snaží akcentovat relevantní druhy znečištění z přepadů OK, které 
jsou důležité s ohledem na ovlivnění recipientů, porovnání účinnosti 
předčištění na odlehčovacích komorách, dešťových nádržích a jiných 
technologických objektech, sloužících k předčištění odpadní vody. Na 
závěr se snaží předložit alternativní pohled, tj. porovnání účinnosti 
opatření v povodí vzhledem ke klasickým technologiím.

Látkové znečištění přepadů z OK a jejich vztah 
k recipientu

Přestože ve většině případů nejsou dnes přepady z OK jednotné 
kanalizace právně považovány za odpadní vody, recipienty jsou 

zatěžovány jak po stránce hydraulické, tak po stránce látkového 
znečištění. Tuzemský používaný termín naředěná splašková vody je 
v zahraničí víceméně nahrazen termínem odpadní vody jiné povahy. 
Složení se výrazně mění a v přepadech z OK nacházíme vedle stan-
dardního znečištění z vod splaškových další specifické polutanty, 
které se v bezdeštném odtoku běžně nevyskytují, např. těžké kovy 
(dále jen TK) či PAU [9,11,26].

Klíčem ke správnému návrhu opatření na předčištění je znalost 
složení (kvalitativní i zrnitostní) odpadní vody a časového průběhu zne-
čištění při dešťovém odtoku, které závisí na typu povodí, intenzitě, délce 
trvání deště a mnoha dalších faktorech. V literatuře je možné vysledovat 
obrovskou variabilitu výsledků z experimentálních lokalit. Betrand-
Krajewski et al. [2] uvádí medián zrna suspendovaných NL v dešťovém 
odtoku v jednotné kanalizaci 30–40 µm. Většina částic pohybujících 
se v suspenzi je organického původu [1], s nízkou měrnou hmotností 
(1 100–1 500 kg/m3). Exall et al. [9] provedli řadu rozborů zrnitostního 
složení dešťových událostí. Většina hmotnosti (≈ 80 %) analyzovaného 
znečištění je v jemných frakcích s usazovací rychlostí vs < 3,82 m/h, což 
řádově odpovídá i výsledkům Zukovse a Marsalka [29].

Standardně navržené odlehčovací komory [17], případně dovybavené 
o česle, bubnové mikročesle [4], kartáče či vírové separátory [16,18], 
mají schopnost eliminovat především hrubé nečistoty, případně 
anorganické nerozpuštěné látky (sedimenty), tzn. odstraňují převážně 
estetické problémy (tab. 1). Zanedbatelná účinnost separace jemných 
suspendovaných NL [15] organického (případně anorganického) půvo-
du a nulová účinnost látek rozpuštěných (RL) se tím pádem projevuje na 
malé účinnosti těchto zařízení pro redukci CHSK, BSK5, živin a těžkých 
kovů, které jsou vázány na jemné suspendované NL [2,9]. To částečně 
platí i pro průtočné DN. V případě organických látek a živin se jedná 
především o jejich partikulární podíl, v případě těžkých kovů o che-
mickou vazbu na částice o velikosti zrn < 50 µm [7].

Účinnost předčištění a návrhová doba opakování jevu
Možností jak vyjádřit účinnost předčištění technologického zařízení 

je několik [10,16]. Absolutní účinnost objektu je vyjádřena poměrem 
hmotnosti zadrženého a přepadlého znečištění z polutogramu jako

 (1)

kde q je průtok procházející objektem k ČOV a Q je průtok na 
přítoku do objektu. Toto vyjádření nicméně nevypovídá objektivně 
o samotné schopnosti objektu čistit OV, jelikož účinnost je ovlivněna 
poměrem rozdělení průtoku v objektu nebo akumulací vody (OK 
komory, záchytné DN). Pro objektivní zhodnocení účinnosti samot-
ného čistícího procesu a porovnání jednotlivých objektů je potřeba 
vyjádřit normalizovanou účinnost vzhledem k rozdělení průtoku 
v objektu jako

 (2)

Obecně lze konstatovat, že účinnost zařízení pro předčištění, 
kde je primárním procesem sedimentace NL by měla být zásadně 
posuzována na základě bezrozměrného Hazenova čísla Ha, které 
je definováno jako poměr sedimentační rychlosti vs a povrchového 
zatížení objektu v0=Q/A: 

  (3)

tzn., že Ha je funkcí sedimentační rychlosti, doby zdržení T 
v objektu a hloubky proudění. Teoreticky platí, že pro Ha > 1 → 
η = =1 a pro Ha < 1→ η = 0. V reálném objektu jsou veličiny vs 
a T charakterizovány normálním rozdělením (definováno střední 
hodnotou µvs,T a směrodatnou odchylkou σvs,T). Zrnitostní složení NL 

Kvalitativní 
ovlivnění

Povaha znečištění Využitelné  
technologie/procesy

Koupaní, vodní 
sporty

Patogenní organismy, 
Plovoucí látky, zákal

jemná síta, dezinfekce, 
akumulace/sedimentace

Vodní organismy Amoniak (NH3), NL, 
sedimenty, toxické 
látky, deficit kyslíku

akumulace/sedimentace, 
jemná síta, biologické 
dočištění

Eutrofizace 
pomalu tekoucích 
vod

Vnos živin, především 
fosforu

Akumulace/retence, 
biologické dočištění, 
odvedení na ČOV

Estetické 
problémy

Hrubé látky, plovoucí 
látky, suspendované 
NL, sedimenty

Česle, kartáče, vírové 
separátory, akumulace/
sedimentace

Tab. 1. Kategorizace typů ovlivnění z přepadů OK [12]

vh 6/2010171



zahrnuje širokou škálu částic s různými sedimentačními rychlostmi 
(σvs ≈ 1,2 pro relativní vyjádření vs/vs,prům). Tvar a typ nádrže ovlivňují 
dobu zdržení jednotlivých elementů vody (OK s bočním přepadem 
σT ≈ 0,55, DN σT ≈ 0,4 pro relativní dobu zdržení T/Tprům). Z toho plyne, 
že i Ha lze popsat normálním rozdělením pro daný typ nádrže a dané 
zrnitostní složení odpadní vody.

 Luyckx et al. [15] sestrojil závislost normalizované účinnosti a Ha 
pro dešťovou průtočnou nádrž, OK s bočním přelivem a vírový separá-
tor (obr. 1). Je patrné, že tato normalizovaná účinnost je velmi podobná 
pro všechny typy objektů. Nicméně platí, že pro klasické objekty OK 
se Ha pohybuje v řádu 1/30, pro dešťové nádrže v rozmezí Ha = 1÷3, 
což odpovídá účinnosti pro OK η* → 0, pro DN η* = 50–95 %.

Opomíjené a přitom zcela zásadní je vyjádření účinnosti vzhledem 
k periodicitě přetížení objektu, které odpovídá i konkrétní průtok. 
Obr. 2 vyjadřuje závislost mezi normalizovanou účinností, Hazeno-
vým číslem a periodicitou. Z grafu je patrné, že pokud bude dešťová 
nádrž (Ha = 3) navržena na přetížení s dobou opakování 2 roky, bude 
její účinnost cca 80 %. Uvedený příklad počítá pro klasické objekty OK 
(Ha = 1/30) s periodicitou přepadů 7/rok. Je jasné, že pro deště s vyšší 
frekvencí opakování bude účinnost těchto zařízení 100% (nedochází 
k přepadu). Zároveň je vidět, že účinnost se velmi rapidně snižuje 
s klesající frekvencí opakování a blíží se asymptoticky nule. 

Porovnání měřené účinnosti pro jednotlivá opatření 
v rámci OK

V tab. 2 jsou porovnána nejčastěji využívaná opatření dle jejich 
účinnosti předčištění relevantních polutantů, kterými jsou jemné sus-
pendované NL (ostatní pevné částice jsou považovány za sediment), 
CHSK, BSK5, amoniakální dusík a TK (viz diskuse v kapitole Látkové 
znečištění). Vzhledem k minoritnímu významu zde nejsou uvedeny 
živiny. Porovnání je velmi obtížné, jelikož jednotlivé studie používají 
odlišné metody vyjádření účinnosti, jinak definují zatížení objektů 
atd. Nicméně uvedené výsledky dokazují, že účinnost předčištění 
pro uvedené ukazatele je minimální (nízká) pro samotné OK a vírové 
separátory, případně doplněné o mechanické předčištění. Průtočné 
dešťové nádrže nevykazují rovněž vysoké účinnosti, a to i přes jejich 
vysokou investiční náročnost. Pakliže však pro DN vezmeme v úvahu 
i akumulační objem, které OK či VS nemají, dosáhneme mnohem 
vyšší absolutní účinnosti než u objektů s minimálním objemem. 
Nejlepších výsledků dosahují nadstavbové technologie pro DN jako 
je aplikace koagulace v DN, lamelové usazovací nádrže nebo umělé 
mokřady, kde se účinnost projevuje i na výrazném snížení RL.

Dešťové nádrže
Nejrozšířenější nadstavbou k OK na omezení látkového zatížení 

povrchových vodních toků jsou dešťové nádrže [21], které jsou 
většinou v povodí přiřazeny k významným OK a zcela běžně jsou 
předřazeny ČOV. V zásadě existují dva typy dešťových nádrží, které 
jsou vhodné pro redukci znečištění z přepadů jednotné kanalizace. 
Jedná se o záchytné a průtočné dešťové nádrže. Volba správného typu 
zásadně ovlivňuje výslednou účinnost opatření.

Volba vhodného typu DN
Hlavním kritériem pro volbu typu dešťové nádrže je existence „prv-

ního splachu“ v povodí [12,21], jehož definice není pevně ukotvena, 

ale jedná se o zvýšený transport znečištění na začátku dešťového 
odtoku. Pokud se „první splach“ vyskytuje, je výhodné navrhnout 
záchytnou nádrž, pokud nikoliv, je výhodnější použít průtočnou 
nádrž, kde je vedle akumulace dalším procesem předčištění prostá 
sedimentace (tab. 3). 

Výskyt prvního splachu je v zásadě dán charakteristikami povodí 
a stokové sítě (doba dotoku, sklon potrubí, rychlost proudění, pří-
tomnost sedimentů, frekvence čištění ulic atd.). V ČSN 75 6261 [6] 
je výběr typu nádrže založen pouze na době dotoku (15 min), což je 
podle mnoha autorů [2,21] zcela nedostačující kritérium. Nejvhod-
nějším důkazem existence prvního splachu je monitoring průběhu 
hmotnostního toku na přítoku do OK [12,21]. Disproporce mezi gradi-
entem součtové čáry znečištění a objemu je důkazem výskytu prvního 
splachu (obr. 3). Kritérií pro posouzení prvního splachu je mnoho 

a základní jsou uvedená v tab.  3. Řazena 
jsou od nejmírnějších k přísnějším. Všechny 
zobrazené události na obr. 3 vyhoví kritériu 1, 
kritériu 3 vyhoví pouze událost ze 17. května 
2002, hraniční je událost z 27. dubna. Ostat-
ní události nevyhoví. Kritérium 2 leží mezi 
těmito dvěma kritérii.

Porovnání účinnosti záchytných 
a průtočných DN

Vzhledem k rozdílným procesům v DN pro 
odstranění znečištění musí být stanovena 
absolutní účinnost redukce znečištění (rov. 
1). Szabo et al. [21] uvádí pro záchytné DN 
účinnost odstranění pro BSK5 70 %, pro NL 
85 %, pro průtočné DN a stejný polutogram 
na přítoku s charakterem prvního splachu 
pro BSK5 50 %, pro NL 60–70 %. Rozdíl je 
patrný především pro BSK5, kde účinnost 
odstranění v průtočné DN je výrazně horší 
i pro dešťové události bez prvního splachu 
(obr. 3, 13. 4. 2002). To neplatí pro NL, kde 

Obr. 1. Vztah mezi Ha a normalizovanou účinností η* pro DN, OK 
s vysokou přelivnou hranou a vírový separátor pro fyzikální modely 
(vlevo) a pro skutečné objekty (vpravo) [15]

Obr. 2. Příklad – návrh objektů OK na základě Ha, η* a doby opa-
kování [15]

Opatření řazení proces NL2 CHSK BSK5
N-
NH4

+

TK Zdroj

OK s přepadem1 1 rozdělení průtoku - - - -

Vírový separátor 1
sedimentace, 
rozdělení průtoku

38 28
[9]

Záchytná DN1 2 akumulace - - - -

Průtočná DN 2
sedimentace, 
akumulace

60–80
50–70 45–70

28-40
40-65

[7]
[9]

Koagulace 3 sedimentace
953

94–98 61–80 82–85 12–33
[29]
[28]

Lamelové 
usazovací nádrže

3 sedimentace 70
[22]

Česle (1–4 mm) 2/4 filtrace 18 20 5 [4]

Umělé mokřady 5
oxidace, 
sedimentace, 
filtrace

84
88,13

96
96,73 
(Ntot)

[23]
[24] 

Tab. 2. Porovnání normalizovaných účinnosti opatření na snížení znečištění z přepadů OK

1 Redukce znečištění dána rozdělením průtoku/akumulací; 2 d < 64µm; 3 vyjádřeno v absolutní 
účinnosti η

vh 6/2010 172



je účinnost průtočné DN se sedimentací 
výrazně vyšší v případě přítoku bez prvního 
splachu. Z uvedených výsledků je patrné, 
že pro návrh DN je důležitá definice druhu 
znečištění, které v daném recipientu a pro 
dané povodí způsobí největší škody. Z pub-
likovaných výsledků je eliminace RL obecně 
vyšší u záchytných DN.

Hydraulický návrh DN
U záchytných DN redukujeme množství 

vnášeného znečištění do vodního toku prostou 
akumulací, hydraulické uspořádání nátoku se 
neprojeví na účinnosti nádrže. Podstatnou 
podmínkou je však umístění bezpečnostního 
přepadu před DN. Umístění přepadu na konci 
DN způsobí vytlačení více znečištěné vody 
z počátku deště méně znečištěnou vodou 
z konce polutogramu do recipientu, což je 
nežádoucí [12]. U průtočných DN vstupuje 
do hry sedimentace, a proto je nezbytné při 
návrhu dodržet zásady platné pro usazovací 
nádrže ČOV, především rovnoměrné rozdělení přítoku po celé šířce 
nádrže, které zaručuje rovnoměrné povrchové zatížení nádrže [5,13], 
a mít k dispozici informace o zrnitostním složení dešťového odtoku 
v lokalitě [9]. Nevhodné hydraulické uspořádání významně snižuje 
účinnost předčištění [13].

Nadstavbové technologie pro zvýšení účinnosti DN
Umělé mokřady 

Jednou z doplňujících technologií k DN je předčištění/dočištění 
přepadu z DN v umělých mokřadech. Tato technologie je využívána 
především v Severní Americe (zvýšené nároky na plochu), nicméně 
i v evropských státech se můžeme setkat s aplikací tohoto opatření 
[23,24]. Hlavní výhodou oproti DN je, že vedle akumulace/retence, sepa-
race NL (filtrace) jsou tyto objekty schopné výrazně redukovat organické 
znečištění (CHSK, BSK5), snížit koncentrace živin [24] a často plně nit-
rifikovat amoniakální dusík [23]. To je podstatné vzhledem k možnému 
akutně-toxickému efektu N-NH4

+ ve vodním toku (tab. 4).

Extenzivní čistírenské procesy
Trendem posledních let je aplikace extenzivních čistírenských 

procesů pro DN, které jsou schopny zefektivnit předčištění přepadů 
z jednotné kanalizace. Nejvíce využívanými technologiemi jsou pro-
cesy rychlé koagulace v průtočných dešťových nádržích [28,29], které 
výrazně zlepšují sedimentaci v nádrži, a tím pádem zvyšují účinnost 
předčištění. Další často používanou technologii je hygienizace odpad-
ní vody pomocí UV záření na odtoku z DN.

Procesy rychlé koagulace. Účinnost odstranění jemných a koloid-
ních částic v DN je relativně nízká, proto například účinnost separace 
TK v DN, které asociují s těmito částicemi, se pohybuje pouze v roz-
mezí 28–40 % [7], zatímco účinnost předčištění celkových NL lze 
uvažovat v rozmezí 60–85 %. Zavedením řízené koagulace pomocí 
standardních koagulantů (chloridy železa a hliníku) do procesu 
předčištění lze výrazně zvýšit účinnost odstranění těchto pevných 
látek, což vede ke snížení koncentrace TK, zákalu, případně k dalšímu 
snížení CHSK a BSK5. Hlavním úskalím aplikace této technologie je 
zrnitostní složení dešťového odtoku, které dosahuje značného rozptylu 
[8,15], a časová variabilita fyzikálně-chemického složení vody v prů-
běhu dešťového odtoku [8]. Koagulační testy dokazují, že především 
předávkování koagulantu způsobuje restabilizaci suspenze, což vede 
ke zpětné remobilizaci znečištění a výplachu z DN. 

Dezinfekce odpadní vody. Další používanou technologií je hygienic-
ké zabezpečení vody, které se využívá především v lokalitách, kdy je 
recipient využíván pro koupání nebo provozování vodních sportů. 
V současnosti se dává přednost UV dezinfekci [3,27], která na rozdíl 
od chlorace nemá vedlejší účinky pro akvatický ekosystém vodního 
toku. Základním předpokladem pro efektivní použití UV technologie 
je dobrá separace suspendovaných částic před tímto stupněm čištění, 
protože suspendované NL výrazně snižují účinnost UV záření [27].

Hodnocení účinnosti objektů HDV na snížení látkového 
znečištění

Alternativní pohled koresponduje s aktuálním pohledem na hos-
podaření se srážkovými vodami v povodí. Vychází z předpokladu, že 
decentralizační opatření v povodí pro akumulaci, retenci, infiltraci 
dešťové vody 
a) sníží dešťový odtok, tzn. sníží vnos látkového znečištění do recipi-

entu snížením přepadlého objemu,
b) samotné objekty HDV disponují jistou účinností předčištění.

Scholes et al. [19] porovnal účinnost na zachycení specifických 
polutantů (NL, CHSK, BSK5, dusičnany, fosfáty a koliformní bakterie) 
pro 15 různých strukturálních opatření BMPs (Best Management Prac-
tices) v povodí. Výsledek je poměrně překvapivý a nevychází příliš 
pozitivně pro konveční opatření jako jsou DN, které se v hodnocení 
umístily až za opatřeními typu infiltrační nádrž, umělý mokřad, pro-
pustná dlažba či infiltrační příkop.

Závěry
Látkové znečištění z přepadů z OK je dnes považováno za význam-

né a jeho omezení musí být v budoucnu věnována náležitá pozornost. 
Současná znalost problematiky ukazuje, že běžné objekty OK, jejichž 
objem je nevýznamný vzhledem k procesům sedimentace a akumu-
lace, mají minimální schopnost předčištění vod přepadajících do 
recipientů, s ohledem na důležité složky znečištění, jako jsou jemné 
NL, CHSK, BSK5, živiny či TK. Důležitým poznatkem je, že účinnost 
konvečních opatření (např. DN) pro předčištění je velmi variabilní a je 
silně závislá na místních podmínkách a zatížení. Proto není prakticky 
možné uplatňovat obecný postup při návrhu těchto objektů. Novým 
pohledem je porovnávání účinnosti včetně opatření v povodích 
(objekty HDV) metodami Best Management Practices, které vedou 
k překvapujícím závěrům.

Poděkování: Tato práce vznikla za podpory Výzkumného záměru 
MŠMT ČR MSM 6840770002 a Grantové agentury ČR, projekt 
č. 103/07/P269. 
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This paper describes the potential of technologies for Combined 
Sewer Overflows (CSOs) treatment. Today the conventional mea-
sures  for reducing CSO pollutant  load are well known, however 
the stochastic behavior of rainfall and the uncertainties in land use 
development as well as the limited knowledge on efficiency of CSO 
treatment yield the most difficult condition for design. Therefore, 

special attention should be paid to efficiency and cost-effectiveness 
of applied measures. The author tries to bring the integrated view 
of present knowledge on CSO treatment measures especially con-
sidering the current demands outgoing from the implementation of 
EU Framework Directive (WFD).
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Hydraulické okruhy 
laboratoře Ústavu vodních 
staveb Fakulty stavební 
VUT v Brně
Michal Žoužela
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– hydraulika

Souhrn
V posledních  šesti  letech  bylo  do  technologického  vybavení 

laboratoře Ústavu vodních staveb investováno z prostředků Vyso-
kého učení technického (VUT) v Brně přes 22,5 mil. Kč. Jednalo se 
o výstavby nových hydraulických okruhů nebo o jejich výrazné 
inovace. Tyto okruhy jsou využívány v oblasti hydraulického a aero-
dynamického modelování proudění v částech zmenšených hydro-
technických objektů. V současné době  laboratoř využívá celkem 
pět hlavních hydraulických okruhů situovaných ve dvou budovách 
areálu fakulty. V následujícím příspěvku je předložen popis těchto 
hydraulických okruhů.

1.  Úvod
Výsledky činnosti pracovníků Laboratoře vodohospodářského 

výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební (FAST) VUT 
v Brně jsou mimo jiné závislé na profesionálním zázemí, které je 
tvořeno technologickým vybavením laboratoře.

Laboratoř Ústavu vodních staveb pro svoji činnost využívá celkem 
pět na sobě vzájemně nezávislých hydraulických okruhů. Každý 
z těchto okruhů umístěných v budovách B a F areálu fakulty je využí-
ván pro specifické účely vyplývající z požadavků výuky, základního 
nebo aplikovaného výzkumu.

V posledních letech za pomoci investičních prostředků FAST 
nebo dotací z prostředků VUT v Brně byla převážná část zmíněných 
hydraulických okruhů z hlediska technického vybavení, měření 
a regulace zmodernizována na úroveň světových laboratoří. V roce 
2003 byl vybudován hydraulický okruh v budově F. V roce 2007 byl 
v téže budově instalován systém měření velmi malých průtoků, v roce 
2008 proběhla inovace zařízení pro detekci a vznik deformace zemin. 
Ve stejném roce došlo k inovaci čerpací stanice (ČS) hydraulického 
okruhu, který byl založen zakladatelem laboratoře prof. Antonínem 
Smrčkem ve 20. letech minulého století. V roce 2009 byla na dalším 
z hydraulických okruhů provedena modernizace. 

Po všech uvedených inovacích a modernizacích hydraulických 
okruhů jsou příslušné čerpací agregáty ovládány měniči frekvence 
s možností zásahu za pomoci parametrizačních panelů, dotykových 
displejů, PC, vzdálených počítačů či jejich vzájemné kombinace. 
V mnoha případech je průtok jednotlivými systémy řízen pomocí PID 
(proporcionální-integrační-derivační) regulace, což umožňuje u někte-
rých okruhů i řízenou simulaci pozvolně se měnícího průtoku.

Následující příspěvek přináší komplexní přehled technických 
možností všech pěti hydraulických okruhů LVV. Pro rychlejší orien-
taci čtenáře, byť interně jsou jednotlivé okruhy nazývány jinak, jsou 
popisované hydraulické okruhy očíslovány od jedné do pěti. Pořadí 
sleduje i dobu jejich vzniku či jejich výrazné rekonstrukce.

V závěru příspěvku jsou krátce zmíněny i další okruhy včetně 
aerodynamických, kterými je LVV též vybavena.

Při sestavování příspěvku bylo použito literatury, která je uvedena 
v kapitole 4. Velké díky patří všem pracovníkům LVV, kteří přispěli 
svými radami, zkušenostmi a vzpomínkami.

Příspěvek byl recenzován prof. Ing. Jan Šulcem, CSc., vedoucím 
Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. (Poznámka redakce: Článek 
byl navíc recenzován nezávislým recenzentem navrženým redakční 
radou).

2.  Přehled technologického vybavení laboratoře
Jak bylo zmíněno v úvodu příspěvku, nachází se technologické 

vybavení LVV ve dvou budovách areálu FAST. V budově s označením 

B se nacházejí první tři hydraulické okruhy, v budově s označením F 
pak okruh č. 4 a č. 5. Jednotlivě se zaměříme vždy na celkovou kon-
cepci popisovaného hydraulického okruhu, jeho ČS a na možnosti 
měření a regulace (MaR) neelektrických veličin. Součástí popisu bude 
vždy i přehled technických možností jednotlivých měrných tratí, které 
jsou odpovídajícím hydraulickým okruhem napájeny.

2.1  Hydraulický okruh č. 1
Jedná se o nejstarší hydraulický okruh LVV, který byl vybudován 

a zprovozněn během první světové války, přesněji v lednu roku 1917. 
O prosazení zřízení vodohospodářské laboratoře a následně její stavbu 
se zasloužil především prof. Antonín Smrček se svým kolektivem. 
Vznikla tak první laboratoř pro hydrauliku s „volnou hladinou“ 
v zemích rakousko-uherské monarchie. Od uvedeného data nebyl 
hydraulický okruh výrazně inovován (obr. 1). Vzhledem k častějším 
technickým výpadkům některých prvků ČS za poslední období jejího 
provozu, bylo v roce 2006 rozhodnuto o její výraznější rekonstrukci. 
V roce 2008 tak byly na ni z Rozvojového projektu VUT v Brně získány 
příslušné finanční prostředky ve výši 2,2 mil. Kč.

Hydraulický okruh v současném provedení sestává z podzemního 
zásobníku vody o objemu až 45 m3, ČS a tří hydraulických měrných 
žlabů, jejichž parametry jsou patrné z tab. 1. Z hlediska nátoku vody 
do měrných tratí (žlabů) je dodržena pro všechny jedna společná kon-
cepce, kdy jsou před jejich nátoky situovány nádrže s měrnými přelivy 
Thomsonova typu. ČS je vybavena i tlakovým rezervním výstupem 
pro připojení volně stojícího modelu. Ten je omezen velikostí prosto-
ru, jehož půdorysné rozměry jsou patrné z tab. 1. Inovovanou ČS lze 
z technologického pohledu rozdělit na část strojně-technologickou 
a část elektro-technologickou.

Strojně-technologická část ČS zahrnuje dvě ponorná odstředivá 
čerpadla značky Flygt (instalovaná do původní čerpací jímky), dále 
nerezová potrubí v průměrech od DN 150 do DN 300, s šesti klapko-
vými uzávěry a indukčním průtokoměrem instalovaným na rezervní 
měrné trati. Vedení rozvodných potrubí spolu s polohou uzavíracích 
klapek je řešeno s ohledem na možnost současného nezávislého pro-
vozu více měrných tratí.

Elektro-technologickou část inovované ČS je z technického hledis-
ka možné rozdělit na systém kabelových tras elektrické energie (EE), 
kabelů MaR a na vlastní řídicí a vizualizační systém. Ten je instalo-
ván ve dvou polích skříňového rozvaděče, ve kterém jsou umístěny 
i měniče frekvence ponorných čerpadel s příslušenstvím. Řídicí 
systém od firmy B&R, který je součástí vizualizačního dotykového 
10" panelu, slouží ke kompletnímu řízení, monitoringu i archivaci 
všech neelektrických provozních veličin, celkem je jich systémem 
registrováno 17. 

Inovace zajistila nezávislý provoz i dvou měrných tratí současně, 
kdy každou z nich je možné jedním z čerpadel zásobovat maximálním 
čerpaným množstvím cca 75 l.s-1. Při provozu pouze jedné měrné trati 
lze dosáhnout maximální kapacity ČS ve smyslu tab. 1. K ovládání 
řídicího systému ČS je možné použít zmíněný 10" dotykový displej. 
Ovládání okruhu je realizovatelné i ze vzdáleného počítače. 

2.2  Hydraulický okruh č. 2
Tento hydraulický okruh je situován v bývalém nezastřešeném 

dvorním traktu budovy B areálu fakulty, který byl pravděpodobně 

Obr. 1. Protiproudní pohled na model koryta vodního toku ve žlabu 
šířky 3,5 m, vlevo nátok do žlabu šířky 1,0 m
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Typ tratě
Šířka
[m]

Účinná 
délka1

[m]

Max. 
průtok
[l.s-1]

Popis konstrukce žlabu Obvyklé použití

Žlab 3,5 18 160
Nesklopný, neprůhledné 
stěny, betonová kon-
strukce

Říční modely, MVE, 
jezové konstrukce

Žlab 1,0 12 160
Nesklopný, prosklené stě-
ny, ocelová konstrukce

Modely hydrotechnic-
kých staveb, metrologic-
ká činnost

Žlab 1,0 5 100
Nesklopný, prosklené stě-
ny, ocelová konstrukce

Modely hydrotechnic-
kých staveb

Rezervní 
prostor

2,5 15 190
Připojovací příruba 
DN 200

Říční modely, modely 
hydrotechnických staveb 

1 Jedná se o délku využitelnou pro vlastní realizaci výzkumných prací. Není v ní zahrnuta délka pro primární 
uklidnění přitékajícího proudu a délka odtokové části žlabu. Vlastní konstrukce žlabu je tedy delší.

2 Jedná se o protiproudní sklon.

Tab. 1. Přehled parametrů měrných tratí hydraulického okruhu č. 1

Typ tratě
Šířka
[m]

Účinná 
délka
[m]

Max. 
průtok
[l.s-1]

Popis konstrukce žlabu Obvyklé použití

Žlab 1,0 6 160
Nesklopný, výšky 1,5 m, 
jedna stěna průhledná, 
ocelová konstrukce

Stabilita zemních 
a kamenitých hrází 
a jejich přelivů

Žlab 1,0 6 65
Sklopný do +9 %, 
prosklené stěny, ocelová 
konstrukce

Výuková činnost, modely 
hydrotechnických staveb

Žlab 0,5 4 80
Sklopný od –22% až do 
+20 % , stěny průhledné, 
ocelová konstrukce

Modely hydrotechnic-
kých staveb

Výuková - - 15
Celkem 3 funkční hydraulické modely – Reynoldsův 
pokus, ztráty mechanické energie, výtok otvorem

Tab. 2. Přehled parametrů měrných tratí hydraulického okruhu č. 2

Typ tratě
Šířka
[m]

Účinná 
délka
[m]

Max. 
průtok
[l.s-1]

Popis konstrukce žlabu Obvyklé použití

Žlab 2,5 13 220

Sklopný do +8 %, 
prosklené stěny, ocelová 
konstrukce

Modely hydrotechnic-
kých staveb, hydrodyna-
mické účinky proudu na 
plavidla, šíření povrcho-
vých vln v zátopovém 
území

Žlab 0,4 10 40
Sklopný od –1,2 % až do 
+4,6 %, stěny průhledné, 
ocelová konstrukce

Modely hydrotechnic-
kých staveb, metrologická 
činnost

Vnitřní 
prostor

2,3 13 140
Připojovací příruba 
DN 250

Modely hydrotechnic-
kých staveb

Venkovní 
prostor

5 11 230
Připojovací příruba 
DN 300

Modely hydrotechnic-
kých staveb  

Tab. 3. Přehled parametrů měrných tratí hydraulického okruhu č. 4

na vodohospodářskou laboratoř přeměněn 
v období kolem druhé světové války. Následně 
pak při rekonstrukci budovy B v roce 1998 byl 
okruh koncepčně, z hlediska strojně-technolo-
gického, upraven do současné podoby. V roce 
2009 došlo k jeho inovaci z hlediska ovládání 
a vizualizace parametrů ČS. 

Okruh byl a v současné době je určen 
především pro výukovou činnost ve všech 
stupních studijního programu FAST. Vedle 
tohoto primárního významu je část jeho měr-
ných tratí využívána i pro potřeby základního 
(národní a mezinárodní projekty) a apliko-
vaného výzkumu v rámci spolupráce s praxí. 

Hydraulický okruh je opět založen na 
cirkulačním principu. Pomocí čerpadel je 
voda z podzemní zásobní akumulační nádrže 
objemu 30 m3 čerpána ocelolitinovým potru-
bím do celkem čtyř měrných tratí. Přehled 
napájených hydraulických měrných tratí je 
uveden v tab.  2. Současně je rozvod vody 
uzpůsoben tak, že na třech jeho místech jsou 
realizovány odbočky, na které je možné se 
v případě potřeby operativně připojit. Tato 
odbočení se užívají zpravidla pro napájení 
větších modelů, které lze umístit a provozovat 
na volné ploše zkušebny. 

Vlastní ČS je vybavena celkem čtyřmi čer-
padly značky Zenit odstředivého typu, z nichž 
jsou dvě „malá“ o kapacitě 2 x 12 l.s-1 a dvě 
„velká“ s kapacitou 2 x 95 l.s-1.

Elektro-technologická část ČS hydraulické-
ho okruhu je řešena velmi podobným způso-
bem jako v případě ČS okruhu č. 1. Veškeré 
elektro prvky jsou instalovány ve skříňovém 
rozvaděči, kde jsou umístěny i dva měniče 
frekvence a vlastní řídicí systém, který je 
v tomto případě integrován do 6" vizualizač-
ního dotykového panelu firmy B&R, jehož plo-
cha je zobrazitelná i na vzdáleném počítači.

2.3  Hydraulický okruh č. 3
Hydraulický okruh č. 3 se nachází v hale 

budovy B. Technologické zázemí tohoto okru-
hu vzniklo při rekonstrukci budovy B v roce 
1998. Okruh je opět založen na cirkulačním 
principu. V tomto případě je použito mono-
blokového horizontálního čerpadla značky 
Calpeda osazeného v suché jímce. Příkon 
motoru čerpadla je 18,5 kW, což umožňuje 
dosáhnout při maximálních otáčkách průtok až 
120 l.s-1. Výtlak z čerpadla je opatřen prostorově 
přizpůsobitelným rozbočovacím kusem s cel-
kem třemi uzávěry tak, aby na ně bylo možné 
připojit libovolné modely. Ty lze situovat na 
ploše (7 x 6) m.

Jednou z výhod tohoto okruhu je celkově malý objem vody v něm 
(2,5 m3), který umožňuje dávkování relativně malého počtu drahých 
odrazných částic, jejichž přítomnost ve vodě je třeba v případech 
využití některých bezkontaktních optoelektronických metod (PIV 
– rovinná laserová anemometrie).

Hydraulické modely, které byly v této hale budovy B doposud 
zkoušeny, byly zaměřeny především na zkoumání vývoje proudění 
v kanálech pravoúhlých a kruhových průřezů při proudění tlakovém 
či s volnou hladinou. Důležitým faktorem pro tato měření je samozřej-
mě i požadavek na regulaci a časovou stabilitu průtoku. Tyto funkce 
zajišťuje měnič frekvence instalovaný ve skříňovém rozvaděči, který 
je ovládán parametrizačním panelem. 

2.4  Hydraulický okruh č. 4
Na podzim roku 1951 byly zahájeny práce na výstavbě výzkumného 

areálu vodohospodářského oboru pod přehradou v Brně–Kníničkách. 
Výzkum na hydraulických a aerodynamických modelech v tomto 
areálu probíhal až do roku 1999, kdy byl realizován přesun části 
pracovníků bývalého Ústavu vodohospodářského výzkumu do are-
álu FAST na ulici Veveří. Vzniká tak Laboratoř vodohospodářského 
výzkumu Ústavu vodních staveb. Tyto změny se dotkly i přesunu části 

technologického vybavení opouštěného areálu, ze kterého byly převe-
zeny sklopné žlaby šířek 2,5 m a 0,4 m. V roce 2003 tak byl zbudován 
největší hydraulický okruh LVV v budově F areálu fakulty. Celkové 
náklady na zbudování této zkušebny dosáhly 19 mil. Kč.

Stejně jako předešlé hydraulické okruhy je i tento založen na existen-
ci podzemní zásobní nádrže o objemu až 80 m3 vody. V prohloubené 
části podzemní nádrže je sací jímka se čtyřmi ponornými odstředivými 
čerpadly značky Flygt. Dvě malá o kapacitě 2 x 11 l.s-1 a dvě velká 
2 x 85 l.s-1. Koncepčně je možné hydraulický okruh provozovat dvěma 
způsoby – v gravitačním nebo tlakovém provozu. Gravitační přístup 
spočívá ve využití v nejvyšší části objektu situovaných nádrží, které 
jednoznačným způsobem zajistí velikost a stabilitu požadovaného 
průtoku. Systém tlakový je založen na přímém propojení výtlačných 
potrubí s přívody k jednotlivým měrným tratím. Voda je tak až k začát-
ku konkrétní měrné tratě dopravena pod tlakem. V tomto režimu lze 
dosáhnout maximálního průtoku až 230 l.s-1. Hlavní rozvody vody jsou 
realizovány v nerezovém provedení v průměrech DN 200 až DN 350. 
Potrubí je vystrojeno celkem 12 uzavíracími klapkami a 5 regulovatel-
nými šoupaty. K měření průtoku jsou užívány indukční průtokoměry, 
v gravitačním režimu je průtok stanoven měrným Thomsonovým 
přelivem.
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ČS hydraulického okruhu napájí celkem čtyři měrné tratě, jejichž 
popis je patrný z tab. 3. Vnitřní a venkovní prostory slouží pro výstav-
bu největších modelů, které není v rámci mezních podmínek modelo-
vatelnosti možné umístit do hydraulických měrných žlabů (obr. 2). 

Hydraulický okruh je kompletně ovládán elektro-technologickým 
vybavením, které sestává z kabelových rozvodů EE, kabelů MaR a ze 
skříňového rozvaděče o celkem čtyřech polích. V rozvaděči je vedle 
měničů frekvence umístěn i vlastní řídicí systém firmy SIEMENS 
Simatik S7 – 300, který je propojen s ovládacím a vizualizačním PC, 
jehož plochu lze zobrazit i na vzdáleném počítači. Ovládání labora-
toře je možné realizovat i ze dvou parametrizačních panelů. Systém 
registruje celkem asi 70 údajů elektro-technologických veličin, z nichž 
24 převážně neelektrického charakteru je s pravidelnou vzorkovací 
periodou 15 s archivováno. 

Regulace průtoku do jednotlivých měrných tratí je v automatickém 
režimu řízena PID regulátorem, přičemž dosažení požadovaného průto-
ku je očekávatelné v tlakovém provozu zpravidla do 1,5 min. Díky této 
„pružné“ regulaci sytému je možné stejně jako v případě hydraulického 
okruhu č. 1 simulovat pozvolně se měnící průtok. Systém umožňuje 
v tlakovém režimu napájení současně až tří měrných tratí. 

2.5 Hydraulický okruh č. 5
Pátým hydraulickým okruhem, který se nachází v jednom z traktů 

budovy F areálu fakulty, je systém určený pro experimentální část 
hydrauliky podzemních vod. Jedná se o relativně malý hydraulický 
okruh, který byl v roce 2008 podstatným způsobem inovován. Tento 
hydraulický okruh slouží pro vizualizaci jevů souvisejících s filtrač-
ními deformacemi materiálů (soudržných či nesoudržných) a pro 
stanovení jejich vybraných hydraulických charakteristik. Nejčastěji 
se jedná o stanovení součinitele hydraulické vodivosti zkoušeného 
materiálu. Nověji se též pracovníci LVV zabývají problematikou časové 
změny tohoto parametru při deformaci vnitřní struktury materiálu či 
proudění v nenasycené zóně.

Hydraulický systém se skládá ze zásobní nádrže vody, horní polo-
hovatelné gravitační nádrže, dvou čerpadel, lavice s testovacími válci 
a ostatního nutného zařízení, které je třeba pro řízení a vyhodnocení 
prováděných experimentů. Systém lze provozovat ve dvou režimech 
– v režimu gravitačním a tlakovém. V případě gravitačního režimu je 
voda vyčerpána do výškově polohovatelné horní gravitační nádrže, 
odkud je pak dopravena k vlastnímu zkoušenému vzorku materiálu. 
V případě, že jsou při experimentu požadovány tlaky vyšší, je nutné 
systém provozovat v režimu tlakovém. V tomto případě lze dosáhnout 
přetlaku až 60 m v. sl. za průtoků prakticky od 0 l.s-1 až k 3,3 l.s-1.

2.6  Ostatní okruhy LVV
Pracovníci laboratoře ke své činnosti používají i další okruhy mobil-

ního charakteru, o nichž bude vhodné se v předkládaném příspěvku 
zmínit. Jedná se především o hydraulický okruh pro kalibraci vodo-
měrných vrtulí a o dva okruhy pro aerodynamické modelování.

U hydraulického okruhu je pro kalibraci vodoměrných vrtulí 
metrologická návaznost na etalon rychlosti proudu dosahována za 
použití laserového dopplerovského anemometru. V okruhu je možné 
dosáhnout kalibračních rychlostí prakticky od nulové hodnoty až 
do 1,6 m.s-1, s možností regulace teploty vody v rozsahu od 2 °C do 
50 °C. Okruh se používá v oblasti základního výzkumu stanovení 
přesnosti měření průtoku při užití vodoměrných vrtulí. Současně 

slouží ke kontrole charakteristik vodoměrných vrtulí, které jsou uží-
vány k úřednímu měření průtoku v rámci autorizace LVV udělené 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
V rámci metrologického systému ČR je trať užívána i v procesu mezi-
laboratorního porovnávání akreditovaných kalibračních laboratoří 
vodoměrných vrtulí.

Před rokem 1965 – z iniciativy doc. Skaličky a jeho spolupracov-
níků – byly v rámci vodohospodářských kateder zahájeny práce na 
využívání aerodynamického modelování proudění uvnitř hydrotechnic-
kých objektů. Tyto metody byly později značným způsobem rozšířeny, 
posuzování energetické účinnosti hydraulických a zátěžových charak-
teristik funkčních celků hydrotechnických objektů, zejména s tlakovým 
režimem proudění, se stalo běžnou a spolehlivou metodou.

K těmto účelům lze využít především aerodynamickou trať, která 
se rozkládá na ploše (9 x 2) m. Hlavním prvkem trati je vzduchové 
turbodmychadlo o maximálním průtoku 0,6 m3.s-1 a výkonu 5,5 kW. 
Průtok je měřen clonou při odpovídající teplotní, vlhkostní a tlakové 
kompenzaci, v souladu s normou. 

Pod vedením prof. Daňka v roce 1989 byl dokončen stavebnicový 
aerodynamický tunel, který byl koncipován pro výzkum dynamického 
zatížení povrchů konstrukcí a objektů obtékaných větrem. Velikost 
měřicího prostoru modelu je proměnná, přičemž maximální rozměr 
šířkový je 0,6 m, výškový 0,45 m. Při této konfiguraci a použitém 
důlním axiálním ventilátoru s průtokem až 5 m3.s-1 vzduchu je možné 
dosáhnout rychlostí 18 m.s-1. Při zmenšení měrného prostoru před-
řazením konfuzorového prvku lze dosáhnout rychlostí až 80 m.s-1. 
Tunel je vybaven šestikomponentními dynamickými váhami, které 
jsou schopné automatizovaného měření sil a momentů, s vzorkovací 
frekvencí do 200 Hz.

Pro úplnost dodejme, že pracoviště LVV je vybaveno několika dal-
šími samostatnými funkčními modely, které slouží pro vizualizaci 
proudění vody na hydrotechnických stavbách a jsou užívány pro 
potřeby výuky či prezentace činnosti a výsledků LVV. 

3.  Závěr
V příspěvku je popsáno celkem pět hlavních hydraulických okruhů, 

které jsou situovány ve dvou budovách Fakulty stavební. Všechny 
hydraulické okruhy, respektive jejich čerpací stanice, jsou ovládány 
moderními technologickými prvky, které jsou srovnatelné s vybave-
ním světových laboratoří.

Realizace těchto hydraulických okruhů, respektive jejich inovace 
v posledních letech, by nebyla možná bez finanční podpory Fakulty 
stavební a VUT v Brně. Důležitým faktorem při rozhodování o směru 
rozvoje technologického vybavení laboratoře jsou i konkrétní požadav-
ky na základní a především aplikovaný výzkum. Mezi hlavní zákazní-
ky laboratoře z aplikační sféry patří podniky správ jednotlivých povodí 
ČR a řada subjektů podnikajících v oboru vodního hospodářství 
a energetiky. Tato spolupráce se zpětně promítá do kvality výuky na 
fakultě a vedle teoretického potenciálu přináší studentům i ukázku 
konkrétních praktických aplikací.

Do budoucna je již plánováno několik dalších úprav stávajících hyd-
raulických okruhů, které by měly rozšířit především nabídku možností 
laboratorního výzkumu a zkvalitnění služeb pro naše zákazníky. 
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During last 6 years, about 22.5 million Kč (c. 0.82 million EUR) 

from funds of Faculty of Civil Engineering or from funds of Brno 
University of Technology has been  invested  in  the  technological 
instrumentation of the laboratory of Institute of Water Structures. 

New hydraulic circles or an innovation of old ones are the techno-
logical instrumentation. These circles are used in fields of hydraulic 
and aerodynamic modelling of hydrotechnical structures on their 
scaled models. There are totally five main hydraulic circles in our 
laboratories situated in two buildings of our faculty. The paper is 
dealing with detailed description of the hydraulic circles.

Veletrh Watenvi 2010 
skončil. Jaký bude ten 
následující? 

Foto Zdeněk Hladík, HUBER CS
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Zkušenosti s používáním 
kompaktního přetlakového 
infiltrometru
Zbyněk Kulhavý, Tomáš Kvítek

Klíčová slova
jednoválcový infiltrometr – polní měření – infiltrace výtopou – vsako-
vací schopnost – rychlost infiltrace – kumulativní infiltrace

Souhrn
Experimentální terénní stanovení průběhu infiltrace výtopou na 

zemědělských i lesních půdách přístrojem s patentovou ochranou 
CZ300463  jsou zhodnocena s ohledem na efektivitu polního prů-
zkumu a minimalizaci nákladů při dostatečné  reprezentativnosti 
dosažených výsledků:  Infiltrometr poskytuje podklad pro  zhod-
nocení a parametrizaci  infiltrační schopnosti půd při zohlednění 
aktuálního  stavu povrchu a svrchních vrstev,  struktury půdních 
pórů a jejich momentálního zaplnění vodou, vlivu půdního edafonu 
(flóry i fauny), vrstevnatosti profilu a dalších vlivů. Inovace výto-
pového (přetlakového) infiltrometru zvyšují variantnost podmínek 
měření a poskytují komfort obsluhy přístroje. Provedená měření jsou 
v příspěvku zhodnocena.

Úvod
Průběh potenciální intenzity infiltrace v čase je nejčastěji cha-

rakterizován vsakovací křivkou. V polních podmínkách se časová 
závislost rychlosti infiltrace, resp. kumulativní infiltrace měří infil-
trační zkouškou, která po vyhodnocení poskytuje jednu z hlavních 
charakteristik pro provádění hydrologických a vodohospodářských 
studií. Nejjednodušší výtopovou metodou (h > 0) je použití dvou 
soustředných válců. Měření je jednoduché, avšak pracné a časové 
náročné. Heterogenita půd vyžaduje provádět zkoušku na přiměřeně 
velké infiltrační ploše s úměrně větší spotřebou vody. Naopak plošně 
menší výtopové infiltrační pokusy pak mohou ze stejných důvodů 
vykazovat velkou variabilitu měřených výsledků a vyžadují provádět 
větší počet opakování [2]. Takto získané výsledky popisují efektivní 
infiltraci, zahrnující všechny složky transportu a akumulace vody 
v půdě (tedy včetně vlivu makropórů a preferenčních cest), na rozdíl 
např. od tenzních infiltrometrů [3] či diskových permeametrů [4], kdy 
jsou některé transportní cesty záměrně eliminovány (h < 0). V praxi 
je účelné obě metody (h<0 resp. h>0) vhodně kombinovat.

Konstrukční úpravy přetlakového infiltrometru byly testovány při 
polních měřeních na lesních i zemědělských půdách. Infiltrometr je 
patentově chráněn dokumentem ÚPV: CZ300463. Podstata přetlako-

vého infiltrometru podle technického řešení spočívá v tom, že úbytek 
vody je v krátkých časových intervalech měřen přesným kapacitním 
hladinovým čidlem a automaticky jsou tato naměřená data o poklesu 
hladiny ukládána záznamovou jednotkou.

Materiál a metody
Prováděná měření byla součástí hydropedologického průzkumu 

zájmových experimentálních lokalit VÚMOP, v.v.i. Měření výtopo-
vým infiltrometrem bylo prováděno minimálně ve třech opaková-
ních pro několik úrovní: infiltrace na povrchu, infiltrace v úrovních 
typických půdních horizontů. Zpravidla trojice infiltrometrů byla 
instalována v jedné úrovni/horizontu v řadě vedle sebe, vzájemně 
byly vzdálené 30–50 cm. Zkouška byla zahajována současně (ote-
vřením ventilů v rozmezí několika vteřin). K ukončení zkoušky bylo 
přistoupeno nejméně po 2 provozních hodinách a potom při splnění 
podmínky, že tři po sobě jdoucí poklesy úrovně hladiny v zásobní 
nádrži za stejný časový úsek se přibližně rovnají. Jednotlivá měření 
netrvala déle než cca 4 hodiny i při nesplnění druhé z podmínek. 
Hydraulické podmínky infiltrace jsou nastavovány výškou výtopy, 
prakticky to znamená výškou dolní úrovně zavzdušňovací trubičky. 
Tu je možní volit v rozmezí cca 20–100 mm. Realizována byla také 
měření na velmi propustných půdách, kdy bylo potřebné jednou či 
několikrát doplňovat vodu v zásobní nádrži, čímž bylo kontinuální 
měření na 1–3 minuty přerušeno. Pokud se kumulativní infiltrace 
současně prováděných měření vzájemně lišila o méně jak 25%, nebyla 
zkouška opakována. K odečtu kumulativní infiltrace v terénu slouží 
buď vizuální kontrola změny úrovně vody v zásobní plexisklové 
nádrži za dobu zkoušky, nebo je vyhodnoceno čtení dataloggeru. Při 
nesplněné podmínce se provádí další jedno i několik měření. Následné 
zpracování měřených dat představuje: zahrnutí kalibračního vzorce 
čidel pro stanovení přesné výšky hladiny vody, korekci na teplotu 
vody, stanovení počátečního objemu vody nad půdním povrchem při 
zahájení infiltrace odečtením z grafu a aproximaci měřených křivek 
rychlosti infiltrace, například nejčastěji podle empirických vzorců 
Philipa, Kostjakova, Gardnera [1]. Tyto práce jsou prováděny v tabul-
kovém kalkulátoru Excel.

Pro účely příspěvku je hodnocena časová a pracovní náročnost 
instalace přístroje v terénu a efektivita práce pro dosažení potřebného 
počtu opakování měření. Jsou diskutovány limity využití přístroje 
a operativnost při práci v terénu (váha přístroje, manipulovatelnost 
v terénu, potřebné množství vody a další).

Výsledky a diskuse
Limity použitelnosti přístroje jsou dány především velikostí zásob-

ního objemu nádrže. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení základní 
varianty, kdy světlost plexisklové nádrže odpovídá průměru vyme-
zovacího prstence pro zaražení do půdy (viz obr. 1), je limitující 
maximální hodnota kumulativní infiltrace cca 280–300 mm. Hod-
nota v sobě již zahrnuje objem, potřebný pro zaplnění prostoru nad 
povrchem půdy. Výborně se infiltrometr uplatní při měření půd se 

Obr. 1 (vlevo). Schéma a proporce funkčních částí infiltrometru

Obr. 2 (uprostřed). Průběh poklesu hladiny vody v zásobní nádrži při počátku měření 
(pro vyjádření objemu prostoru nad povrchem půdy) [měření Brodce, III.2010]

Obr. 3 (vpravo). Měření přístrojem v terénu
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střední až velmi malou rychlostí infiltrace. Konkrétním podmínkám 
je vhodné přizpůsobit dobu trvání zkoušky i nastavení výšky výtopy. 
Infiltrometr se méně hodí pro půdy s vysokou infiltrační schopností 
(lehké půdy nebo půdy s významnými preferenčními cestami). Pokud 
je přesto měření potřeba provést, musí být včas, ještě před vyčerpá-
ním zásobního prostoru, objem vody doplněn. Po doplnění vody (při 
uzavřeném ventilu) jsou tlakové poměry v nádrži rychle vyrovnány 
a proces infiltrace dále pokračuje. Přístroj však v takových podmín-
kách vyžaduje průběžnou kontrolu a obsluhu.

Díky konstrukčnímu řešení se infiltrometr vyznačuje robustností 
a spolehlivostí při práci v terénu. Je odolný proti dešti. Varianta 
s plexisklovým tělem zásobní nádrže umožňuje snadnou kontrolu 
funkce pozorováním vzduchových bublin, signalizujících funkčnost 
Mariottovy láhve.

Příprava přístroje před zkouškou reprezentuje vedle běžné údržby 
zejména nastavení dataloggeru (interval záznamu, aktuální čas). Insta-
lace přístrojů na místě měření trvá cca 10 min/přístroj a obnáší: výběr 
místa a urovnání terénu/horizontu, zaražení vymezovacího prstence 
s břitem do půdy pomocí zarážecího přípravku, připevnění zásobní 
nádrže, její naplnění vodou, uzavření uzávěrů a nastavení přetlakové 
výšky vůči testovanému povrchu půdy. Efektivita prací a standard-
nost podmínek instalace byla zlepšena konstrukčními úpravami 
infiltrometru. Měření se zahajuje spuštěním dataloggeru a otevřením 
průtokového ventilu. Objem vody, využitý k zaplnění prostoru mezi 
povrchem půdy a přírubou infiltrometru, je odečten z měřených dat 
na začátku pokusu (viz obr. 2). Vlastní měření nevyžaduje zásah obslu-
hy a umožňuje provádět souběžně další etapy terénního průzkumu. 
U půd s menší či velmi nízkou intenzitou infiltrace může zkouška 
trvat libovolnou dobu, neboť nedochází k výparu ani jiným ztrátám 
vody v přístroji. Kritériem je vypotřebování zásobní náplně vody 
v nádrži, resp. dosažení dolní měřené úrovně hladiny.

Závěr
Popsaný typ přetlakového infiltrometru (obr. 3) je vhodný zejména 

svým konstrukčním řešením a provozními parametry k rutinním 
přesným polním měřením infiltrace výtopou. Modulární řešení umož-
ňuje přizpůsobit parametry infiltrometru konkrétním požadavkům 
(průtočná plocha půdního vzorku, připojení přístroje do měřicích 
sestav či k jiným typům dataloggerů). V průběhu měření přístroj 
nevyžaduje obsluhu, současně lze měřit na několika přístrojích a snížit 
tak časovou náročnost polních prací. Během instalace a měření nedo-
chází ke ztrátám vody, minimalizuje se tak její potřeba. Souprava 
tří kusů infiltrometrů včetně příslušenství je skladná pro přepravu 
v osobním automobilu i pro přenesení na místo měření i ve velmi 
členitém terénu. 

Poděkování: Měření byla prováděna v rámci řešení několika výzkum-
ných projektů. Další zpřesnění podmínek uplatnění infiltrometru 

a souhrnné vyhodnocení výsledků bylo provedeno v rámci řešení 
výzkumného záměru VÚMOP v.v.i., evid.č. MZE0002704902.
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Experience in the use of compact pressure infiltrometer 
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We evaluated the measurement results of the infiltration apparatus 
with patent protection CZ300463 in this task; infiltrometer is suitable 
for experimental off-road assessment of  the  infiltration processes 
on agricultural and forest soils. Efficiency of the field research, cost 
minimization and sufficiently representative results were observed 
during the evaluation. From the evaluation is evident that: Infiltrom-
eter provides the basis for the estimation and parameterization of soil 
infiltration capacity, taking into account the current status of surface 
and upper layers, soil pore structures and their momentary filling with 
water, the influence of soil edaphon (flora and fauna), profile bedding 
and other effects. Innovations of pressure infiltrometer increase vari-
ability of measurement conditions and provide comfort of handling 
equipment. The measurements are evaluated in the paper.

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

INOVACE v oblasti úpravy odpadních 
průmyslových vod a zpracování kalů 

Ve čtvrtek 27. 5. 2010 proběhl v rámci WATENVI seminář, který 
pořádalo MPO ve spolupráci s CzWA. Cílem bylo seznámit odborníky 
formou krátkých představení s novými technologiemi a jejich možnost-
mi. Původně se měli účastnit jen aktivní účastníci výstavy, postupně 
však byli přibráni přes MPO i další bez přímého souhlasu CzWA, např. 
Ecofluid Group, která získala pro svou technologii peníze na nějaký 
vývojový projekt přes MPO. Je sice pravdou, že ne všichni pochopili, 
co bylo předmětem akce – prezentace zajímavé technologie a možnosti 
jejího využití v průmyslu, příp. jiné prospěšnosti v této oblasti, a pre-
zentovali hlavně svou firmu, výrobky a konkurenční snahy. Naštěstí 
však většina pochopila, co se od nich očekává, a tak se člověk během 
jednoho odpoledne mohl seznámit s řadou zajímavých technologií 
nebo i přímo s úplnými novinkami. Mezi ty zajímavé patřily určitě další 
zkušenosti z používání membrán, ať už při řešení klasických odpadních 
vod, tak i při řešení skládkových vod (ASIO, STROJMETAL Kamenice, 
VWS MEMSEP), kontinuální filtrace (Envites), nosiče biomasy (VWS 
MEMSEP), senzory (Enders Hauser) a lentilky na snižování obsahu 
dusíku (LentiKaťs). Mezi úplné novinky patřila technologie NAGGIS 
– nanoželezo při čištění vod od H+A ECO. Škoda jen, že byla docela 
nízká návštěva – myslím, že některé novinky si zaslouží mnohem větší 
pozornost, určitě o nich ještě uslyšíme.

Karel Plotěný, CZWA
plotenyk@asio.cz

Akademie veřejné správy o.p.s.
Vzdělávací středisko Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1

Aktualizační seminář k velké novele 
vodního zákona

• Změny kompetencí vodoprávních úřadů
• Změny v nakládání s vodami
• Změny práv a povinností vlastníků vodních děl a správ-
ců vodních toků

• Změny v oblasti přestupků a správních deliktů

Datum konání: 9. 9. 2010, 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: vzdělávací středisko AVS, Uhelný trh 4, Praha 1

Lektor a garant semináře: JUDr. J. Nietscheová
Přihlášky: www.akademie-avs.cz/semináře

Cena: 1650,- včetně DPH
Kontaktní osoba: 

PhDr. Jana Soukupová, tel.: 724 054 504, 222 241 022, 
e-mail: soukupova@akademie-avs.cz
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Odstraňování dřeva z koryt je často stereotypem 
minulosti (diskuse ke článku Výskyt dřevní hmoty 
v korytech vodních toků České republiky autorů Zdeňka 
Máčky a Lukáše Krejčího)

Dřevní hmotu v korytech vodních toků 
můžeme vnímat jako poměrně nový prvek naší 
krajiny. Pro většinu veřejnosti je stále představa 
akumulací naplaveného dřeva a vyvrácených 
stromů v korytě spojena s pocitem nebezpečí a zanedbané údržby 
[1]. Tkví to nepochybně ve staleté kultivaci vodních toků minulosti. 
Tehdejší důvody pro čistá koryta byly ovšem jiné než dnes. Vodní toky 
sloužily pro plavení dřeva a zboží a odváděly vodu ze zamokřených 
nivních pozemků. Staré stromy, které by se mohly stát zdrojem dřevní 
hmoty v korytě, se podél vodotečí pravděpodobně nevyskytovaly, 
protože ruka místního hospodáře jim prostě nedala vyrůst. Oproti 
tomu dnešní stav řady menších a středních toků je výsledkem něko-
lika desetiletí vývoje na okraji hospodářských zájmů společnosti. 
Pozemky ve vlhkých nivních polohách již nejsou zemědělsky atrak-
tivní a spontánně zarůstají dřevinami. Okolí řady vodních toků tak 
dnes představuje příklad „nové divočiny“ [2], kde se kulturní krajina 
samovolně proměnila v přírodní prostředí. Probíhá zde přirozená 
sukcese a vzniklé lužní biotopy mohou mít velkou přírodní hodnotu. 
Množství dřevní hmoty v takových vodních tocích pomalu narůstá 
a zdá se, že to nikomu ani nemusí vadit. Jediným závažným důvodem 
pro jeho odstraňování je dnes totiž protipovodňová ochrana. Dřevo by 
tak bez zásahu mohlo být ponecháváno teoreticky všude, kde nehrozí 
povodňové škody.

Bohužel, vodní zákon a související legislativa, která upravuje údrž-
bu vodních toků, neodrážejí současné potřeby užívání vodních toků 
a stav poznání vodních ekosystémů. Požadavek na odstraňování tzv. 
závažných závad v korytě a udržování průtočnosti je stanoven obecně 
pro všechny vodní toky. V praxi je pak obtížné tolerovat výskyt dřevní 

hmoty v konkrétních úsecích vodního toku (tzv. selektivní manage-
ment), když toto jednání může být lehce napadnutelné (ze strany 
veřejnosti, obcí atd.). Domnívám se, že do budoucna je potřebná změ-

na této části legislativy. Údržba vodních toků 
by měla především zajišťovat nezbytnou míru 
protipovodňové ochrany a užívání vodního 
toku v dané lokalitě. Správce vodního toku 
by měl mít lepší možnost učinit odpovědná 
rozhodnutí ve věci správy konkrétních úseků 

vodních toků. Právní úprava by mu měla dávat jasnější pravomoc 
spravovat vodní toky diferencovaně s ohledem na místní okolnosti 
a odborné uvážení. 

Domnívám se, že spíše než udržení průtočnosti (vždy a všude) má 
smysl udržovat vodní toky ve stavu, který nezhoršuje nepříznivé účin-
ky povodní a zabezpečuje užívání vodního toku v dané lokalitě [3,4].

Odkazy v textu:
[1] Piégay, H., Gregory, K. J., Bondarev, V., Chin, A., Dahlstrom, N., Elosegi, A., Gre-

gory, S. V., Joshi, V., Mutz, M., Rinaldi, M., Wyzga, B., Zawiejska, J. (2005): Public 
perception as a barrier to introducing wood in rivers for restoration purposes. 
Environmental Management 36: 665-674.

[2] Lipský, Z. Intenzifikace a extenzifikace využívání říčních krajin. In Měkotová, 
J. a Štěrba, O.(eds.) Říční krajina 5, Univerzita Palackého, Olomouc, 2007: 152-
162. 

[3] Kožený, P., Simon, O. (2010): Mrtvé dřevo ve vodních tocích – čas změnit zákony? 
Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. (v tisku)

[4] Kožený P, Simon O. Návrh na legislativní úpravu problematiky údržby vodních 
toků a břehových porostů.  VÚV T.G.M. v.v.i., Praha, 2008, 11 s. (dostupné na: 
http://heis.vuv.cz/data/iData/dokumenty/ukoly_vystupy/3616_2008_9235.zip)

Mgr. Pavel Kožený
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

e-mail: pavel_kozeny@vuv.cz

Otázky životnosti a obnovy jsou otázky 
ekonomiky a přístupu

Cílem jednodenního semináře na téma životnost vodohospodářské 
infrastruktury a její obnova je odpovědět na otázky, které souvisejí 
s problematikou obnovy infrastrukturního majetku vodovodů a kanali-
zací. Záměrem je získat podrobnější znalosti o životnosti jednotlivých 
materiálů a zařízení používaných při výstavbě vodovodů a kanalizací. 
Seminář chce také odpovědět na otázky, jaké jsou možnosti výroby 
a použití materiálů a zařízení s vysokou životností a čím je životnost 
zařízení a materiálů ovlivněna. Dále je cílem prodiskutovat vliv správ-
ného plánování a projektování na stav a životnost projektované stavby. 
Chtěli bychom se také zamýšlet nad tím, zda je možné správným pro-
vozováním prodlužovat životnost infrastruktury. V neposlední řadě 
se seminář bude zabývat správnými metodickými postupy plánování 
obnovy infrastruktury.

Na semináři vystoupí přední čeští odborníci z řad manažerů vodá-
renských společností, projekčních firem a zástupci dodavatelů jednot-
livých skupin objektů – potrubí, čerpadel, uzávěrů, technologie atd. 
Tímto způsobem chceme dát dohromady reprezentativní pohled na 
otázky životnosti infrastruktury v oboru vodovodů a kanalizací. Vzhle-
dem k tomu, že je tato problematika rozsáhlá, je připraven odborný 
program, který bude trvat celý den, od devíti do sedmnácti hodin. 

Pro návštěvníky je připraven také doprovodný program: v úterý 
odpoledne, před seminářem, je možné se zúčastnit golfového turnaje, 
který bude začínat po půl druhé nebo golfové akademie, která bude 
od 16.00 hod. Golfový turnaj bude završen společnou večeří a slav-
nostním vyhlášením výsledků turnaje.

Seminář „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ se 
bude konat ve středu dne 8. září 2010 od 9:00 v Kongresovém centru 
Golf Resortu Kunětická Hora, Dříteč 155. Podrobnosti o semináři 
můžete nalézt na http://www.aquion.cz/index.php/o-nas/akce, kde se 
také můžete on-line přihlásit na seminář a na doprovodný program.

Seminář je organizován pod záštitou SOVAK ČR a za mediálního 
partnerství s časopisem Vodní hospodářství.

Lubomír Macek
Programový výbor semináře

Redakce a redakční rada přejí svým čtenářům, autorům a dalším spolupracovníkům  
příjemné prožití dovolené.
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23. – 24. 9.  
Krajinné inženýrství 2010 na ČZU v Praze

Jednání proběhne ve třech sekcích:
• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
• stavby pro plnění funkce lesa,
• pozemkové úpravy a krajinné plánování,

Přihlašujte se u pana Ing. Františka Kulhavého (frkulhavy@gmail.com) 
nebo u Ing. Adama Vokurky (vokurka@fsv.cvut.cz)

Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích na letošní 
rok najdete na našem webu http://www.cski.krajinari.com

20. – 22. 10.  
Odpadové vody 2010 - 6. bienálna konferencia. Štrbské Pleso, 
Vysoké Tatry

Poriada: Asociácia cistiarenských expertov SR. Hlavným cielom 
konferencie je prezentácia najnovších informácií, výskumných poznatkov 
a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí:
• cistenia odpadových vôd
• integrovaný prístup k ochrane recipientov
• zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd
• navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie stokových sietí
• výstavba, obnova a prevádzkovanie stôk a objektov na stokovej sieti
• redukcia a regulácia odtoku zrážkových vôd; odlahcovacie objekty
• hydrochémia a analytická chémia vôd a kalov
• mechanické a fyzikálno - chemické spôsoby cistenia odpadových 

vôd
• biologické spôsoby cistenia odpadových vôd (aeróbne a anaeróbne
• procesy, aktivácia, biofilmové reaktory, dosadzovacie nádrže a pod.)
• odstranovanie nutrientov
• domové a malé COV
• komunálne COV
• kalové hospodárstvo COV a nakladanie s kalmi
• cistenie priemyselných odpadových vôd meranie, regulácia 

a optimalizácia procesov cistenia odpadových vôd.

Inormácie poskytne sekretariát konferencie:
Marta Onderová, Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FChPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
tel.:+421/02/59325387
e-mail: marta.onderova@stuba.sk

2. – 4. 11.  
Symposium ŘÍČNÍ DNO VII. Univerzitní centrum, Šlapanice 
u Brna

Hlavním tématem symposia je propojení základního a aplikovaného 
výzkumu s praxí v oblasti hodnocení ekologického stavu toků. Účastníci 
se seznámí se současným stavem teoretických znalostí v daném oboru, 
se zkušenostmi s používáním postupů pro hodnocení ekologického stavu 
toků a s výsledky tohoto hodnocení.

Hlavní tématické okruhy:
• říční habitaty (morfologie, hydrologie, typologie)
• biota tekoucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby 

– autekologie, klasifikace, bioindikace)
• hodnocení ekologického stavu toků (výsledky, zkušenosti)

Závazné přihlášky posílejte a o informace žádejte na zahr@sci.muni.cz  

6. – 7. 10.  
PITNÁ VODA. XIII. ročník konferencie v Trenčianských  
Teplicach

Odezneju tieto tyto témy prednášok: 
1. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie 
2. Systémy environmentálneho manažérstva 
3. Zdroje vody a ich ochrana 
4. Technológia úpravy vody 
5. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody 
6. Doprava vody 
7. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údržby... 

Informácie podá: Ing. Jana Buchlovičová, tel. +421 2 572 014 28, 
mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk



Druhá poznámka k problematice  
závadných látek

Bývaly doby, kdy v přírodě se vyskytující vody byly čisté, oplývaly 
rybami atd. Bylo to nepochybně za praotce Čecha, ale i hodně dlouho 
po něm – prostě: Dokud se civilizace nezačala vyvíjet k dnešnímu 
obrazu. 

V některých evropských zemích již v 19. století, u nás až v první 
polovině století dvacátého začaly problémy. Splašky z měst a odpad-
ní vody z průmyslových závodů začaly způsobovat významné 
trvalé znečištění vod. Bylo nutné začít stavět čistírny odpadních 
vod, vodní právo začalo tato opatření vynucovat. V druhé polovině 
dvacátého století začal narůstat nový problém: Vody i celé životní 
prostředí začal ohrožovat nový fenomen – nakládání s látkami, které 
nejsou odpadními vodami (a tedy dosavadní právní regulace na ně 
nepůsobila), ale které mají značný vliv na jakost vod, a to nejen pro 
své závadné vlastnosti, ale i z důvodu hromadného užívání těchto 
látek. Typickým představitelem byly ropné látky. V tehdejší České 
republice se podařilo (sice pozdě, ale přece – po několika velkých 
haváriích) prosadit a vydat vyhlášku č. 35/1972 Sb., o ochraně vod 
před znečišťováním ropnými látkami. Představovala účinné, ale jen 
dílčí a přechodné řešení.

Rok nato vyšel nový zákon o vodách č. 138/1973 Sb., který stanovil 
rámcové principy pro nakládání s látkami, „které nejsou odpadními 
vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost 
povrchových nebo podzemních vod“, a umožnil vydat podrobnější 
prováděcí předpis. Tímto předpisem se stala vyhláška č. 6/1977 Sb., 
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

Tato vyhláška platila bez jakékoli změny na naše poměry neu-
věřitelných 29 let a stala se významným nástrojem ochrany vod 
(byla nahrazena až vyhláškou č. 450/2005 Sb.). Možná že právě 
dlouhá doba její platnosti přispěla k tomu, že s uplatňováním nové 
vyhlášky jsou určité problémy, že předchozí úprava jaksi přežívá. 
Věcná působnost vyhlášky č. 6/1977 Sb. byla totiž stanovena tak, že 
k obecnému vymezení, danému zákonem, zavedla dále všeobecně 
užívanou zkratku („závadné látky“) a obsah této kategorie taxativně 
vymezila – od ropných látek až po volně skladované posypové soli 
– celkem 10 látek či jejich skupin. Výše citované ustanovení zákona 
bylo tedy užito k přímému určení konkrétních látek a prakticky tak 
zanikl důvod v jednotlivých případech ověřovat, zda ta která látka 
odpovídá oběma částem zákonného základu, tj. zda se nejedná 
o odpadní vodu a zda může látka ohrozit jakost … povrchových nebo 
podzemních vod. Určitou výjimku si vyžádala praxe při pokutování 
zjištěných nezákonností: „Pokutovací“ předpis (tehdy vládní naříze-
ní č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených 
na úseku vodního hospodářství) stanovil, že pokuta bude uložena 
tomu, kdo „znečistí povrchové nebo podzemní vody, nebo ohrozí 
jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním 
s látkami škodlivými vodám, které nejsou odpadními vodami“. Při 
doložené absenci povrchových nebo podzemních vod v místě vzniku 
nezákonného nakládání se závadnými látkami tedy chyběl podklad 
pro uložení takové pokuty.

Určitý problém způsobili tvůrci nového zákona o vodách 
(č. 254/2001 Sb.), kteří se – nepochybně v dobrém úmyslu – rozhodli 
vložit přímo do nového zákona všechna zásadní ustanovení původní 

prováděcí vyhlášky a zároveň posílit ochranu vod tím, že opustili před 
tím aplikovaný taxativní výčet „závadných látek“. Tím se ovšem smysl 
základní zákonné definice (jen nepatrně odlišné od definice předcho-
zí) absolutizoval: „Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními 
ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod“. Nepochybně tedy patří – z hlediska svých vlast-
ností vůči vodě – mezi závadné látky takřka všechny kapaliny (pokud 
nejsou odpadními či důlními vodami) a prakticky všechny tuhé látky 
či hmoty, které mají schopnost se i jen částečně rozpouštět ve vodě. 
Už na první pohled je zřejmé, že takto určených „závadných látek“ je 
podstatně víc, než při předchozím zákonném určení. 

Nový zákon o vodách (a dále i již výše citovaná vyhláška) daly 
ovšem podrobné návody, jak nakládat se specifickými skupinami 
závadných látek (s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, 
výslovně určenými zákonem) i jak se chovat při „zacházení se závad-
nými látkami ve větším rozsahu“ a v případech, kdy „zacházení 
s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím“. Pro ostatní závadné 
látky ale zůstávají stále určité rozpaky působené (především – niko-
li však pouze) již výše citovanou základní definicí: Vyjadřuje tato 
definice ve své druhé části (mohou ohrozit…) vlastnost předmětné 
látky obecně, a tím pouze dotváří kvalitativní představu o této látce, 
anebo (protože se netýká všech vod, ale jen povrchových a pod-
zemních) je tato kvalifikace určité látky či skupiny látek vztažena 
ke konkrétnímu výskytu povrchové či podzemní vody v oblasti, ve 
které dochází k nakládání s předmětnou látkou a ve které tedy hrozí 
předmětné nebezpečí (ohrožení)? Zatímco před rokem 2001 (vydání 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) byla bez jakékoli diskuse přijímána 
první možnost, od platnosti jmenovaného zákona nemůže být tento 
pohled tak jednoznačný. 

Na první pohled se může zdát, že je tato úvaha scestná a navíc zby-
tečná. Mj. narušuje jednoduché nazírání vodoprávních a dozorových 
orgánů, které dosud nemusely zkoumat, zda (např.) nevelká louže 
hnědé vody (asi dešťovou vodou zředěný výluh z krmiva či siláže) na 
dvoře zemědělského závodu může ohrozit jakost podzemních nebo 
povrchových vod a kde se vlastně tyto vody nacházejí – stačilo jim 
prohlásit tuto hnědou vodu za závadnou látku a pokutové důsledky 
se mohly hned realizovat. Dost čtenářů si asi řekne, proč ne? No, 
je to zaběhnuté a „silážní šťávy“ byly před tím ve vyjmenovaných 
„závadných látkách“ (takhle to ostatně prohlásil i jeden vodoprávní 
úřad, který o takové věci, resp. o pokutě za ni, rozhodoval). Jenže: 
Příklady kulhají – co kdybychom si místo té hnědě vyhlížející louže 
na zemědělském dvoře vzali jinou látku, takovou, která nebyla v dří-
ve platném taxativním seznamu. Třeba jakoukoli hromadu částečně 
rozpustné nebo biologicky degradující hmoty (což je i běžný kom-
post), u plotu se povalující pytel vápna a nebo – ten již několikrát 
zmíněný zašpiněný sníh z ulic vysypaný na náplavky či přímo do 
řeky? Principiálně se jedná o stejné věci, tedy pokud jde o jejich 
vztah k definici závadných látek – ta se na všechny hodí či může 
hodit. Bude ale náš či úřední pohled na všechny stejný? A má vůbec 
ta všeobsažná základní definice závadných látek v dnešním pojetí 
rozumný smysl? A pokud ano, jaký vlastně? 

Protože ani další úprava vodního zákona nepřináší do této proble-
matiky žádnou změnu, nezbývá než doufat a těšit se, že názor na vzne-
senou poznámku uvede některý z ústředních vodoprávních úřadů. 

Ing. Václav Vučka, CSc.

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





Robustní pH elektroda s dlouhou 
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