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Připravte se na novou 
technologii v čerpací technice

SMART a cool

Chemie v úpravě vody, recyklace a dezinfekce pitné a odpadní vody zažili 
velký rozvoj v minulých letech. To znamená výzvu pro dnešní technologie 
dávkování. Stále více komplexní aplikace vyžadují inteligentní dávkovací 
čerpadla s novými pohony, ovládáním a mechanismy nastavení provozních 
parametrů ke zjednodušení práce uživatele.

Dávkovací čerpadla „SMART digital“ odpovídají těmto výzvám.
Nabízí vynikající technologie pohonu, nové rozměry uživatelského komfortu 
a inteligentní řízení jejich výkonu. Více na www.voda-grundfos.cz
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Magdeburský seminář a Ramsar
Před dvaceti lety vodní toky v povodí Labe, obzvlášť ty v býva-

lém ČSSR a NDR, byly ve stavu klinické smrti, protože vyrábět se 
muselo levně a rychle. Proto se hospodářství nezatěžovalo banálními 
externalitami, jako jsou např. čištění odpadních vod nebo rozumná 
aplikace hnojiv v zemědělství. Osvícení odborníci z oněch dvou 
výše zmiňovaných zemí se proto sešli v Magdeburku, aby nejen 
popsali tristní stav středoevropského veletoku, nýbrž – a to hlavně 
– diskutovali, jak mu pomoci. Výstupem bylo, že jednorázová akce 
nestačí, nýbrž že je třeba průběžných setkání. Vznikla tak tradice 
rotujících setkání jednou v Česku a jednou v Německu, ale název 
Magdeburský seminář zůstal. Letos jeho pořádáním bylo pověřeno 
Povodí Ohře a doplňkem akce bylo i slavnostní setkání v Drážďa-
nech. Sice bylo slavnostní, přesto se našel čas i na diskusi, jejímž 
mottem bylo: Labe v roce 2030. Na jedné straně tam byly vize, jak 
bude Labe velkou dopravní tepnou, na druhé straně tam zase byly 
prezentovány sny o meandrujícím, pro organismy bezbariérovém 
Labi, kde se revitalizují i mnohé části toků protékajících intravilány. 
Dnes pro většinu z nás asi nepředstavitelná představa, jak se třeba 
ruší opevněná nábřeží a vracejí se do stavu s přírodními břehy. 
Ostatně takto Labe protéká Drážďanami. Zkuste se nad tím zamyslet 
a napsat o tom. Můžete vyhrát i Průvodce přehradami ČR. Máte-li 
zájem, více se dovíte na straně 289.

Příští rok v únoru uplyne 40 let od doby, kdy byla podepsána 
Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů. Bylo to v době, kdy se 
u nás meliorovalo, co se dalo, byť odborníci v tom byli často nevin-
ně. Meliorace byla politická zakázka neohlížející se na odborná 
stanoviska. Bylo povinností za zábor zemědělské půdy třeba někde 
v Polabské nížině obdobnou plochu rekultivovat. Protože těch ploch 
k rekultivacím moc nebylo, tak se šlo do podhůří a pak do hor. Ač 
už i tenkrát byli moudří lidé, kteří upozorňovali, že ony meliorace 
(základ slova v latině znamená zlepšovat) jsou spíše pejorace (mající 
základ ve slově zhoršovat) a namísto o rekultivaci by se mělo spíše 
hovořit o degradaci. Po devětaosmdesátem roce se i u nás mnohé 
změnilo a rašeliniště, slatiny, bažiny, mokřady už v lidech nevzbu-
zují negativní pocity, jako tomu bylo ještě v polovině minulého 
století, ale jsou místem obdivu turistů a hlavně místem infiltrace 
vody a  refugiem pro skoro původní přírodu. Tím se bude zabývat 
konference Mokřady 2011, na niž upozorňujeme na straně 288. 
Myslím si, že i vodohospodáři by jí měli věnovat svoji pozornost. 
Ostatně pamatuji si, jak během jedné konference jeden z účastníků, 
s vodohospodářským vzděláním a zaměstnáním pracovník odboru 
vodního hospodářství na jednom kraji, řekl, že by se chtěl dožít doby, 
kdy se naplní slogan: Mokřad do každé zahrádky. Hodně by se tím 
i vyřešilo, co s dešťovými vodami. A kruh je uzavřen. Co vy na to?

Ing. Václav Stránský
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Informační systém  
ve vodním hospodářství 
pro ORP Hradec Králové
Robert Michek, Pavla Finfrlová, Iva Šedivá

Klíčová slova
informační systém – nástroj na podporu rozhodování – vodní hospo-
dářství – obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Hradec Krá-
lové – správa ve vodním hospodářství – povrchová voda – podzemní 
voda – vzorkování a kvalita povrchových vod – povolování odběrů 
a vypouštění vod – modelování proudění vod – geologicko-hydrogeo-
logické poměry

Souhrn
Článek informuje o informačním systému ve vodním hospodář-

ství, který spustilo město Hradec Králové. Systém je rozdělen do 
šesti modulů a má za cíl shrnout do jedné databáze roztříštěné 
údaje o kvantitě a kvalitě vody ve městě. Tyto údaje budou v různé 
míře poskytovány všem zainteresovaným subjektům (občan-firma-
samospráva a státní správa) a umožní větší informovanost a efek-
tivní rozhodování při investiční přípravě a povolovací a kontrolní 
činnosti.

u

1.  Úvod
Pro efektivní rozhodování v oblasti vodního hospodářství je třeba 

mít ihned k dispozici vhodně uspořádané velké množství prostorově 
a časově orientovaných dat. Protože se jedná o velké množství dyna-
mických informací, je účelné využít moderní informační technologie, 
jejichž výstupy jsou základní informace na podporu rozhodování 
ve vodním hospodářství. Značné množství nesjednocených dat na 
různých veřejně dostupných místech (např. www, sborníky) od růz-
ných institucí a různé podrobnosti, které využívá odbor životního 
prostředí (dále jen „OŽP“) při své činnosti, vedlo k myšlence vytvoření 
nového systému (sjednocení, zpřesnění do podrobnějšího měřítka 
a doplnění o další důležité informace). Z výše uvedených důvodů si 
město Hradec Králové podalo v roce 2007 žádost o grant z finančního 
mechanismu Norska na projekt „Informační systém ve vodním hospo-
dářství“ (dále jen IS HK) pro ORP Hradec Králové. Žádost byla kladně 
vyřízena. Statutární město Hradec Králové získalo na projekt dotaci 
ve výši 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu. Současně se 
zavázalo k udržitelnosti projektu po jeho ukončení. 

Koncem roku 2008 začaly práce na kompilaci informačního systé-
mu. IS HK pokrývá celé území ORP Hradec Králové (obr. 1), na němž 
je uplatněna jednotná metodika zpracování. Celý informační systém 
se skládá ze šesti ucelených modulů, které představují nadstavbu 
stávajícího mapového serveru, jejž provozuje Magistrát města Hradec 
Králové (dále jen „MMHK“). Jednotlivé moduly jsou:
•	 Modul „Monitoring povrchových vod – vzorkování“ charakterizu-

je, analyzuje a presentuje výsledky monitorování povrchových vod 
realizované MMHK, správci vodních toků atd.

•	 Modul „Kvalita povrchových vod“ vyhodnocuje kvalitu povrcho-
vých vod ze všech relevantních podkladů, vyhodnocuje kvalitu 
povolených vypouštění odpadních vod s vazbou na dílčí povodí 
a umožňuje modelovat možnost dalšího vypouštění odpadních vod 
do vodotečí. 

•	 Modul „Kvantita povrchových vod“ vyhodnocuje na základě terén-
ní pasportizace vodních toků, vodních ploch a vodních objektů 
průtočné kapacity, zpřesňuje jejich trasy a jednoduchým způsobem 
počítá objemy povrchových odtoků.

•	 Modul „Geologicko-hydrogeologické poměry“ umožňuje on-line 
orientaci v geologicko-hydrogeologických poměrech včetně jejich 
základní charakterizace.

•	 Modul „Model proudění podzemních vod“ prezentuje výsledky 
modelování proudění podzemních vod v prostoru a čase. Na zákla-
dě aktuálních potřeb MMHK jsou účelově modelovány a následně 
prezentovány různé scénáře (zasakování srážkových vod do vod 
podzemních, odběry podzemních vod, vliv těžby štěrkopísků 
apod.), jež slouží jako jeden z podkladů pro následný rozhodovací 
proces.

•	 Modul „Odběry podzemních a povrchových vod“ eviduje využitel-
né zdroje podzemních a povrchových vod a povolené odběry pod-
zemních a povrchových vod, což následně slouží jako podklad pro 
povolování dalších odběrů vod.
Hlavním zpracovatelem je společnost Jacobs Consultancy spol. s r.o. 

ve spolupráci se společností T-MAPY spol. s r.o. a společností EMPLA 
AG spol. s r. o. Jacobs Consultancy zabezpečuje projektový manage-
ment a PR projektu, návrh struktury, formy, informačního systému 
a jednotlivých modulů, sestavení a validaci jednotlivých metodic-
kých postupů, informačních vrstev a tematických výstupů. T-mapy 
zabezpečují komplexní IT řešení, provoz a aktualizaci www stránky 
projektu, programové aspekty jednotlivých modulů, provoz testovací 
verze informačního systému nad mapovým serverem. EMPLA se 
spolupodílí na výběru monitorovacích profilů, rozsahu vzorkování 
a zabezpečuje rozbory vzorkovaných povrchových vod.

Projekt bude sloužit nejen pro potřeby magistrátu, ale i jako vše-
obecný informační zdroj pro širokou veřejnost. Veškeré údaje imple-
mentované do IS HK budou mít nastavenu míru důležitosti, která 
bude umožňovat zobrazení a přístup k datům ve třech bezpečnostních 
úrovních. První, nejnižší, bude zpřístupněna všem uživatelům inter-
netu, druhá, se střední mírou zabezpečení, pro uživatele s příslušným 
heslem a poslední, s možností editace, pro úzkou skupinu uživatelů, 
především výkonné složky magistrátu a správce systému.

Spuštění pracovní verze informačního systému je plánováno na 
konec srpna 2010. V průběhu podzimu proběhnou pracovní semi-
náře s cílem úpravy celého systému dle požadavků zadavatele, tj. 
města Hradec Králové, včetně velkého prezentačního semináře pro 
odbornou i laickou veřejnost. Předání finální verze informačního 
systému zadavateli je plánováno na prosinec 2010. Další informace 
o projektu lze získat na www stránkách na adrese: http://mmhk-is-
voda.tmapserver.cz/.

Hlavní cíle a možnosti využití
Hlavní cíle zpracování a možnosti využití můžeme shrnout do 

následujících bodů:
•	 návrh, kompilace a verifikace komplexního informačního systému 

v oblasti vodního hospodářství,
•	 vyhodnocení monitorovacího systému,
•	 výběr charakteristických profilů pro monitoring povrchových vod, 

kontrolní odběry,
•	 rekognoskace stavu vodních toků a děl,
•	 identifikace útvarů podzemních a povrchových vod,
•	 sestavení interaktivní pseudo 3D účelové vodohospodářské mapy 

a hydrogeologické mapy,
•	 sestavení koncepčního modelu proudění vod,
•	 vizualizace proudění vod,
•	 sestavení interaktivní komunikace mezi IS a modelovým řešením,
•	 sestavení různých modelových variant,
•	 efektivní využívání kolektorů podzemních vod,
•	 IT řešení a vytvoření interaktivní nadstavby GIS,
•	 zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod na celém území 

ORP a z toho plynoucí aktivní účast na možnostech zlepšování 
jakosti vod podzemních i povrchových,

•	 stanovení využitelnosti území z hlediska geologických, hydrogeo-
logických a hydrologických poměrů,

•	 on-line přístup na vodohospodářský portál celého ORP, s možností 
vytváření dotazů se zpětnou vazbou,

•	 on-line orientace a identifikace přírodních poměrů a vizualizace 
proudění vod na mapovém serveru.

2.  Moduly informačního systému
2.1 Modul kvalita povrchových vod

Stávající legislativní rámec, který ukládá povinnost zajistit kvalitu 
povrchových vod, je dán prováděcím právním předpisem nař. vl. č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrcho-
vých vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 
v platném znění (dále jen „nař. vl.“), které stanovuje limity pro max. 
znečištění povrchových vod pro jednotlivé ukazatele od 22. 12. 2015. 
Zajistit požadovanou kvalitu povrchových vod je dlouhodobá záležitost, 
ke které je nezbytné znát stávající stav znečištění toků a jejich dlouho-
dobý trend, viz modul monitoring povrchových vod. Proto zpracovatel 
zvolil dva potažmo tři způsoby hodnocení kvality vod:

1. Na základě vyhodnocení rozborů vod v monitorovacích pro-
filech MMHK (viz „Monitoring povrchových vod – vzorkování“) je 
stanoveno, zda kvalita povodí určená tímto uzávěrovým profilem 
splňuje, či nesplňuje požadovanou kvalitu vod. 
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2. Tento způsob vychází z metodiky dle nař. vl., kdy je znečištění 
posuzováno podle počtu povolených vypouštění do určitého území 
(vodního útvaru). Navržená metoda vychází z principu, že pokud 
bude vyhovující kvalita vod v jednotlivých útvarech, pak bude kvalita 
vod vyhovující i v celém území. Do výpočtu je zahrnuto především 
množství znečišťujících látek v kg/rok dané platnými povoleními pro 
odpadní vody vypouštěné přímo do vodních toků, tzn. z obecních 
kanalizací nezakončených centrální ČOV, z centrálních čistíren odpad-
ních vod a od ostatních větších provozovatelů (obr. 2.). Nepovolená 
vypouštění a malé domovní čistírny odpadních vod jsou do výpočtu 
zahrnuty tzv. koeficientem difuzních a plošných zdrojů, který je dán 
plochou území a jeho využitím. Metodika hodnotí požadované imisní 
standardy dané příl. č. 3 nař. vl. s vazbou na Q355., z důvodu zajištění 
nutné kvality vodních toků během celého roku.

Ve srovnání s metodikou dle nař. vl., je v metodice ISHK kladen 
důraz na větší identifikaci zdrojů, a tím je minimalizována nepřesnost 
difúzních a plošných zdrojů (uvažována pouze 1/5 navrhovaného 
koeficientu). Metoda je aplikována pro běžně povolované ukazatele ve 
vodoprávních povoleních – celkový fosfor (Pcelk.), amoniakální dusík 
(N-NH4), celkový dusík (Ncelk.), nerozpuštěné látky (NL), biologická 
spotřeba kyslíku (BSK5) a chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr).

3. Kombinací výše uvedených metod je vodoprávní úřad schopen 
ihned kvalifikovaně vyhodnotit, zda je ještě navrhované vypouštění 
únosné pro daný útvar, čímž již nyní může omezovat vypouštěné 
znečištění popř. zpřísňovat limity pro vypouštění ve znečištěných 
oblastech tak, aby byla splněna požadovaná kvalita ve vodních 
tocích. Žadatelům může úřad poskytnout základní informaci o nut-
nosti čištění (účinnosti a kvalitě vypouštěných vod) již při vyjádření 
k záměru.

2.2 Modul odběry podzemních a povrchových vod
V posledních letech se stále více ukazuje, že nejen sledování kvality, 

ale i kvantity vod v daném regionu je nezbytné pro zachování trvale 
udržitelného rozvoje oblasti. Tato povinnost je dána § 22 vodního 
zákona o vodní bilanci, kde je základní princip dán sledováním 
přírůstku a úbytku vody (a změn zásob) v dílčím povodí či vodním 
útvaru. Bilance vod je povinně sledovaná platnou legislativou a ukládá 
povinnost evidovat zdroje o min. ročním odběru 6 000 m3/rok.

Stále větší nároky na odběry povrchových a podzemních vod 
mohou způsobit deficity podzemní vody (odběr převyšuje kapacitu 
kolektoru) či povrchové vody (pokles pod min. průtok – úhyn ryb 
atd.). Cílem projektu tedy opět bylo minimalizovat nepřesnosti 
v bilanci a provést detailní identifikaci odběratelů, a tak lépe vyhod-
notit ovlivnění a poškození jednotlivých útvarů. Metodika v projektu 
se proto u vod podzemních zaměřila na vyhodnocení jednotlivých 
hydrogeologických rajónů (na první bilanční zvodeň). U vod povr-
chových je bilance vztažena k celkovému ročnímu odtoku z povodí 
IV. řádu při konstantní roční srážce 560 mm. Princip spočívá v součtu 
všech povolených odběrů povrchových či podzemích vod z platných 
vodoprávních povolení o množství vyšším než 500 m3/rok a porovná-
ním s celkovým ročním odtokem z území u vod povrchových, nebo 
s celkovou kapacitou kolektoru u vod podzemních. 

Rozdíl těchto hodnot je pak graficky znázorněn v mapovém projektu 
spolu a číselnou hodnotou, zda je daný zdroj využíván optimálně, 
nebo zda je „ničen“. 

Tento modul tak umožňuje vyhodnotit potenciální zásoby podzem-
ních a povrchových vod, které lze v případě potřeby okamžitě využít 
např. při nutnosti náhradního zásobování vodou.

2.3 Modul monitoring povrchových vod - vzorkování
Nutnost sledování stavu kvality povrchových vod na území ORP 

Hradec Králové vedla zpracovatele k navržení jednoduchého systému 
zjišťování a hodnocení kvality povrchových vod. V obecné rovině se 
jedná o sledování vybraných profilů vodních toků. 

Do systému vstupuje několik informačních zdrojů, které přede-
vším zahrnují vlastní monitorovací síť MMHK, která se skládá z 32 
profilů (obr. 1), dále z monitorovací sítě Povodí Labe, ZVHS, ČHMÚ 
a ostatních subjektů, které sledují kvalitu vod. Pro objektivní vyhod-
nocení kvality povrchových vod byla stanovena půlroční periodicita 
sledování v jarních a podzimních měsících. Rozsah sledovaných 
ukazatelů v monitorovací síti MMHK je zaměřen především na potře-
by vodoprávního úřadu. Celkem je sledováno 25 ukazatelů, z nichž 
největší důraz je kladen na CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Ncelk., Pcelk jakožto 
znečištění, které vodoprávní úřad ORP svým rozhodnutím může 
ovlivnit. V rámci monitoringu jsou sledovány také další informace, 
jako např. počasí, popis odběrného místa, odhad aktuálního průtoku, 
fotodokumentace atd. (obr. 3).

Celý systém je jednoduše graficky prezentován v prostředí mapového 
projektu, v němž lze využívat mapových tematických podkladů, rozsáh-
lých databází s možností tvorby trendů pro jednotlivé sledované uka-
zatele a grafů závislostí zaměřených na rozsah eutrofizace (Pcelk.:Ncelk.) 
a obsah splaškových vod (BSK5(CHSKCr):Pcelk.:Ncelk.). Z hlediska správy 
je zde umožněna archivace a vkládání nových dat a grafických příloh. 
Pro snazší orientaci uživatele je každý sledovaný ukazatel opatřen 
popisem, v němž jsou uvedeny např. obecná charakterizace, hodnoty 
legislativního rámce, související ukazatele, všeobecný vývoj znečištění, 
popř. další informační zdroje usnadňující vyhodnocení dat.

Hlavními cíli monitoringu jsou tedy sledování stavu a míry ovliv-
nění vodních toků na území ORP, setřídění výsledků do jednoduché 
formy, umožňující kvalifikovanou správu kontrolními orgány včetně 
upozornění na nebezpečné jevy, a případné vodítko pro nutné či 
možné úpravy na zlepšení kvality povrchových vod.

2.4 Modul kvantita povrchových vod
Sledování množství povrchových vod je pro vodoprávní úřad klíčo-

vé v oblastech možnosti ovlivnění srážko-odtokových poměrů. Jedná 
se především o lokality určené pro výstavbu a lokality s plánovanou 
změnou odtokových poměrů. 

Zvolená metodika tedy vychází z potřeby vodoprávního úřadu 
ověřit množství povrchových vod odtékajících z určeného zájmo-
vého území. Jelikož je pro úřad podstatné zjistit odpovídající odtok 
v řádech, byla zvolena jednoduchá metodika, závislá na základních 
faktorech ovlivňujících povrchový odtok. Základními vstupními 
informacemi proto jsou aktualizovaná vodohospodářská mapa, plocha 
povodí ke stanovenému uzávěrovému profilu, zastavěnost, příslušné 
dešťové řady pro dané periodicity a odtokové parametry území.

Aktualizace vodohospodářské mapy byla jedním z podstatných 
vstupních údajů. Jednalo se především o sestavení, verifikaci a cha-
rakterizaci jednotlivých úseků vodních toků a ploch s určením směru 
toku, a identifikaci správců vodních toků.

Nad takto aktualizovanou vodohospodářskou mapou, povodími 
IV. řádu, mapovým podkladem a případně vrstevnicemi, které jsou 
součástí mapového projektu, byla vytvořena metodika, kdy uživatel 
jednoduchým nástrojem pro výběr území definuje velikost a tvar 
spádové oblasti (obr. 4), zastavěnost v procentech, součinitele odtoku 
zastavěné a nezastavěné plochy a systém automaticky spočítá pro tři 
varianty dešťů (pro periodicitu deště – 5, 10, 20 let) a dvě varianty doby 
trvání (15 a 60 minut) množství přívalových vod. Přestože tento výpočet 
není přesný a nepočítá se všemi detaily území ovlivňujícími odtok, je 
dostačující pro rychlé ověření základních informativních hodnot. 

2.5 Modul geologicko-hydrogeologické poměry
Z hlediska racionálního rozhodování v oblasti vodního hospodář-

ství je nutné znát geologicko-hydrogeologické poměry území, které 
přímo formují komplexní vodní režim území. Vodní režim není tvořen 
pouze povrchovými vodami, ale i vodami podzemními, které zejména 
v nepříznivých klimatických podmínkách (dlouhodobé sucho, povod-
ně) podstatně ovlivňují tento režim. Proto součástí zpracování pro-
jektu IS HK je též zpracování geologicko-hydrogeologických poměrů 
území v samostatném modulu. Tento modul najde též široké využití 
v jiných oblastech spravovaných městem Hradec Králové (územní 
plánování, technické služby apod.). 

Hlavním cílem zpracování tohoto modulu bylo sestavení a vizuali-
zace geologicko-hydrogeologické stavby zájmového území, vymezení 
a charakterizace hlavních kolektorů a izolátorů podzemních vod. 
Následně výstupy z tohoto modulu jsou využity jako jedny z hlavních 
vstupních podkladů sloužících mimo jiné pro hydraulický model 
proudění podzemních vod a vizualizace proudění vod.

Výsledkem tohoto modulu je analýza a sestavení koncepčního 
pseudo 3D geologicko–hydrogeologického modelu území ORP Hradec 
Králové, sestavení jednotlivých geologických vrstev včetně základní 
tektoniky formou jednotlivých informačních vrstev a možnost jejich 
zobrazování na mapovém serveru. 

2.6 Modul model proudění podzemních vod
Obecně model proudění vod představuje aktivní „repliku“ skutečné-

ho proudění vod, jež umožňuje verifikovat a následně testovat různé 
akce a reakce přirozeného vodního režimu krajiny na nejrůznější 
podněty. Protože podzemní voda nezanedbatelně formuje vodní režim 
krajiny a přímo iteruje s povrchovou vodou, je součástí navrhovaného 
IS HK sestavení modelu proudění podzemních vod. Z důvodu raci-
onálního využití modelových výsledků byl model sestaven ve dvou 
fázích. První fáze představuje sestavení koncepčního modelu na celém 
ORP a druhá fáze kompilaci lokálně cílených detailních modelů, které 
simulují různé modelové varianty. 
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Obr. 1. Znázornění zájmového území a sledovaných profilů

Obr. 2. Grafické znázornění znečištění CHSKCr v porovnání s plněním požadovaných imisních 
standardů

Obr. 3. Ukázka modulu monitoringu povrchových vod

Obr. 4. Definování zájmového území a výpočet objemu deště

Obr. 5. Ukázka proudového modelového pole podzemní vody

Výsledky modelů představuje stanovení 
geometrie filtračního prostoru a hydraulických 
parametrů a 61 měsíčních výstupů (ustálený 
stav + 60 měsíců) ve formě hladin podzemní 
vody – hydroizohyps, proudnic a vektoru 
proudu podzemní vody včetně základního 
bilančního stanovení – obr. 5. 

Výsledky z jednotlivých detailních mode-
lů, případně modelových scénářů jsou buď 
přímo implementovány do zpracovávaného 
IS HK, nebo využity jako tematické podklady 
pro zpracování různých odborných zpráv, 
posudků apod. 

3. Závěr
Zpracovávaný IS HK plně vychází z plat-

ných legislativních požadavků, moderních 
metodik zpracování a aktuálních potřeb 
uživatele. Hlavní možnosti využití v odboru 
vodního hospodářství jsou:
•	 zjišťování a sledování aktuálního stavu kvali-

ty vod na celém území ORP a z toho plynou-
cí aktivní účast na možnostech zlepšování 
jakosti vod podzemních i povrchových, 

•	 stanovení využitelnosti území z hlediska 
geologických, hydrogeologických a hydro-
logických poměrů,

•	 on-line přístup na vodohospodářský portál 
celého ORP s možností vytváření dotazů se 
zpětnou vazbou,

•	 on-line orientace a identifikace přírodních 
poměrů a vizualizace proudění vod na 
mapovém serveru.
IS HK představuje plně otevřený systém, 

který může být propojen na další informač-
ní systémy a zdroje nejen veřejné správy, 
a proto je jeho využití mnohem širší než 
pouze v oblasti vodního hospodářství. Další 
možnosti využití lze najít v oblastech ochra-
ny přírody a krajiny, územního plánování, 
plánování a monitoringu vodohospodářské 
infrastruktury, krizového řízení apod. Další 
možností je on-line prezentace výsledků 
a vizualizace problému přímo na mapovém 
serveru, případně sestavení účelových výstu-
pů ve formě map, obrázků, 3D diagramů 
a videosekvencí apod.

IS HK lze shrnout v následující rámcové 
SWOT analýze:
Výhody
•	Jednotná metodika zpracování celého 

zájmového území.
•	Definování modelových scénářů zadavate-

lem.

pokračování na straně 267
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… s širokým portfoliem 
senzorové techniky

Komplexní ešení pro vodárenství …

Answers for industry.

Pro všechny typy vodárenských aplikací nabízíme kompletní senzorovou techniku, která 
je sou ástí koncepce Pln  integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) 
spole nosti Siemens. Portfolio senzorové techniky pro vodárenství obsahuje špi kové 
p ístroje pro m ení tlaku, teploty, pr toku a výšky hladiny. 

Více informací na www.siemens.cz/voda a na tel. ísle 233 032 434.
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Co je datahosting?
Je to služba, která je poskytnuta provozovateli čistírny odpadních 

vod, aby mohl získat informace z provozu ČOV, která je v jeho správě, 
z jakéhokoliv místa, kde se nachází internet. Díky dostupnosti inter-
netu na mobilních sítích je to dnes prakticky všude, kde je zajištěno 
pokrytí území signálem mobilní sítě.
Kde a kdy použít datahosting?

Především tam, kde investor potřebuje snížit investiční náklad na 
realizaci systému řízení čistírny, aniž by snížil jeho kvalitu. A dále 
tehdy, kdy ví, že provozní náklady spojené  s jejím provozováním 
neumožňují stálou obsluhu. Tyto skutečnosti splňují téměř vždy malé 
ČOV s počtem EO do 10 000.
Klasické koncepce sběru informací z ČOV

Provozovatele ČOV lze rozdělit do dvou skupin. První a velice 
významnou skupinu tvoří vodárenské společnosti, které provozují 
větší počet různorodých čistíren z hlediska počtu EO. Tyto společnosti 
řeší obvykle sběr informací z ČOV na centrálním dispečinku, který je 
ve většině případů vybaven rádiovou komunikací s příslušnými čis-
tírnami. Tato řešení byla samozřejmě realizována v dobách, kdy nebyl 
k dispozici internet a především mobilní datové přenosy. V dnešní době 
je rádiový přenos prakticky překonán a jeho použití má význam pouze 
v případě, že v dané lokalitě není k dispozici mobilní datový přenos. 
Druhou skupinu pak tvoří obvykle obce nebo menší vodárenské spo-
lečnosti, které nemají k dispozici centrální dispečink. Především tuto 
skupinu provozovatelů by slovo datahosting mělo oslovit.
Porovnání vlastností již existujících datahostingových systémů 
se systémem datahostingu Siemens

Stávajících systémů je na trhu v ČR velmi málo. Jedná se vesměs 
o specializované systémy určené spíše pro sběr dat z telemetrických 
a čerpacích stanic s omezenými možnostmi způsobu přenosu dat 
(např. pouze GPRS). Vlastní jednotka umístěná na ČOV je primárně 
určena pro sběr dat, a ne pro přímé řízení technologie. Při použití této 
jednotky stojí projektant obvykle před problémem, zda vlastní řízení 
čističky realizovat pomocí samostatného řídicího systému připojené-
ho na specializovaný datahostingový systém, nebo dokonce klasicky 
reléovou logikou. První případ sice zajišťuje možnost plnohodnotného 
řízení, ale investiční náklady na realizaci jsou vysoké, protože vedle 
sebe je umístěn řídicí systém a specializovaný systém pro sběr dat 
formou datahostingu. 

Pohled na informace získávané z ČOV je u již existujících datahos-
tingových systémů obvykle řešen opět specializovaným softwarem, 
neumožňujícím například využít internet pro přenos dat do vzdále-
né operátorské stanice umístěné na dispečinku nebo v kanceláři na 
obecním úřadu. Pohled na informace je obvykle pouze přes webový 
prohlížeč prostřednictvím specializovaného SW.

Datahostingový systém Siemens odstraňuje veškeré nevýhody 
specializovaných datahostingových systémů. Je založen na možnosti 
použití prakticky jakéhokoliv řídicího systému Siemens, který je 
vybaven rozhraním ethernet. Protože se předpokládá použití tohoto 
způsobu přenosu informací především u malých ČOV, je nejvýhod-
nější použít řídicí systémy z řady S7-1200, ET200S s řídicí centrálou 
IM151-8 CPU nebo inteligentní operátorské panely MP277 se SW 
emulujícím činnost CPU, který se nazývá WinAC. Všechny tyto 

varianty umožňují nasazení řídicího systému s datahostingem na 
ČOV od 500 EO výše. Výše není prakticky omezena. Omezení je dáno 
víceméně pouze způsobem provozování ČOV.
Vzorová aplikace malé ČOV s využitím datahostingu Siemens

„Malá ČOV“ představuje čistírnu okolo 2500 EO, která je vybavena 
následujícím technologickým zařízením:
• čerpací stanice na vstupu ČOV;
• integrované mechanické předčištění splaškové vody;
• biologický stupeň obsahující míchanou denitrifikaci, provzdušňo-

vanou nitrifikaci a dosazovací nádrž s čerpáním vratného a přeby-
tečného kalu;

• dmychárna zajišťující vzduch pro biologický stupeň a kalovou jímku;
• technologie pro odvodnění přebytečného kalu a případně kalů 

svozových.
Tato ČOV bude osazena zhruba následujícím zařízením SŘTP 

a ELEKTRO:
• snímači hladiny ve všech jímkách, snímačem O2 a teploty v nit-

rifikaci a snímačem průtoku a množství odvodňovaného kalu 
a vyčištěné vody (celkem 6 spojitě snímaných signálů);

• snímáním stavu balených jednotek (integrované mechanické před-
čištění a zařízení pro odvodnění kalu);

• ovládáním, řízením a snímáním stavu všech čerpadel, míchadel 
a dmychadel (celkem do deseti kusů).
Pro řízení a přenos dat pak může být použit řídicí systém S7-1200 

v konfiguraci 8AI/2AO/38DI/18DO.
Pro vizualizaci a ovládání v místě ČOV pak operátorský panel 

KTP600, 5.7“ MONO.
Pro ukládání dat pak host server umístěný u integrátora firmy 

Siemens nebo v případě, kdy provozovatel spravuje více ČOV, na 
jeho dispečinku.

Pro vizualizaci, prohlížení a správu dat pak libovolné PC provozo-
vatele s instalovaným web klientem, s aplikačním SW dle požadavku 
provozovatele.

Základní funkce, které zajistí datahostingový server Siemens
Především sběr a ukládání dat z řídicích systémů instalovaných 

na ČOV na svém diskovém prostoru. Tato data jsou pak k dispozici 
provozovateli v nejrůznějších podobách:
• Jednou z podob je klasická vizualizace, která umožňuje pohled na 

čistírnu z dispečinku nebo kanceláře stejným způsobem, jako by 
byla instalována na operátorské stanici umístěné například v denní 
místnosti. Tento způsob vizualizace je vhodný pro velmi malé čistírny, 
kam obsluha dochází nepravidelně v poměrně dlouhých intervalech 
a přesto chce mít provozovatel trvalý náhled na instalovaná zařízení.

• Další podobou je možnost prohlížení snímaných veličin v trendech 
a událostí, které se na ČOV staly, v přehledových tabulkách. Samo-
zřejmě zpětně za období několika měsíců.

• Další podobou je provozní deník. Ten potřebuje provozovatel tisknout 
v případě, že chce archivovat průběh provozu například jedenkrát za 
den, nebo u malých ČOV jedenkrát za týden. Provozní deník se samo-
zřejmě „opírá“ o řadu informací, které server získává bilancí snímaných 
veličin. Takže provozovatel má například každý den na stole vyčištěné 
množství odpadní vody, spotřebovanou elektrickou energii apod. za 
uplynulý den, týden či měsíc, aniž by musel na čističku dojít.

• Další podobou je export dat ve formátech zpracovatelných produkty 
Microsoft office. To je ideální forma pro provozovatele, který nemá 
dostatečné finanční prostředky a přitom je zdatný uživatel PC. 
„Surová“ data konvertovaná do formátů Microsoft office jsou totiž 
nejlevnější, neboť konverzi provádí server bez významného zásahu 
správce datahostingového serveru. Z nich si může provozovatel sám 
vytvořit vlastní provozní deník i trendy, které mu umožní zjistit, 
jaký obsah kyslíku měl v nitrifikaci v průběhu předchozího dne.
Obecně lze říci, že datahostingový server je schopen zajistit praktic-

ky libovolnou operaci nad daty, která získal z řídicího systému ČOV.
Resumé

Všudypřítomný internet by zcela určitě měl pronikat nejenom do 
domácností a firem, ale i do malých čistíren odpadních vod. Informa-
ce, které díky němu a produktům Siemens získá její provozovatel, vždy 
zvýší efektivitu a sníží provozní náklady při jejím provozování.

Ing. Petr Janovský
CHEMTEC industry s.r.o., www.chemtecindustry.cz

Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem
tel: 602 472 425, e-mail: janovsky@chemtecindustry.cz
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•	Digitální zpracování na platformě GIS, které umožňuje relativně 
snadnou aktualizaci výstupů či zapracování dalších podkladů.

•	Rychle dostupná informace ke konkrétní lokalitě či území.
•	Výstupy projektu GIS jsou uloženy ve standardních formátech, což 

umožňuje široké využití.
Nevýhody
•	K plnému využití výsledků je třeba alespoň minimální znalost 

technologií GIS a mapového serveru MMHK.
•	Závěry jsou plně závislé na kvalitě vstupních podkladů a definování 

scénářů.
Možnosti
•	Průběžná aktualizace a možnosti definování modelových scénářů.
•	Propojení s ostatními databázemi a informačními podklady týkají-

cími se zájmového území.
Ohrožení 
•	Případné nezpracování důležitých relevantních podkladů.
•	Parciální zájmy jednotlivých dotčených subjektů.
•	Neinformovanost a špatná komunikace mezi subjekty při aktualizaci.

Svou podstatou se jedná o ojedinělý projekt v České republice. Statu-
tární město Hradec Králové očekává, že finanční prostředky vkládané 
do systému se vrátí zkvalitněním rozhodovacího procesu jak na úrovni 
ORP Hradec Králové, tak při územním plánování samotného města 
Hradec Králové. 

Ing. Robert Michek (autor pro korespondenci)
Jacobs Consultancy spol. s r.o.

Zlatnická 1582/10
110 00  Praha-Nové Město

tel: 739 062 267
e-mail: robert.michek@jacobs.com

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora pro správu majetku a životní prostředí, 

Hradec Králové
Ing. Iva Šedivá

OŽP Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408/51

500 03  Hradec Králové

Information system of water management under Hradec 
Králové municipality (Michek, R.; Finfrlová, P.; Šedivá, I.)

Key words
information system – decision support systems – surface water and 
groundwater management – Hradec Kralove municipality – sam-
pling and quality of surface water – water pumping and waste water 
discharge – groundwater flow modelling – geological–hydrogeology 
conditions

The article reports on the information system of water manage-
ment, which is running on existing Hradec Králové municipality 
MAPSERVER. The system is divided into six thematic oriented mod-
ules, which summarizes all relevant information about water quality 
and quantity in Hradec Králové municipality. These outputs will be 
presented in different quality thru www pages to relevant subjects 
(citizen-company-public authority and administration) according 
the licence conditions. The outputs will serve like decision support 
system for monitoring and approval process of water management 
under Hradec Králové municipality.

Studie odtokových poměrů 
na území Statutárního 
města Hradec Králové 
a přilehlých spádových 
oblastí
Milan Suchánek, Jiří Vítek, Pavla Finfrlová

Klíčová slova
studie odtokových poměrů – odvodnění města – matematické simulace 
– hospodaření s dešťovou vodou – udržitelný rozvoj města

Souhrn
Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce 

Králové a přilehlých spádových oblastí je vodohospodářský projekt, 
který bude dokončen v průběhu roku 2011. Zpracovávaná oblast 
zahrnuje nejen vlastní území města Hradec Králové, ale také povodí 
malých vodních toků a svodnic, které protékají městem. Záměrem 
projektu je stanovit koncepci řešení  dešťových vod ve městě v sou-
ladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Jeden z hlavních cílů je 
vytvoření zásad a kritérií hospodaření s dešťovou vodou pro územně 
plánovací dokumentaci a jejich provázání na území plán města 

u

Úvod
Město Hradec Králové leží na soutoku Labe a Orlice. Od zrušení pev-

nosti v roce 1884 zde byl budován systém ochranných hrází. V letech 
1908 až 1914 se podařilo prosadit a uskutečnit rozsáhlou úpravu koryt 
obou řek, kdy byly odstraněny pevnostní jezy a pevnostní most. Toky 
tak získaly dnešní podobu. Tehdy byl také vytvořen unikátní systém 
odvodňovacích příkopů, který umožnil realizaci rozsáhlých urbanis-
tických projektů, na které je město nyní právem pyšné.

Od této rozsáhlé, komplexní a dnes nepředstavitelné úpravy území 
uběhlo téměř 100 let. Stavební rozvoj v 70. a 80. letech minulého 
století a zejména v posledních letech nebral na unikátní systém 
odvodňovacích příkopů ohledy a postupně ho narušoval. Po povod-
ních v roce 1997, kdy došlo k protržení ochranné hráze na řece Orlici 

a zatopení části města, byly správcem toku hráze na Labi i Orlici 
opraveny a navýšeny resp. doplněny.

Slabinou města a hrozbou pro město však zůstaly drobné toky 
a odvodňovací příkopy (svodnice), o kterých bylo jen velmi málo 
informací, a často se k nim nehlásil žádný správce. Doposud apliko-
vaným způsobem městského odvodnění byl negativní vliv urbanizace 
na lokální hydrologický režim ještě posílen. V nově urbanizovaných 
územích města je tak vyvíjen neustálý tlak na zvyšování kapacit reci-
pientů, které však nejsou neomezené.

Důvody pro pořízení studie
Vlastník kanalizační sítě, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, 

a.s., si nechal v roce 2005 zpracovat generel kanalizace města Hradec 
Králové (GK HK). Ze závěrů hydrodynamického modelování průtoků 
a stavů ve stokové síti vyplynulo, že je do roku 2020 nutné z kapa-
citních důvodů rekonstruovat 27 km kmenových stok v hodnotě cca 
1,2 miliardy Kč.

V současné době probíhá v Hradci Králové další vlna velkého 
rozvoje výstavby obytných oblastí, což s sebou přináší i zvýšení povr-
chového odtoku srážkových vod. Kanalizační síť města se v důsledku 
této urbanizace značně rozšiřuje a je nutné volit vhodná opatření na 
síti (rekonstrukce a zkapacitnění některých stok, stanovení limitů 
vypouštění odpadních vod do sítě, plánování retenčních stok či nádrží 
a zachycování dešťových vod na pozemcích apod.) pro bezpečné 
odvedení dešťových vod.

Na základě těchto skutečností podpořených nově vzniklou legisla-
tivou již není možné srážkové vody ze zastavovaných území odvádět 
do recipientů (kanalizace, vodotečí a svodnic) přímo. Prioritní je hos-
podařit s dešťovou vodou v místech jejího dopadu, tj. na jednotlivých 
odvodňovaných pozemcích. V případě nevhodných hydrogeologic-
kých podmínek je možné připustit odvedení těchto vod do kanalizace, 
avšak pouze po jejich předchozím zdržení v bezprostřední blízkosti 
staveb, které jsou odvodňovány.

Všechny výše uvedené skutečnosti byly impulzem pro zpracování 
Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec Králové a při-
lehlých spádových oblastí.

Základní cíle SOP HK
Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec Králové 

a přilehlých spádových oblastí (SOP HK) – viz obr. 1, která je zpra-
covávaná od roku 2009, by se po svém dokončení v roce 2011 měla 
stát významným podkladem pro nový územní plán města. SOP HK 
bude obsahovat:
• základní vodohospodářské podmínky pro výstavbu ve stávající 
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GK HK do současnosti na základě podkladů správce kanalizace, a roz-
šířen o oblast Slatina zpracovanou v rámci SOP HK.

Model drobných vodních toků a svodnic
Zájmové území SOP HK zahrnuje přibližně 332 km toků a svodnic 

(obr. 2 a 3). V rámci zpracování SOP HK bylo provedeno rozdělení 
toků podle míry detailu zpracování s ohledem na cíle projektu. Byly 
zvoleny čtyři třídy schematizace odpovídající detailnímu, schematizo-
vanému hydrodynamickému modelu a hydrologickému modelu. Labe 
a Orlice (toky, u kterých velikost povodí přesahuje rozsah zpracování 
SOP HK) byly schematizovány okrajovou podmínkou.

Na základě získaných podkladů bylo konstatováno, že stav, rozsah 
a míra podrobnosti základní dokumentace svodnic neodpovídá před-
pokladům pro přímé využití nejenom v rámci SOP HK. Z průběhu 
prací také vyplynulo, že na území města existují svodnice resp. ote-
vřené odvodňovaní systémy, které nejsou dokumentovány v dosud 
získaných podkladech, a naopak existující dokumentace obsahovala 
svodnice, které již v realitě neexistovaly. Z těchto skutečností vyšel 
požadavek na doplnění nezbytných informací. U toků bylo třeba 
zaměřit niveletu dna, příčný profil a ověřit polohopis. Doplnění bylo 
provedeno u toků a svodnic určených pro zpracování detailního 
a schematizovaného hydrodynamického modelu. 

Pro posouzení svodnic a drobných vodních toků byl zvolen simu-
lační model MIKE 11. Model svodnic byl zpracován s využitím výše 
uvedených dat v úrovni korytového simulačního modelu. Do modelu 
jsou, v závislosti na příslušné míře schematizace, vloženy všechny 
významné objekty na toku ovlivňující průběh korytových průtoků 
(mosty, propustky, přelivy, nádrže) a okrajové podmínky výusti z jed-
notlivých oddělovacích komor, resp. ČOV, a to jako výstup modelu 
kanalizační sítě formou časové řady a/nebo průměrně vypouštěného 
množství.

Vyhodnocení současného stavu odtokových poměrů 
Vyhodnocení kapacitních možností systému odvodnění

Výstupy z matematického modelu modelují průtokové poměry 
v stokové síti, pro jednotlivé svodnice a v drobných vodních tocích 
pro tři základní zatěžovací stavy – dvouletá srážková událost a pětiletá 
srážková událost a simulace 10letou srážkovou řadou. 

Výsledky modelu byly presentovány ve formě tematických map 
hodnotících přetížení potrubí, výšku zátopy terénu v místech kanali-
začních šachet, resp. relativní výšku plnění koryta svodnic a toků. 

Bezpečnost stokového systému lze odhadnout přibližně na úrovni 
odpovídající dvouleté srážce, kdy je převážná většina stok v beztla-
kovém režimu. Při analýze pětileté srážky se do tlakového režimu 
dostává významná část stokové sítě, toto přetížení je způsobeno mimo 
jiné i v důsledku plochého území. 

Většina kapacitních problémů na svodnicích a drobných tocích 
je způsobena objekty, resp. zpětným vzdutím od objektů. Důvodem 
je buď malá kapacita objektu, nebo jeho částečné či úplné zanesení. 
Celkově lze hodnotit systém jako kapacitní pro dvouletou událost 
a limitně kapacitní pro pětiletou událost.

Posouzení vlivu odlehčovacích komor 
Odlehčovací komory je doporučeno posuzovat jak z hlediska emisí 

do vodních toků, tak z hlediska imisí neboli narušení konkrétního 
vodního toku v závislosti na jeho příslušných charakteristikách. 
Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádná předepsaná 
metodika emisně-imisního posuzování odlehčovacích komor, bylo 
posouzení provedeno podle švýcarské směrnice VSA (2007), která 
zohledňuje jak hydraulické, tak látkové zatížení vodních toků přepady 
z odlehčovacích komor. Při posouzení byl použit simulační program 
REBEKAII (Fankhauser et al., 2004), který byl vyvinut pro potřeby této 
směrnice. Toto posouzení bylo provedeno pro všechny drobné vodní 
toky ovlivněné přepady z odlehčovacích komor, tedy Piletický potok, 
Melounku a Biřičku. Hydraulické zatížení bylo doplňkově posouzeno 
i podle rakouské směrnice ÖWAW-Regelblatt 19 (2007). Tato směrni-
ce byla použita i pro posouzení hydraulického vlivu odlehčovacích 
komor na Labe a Orlici.

Jako problémové byly identifikovány odlehčovací komory na Pile-
tickém potoce. Výpočetní posouzení souhlasí s biologickým posou-
zením, které navíc poukázalo na problémy s kyslíkovým režimem 
na Biřičce. 

Návrh výhledového stavu odtokových poměrů 
Hradce Králové

Výhledový stav vychází z platného územního plánu a jeho dodatků. 
Pro řešení výhledového stavu je připraveno několik scénářů, přičemž 

zástavbě i na rozvojových lokalitách (vhodnost území pro různé 
typy zástaveb atd.);

• základní kritéria pro odvodnění, se kterými je nutné při výstavbě 
na území města počítat; 

• pravidla a postupy, které pomohou těm, kteří stavby budou připra-
vovat, těm, kteří budou stavby schvalovat a povolovat, ale i těm, 
kteří je budou provozovat, aby jejich prostřednictvím lépe docílili 
jejího naplnění. 
SOP HK bude jedním z hlavních koncepčních materiálů pro územ-

ně plánovací dokumentaci Hradce Králové, který se stane podkladem 
pro jednání s orgány státní správy v oblasti výstavby a využití území, 
a který bude vycházet z principů hospodaření s dešťovými vodami při 
respektování státní a evropské legislativy.

V rámci SOP HK bude komplexně a systematicky provedeno 
posouzení a vyhodnocení současného stavu nakládání se srážkovými 
vodami v zájmovém území včetně rizika záplav, přesné vymezení 
podmínek odvodnění nové zástavby, analýza potenciálu stávající 
zástavby z hlediska přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným 
podmínkám a hledání optimálních variant za účelem efektivního 
vynakládání investičních prostředků.

Hlavní cíle SOP HK jsou:
• vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje odvodnění města podle 

principů udržitelného rozvoje;
• vytypování rizikových oblastí pro prioritní řešení;
• vytvoření územně analytického podkladu pro tvorbu nového územ-

ního plánu a investiční politiku města;
• definice technických a ekologických zásad pro průběžné návrhy a re 

alizaci opatření ve stávajících zastavěných a zastavovaných územích 
a územích určených k výstavbě (kategorizace území města z hlediska 
nakládání s dešťovými vodami), stanovení priorit opatření;

• zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné 
státní a evropské legislativy a v duchu pravidel udržitelného roz-
voje.
Projekt je v době zpracování tohoto příspěvku přibližně ve dvou 

třetinách svého zpracování. Některé dílčí části je tedy již možno 
prezentovat.

Metodika zpracování 
Metodické řešení SOP HK vychází z integrálního přístupu, tj. řešení 

odvádění srážkových vod v návaznosti na povrchové vody, podzemní 
vody a provoz stokového systému včetně ČOV. Současně je řešen 
i dopad na vodní toky, a to nejen z hlediska množství vody, ale i její 
kvality. Metodika je založena na využití simulačních modelů. SOP 
HK technologicky navazuje na již zpracované studie, zejména Generel 
kanalizace Hradce Králové (2005) a výstupní data jsou ve formátu 
vhodném pro zpracování v systému GIS města Hradec Králové.

Monitoring a průzkumy
Základním cílem monitorovacích aktivit bylo získat pomocí terén-

ních měření maximálně přesný obraz o stavu a chování povodí za 
současného stavu. Z hlediska monitoringu byly prováděny následující 
aktivity:

1. Monitoring srážek, hladin a průtoků na tocích – byl realizován 
v roce 2009. Cílem monitoringu bylo zejména získat podklady ke 
kalibraci matematického modelu drobných vodních toků a svodnic 
a získat informace o průtocích jako podklad pro fyzikálně-chemický 
a ekologický monitoring. V rámci monitoringu byly měřeny hladi-
ny/průtoky v drobných vodních tocích resp. svodnicích a intenzity 
srážek.

2. Fyzikálně-chemický monitoring – sloužil ke dvěma účelům, a to 
jako vstupní informace o jakosti vody pro posouzení imisí v drobných 
vodních tocích a jako doplňující informace při vyhodnocování ekolo-
gického stavu drobných vodních toků. 

3. Monitoring ekologického stavu – V rámci monitoringu ekologic-
kého stavu drobných vodních toků, které jsou recipienty vod z měst-
ského odvodnění Hradce Králové (cca 30 - 40 km vodních toků), byl 
vyhodnocen ekomorfologický stav včetně zrnitosti dnového podkladu 
ve vybraných místech. Jako indikátor narušení toků městským odvod-
něním bylo zvoleno posouzení společenstva makrozoobentosu.

Modely stokové sítě, svodnic a toků 
Model stokové sítě

Jako základní podklad byl převzat existující model jednotné kana-
lizační sítě zpracovaný v rámci GK HK. Tento model byl převeden do 
formátu MIKE URBAN a zkontrolován. Model byl upřesněn o změny 
na povodí a v kanalizaci, které byly uskutečněny v době od ukončení 
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Obr. 1. Rozsah zájmového území a podrobnost zpracování povodí 
SOP HK

Obr. 2 a obr. 3. Ukázka svodnic a jejich zaměření

Obr. 4. Ukázka výstupů předběžného vyhodnocení potenciálu

Obr. 5. Ukázka kategorizačního listu jako výstupu průzkumu HDV

jeden z nejdůležitějších představuje začlenění systému hospodaření 
s dešťovými vodami do budoucího systému odvodnění.

Aplikace principů HDV ve stávající zástavbě
Povinnost snižovat odtok srážkových vod z území novostaveb je 

v současnosti dána platnou legislativou ČR. Doposud nebylo běžné, 
aby se vyhodnocovalo, je-li možné vyřešit přetížení kanalizace nebo 
koryta vodního toku tím, že by se změnily odtokové poměry ve stá-
vající zástavbě. 

Vzniká tak alternativní možnost, kdy se majitel stokové sítě či majitel 
stávající zástavby může po vyhodnocení účinnosti změny odvodnění 
z konvenčního na decentralizovaný rozhodnout, jestli problém s pře-
tíženou kanalizací nebo vodotečí vyřeší tradičně zvětšením profilu nebo 
přestavbou odvodnění stávající zástavby v jejich povodí. 

Přestavba konvenčních odvodnění stávající zástavby na decentrali-
zované systémy může také vést ke snížení spotřeby vody pitné. Město 
Hradec Králové řeší současně koncepci zásobování pitnou vodou včet-
ně využívání svého zdroje pitné vody, z hlediska udržitelnosti rozvoje 
města může v budoucnu nabýt na významu šetření vody pitné tím, že 
ji tam, kde plní roli vody užitkové, nahradíme vodou srážkovou.

Aplikace principů HDV ve stávající zástavbě sestává z následujících 
čtyř kroků:
1. Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV.
2. Analýza územního plánu z hlediska aplikace HDV.
3. Kategorizace území.
4. Určení celkového potenciálu stávající zástavby (obr. 4 a 5).

Limity využití rozvojových ploch
Z platné legislativy ČR vyplývají pro stavebníka obecně formulova-

né požadavky na vymezování a využívání staveb resp. jejich odvod-
nění. Bez jejich konkretizace by bylo velice složité tyto požadavky 
naplnit. Účelem SOP HK je vytvořit v Hradci Králové podmínky 
vhodné pro účinné využití celospolečenského potenciálu hospoda-
ření s dešťovou vodou a zároveň takové podmínky, které by byly pro 
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všechny stavebníky jednoduché a rovnocenné, proto byly v SOP HK 
použity zkušenosti ze zahraničí i od nás.

Limity využití rozvojových ploch (dále jen „limity“) vycházejí 
z okrajových podmínek řešení, které jsou stanoveny v zadávací doku-
mentaci SOP HK. Při návrhu odvodnění stavby a stavebního pozemku 
je nutné vedle limitů stanovených SOP HK taktéž respektovat místní 
urbanistické, technické a přírodní podmínky. 

Limity pro odvodnění staveb podle principů HDV jsou v SOP HK 
definovány pravidly, které lze rozdělit do čtyř skupin:
• limity legislativní – právní předpisy ČR,
• limity návrhové – vymezují základní hydrotechnické parametry 

odvodnění staveb, formulací horní hranice benevolentnosti, 
• limity technické – předepisují nutnou technickou vybavenost, která 

eliminuje nebezpečí zaplavení nebo destabilizace podloží stavby 
a bezprostředního okolí vlastními vodami,

• limity prostředí – předepisují provést v dostatečném předstihu 
soubor průzkumů a prohlídek, jejichž kvalifikované vyhodnocení 
je nezbytným předpokladem pro spolehlivý a bezpečný návrh 
odvodnění. 
Takto nastavené limity mají vést k postupnému snižování zátěže 

stokové sítě srážkovými vodami, a nepřímo tedy k ochraně osob 
a jejich majetku při extrémních srážkových událostech.

Výstupy SOP HK
Výstup SOP HK představuje poměrně rozsáhlý soubor informací 

zahrnující digitální data, texty, tabulky mapy a další výstupy. Tyto 
výstupy jsou dnes již standardními výstupy generelů odvodnění či 
podobných projektů a studií. 

Významným prvkem odlišujícím SOP HK od „běžných“ projektů je 
požadavek na „vytvoření podkladu pro územně plánovací dokumen-
taci města“. Při řešení urbanistických úloh dříve (někde ještě dnes) 
vstupoval generel odvodnění v rámci konvenčního způsobu odvedení 
vod jednotnou nebo oddílnou kanalizací do procesu plánování až 
v jeho druhé fázi. Současná urbanizace území podle principů udržitel-
ného rozvoje se neobejde bez účasti vodohospodáře již při tvorbě 

prvních urbanistických plánů. Výstupem SOP HK budou zásady, 
umožňující principy hospodaření s dešťovou vodou na území města 
Hradec Králové při územním plánování zabezpečit. 

Závěr
Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec Králové 

a přilehlých spádových oblastí je ambiciózní vodohospodářský pro-
jekt, který sleduje nejen poslední trendy v městském odvodnění, ale 
poukazuje na důležitost vazby mezi urbanisty a vodohospodáři. Tato 
vazba byla mnohdy podceňována, ale s rostoucí urbanizací a limitu-
jícími možnostmi existujících odvodňovacích systémů dnes nabývá 
na významu a do budoucna se bez něj s vysokou pravděpodobností 
neobejdeme.
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The Drainage Area Study of city of Hradec Kralove is project, 
which going to be finished during year 2011. The project area covers 
not only the city of Hradec Kralove itself, but it includes the basin of 
small rivers and creeks flowing through the city as a part of urban 
drainage system. Main project task is focused to the assessment of 
the future condition of the storm water management in accordance 
with the sustainable development principles. One of the project goals 
is development and implementation of Best Management Practices 
for application of storm water management into the City‘s Develop-
ment Plan as its integral part.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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V krátké době již podruhé 
intenzifikovaná ČOV 
Hradec Králové zahájila 
zkušební provoz 
Pavel Loskot, Pavel Král

Klíčová slova
ČOV – intenzifikace – odstraňování dusíku – postdenitrifikační filtr

Souhrn
Článek popisuje moderní technologii čištění odpadních vod v Hrad-

ci Králové, která se soustředila především na odstraňování dusíku, 
protože tento parametr minulá ČOV nebyla schopna splnit.

u

Úvod
V Hradci Králové byly veškeré odpadní vody do konce roku 1995 

vypouštěny přímo bez jakéhokoliv předčištění do řek Labe a Orlice. 
Surové splaškové vody, produkované obyvateli a průmyslem stotisí-
cové aglomerace, tak v průběhu roku přispívaly až 7 % k celkovému 
průtoku v recipientech. Město, které díky svému územně-architekto-
nickému rázu a sociálnímu prostředí patřilo v novodobé historii naší 
země k nejvíce ceněným, však ve skutečnosti bylo posledním velkým 
municipálním znečišťovatelem. Od té doby se situace výrazně zlepšila 
a dnes město Hradec Králové svým dopadem na životní prostředí patří 
k národní špici. V letošním roce bylo mj. i díky svému environmentál-
nímu přístupu ohodnoceno studií Master Card česká centra rozvoje za 
město s nejlepší kvalitou života.

Čistírna odpadních vod v Hradci Králové byla během poslední 
dekády dvakrát intenzifikována. V obou případech se jednalo o reali-
zaci opatření za účelem zlepšení kvality odpadní vody s ohledem na 
obsah dusíku. Zpřísnění zákonných podmínek s následnými požadavky 
správce povodí, související se vstupem České republiky do Evropské 
unie v roce 2004, zapříčinilo to, že voda ze stotisícové aglomerace 
vypouštěná do Labe patří v současné době k nejlépe čištěným odpad-
ním vodám v republice.

1. Od kolébky k pubertě
Čistírna odpadních vod Hradec Králové se nachází na levém břehu 

řeky Labe 1 km jižně od města. Odpadní vody jsou k ní přiváděny 
5,2 km dlouhými kmenovými stokami DN 2800, které byly realizová-
ny v letech 1991–1995 technologií ražby ve slínovcích (v hloubce cca 
28 m). Přívodní kanalizační řad je na ČOV zakončen vstupní čerpací 
stanicí o výkonu 6,6 m3/s. Kapacita čistírny je 141 000 ekvivalentních 
obyvatel, množství čištěných odpadních vod je 14 mil. m3 za rok.

ČOV byla uvedena do zkušebního provozu na konci roku 1995. 
Jednalo se o čistírnu mechanicko-biologického typu (R/D/N) s chemic-
kým srážením fosforu, přičemž hlavní pozornost byla směřována na 
odstranění organických látek, nerozpuštěných látek, amoniakálního 
dusíku a fosforu. Tři roky poté došlo nařízením vlády č. 82/1999 Sb. 
[1] ke zpřísnění legislativy a jako další sledovaný parametr přibyl 
anorganický dusík. Jeho limit byl 15 mg/l, jejž tehdejší technologie 
hradecké čistírny nebyla schopna splnit. Koncentrace Nanorg. na odtoku 
se pohybovala i ve dvojnásobné výši, na což bylo reagováno přípravou 
a následně v letech 2002–2003 realizací opatření, jehož podstatou 
byla zejména úprava aktivačních nádrží. Rozšířily se denitrifikační 
a regenerační nádrže a zavedlo se dávkování metanolu – to vše pro 
posílení procesu denitrifikace, při kterém se dusík ve formě dusična-
nů redukuje v odpadní vodě na plynný dusík [2]. Již v roce zahájení 
této intenzifikace ČOV byla nařízením vlády č. 61/2003 Sb. [3] celá 
Česká republika v souladu s dohodnutými přístupovými podmínkami 
k Evropské unii prohlášena za citlivou oblast, což s sebou přineslo 
další přísnější požadavek, tentokrát na přípustné množství celkového 
dusíku. V době, kdy se ČOV uváděla do zkušebního provozu, bylo 
zřejmé, že nejdéle do 5 let bude nutná další etapa intenzifikace.

Na základě zmíněné skutečnosti si Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s., nechaly zpracovat projektovou dokumentaci rekon-
strukce a intenzifikace ČOV za účelem odstranění celkového dusíku 
na hodnotu 10 mg/l vyčištěné odpadní vody. Na stavbu bylo v roce 

2007 vydáno stavební povolení a akce byla zahrnuta do skupinového 
vodohospodářského projektu „Doplnění kanalizačních systémů v aglo-
meracích Hradec Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec 
Králové“. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., na jeho reali-
zaci požádaly o podporu z Fondu soudržnosti pro období 2000–2006. 
Po čtyřletém období nejistoty, kdy žádost o evropskou dotaci ležela 
nečinně v Bruselu, se podařilo vlastníkovi ČOV získat dotaci z národ-
ních zdrojů, a to z Ministerstva zemědělství ČR z programu 229 310 
– Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Stavba 
byla v závěru roku 2008 zahájena a v srpnu 2010 úspěšně uvedena 
do zkušebního provozu. 

Následně uvádíme přehledné údaje o ČOV Hradec Králové a její 
intenzifikaci:
Vlastník: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Provozovatel: Královéhradecká provozní, a.s.
Zahájení provozu ČOV: 1995
1. etapa intenzifikace ČOV: 2003
2. etapa intenzifikace ČOV: 2010
- cíl: koncentrace na odtoku z ČOV v ukazateli celkový dusík = max. 

10 mg/l
- náklady 2. etapy intenzifikace: 140 mil. Kč
- zhotovitel projektové dokumentace: PÖYRY Environment, a.s., 

Brno
- zhotovitel stavebních a technologických prací: Sdružení pro rekon-

strukci ČOV Hradec Králové (VCES, a.s. a KUNST, spol. s r.o.)
Hydraulické parametry jsou uvedeny v tabulce 1 a ukazatelé pří-

pustného znečištění v tabulce 2.

2.  Rozhodování o variantách
Samotnému návrhu projektu předcházelo technicko-ekonomické 

posouzení nabízených možností technického řešení odstranění dusíku 
z odpadní vody. Byly porovnávány tyto varianty:
• úpravy ve stávající čistírenské lince, převedení na kaskádovou 

aktivaci (R-D-N-D-N),
• rozšíření ČOV o stavbu nových denitrifikačních nádrží s aktivova-

ným kalem, 
• terciární dočištění formou postdenitrifikace. 

Základním podkladem pro rozhodnutí pak bylo ekonomické 
posouzení investičních a provozních nákladů po dobu předpokláda-
né životnosti zařízení [4]. Na základě této studie bylo zvoleno řešení 
výstavby nového postdenitrifikačního (PDN) filtru. 

Parametr m3/d m3/h l/s

Q24

Průměrný  
denní přítok

44 700 1 862 517

QVČS

Kapacita vstupní čerpací 
stanice

- 20 160 5 600

Qdešť.mech.

Kapacita mechanického 
předčištění

- 15 840 4 400

Qdešť biol.

Kapacita biologického 
stupně

- 5 853 1 626

QPDN

Kapacita  
PDN filtru

- 1 008 280

Tab. 1. Hydraulické parametry ČOV Hradec Králové

Ukazatel 
znečištění

„p“ 
(mg/l)

„m“ 
(mg/l)

průměr 
(mg/l) tuny/rok

BSK5 15 30 - 160

CHSKCr 50 125 - 500

NL 15 40 - 180

Ncelk. - 20 10 200

Pcelk. - 3 1 20

Tab. 2. Ukazatelé přípustného znečištění vypouštěných odpadních 
vod z ČOV Hradec Králové pro trvalý provoz
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3.  Postdenitrifikační filtr
Hlavním článkem projektu byla výstavba nového postdenitrifikační-

ho (PDN) filtru. Ten je určen k terciárnímu dočištění části vyčištěných 
odpadních vod odtékajících z dosazovacích nádrží. Ve dvou jednotkách 
PDN filtru probíhá biologická denitrifikace čištěných vod s cílem 
odstranění podstatné části dusičnanového dusíku (N-NO3) za součas-
ného dávkování externího substrátu do procesu. Nátok na PDN filtr je 
zajištěn novou čerpací stanicí, která je umístěná v odtokovém žlabu 
z ČOV. Čerpání se provádí 3 čerpadly, která jsou zaústěna do jednoho 
společného výtlaku. Odtok vyčištěné vody z PDN filtru je veden gra-
vitačně potrubím zpět do odtokového žlabu, kde dochází ke smíchání 
se zbývající částí vody odtékající z dosazovacích nádrží v poměru cca 
1 : 1. Tento poměr je řízen v reálném čase v závislosti na množství 
a kvalitě odpadní vody protékající ČOV tak, aby byla ve vyčištěné vodě 
na odtoku z ČOV zajištěna koncentrace celkového dusíku splňující limit 
stanovený správcem povodí a vodoprávním úřadem (po dobu zkušeb-
ního provozu 15 mg/l, v trvalém provozu pak 10 mg/l).

Základní stavební a technologické parametry PDN filtru
Objekt PDN filtru tvoří tři samostatné celky umístěné ve střední 

části areálu ČOV. Je to budova PDN filtru se dvěma nezávislými 
komorami, akumulační nádrž prací vody filtru a propojovací objekt. 
Všechny jsou vybudovány z monolitického vodostavebního železo-
betonu, přičemž budova filtru je řešena jako nadzemní a částečně 
podzemní. Akumulační nádrž prací vody a propojovací objekt jsou 
objekty podzemní. 
Vlastní budova PDN filtru

Vlastní objekt PDN filtru je třípodlažní budova s plochou střechou, 
půdorysných rozměrů 23 x 12 m a fasádou z pohledového vodosta-
vebního železobetonu. Má dvě filtrační komory o celkové ploše 84 m2. 
Filtrace čištěné vody probíhá směrem ode dna vzhůru. Filtrační mate-
riál tvoří vrstva speciálních polystyrenových kuliček (biostyren) o prů-
měru 4,5 mm a celkovém množství cca 230 m3, která slouží jako nosič 
denitrifikační biomasy. Stropní konstrukci obou jednotek PDN filtru 
tvoří železobetonové stropní desky vybavené tryskami, které zajišťují, 
aby nedošlo k úniku filtračního materiálu do odtoku z filtru.

Celkový pohled na ČOV
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Odtok vody z PND filtru
Nad stropními deskami s tryskami PDN filtru je akumulována vyčiš-

těná voda (jmenovitá výška 2,5 m), která je následně z filtru odváděna 
do prostoru akumulace čisté vody, umístěné ve druhém nadzemním 
podlaží, a odtud finálně směřuje tok vyčištěné vody do odtokového 
žlabu ČOV za dosazovacími nádržemi.
Dávkování externího substrátu

Pro správnou funkci PDN filtru je nezbytné dávkování externího 
substrátu, metanolu. Ten je dávkován ze stávající dávkovací stanice, 
umístěné vedle aktivačních nádrží. V rámci projektu došlo k rozšíření 
technologie této stanice a výstavbě nového trubního vedení, které 
přivádí metanol na PDN filtr. 
Praní PDN filtru

Hlavní praní filtru probíhá v průměru v intervalu 1x za 24 hodin. 
Prací proces je plně automatický a je spouštěn po uplynutí operátorem 
nastaveného časového limitu, nebo na základě stanovené tlakové 
ztráty v PDN filtru. Jako prací voda je využita vyčištěná voda, aku-
mulovaná ve druhém nadzemním podlaží. Praní probíhá gravitačně 
směrem shora dolů. 
Dmychárna pro PDN filtr

Pro zvýšení účinnosti praní filtru se filtrační náplň provzdušňuje 
tlakovým vzduchem. Jeho dodávku zajišťují dvě dmychadla, pracu-
jící v sestavě 1 + 1. Výtlačné potrubí tlakového vzduchu z každého 
dmychadla se zaúsťuje do společného výtlaku, který je následně veden 
schodišťovým prostorem až do výšky cca 1 m nad hladinou vody 
v akumulačním prostoru, aby bylo zamezeno zpětnému zaplavení 
dmychadel vodou z filtru. V PDN filtru je osazen provzdušňovací 
rošt, jehož prostřednictvím dochází k efektivnímu rozdělení dodávky 
vzduchu do náplně filtru. 
Akumulační nádrž prací vody z PDN filtru

Akumulační nádrž prací vody slouží k akumulaci odpadní prací 
vody z objektu PDN filtru z procesu praní filtru. Je to podzemní žele-
zobetonový objekt půdorysného rozměru 9 x 12m o užitném objemu 
297 m3. Po ukončení pracího cyklu filtru je odpadní voda přečerpávána 
zpět do procesu čištění – nátokového žlabu usazovacích nádrží. 

4.  Splnila realizace opatření očekávání?
Odpověď na tuto otázku dodá až výsledek zkušebního provozu, 

který bude trvat 16 měsíců a skončí 31. 12. 2011. Již na jeho počátku 
se však s jistou mírou obezřetnosti dá konstatovat, že čisticí efekt 
PDN filtru bude takový, jaký se očekával. Od začátku září t. r., kdy je 
PDN filtr v režimu garančního testování, bylo provedeno 8 rozborů 
odpadních vod na nátoku a výtoku z filtru, které prokázaly 81pro-
centní účinnost odstranění dusičnanů (N-NO3). Koncentrace tohoto 
ukazatele se pohybují v rozmezí 0,9–2,4 mg/l, průměrná hodnota je 
pak 1,9 mg/l, to vše aniž by došlo ke zvýšení zatížení odtoku orga-
nickými látkami (BSK5 vždy menší než 3 mg/l). Do konce tohoto roku 
bude dále probíhat zpřísněný režim provozu filtru, na jehož základě by 
mělo být prokazatelně zhotovitelem doloženo, že zařízení je schopno 
garantované emisní parametry čištění na odtoku z PDN filtru plnit.

Garantované emisní hodnoty N-NO3 na odtoku z PDN filtru pro 
daný typ vzorku 1 a 2 (rozděleno dle koncentrace N-NO3 na vstupu 
do filtru) jsou uvedeny v tab. 3.

5.  Závěr
S ohledem na podstatně vyšší nároky na koncentrace dusíku na 

odtoku z městských čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 
10 000 EO, vyplývající ze Směrnice Rady č. 91/271/EHS a nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného zne-
čištění povrchových a odpadních vod, bylo na ČOV Hradec Králové 
nezbytné posílit technologický proces odstraňování dusíku. Stávající 
technologie zde vykazovala výrazně vyšší koncentrace v ukazateli 
celkový dusík, než je dle závazných předpisů přípustné.

Těžiště celého projektu spočívalo zejména ve zvýšení efektu deni-
trifikace, kterého je dosaženo doplněním stávající technologie ČOV 
o postdenitrifikační filtr. Kromě toho bylo nezbytné provést i úpra-
vy na těch stávajících objektech, které ovlivňují účinnost procesu 
odstraňování dusíku. Veškerá opatření musela být provedena nejdéle 
do konce roku 2010 tak, aby vlastník ČOV Hradec Králové splnil své 
zákonné povinnosti dané ustanoveními vodního zákona, resp. naří-
zením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění a podmínkami veškerých 
souvisejících předpisů. 

Souběžně s projektem 2. etapy intenzifikace ČOV byla realizována 
i stavba nové dmychárny o výkonu 10 800 m3/hod., která umožní 
lepší regulaci dodávaného vzduchu do biologického stupně čištění. 

Technologickou část dmychárny ve výši 30 mil. Kč hradil provozovatel 
ČOV Královéhradecká provozní, a.s., ze svých finančních prostředků. 
Nový systém zajistí optimální nastavení podmínek procesu čištění 
odpadních vod a přinese úsporu provozních nákladů v podobě nižší 
energetické náročnosti. Součástí projektu intenzifikace byla i další 
opatření, z nichž nejvýznamnější je implementace nového řídicího 
systému, akumulace a řízené dávkování kalové vody do regeneračních 
nádrží a instalace nové odstředivky kalu.

Již dnes můžeme s jistou mírou optimismu prohlásit, že ČOV Hra-
dec Králové bude s pomocí vybudovaného zařízení (PDN filtr) schop-
na plnit požadované limity a na odtoku udržet koncentraci celkového 
dusíku pod 10 mg/l. Z hlediska provozovatele se toto zařízení jeví 
jako kompaktní, snadné na provoz. Velkou výhodou je jeho schopnost 
v poměrně krátké době reagovat na změnu kvality a průtoku na příto-
ku do ČOV. Jeho velkou předností je pružnost se těmto skutečnostem 
přizpůsobit tak, aby na odtoku z ČOV byla docílena požadovaná kva-
lita vody. Díky vybavení online analyzátory a díky sofistikovanému 
řídicímu systému je toto velmi snadno proveditelné.
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Waste Water Treatment Plant Hradec Králové put into test 
operation for the second time recently (Loskot, P.; Král, P.)
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denitrification filter unit 

The article describes the modern waste water treatment technol-
ogy application in Hradec Králové concerning especially nitrogen 
removal. The previous facilities were not able to meet the required 
parameter.

Nátokové hodnoty  
na PDN filtr

Garantované odto-
kové hodnoty z PDN 

filtru

Limitní spotřeba 
100% metanolu

1. typ 
vzorku

N-NO3

0,1–8 
mg/l

N-NO3 ≤ 2 mg/l ≤ 4 mg/mg 
odstraněného N-NO3

2. typ 
vzorku

N-NO3

8,1–17,6 
mg/l

N-NO3 ≤ 2,5 mg/l ≤ 3,5 mg/mg 
odstraněného N-NO3

Tab. 3. Garantované emisní hodnoty N-NO3 na odtoku z PDN filtru

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Wertach vital: 
Protipovodňová 
a revitalizační úprava řeky 
Wertach u Augsburgu
Tomáš Just

Klíčová slova
revitalizace – protipovodňová ochrana – migrační prostupnost – dnová 
rampa – Wertach vital

Souhrn
Řeka Wertach nad bavorským Augsburgem byla v minulosti cel-

kově technicky upravena. Hlavně pro získání zemědělské půdy na 
úkor říčního perimetru bylo vytvořeno úzké, napřímené, hluboké 
a celkově geometrizované koryto. Soustředění proudění v tomto 
korytě způsobilo jeho následnou hloubkovou erozi, což nepříznivé 
efekty posilovalo, včetně nežádoucího odvodnění nivy. Úpravě kory-
ta byl přičítán podíl na horším průběhu povodní, včetně povodně 
v roce 1999, která v Augsburgu způsobila značné škody. V roce 2000 
byl zahájen ve spolupráci Vodohospodářského úřadu Donauwörth 
a města Augsburgu program Wertach vital. Jedná se o zásadní 
přestavbu řeky v posledních 13,5 km před ústím do řeky Lech, 
tedy včetně úseku v Augsburgu. Projekt je postupně realizován ve 
třech úsecích. Podle prostorových možností se rozšiřuje, rozčleňuje 
a částečně změlčuje řečiště. Obnovují se tvary dna řeky s přirozeným 
vývojem štěrkových lavic. Území navazujících břehů je upravováno 
jako rekreační lesopark, případně jako městská parková zeleň. Ve 
městě byl zrušen jeden starý jez a nahrazen migračně prostupnou 
dnovou rampou, druhý jez byl rekonstruován a opatřen rybím pře-
chodem. Rekonstruují se prvky technické protipovodňové ochrany 
města, včetně rekonstrukcí, odsazování a výstavby nových hrází. 
Projekt má poskytnout zástavbě města ochranu nejméně po úroveň 
Q100, zlepšit ekologický stav řeky a vytvořit rozsáhlé příležitosti pro 
příměstskou rekreaci. 

u

Úvod
Bavorské jižní svahy Alp odvodňuje systém řek, tekoucích od jihu 

k severu, směrem k Dunaji. Tyto řeky jsou schopny přivádět z Alp 
dramatické povodně, nesou velká množství splavenin, mají převážně 
čistou vodu, i v létě chladnou. Původně jim byla vlastní převážně 
vlnitá divočící koryta s bohatým rozvojem štěrkových lavic. Ve městě 
Augsburgu, ležícím asi šedesát kilometrů na severozápad od Mnicho-
va, se potkávají dva takové vodní toky. Do řeky Lech ústí na dolním 
okraji města zleva Wertach. Lech pak asi o padesát kilometrů dál vtéká 
zprava do Dunaje. Na Lešském poli u Augsburgu se v roce 955 poda-
řilo německému králi Otovi I., podporovanému českými voji, porazit 
Maďary a zastavit jejich expanzi do Evropy. Wertach je v posledních 
letech dějištěm vodohospodářských zásahů, které patří k největším 
evropským protipovodňovým revitalizačním úpravám. 

Řeka Wertach je 151 km dlouhá, plocha jejího povodí činí 
1 290 km2 a pro ústí do řeky Lech se uvádí dlouhodobý průměrný 
průtok 32 m3/s (Q1 = 185 m3/s, Q10 = 310 m3/s, Q100 = 650 m3/s). 
Zhruba od roku 1860 byla řeka pod Alpami soustavně technicky 
upravována s hlavním cílem omezit prostorový rozsah říčního pásu 
a získat zemědělskou půdu. Postupně bylo vytvářeno geometricky 
pravidelné koryto s napřímenou trasou, relativně úzké a hluboké. 
V trase nad Augsburgem, mezi Ettringen a Göggingen, kde řeka 
prochází plochou nivou, širokou několik kiometrů, se koryto takto 
postupně zkrátilo z 50 na 30 kilometrů. I přes stabilizaci záhozy 
nebo dlažbami v patách břehů takto upravené koryto špatně odolá-
valo vymílání a zejména v posledních desetiletích se na některých 
místech výrazně zahlubovalo. Tento trend nezastavila ani výstavba 
jezů a stupňů, včetně velkého vzdouvacího objektu s „říčním jeze-
rem“ u Inningen, dnes na jižním okraji Augsburgu. Tato výstavba, 
motivovaná také energetickými zájmy, destrukci koryta do jisté míry 
i podpořila dalším narušením splaveninového režimu. V 90. letech 
minulého století byly některé úseky řeky nad Augsburgem již velmi 
poškozené, proti původnímu stavu zahloubené až o několik metrů, 

se silně erodovanými břehy. V nejhorším stavu byl právě úsek pod 
vzdouvacím objektem u Inningen. V nivě řeky se nepříznivě pro-
jevovalo odvodnění, způsobené zahloubením koryta – ve studních 
se ztrácela voda, na lesní a zemědělské porosty působil nedostatek 
vody, mizely poslední mokřady a vlhké louky. Jako významné riziko 
byla vnímána schopnost tohoto koryta rychle přivádět do města 
povodňové vlny. Podél řeky byly v předcházejících dobách stavěny 
ochranné hráze, ty však byly různé technické kvality a celkově 
neposkytovaly zastavěným územím dostatečnou ochranu.

Projekt a realizace
Za této situace, v 90. letech, začal místně příslušný Vodohospo-

dářský úřad Donauwörth připravovat rekonstrukci řeky, která by 
odstranila projevy hloubkové destabilizace, posílila protipovodňo-
vou ochranu Augsburgu a dalších sídel v blízkosti toku a současně 
rehabilitovala řeku po stránce ekologické a pobytové. Dříve než mohl 
být projekt zahájen, přišla velká povodeň. Stalo se tak v květnu roku 
1999, o svatodušních svátcích – od té doby se v Bavorsku hovoří 
o Svatodušní povodni. Níže položené části Augsburgu byly zaplaveny 
a utrpěly velké škody, orientačně 200 milionů marek. Za kulminace 
této povodně procházely řekou Wertach na území Augsburgu průtoky 
390 až 420 m3/s. Následným hodnocením povodně bylo mimo jiné 
prokázáno, že situaci ve městě zhoršil stav technicky upraveného 
a následně erodovaného koryta, v němž povodňová vlna dosahovala 
velkých rychlostí. Svatodušní povodeň pak významně uspíšila přípra-
vy a realizaci velkého vodohospodářského projektu, který je veřejnosti 
prezentován pod názvem Wertach vital. 

Práce na projektu byly naplno zahájeny v roce 2000 ve spolu-
práci státu Bavorsko, zastupovaného Vodohospodářským úřadem 
Donauwörth, a města Augsburgu. Po odborné stránce byla zapojena 
Technická univerzita v Mnichově, která se zabývala hlavně hydrau-
lickými aspekty, včetně problematiky podzemních vod v nivě. Na 
přípravě a vedení projektu se od počátku podílí také občanská skupina, 
ve které jsou zastoupeny správy dotčených městských částí a řada 
občanských sdružení ekologického, přírodovědeckého, rybářského, 
sportovního, turistického a vlastivědného zaměření.

Cílem projektu je rekonstrukce řeky Wertach od vzdouvacího objek-
tu u Inningen po ústí do Lechu, v celkové délce 13,5 kilometrů. Projekt 
se člení do tří úseků, které jsou realizovány postupně:
•	 Od vzdouvacího objektu u Inningen po Ackermannův jez u Göggin-

gen – úsek nad městem Augsburgem, mimo zástavbu, koryto řeky je 
převážně doprovázeno lužním lesem. Hlavním cílem v tomto úseku 
je rozvolnění koryta, zpomalující postup povodňových vln.

•	 Od Ackermannova jezu po jez Goggeles. Jde o předměstské území 
Augsburgu, u jezu Goggeles se Wertach dostává na úroveň středu 
města. Poměrně tvrdě upravené koryto řeky prochází nesouvislou 
zástavbou, zahrádkářskými osadami a parkovou zelení. U Acker-
mannova jezu se od řeky doprava odděluje Tovární kanál, dál ve 
městě zvaný Wertašský kanál, který pak v různých vzdálenostech 
doprovází řeku až téměř k ústí do Lechu. V tomto úseku došlo za 
Svatodušní povodně k největším rozlivům do zástavby. Rovněž 
v tomto úseku se provádí dílčí rozvolňování koryta, hlavní cílem 
však je zamezení povodňovým rozlivům do zástavby. 

•	 Od jezu Goggeles po ústí do řeky Lech. Úsek převážně v souvislé 
městské zástavbě. Nejedná se o historický střed města, ten leží 
stranou, na vyvýšenině mezi řekami Wertach a Lech. Jde převážně 
o novodobou zástavbu průmyslového charakteru. Koryto řeky je 
tvrdě upravené, oproti výše ležícím úsekům však má dostatečnou 
průtočnou kapacitu. Za předpokladu, že bude zabráněno povod-
ňovému vybřežování ve výše ležícím úseku, nebudou zde protipo-
vodňová opatření hlavní částí projektu. Ten se zde bude zaměřovat 
hlavně na ekologickou rehabilitaci řeky včetně obnovení migrační 
prostupnosti a na zlepšení vzhledu a celkové pobytové hodnoty 
nivního území. Řešení tohoto úseku souvisí se širšími snahami 
města rehabilitovat přiléhající čtvrti. 
Do roku 2010 byl projekt realizován v převažující části prvního 

úseku a zhruba ve dvou třetinách úseku druhého. Byl zcela rekonstru-
ován Ackermannův jez a opatřen rybím přechodem. Jez Goggeles byl 
odstraněn a nahrazen balvanitou rampou. Na horním okraji prvního 
úseku byl Innigenský vzdouvací objekt obejit menším obtokovým 
korytem s rybím přechodem.

Cíle
Jako nejdůležitější cíl sleduje projekt zajištění protipovodňové 

ochrany stávající zástavby nejméně po úroveň Q100. K tomu se podle 
možností jednotlivých dílčích úseků kombinují tyto přístupy: 
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Situace projekčních úseků revitalizace řeky 
Wertach

•	 Pokud možno přírodě blízké rozšíření a rozvolnění řečiště. V prv-
ním projektovém úseku, kde je pro to dostatek místa, bylo řečiště 
rozšířeno zhruba až na trojnásobek šířky někdejší technické úpra-
vy. V tomto úseku se rovněž řečiště změlčuje. Tím se má omezit 
nežádoucí odvodnění nivy a vytvořit širší ploché dno kynety, 
umožňující vznik přírodě blízkých tvarů se štěrkovými lavicemi. 

•	 Rekonstrukce systému doprovodných hrází. V řadě dílčích úseků 
se hráze odsazují dál od říčního koryta, zpravidla až na vnější okraj 
zalesněného nivního pásu, kde začíná zástavba. Nově budované 
nebo rekonstruované hráze jsou v korunách převýšeny o 1 m nad 
úroveň, odpovídající průběhu Q100. 

•	 V dolních úsecích, v městské zástavbě, se řeka podle potřeby 
doprovází systémem ochranných zídek, které jsou architektonicky 
pojednávány tak, aby byly co nejlépe zapojeny do pásů zeleně, které 
řeku doprovázejí. 
Ekologické cíle projektu plní zejména tyto prvky řešení:

•	 Zajištění plné migrační prostupnosti od ústí do Lechu nad stupeň 
u Inningen. 

•	 Rozvolňování tvarů kynety, a to zejména v prvním projekčním úseku. 
Břehy se neopevňují nebo se jenom v nejnutnější míře stabilizují 
přírodě blízkými konstrukcemi – kamennými záhozy a rovnanina-
mi, v exponovanějších místech rovnaninami z velkých lomových 
kamenů. V širokém dně kynety byly již při stavbě naznačeny členité 
přírodě blízké tvary štěrkových lavic a větvení proudu do více ramen. 
Strukturám dna kynety se dále ponechává volný vývoj. V místech 
soustředěnějšího sklonu, kde je třeba chránit řečiště před nežádoucím 
zahlubováním, se ve dně vytváří přírodě blízká stabilizační struktura. 
Na čtverečný metr dna se klade 6 až 7 velkých lomových kamenů, 
které se na celou výšku prosypou místním štěrkem. 

•	 Členění břehových struktur mrtvou dřevní hmotu. Zatím experi-
mentálně jsou na některých místech do různých pozic ukládány 
celé neodvětvené stromy.

•	 Obnova nebo vytváření přírodě blízkých malých potočních koryt 
v bermách mimo říční koryto.

•	 Výsadby charakteru lužních lesů náhradou za porosty, které musely 
padnout při rozšiřování řečiště. V prvním projektovém úseku bylo 
zabráno cca 25 hektarů lesa. V náhradu se Vodohospodářskému 
úřadu Donauwörth podařilo postupně vykoupit 26 hektarů.
V roce 2005 již byla uskutečněna část rozvolnění řečiště v prvním 

projekčním úseku. Čerstvě dokončeným dílem prošla v srpnu tohoto 
roku poměrně velká povodeň, ne o mnoho menší než Svatodušní 
povodeň. V západní části bavorského podhůří Alp tato povodeň způ-
sobila dost velké škody, na některých vodních tocích se hovořilo až 
o úrovni Q300. Nové dílo na řece Wertach obstálo beze škod. Povodňový 
průtok právě zaplnil široké nové řečiště. Nikoliv k neprospěchu věci 
transformoval struktury dna, na březích byly po povodni znát stopy 
pouze dílčího odnosu jemnějších frakcí kameniva. Na tuto událost 
nebylo třeba ze strany vodohospodářů reagovat významnějšími opra-
vami revitalizační stavby.

Projekt se dotkl dvou vodohospodářských objektů, jezu Goggeles 
a Ackermannova jezu. Oba tyto objekty byly po Svatodušní povodni 
roku 1999 ve velmi špatném stavu, provizorně až nouzově opraveny. 
Další události pak urychlila povodeň v roce 2005. Jez Goggeles ještě 
více poškodila, Ackermannův jez zcela destruovala. Jez Goggeles na 

dolním okraji střed-
ního úseku vytvářel 
povodňovou a mig-
rační překážku, aniž 
by přinášel nějaké 
užitky. V roce 2006 
byl stržen a v jeho 
místě byla ku stabi-
lizaci spádu řečiště 
vybudována dnová 
rampa, která na dél-
ce 300 metrů pře-
konává pětimetrový 
spád. Základ rampy 
tvoří sled příčných 
pasů z velkých bal-
vanů. Každý jeden 
pas by neměl vytvá-
řet převýšení větší 
než 0,2 m. Pasy ne-
jsou vedeny rovno-
měrně napříč celým 
řečištěm, ale střídavě 
se snižují u jednoho 
a u druhého břehu, 
což za malých prů-
toků soustřeďuje 
proudění do vlásen-
ky. Ackermannův jez na rozhraní prvního a druhého projektového 
úseku byl povodní v roce 1999 provalen, potom doplněn provizorním 
záhozem z balvanů a další povodní v roce 2005 znovu provalen. Tento 
jez nebylo možné odstranit, protože zajišťuje přítok do městotvorného 
a energeticky využívaného Továrního kanálu. Byl tedy, rovněž v roce 
2006, rekonstruován. Na novou spodní stavbu bylo umístěno vakové 
hradící těleso, po levé straně jezu byl vybudován rybí přechod, jehož 
kynetu tvoří balvanitá kaskáda, podporující vlásenkovitý průtok. 

Důležitým cílem celého projektu je také zlepšení využitelnosti 
říčního pásu pro rekreaci obyvatel a v intravilánových úsecích řeky 
posílení pobytové hodnoty území. Vzhledem k tomu je celý říční pás 
v prvním projektovém úseku, včetně doprovodných stávajících i nově 
zakládaných lesních porostů, pojat jako přírodě blízký nivní park. 
Řeku po obou stranách doprovázejí cesty pro pěší a pro cyklisty, zčásti 
vedené po korunách ochranných hrází, zčásti přímo po okraji řečiště. 
Břehy a štěrkové lavice v řečišti jsou využívány hlavně pro slunění 
– voda v řece je čistá, na koupání však poněkud chladnější a proud-
nější. V intravilánových úsecích je v návaznosti na revitalizaci řeky 
v rámci prostorových možností posilován parkový charakter břehů 
a nivy. Řeku rovněž doprovázejí cestičky, při nichž jsou zakládána 
posezení s výhledem k řece. Rovněž je dbáno možnosti kontaktu 
lidí se samotnou hladinou, přístupu slouží nepravidelná schodiště 
z velkých kamenů nebo svážné cestičky. O revitalizaci a o různých 
přírodních zajímavostech informují obrazové tabule.

Předpokládá se, že celkové náklady realizace 1. a 2. projektového 
úseku budu činit 24,5 milionů euro, včetně výkupů pozemků potřeb-

Členění břehu v projekčním úseku 1 výhonem z celých smrků Pohled na část řečiště, rozvolněného v 1. projekčním úseku, ve vzdutí 
Ackermannova jezu, po dvou vegetačních sezonách
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Úsek řeky Wertach na horním okraji Augsburgu, který dosud nebyl 
revitalizován. Ukázka výchozího stavu

Část revitalizace koryta v 1. projektovém úseku při dokončování 
v létě roku 2005

Rozvolněné řečiště v 1. projektovém úseku při dokončování stavby

Nedávno dokončená revitalizace v 1. projektovém úseku po povodni 
v srpnu 2005. Stavba přestála povodeň bez větších škod

Řečiště Wertach ve 2. projektovém úseku, ve městě Augsburgu, 
rekonstruované v roce 2006. Pohled na „občanskou vybavenost“ řeky 
– v úrovni kynety je vytvořena přírodě blízká, zaplavovaná berma, ke 
které je přístup po dvou mírně sklonitých svážnicích. Po břehu podél 
koryta probíhá v parkové úpravě stezka pro pěší a pro cyklisty. 

Dnová rampa, postavená ve dně řečiště v místech, kde byl v roce 
2006 stržen jez Goggeles. Pohled v roce 2007

ných pro výstavbu a pro kompenzaci ztrát lesních porostů. Tyto úseky 
mají být dokončeny v roce 2010. Rozpočet teprve připravovaného 
3. úseku dosud nebyl zveřejněn. O náklady se dělí město Augsburg 
a stát Bavorsko, zastupovaný Vodohospodářským úřadem Donauwör-
th, který rovněž zprostředkovává příspěvek Evropské unie. 

Město Augsburg postupně realizuje také další vodohospodář-
sko-ekologické projekty, jako jsou:
•	 Parkové úpravy bývalých hradních příkopů po obvodu historického 

středu města, včetně revitalizace vodních prvků, napájených pří-
městskými potoky. 

•	 Obnova potočních niv – evropsky významných lokalit – v příměst-

ské části Lechhausen.
•	 Obnova mokřadů v nivě řeky Wertach u Bannacker, jihozápadně 

od města. Zde město vykoupilo 20 hektarů zemědělských ploch 
a postupně je revitalizuje. Německé zákony ukládají kompenzovat 
různé ekologicky problematické činnosti – město Augsburg využívá 
plochy u Bannacker jako svoje „kompenzační území“. 
Na závěr zajímavost, náhodou nalezená na internetu. V roce 2003, 

když byly v plném proudu přípravy projektu Wertach vital, proti němu 
vyvstala ekologicky orientovaná občanská iniciativa. Přiřkla projektu 
hanlivé pojmenování „Wertach brutal“ a odsuzovala zejména to, že má 
dojít k rozsáhlé destrukci nivních lesních porostů. Její zástupci hovo-
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Ackermannův jez v rozmezi 1. a 2. projektového úseku, rekonstruo-
vaný v roce 2006. Pohled na nový rybí přechod

Další etapa rozšíření a rozvolnění řečiště v projektovém úseku 1, 
realizovaná v roce 2007

řili o nenahraditelné ztrátě nejlepších zbytků lužních lesů v Bavorsku. 
Autor tohoto příspěvku si i pod dojmem těchto hlasů lesy podél řeky 
Wertach nad Augsburgem procházel a prohlížel. Jedná se o uměle 
založené porosty s velkým podílem smrků, v podrostu bezu černého. 
Bavorsko by na tom bylo velmi špatně s lužními porosty, pokud by 
toto byly jejich nejlepší ukázky – což naštěstí není pravda. Za zniče-
né porosty tohoto druhu byla vykoupena stejná plocha zemědělské 
půdy a ta zalesněna stanovištně vhodným způsobem, takže alespoň 
v dlouhodobějším pohledu může být i luhům podél řeky Wertach 
spíš pomoženo. Vodohospodáři hovoří o tom, že v oné iniciativě, jejíž 
snahy se nakonec neprosadily, působili hlavně obyvatelé lepších čtvrtí 
po obvodu říčního pásu na horním okraji města, kteří dříve pokládali 
celé území za „svoje“ a nyní nelibě nesou zejména jeho otvírání obec-
né občanské rekreaci. Přestože autor tohoto příspěvku není lesníkem, 
dovoluje si soudit, že porostům podél řeky Wertach by prospěly i další 
zásahy, zaměřené ke zlepšení jejich struktury a druhové skladby. Lze 
však chápat, že ani vodohospodáři, ani správa města nechtějí v sou-
časné době veřejnost, jako v celém Německu na otázky zeleně velmi 
citlivou, dráždit víc než je nezbytně nutné. 
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Vital Wertach: Flood and Revitalization Treatment of Wertach 
River at Augsburg (Just, T.)
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The river Wertach above Bavarian Augsburg was in the past 
generally technically restored. A narrow, straight, deep and overall 

geometric trough was built there. The trough was created at the 
expense of the perimeter of the river, mainly because for the acquisi-
tion of agricultural land. The concentration of flow in its river bed 
caused a subsequent deep erosion, which comported some adverse 
effects, including unwanted drainage of the valley. The restoration 
adjustment of the river is attributed to worse impacts of floods, 
including floods in 1999, which caused considerable damages in 
Augsburg. In 2000 Donauwörth Wertach vital program was initiated 
in cooperation with the Water Management Authority and the city 
of Augsburg. This is a major redevelopment of the river on the last 
13.5 km before it enters the river Lech, which includes the section 
of the river Wertach in Augsburg. The project is being gradually 
implemented in three sections. According to possibilities the project 
expands and divides the river bed, and partly creates shallow bed. 
It restores the shape of the bottom of the river with natural evolu-
tion of gravel benches. The area of river banks is transformed into 
a recreational park or greenery. In the city an old weir was lifted 
and replaced by a migration demersal permeable ramp, a second 
dam was renovated and equipped with fish ladders. The technical 
elements of flood protection are being reconstructed, including re-
construction, indentation, and construction of new dams. The project 
is to provide a built-up area of protection of at least the flood level 
of Q100, to improve the ecological condition of the river and create 
ample opportunities for suburban recreation.

Detail tvarování dnové rampy v místech bývalého jezu Goggeles za 
malého průtoku. 

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

Již zhruba 15 let jsou mikrosítové bubnové filtry vyráběny v téměř 
nepozměněné podobě. Jednoduchá konstrukce a její precizní prove-
dení po celou dobu nevyžadovala žádnou zásadní změnu. Pokročilá 
doba a vyšší nároky zákazníků, především ze zahraničí, si vyžádali 
některé změny a vylepšení. Konstrukce mikrosítových filtrů byla tedy 
výrazně pozměněna. Novinky se týkají zejména vylepšení komfort-
nosti obsluhy a rozšíření typové řady.

Asi nejdůležitější inovací v konstrukci mikrosítových filtrů je napro-
stá změny systému uchycení a výměny filtrační tkaniny. Tato změna 
se bude týkat nejvíce obsluhy a údržby těchto zařízení. Nový systém 
je oproti minulému způsobu uchycení založen na soustavě plastových 
mřížek, které jsou segmentově uspořádány po celém filtračním bubnu. 
Mřížka je již opatřena požadovanou filtrační tkaninou. Tato změna 
přináší následující přínosy:
• Jednoduchá výměna filtrační tkaniny.
• Samotná výměna potrvá nesrovnatelně kratší dobu.
• Odpadá nutnost vyměnit tkaninu na celém bubnu.
• Podstatné zvýšení životnosti filtrační tkaniny.

Výměna segmentu je založena na pouhém „vycvaknutím“ z bubnu 
a „naklapnutím“ segmentu nového. Postup je zcela triviální. Není 
třeba žádného nářadí, které často končilo někde na ně jímky s filtrem. 
Značná úspora času při výměně filtrační tkaniny znamená i úspory na 
investicích do provozu. Úspora je o to vyšší, že stačí výměna pouze 
segmentů s porušenou filtrační tkaninou.

Změna přinesla zvýšení životnosti filtrační tkaniny vlivem jejího 
pevného nalepení na segment. Dříve byla filtrační tkanina pouze 
podepřena obloučky, které byly pevně spojeny s bubnem. Mezi fil-
trační tkaninu a tyto obloučky se často dostávaly abrazivně působící 
nečistoty a při častém proplachu filtrační tkaniny způsobovaly její 
protržení právě v místě obloučku. Pevné nalepení filtrační tkaniny 
na plastový segment eliminuje tento nežádoucí efekt.

Inovace dále přináší výraznou změnu rozšířením typové řady. 
Důvodem byla dlouhodobá nutnost pokrytí mezer v průtokových 
kapacitách mezi některými stávajícími modely filtrů. S touto změnou 
se pojí i nutnost změnit stávající systém pojmenování jednotlivých 
typů. Následuje tedy tabulka nové typové řady:

I s uvedením nových typů zůstává dále možnost instalace do beto-
nového kanálu, nebo do nerezové vany. Nová typová řada mikrosíto-
vých filtrů bude postupně nahrazovat typovou řadu stávající.

Jan Bednář
IN-EKO TEAM s.r.o. 

Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
Tel.: +420 549 415 234, 

+420 549 415 589, +420 549 
411 149, fax: +420 549 412 383 

E-mail: secretary@in-eko.cz, 
www.in-eko.cz

* Uvedené průtoky je třeba chápat jako orientační
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VODOPRÁVNÍ PROBLEMATIKA 
RYBNÍKŮ – I

Věra Kladivová, Arnošt Kult

Klíčová slova
vodní zákon – povrchová voda – vodní nádrž – stavba – rybník – vodní 
tok

Souhrn
Článek se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník, a to v přímé 

vazbě na české rybníkářství. Jak zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
tak zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně někte-
rých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, mají své 
specifické definice. Existuje však celá řada právních předpisů, u kterých 
je pojem rybník či vodní nádrž chápán odlišným způsobem. S ohledem na 
nutnost stanovení jednoznačných a vymahatelných požadavků nezbyt-
ných k zajištění jakosti povrchové vody, která je ovlivněna chovem ryb, 
včetně systému její kontroly, bude v nejbližší době nezbytné provést 
i takové legislativní změny, které umožní sjednocení základních právních 
pojmů v dané oblasti.

Úvod
S ohledem na věcný  rozsah  jsme dané  téma  rozdělili  do dvou částí. 

V tomto článku se budeme věnovat:
a) pojmu  rybník  chápanému  jako  vodní  dílo  s ohledem na § 2 písm. c) 
zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybář-
ské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů  (zákon  o rybářství),  ve  znění  pozdějších  předpisů  [18],  § 55 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [17], a § 2 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb.,  o územním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů [19],

b) dalšímu vymezení tohoto pojmu u ostatních zákonů a judikatury Nejvyš-
šího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky – přede-
vším v souvislosti s jeho komplikovaným majetkoprávním vymezením,

c) vazbě na  komunitární  právo  –  a to  na  příslušná ustanovení  směrnice 
Evropského  parlamentu  a Rady  2000/60/ES  ze  dne 23.  října  2000 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [26] a

d) v závěru tohoto článku též vymezení pojmu povrchové vody.
V navazujícím článku chystaném pro VTEI se budeme podrobně věno-

vat:
a) problematice  nakládání  s povrchovými  vodami  v rybnících,  tj.  užívání 
těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních 
živočichů, za účelem podnikání,

b) způsobu stanovení podmínek pro použití závadných látek při nakládání 
s povrchovými vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popří-
padě jiných vodních živočichů.

V následujícím textu bude pojednávána převážně problematika rybníků 
využívaných k rybníkářství – nikoliv těch, které jsou zařazovány k tzv. rybář-
ským revírům a slouží k výkonu rybářského práva. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-

ších předpisů [13] zcela oprávněně označil rybníky za významné krajinné 
prvky (s ohledem na řadu nezastupitelných funkcí – např. akumulaci vody 
v krajině, ekologicko-stabilizační a ekosystémové funkce). Na straně druhé 
je  rybníkářství  (existující převážně v rybnících)  často považováno pouze 
za zemědělské odvětví, provozované soukromými subjekty. Při rostlinné 
i živočišné výrobě zemědělec využívá půdu na vlastním pozemku nebo půdu 
smluvně pronajatou. U rybníkáře  je výrazný  rozdíl  v tom, že povrchovou 

vodu, ve které hospodaří a kterou svou činností výrazně ovlivňuje, není 
možné  považovat  za  jeho majetek.  Kromě  této  skutečnosti  je  důležité 
poznamenat,  že  značně  sporné  je  i jednoznačné  vymezení  vlastnictví 
pozemku rybníka (jak rybníkáře, tak příslušné fyzické či právnické osoby, 
s kterou má rybníkář uzavřenu nájemní smlouvu).

Občanský zákoník, stavební zákon, vodní zákon a zákon 
o rybářství – definování pojmu stavba, vodní dílo, vodní 
nádrž a rybník a pojem soustava rybníků
Nejdříve (s ohledem na navazující části článku a pojem vodní dílo, vodní 

nádrž a rybník) se zmíníme o tom, jak je chápána v občanském zákoníku 
stavba. Podle § 59 je stavbou budova – celková definice pojmu se však 
v zákoníku nenachází. Důležité je dále ustanovení § 119, které vymezuje 
existenci  jak  věcí movitých,  tak  nemovitých.  Nemovitostmi  jsou  pouze 
pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem1,2. Lze dovodit, že 
ostatní věci mohou být pouze věcmi movitými3. Dále je zapotřebí zmínit 
ustanovení § 120 odst. 2, a to, že stavba není součástí pozemku4.
Vlastní  pojem  stavba  je  definován  až  v § 2  odst. 3  zákona  č. 183/ 

/2006 Sb. [19] následujícím způsobem:
„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.“ 
Z formulace (není zcela vyhovující)  je sice zřejmé, že  jak stavba  jako 

celek, tak i její části vznikají stavební nebo montážní technologií – v zákonu 
však není nikde uvedena definice „stavebního díla“.
Ve vodním zákonu, tj. zákonu č. 254/2001 Sb. [17] je důležitým usta-

novením § 55 odst. 1 (citujeme pouze písm. a)):
„Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 

umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně 
a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, 
k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, 
a to zejména

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže.“
Důležité je zde to, že vodní díla jsou stavbami, tj., že existuje přímá vazba 

na platné znění § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. [19]. Dále je zapotřebí 
zmínit rovněž § 127 odst. 135 zákona č. 254/2001 Sb. [17]:

„Za vodní díla podle tohoto zákona se považují vodohospodářská díla 
povolená podle dosavadních právních předpisů. Pokud se v jiných právních 
předpisech užívá pojem „vodohospodářské dílo“, rozumí se tím vodní dílo 
podle tohoto zákona.“
Paragraf 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. [18] má následující znění:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí

c) rybníkem vodní dílo,2) které je vodní nádrží určenou především k cho-
vu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho 

1  Pouze stavby spojené se zemí pevným základem jsou nemovitými stavbami, ostat-
ní  jsou  stavbami movitými  –  není  však  stanoveno,  jak  pevný má být  základ,  aby 
taková stavba byla nemovitostí. V zákoně měla být pravděpodobně  formulace, že 
„nemovitostmi jsou stavby pevně spojené se zemí základem“ nikoliv „spojené pev-
ným základem“.
2   Rovněž  je zapotřebí poznamenat že zákon č. 344/1992 Sb. [15] stanovuje, že 
předmětem katastru jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pev-
ným základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové 
prostory  a stavby  spojené  se  zemí  pevným  základem,  o nichž  to  stanoví  zvláštní 
předpis.
�  Názor M. Kindla (v článku [4]) je následující: „Občanský zákoník totiž taxativně sta-
noví, co je věcí nemovitou (právě jenom pozemky a stavby spojené se zemí pevným 
základem) a všechno ostatní (jde-li o věc) musí proto být věcí movitou.“
4  Bohužel za bývalého „totalitního režimu“ došlo k opuštění staré římské, rakouské 
či prvorepublikové zásady „superficies solo cedit“. Z ustanovení platného stávají-
cího českého občanského zákoníku není stále zřejmé, co je jednoznačně stavbou. 
Není-li dotyčný zároveň vlastníkem pozemku, nelze vyloučit, že stavba nebude samo-
statnou věcí, ale součástí pozemku – bude tedy ve vlastnictví vlastníka pozemku (viz 
níže judikatura Nejvyššího soudu České republiky).
5  Po zrušení odstavce 7 a přečíslování odstavce 8 až 16 novelou č. 20/2004 Sb. 
jde v současném platném znění o odstavec 13. Před novelou šlo o odstavec 14 – viz 
citace u odkazu č. 2 zákona č. 99/2004 Sb. [18].



�

vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými 
zařízeními.“
Odkaz  č. 2  je  dán  na  § 55  odst. 1  a § 127  odst. 14  zákona  č. 

254/2001 Sb.5 [17] – zde se uvádí pouze příkladmý výčet (výraz „zejmé-
na“); § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. [18] definici uvedenou v zákonu 
č. 254/2001 Sb. [17] pouze upřesňuje, a to pro pojem rybník6,7. 
Toto citované ustanovení je poněkud odlišné proti dřívější právní úpravě 

(před rokem 2004). Nejprve se zmíníme o počátečním znění zrušeného 
zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství [22] – zde byl rybník jen zmiňován 
(nebyla v něm obsažena  legální definice). V § 3 bylo mj. stanoveno, že 
v rybnících hospodaří podniky státního rybářství a organizační složky Čes-
koslovenského rybářského svazu. Na základě § 4 bylo možné bezplatné 
užívání i těch rybníků, které nebyly součástí tzv. národního majetku – uvede-
ná možnost byla (logicky) zrušena § 34 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických  vztahů  k půdě  a jinému  zemědělskému majetku,  ve  znění 
pozdějších předpisů [11]. Pojem rybník byl definován až v novele zákona 
č. 102/1963 Sb., o rybářství [22] – v zákonu č. 410/2000 Sb. Zrušený 
§ 4 byl nahrazen mj. legální definicí rybníka. Odstavec 1 měl toto znění:

„Rybníkem se pro účely tohoto zákona rozumí uměle vytvořené vodohos-
podářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s tech-
nickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází 
a pozemkem, na kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, 
přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody 
při návrhovém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.“8

Výše uvedené ustanovení bylo účinné pouze v období od 29. 11. 2000 
do 31. 3. 20049.
Dále  si  ještě  dovolíme  poznamenat,  že  ve stávajícím  zákonu  č. 

254/2001 Sb. [17] se pojem rybník (okrajově) vyskytuje pouze v § 15, 
a to ve vazbě na bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech 
vodního toku10. 
S ohledem  na  věcně  navazující  chystaný  článek  „Vodoprávní  proble-

matika  rybníků  –  II“  je  zapotřebí  se  rovněž  zmínit  o pojmu  soustava 
rybníků – v rybářské praxi je běžně používán. Definici lze nalézt v normě 

�    Formulaci  v zákoně  č. 99/2004 Sb.  [18]  je možné označit  za  problematickou. 
Rybník má splňovat ty požadavky zákona č. 254/2001 Sb. [17], které jsou kladeny 
na pojem vodní dílo. Následuje vysvětlení, že jde o vodní nádrž (tedy ne o hráz a pře-
hradu, které jsou podle § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [17] rovněž vodními 
díly) – a to o vodní nádrž určenou především k chovu ryb. Toto vodní dílo (stavba) – 
tj. rybník se pak skládá z hráze, nádrže a dalších technických zařízení. Hráz je sama 
o sobě vodním dílem, tj. stavbou (podle § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [17]) 
–  dále  pak  se  v uvedené  formulaci  zmiňuje  „nádrž“  (nikoliv  „vodní  nádrž“  –  jde 
o zjevný  nesoulad  s terminologií  zákona  č. 254/2001 Sb.  [17]),  ta  je  (zřejmě) 
rovněž stavbou. Zda jsou další technická zařízení stavbami (stavbou), není zřejmé 
– v každém případě však jsou věcmi v právním smyslu. Rybník se tedy skládá z více 
věcí – ze dvou staveb a popřípadě  i několika dalších „zařízení“. V daném případě 
jde  o tzv.  hromadnou  věc  („universitas  rerum“)  –  souhrn  několika  „věcí  jednotli-
vých“, na které se hledí jako na věc jedinou (např. podnik), viz článek T. Kindla [5]. 
Tento pojem v současném českém občanském zákoníku definován není (pouze je 
zmiňován) – definice se dříve nacházela v § 302 ABGB  [24]. K uvedené úvaze si 
dovolíme doplnit citaci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7 Afs 142/2006 
– 59: „V prvé řadě je tak nezbytné posoudit vlastní pojem „podnik“. Jedná se o věc 
hromadnou, tvořenou jednotlivými komponenty, jimiž je podnik jako celek utvářen, 
a kterými jsou hmotné, osobní a nehmotné složky podnikání, tj. např. movité věci, 
nemovitosti, zaměstnanci, pověst (good will), síť zákazníků, postavení podnikatele 
na trhu, know-how, pohledávky a jiná práva, pokud patří podnikateli a pokud slouží 
podle své povahy či pokud mají sloužit k provozování podniku.“ 
�  Ze začáteční formulace písmena c) rovněž vyplývá (před středníkem), že rybník je 
nádrží (určenou především k chovu ryb, ve které lze regulovat vodní hladinu, včetně 
možnosti vypouštění a slovení) – tj. v daném případě by naopak šlo o tzv. věc jednot-
livou (viz poznámka pod čarou č. 6) – nikoliv hromadnou (rybník by byl pouze nádrží 
bez hráze a dalších zařízení).
�  S odstupem času lze zhodnotit, že uvedené ustanovení bylo výstižnější než sou-
časné.  Bylo  zřejmé,  že  zatopené  pozemky  patří  do  věci  hromadné  („universitas 
rerum“) (viz poznámka pod čarou č. 6) – spolu s hrází, dalšími technickými doplňky, 
přítokovou částí a odpadem.
9   Zákon č. 99/2004 Sb. [18] zrušil zákon č. 102/1963 Sb. [22] – tím i veškerá 
ustanovení jeho novely č. 410/2000 Sb. V době vydání zákona č. 99/2004 Sb. [18] 
byl už delší dobu v platnosti nový vodní zákon č. 254/2001 Sb. [17] – tedy i přísluš-
ná ustanovení obsažená v § 55 zákona. Při tvorbě novely č. 410/2000 Sb. zákona 
č. 99/2004 Sb.  [18]  bylo  možné  vycházet  pouze  z tehdy  platného  znění  zákona 
č. 138/1973 Sb. [23]. V té době byl používán pojem vodohospodářské dílo – defini-
ce byla v tehdy platném § 38. Pojem hráz zavedl až § 55 zákona č. 254/2001 Sb. 
[17]; slovní spojení vodní nádrž se vyskytuje  jak v § 38 zákona č. 138/1973 Sb. 
[23], tak v § 55 zákona č. 254/2001 Sb. [17] – jde zde o (samostatné) vodohos-
podářské/vodní dílo.
10    Zajímavé  je především  to,  že  rybník není  v § 55 zákona č. 254/2001 Sb.  [17] 
vyjmenováván jako vodní dílo. Nepřímo je však stanoveno, že toto neplatí pro rybník 
–  ten  (ustanovení  se  věcně dotýká  pouze  vodních  děl)  proto  jednoznačně nemůže 
být něčím jiným než vodním dílem. Paralelně vedle rybníka můžeme postavit rovněž 
pojem vodní nádrž. Ta je podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb. [17] zcela jistě vodním 
dílem. Rybník  je  též  vodním dílem podle  zákona č. 99/2004 Sb.  [18] a skládá se 
z vodního  díla  „nádrž“  a vodního  díla  hráz  („nádrž“  uvádíme  s ohledem na  nesou-
lad s pojmem zákona č. 254/2001 Sb. [17] úmyslně v uvozovkách). V § 15 zákona 
č. 254/2001 Sb. [17] lze takto shledat (ne zcela logickou) „paralelu“ mezi vodní nádrží 
pro chov ryb a rybníkem – bez vzájemné provázanosti § 2 zákona č. 99/2004 Sb. [18] 
a uvedeného ustanovení.

ČSN 46 6800,  podle  které  jsou  soustavou  rybníků  funkčně  navazující 
rybníky v jednom povodí11. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně něk-
terých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [21], zmiňuje dva typy soustav 
rybníků  –  kompaktní  soustavu  samostatně  napájených  a vypouštěných 
rybníků a soustavu navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění 
nebo vypouštění přes jiný rybník).

Pojmy vodní nádrž a rybník v dalších právních předpisech
Nejprve se zmíníme (v návaznosti na majetkoprávní otázky jde o zásadní 

právní předpis) o zákonu č. 344/1992 Sb. [15]. V § 2 odst. 3 zákon člení 
pozemky podle druhů na ornou půdu, chmelnici, vinici, zahradu, ovocný 
sad,  trvalý  travní  porost,  vodní  plochu,  zastavěnou  plochu  a nádvoří 
a ostatní  plochu.  Prováděcím  předpisem  je  vyhláška  č. 26/2007 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných  práv  k nemovitostem,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a zákon 
č. 344/1992 Sb.,  o katastru  nemovitostí  České  republiky  (katastrální 
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (katastrální  vyhláška),  ve  znění 
vyhlášky č. 164/2009 Sb. [20]12.
V zákonu č. 114/1992 Sb. [13] je v § 3 odst. 1 písm. b) (uvádíme pouze 

úvodní část) rybník chápán jako tzv. významný krajinný prvek13:
„Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo este-

ticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení 
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy.“
S ohledem na  tuto  skutečnost  je  dále  zapotřebí  zdůraznit,  že  funkcí 

tohoto významného krajinného prvku není pouze akumulace vody v krajině, 
ale  též  řada dalších ekologicko-stabilizačních  funkcí. Významný krajinný 
prvek je vždy zapotřebí chápat jako celý ekosystém (např. les, rašeliniště, 
mokřad, vodní tok – tedy i rybník).
Pojem rybník je zahrnut i do znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů [14]. Podle 
§ 1 odst. 3 do zemědělského půdního fondu náleží též rybníky s chovem 
ryb nebo vodní drůbeže. S ohledem na  restituce má zemědělský půdní 
fond významnou úlohu ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb. [11] (ten se 
totiž vztahuje pouze na půdu, která  tvoří  zemědělský půdní  fond). Dále 
je  ještě  zapotřebí  se  zmínit  o zákonu  č. 252/1997 Sb.,  o zemědělství, 
ve  znění  pozdějších  předpisů  [16]. Ministerstvo  zemědělství  vede  tzv. 
evidenci půdy podle § 3a tohoto zákona. Základní jednotkou je půdní blok 
o minimální výměře 0,1 ha. Kromě zemědělsky obhospodařované půdy se 
jedná i o souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních 
živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely 
provozování  rybníkářství  podle  zvláštního  právního  předpisu  (tj.  zákona 
č. 99/2004 Sb. [18]).
Na závěr této části článku provedeme dílčí shrnutí – podle zvláštních 

právních předpisů je možné rybník pojímat jako pozemek (vodní plochu) 
nebo významný krajinný prvek. V případě existence rybníkářství je půdním 
blokem či je možné jej zahrnout do zemědělského půdního fondu. S ohle-
dem na zákon č. 254/2001 Sb. [17], zákon č. 99/2004 Sb. [18] a zákon 
č. 183/2006 Sb. [19] je vodním dílem a stavbou (popř. i věcí hromadnou6,8 

skládající se z vodního díla hráz, „nádrž“ (nikoliv vodní nádrž) a blíže ne-
určených dalších technických zařízení). 

11  Podle ČSN 75 0124 je soustava nádrží souborem vodních nádrží rozmístěných 
na jednom nebo více vodních tocích, mezi nimiž  je funkční souvislost; podle ČSN 
75 0124 je kaskáda nádrží řadou nádrží umístěných na jednom vodním toku, mezi 
nimiž je vzájemná funkční závislost.
12    Podle  § 4  odst. 4  této  vyhlášky  se  v katastru  jako  parcela  eviduje  pozemek, 
na kterém je vodní nádrž, a pozemek tvořící koryto vodního toku,  je-li  jeho koryto 
široké  nejméně 2 m. Dále  pak  se  eviduje  plocha  zastavěná  vodním dílem,  včet-
ně plochy funkčně související s tímto vodním dílem. V příloze vyhlášky je uvedena 
tabulka 2 – Způsob využití pozemku. S ohledem na vodohospodářskou problema-
tiku jsou závazné položky označené kódem druhu pozemku č. 11. Pod kódem č. 6 
(první sloupec tabulky) je uveden rybník. Ten je definován jako umělá vodní nádrž 
určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění. Dále 
je v tabulce uvedeno pod kódem č. 7 přirozené nebo upravené koryto vodního toku. 
Je definováno jako koryto vodního toku, které vzniklo působením tekoucí vody a dal-
ších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je změ-
něn technickými zásahy (například břehovým opevněním) nebo ohrázováním. Dále 
následuje pod kódem č. 8 umělé koryto vodního toku. Jde o koryto vodního toku, 
které bylo vytvořeno uměle (například opevněné koryto vodního toku, průplav, kanál 
apod.). Pod kódem č. 9 je uvedena přírodní vodní nádrž. Jde o pozemek, na kterém 
je  vodní nádrž,  která nebyla  vytvořena  záměrnou  lidskou činností  (například  jeze-
ro, přírodní deprese naplněná vodou apod.). Pod kódem č. 10 je uvedena definice 
umělé vodní nádrže. Jde o pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená záměrnou 
lidskou činností – s výjimkou  rybníku a bazénu ke koupání  (například velká vodní 
nádrž vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených 
ploch apod.). Poslední definice se týká zamokřené plochy. Jde o zemský povrch trva-
le nebo po převážnou část roku rozbředlý (močál, mokřad, bažina).
1�   Uvedená problematika  je značně rozsáhlá – zasloužila by si zpracování samo-
statného příspěvku. Ve většině případů jde o úlohu vybraných rybníků v souvislosti 
s výskytem chráněných živočichů či rostlin, resp. i o podporu tzv. mimoprodukčních 
funkcí rybníka.
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Majetkoprávní problematika rybníků – judikatura 
Nejvyššího soudu České republiky
Nejpočetnější judikaturu k dané problematice je možné nalézt ve sbírce 

rozhodnutí  Nejvyššího  soudu České  republiky  (přístupné  v síti  internet 
na www.nsoud.cz/rozhod.php).  S ohledem  na  právní  úpravu  vymezující 
pojem  rybník  a činnost  rybníkářství  je  vhodné  provést  časové  rozlišení 
na období:
a) platnosti zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství [22] do novely provedené 
zákonem č. 410/2000 Sb. (neexistovala legální definice rybníka)14,

b) od nabytí účinnosti novely č. 410/2000 Sb. do data účinnosti nového 
zákona č. 99/2004 Sb. [18] (29. 11. 2000–31. 3. 2004),

c) účinnosti  zákona  č. 99/2004 Sb.  [18]  po  současnost  (tj.  od  1.  4. 
2004).
První období je na uvedených internetových stránkách reprezentováno 

pouze několika judikáty (některá starší rozhodnutí jsou dostupná za pomoci 
systému ASPI). Nejvyšší soud České republiky v rozsudku z 28. 5. 1998, 
sp.  zn.  2 Cdon 1192/97,  uveřejněném  ve Sbírce  soudních  rozhodnutí 
a stanovisek pod č. 23, ročník 1999, dovodil, že jestliže stavbu rybníka 
ve smyslu předpisů veřejného práva nelze oddělit od pozemku, který tvoří 
jeho dno a břehy, nemůže být rybník (tak, jak je chápán vodním právem) 
samostatnou věcí z hlediska práva soukromého, se kterou by mohlo být 
samostatně nakládáno (odděleně od pozemků tvořících rybniční těleso). 
Rybník  v pojetí  Nejvyššího  soudu  České  republiky  není  samostatným 
objektem občanskoprávních vztahů a nemůže tedy být stavbou ve smyslu 
občanského práva15. 
Po nabytí účinnosti novely č. 410/2000 Sb. zákona č. 102/1963 Sb. 

[22] se situace majetkoprávně stala přehlednější. Nová definice uváděla, 
že  rybník se skládá z hráze a pozemku  (na kterém  je hráz postavena), 
dalších technických doplňků, přítokové části, odpadu a zatopených pozem-
ků (po úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku). Rybník nebyl chápán 
jako  vodní  dílo  (stavba)  –  tak  jak  je  tomu  u současného  § 2  písm. c) 
zákona č. 99/2004 Sb. [18]. Vodním dílem, zvláště pak po vydání zákona 
č. 254/2001 Sb.  [17],  byla  s ohledem na § 55 odst. 1  písm. a)  téhož 
zákona především jeho hráz. Pojem nádrž – chápaný jako vodní dílo – se pro 
rybníky aplikovat nemohl. Na základě toho byla v období od 29. 11. 2000 
do 31. 3. 2004 rozhodovací činnost soudů při majetkoprávních sporech 
v dané oblasti mnohem snazší16. 
Nový zákon způsobil ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. 

[18] soudům nemalé obtíže. Nicméně  i tuto situaci se podařilo Nejvyš-
šímu soudu České republiky v rozsudku z 16. 7. 2008, sp. zn. 22 Cdo 
1121/2008 vyřešit. Dovolíme si uvést částečnou citaci některých úryvků 
ze závažných částí tohoto rozsudku:

„Až do nabytí účinnosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. byly součástí 
rybníka i zatopené pozemky. Vlastník pozemku tak nebyl vyloučen z hospo-
daření na rybníku (§ 4 odst. 2 zákona č. 102/1963 Sb.).“
„Nový zákon oproti předchozímu stavu omezuje vlastnické právo. Text 

zákona ani důvodová zpráva k němu výslovně nezdůvodňují existenci 
veřejného zájmu na takovém omezení, zákon pak nestanoví náhradu pro 
takto omezené vlastníky pozemků, resp. způsob jejího určení.“ 

„Postavení vlastníka bylo bez splnění ústavních podmínek zákonem 
výrazně změněno k horšímu. Ve světle této skutečnosti je namístě chápat 
pojem „nádrž“ ve smyslu § 2 písm. c) zákona o rybářství jako objekt 
tvořený též dnem (zatopenými pozemky).“
„Pokud by zákonodárce sledoval jiné řešení, jistě by použil jasné 

14    Uvedené  období  by  bylo  možné  ještě  „detailněji“  rozdělit  na  dobu  účinnosti 
zákona č. 138/1973 Sb. [23] a na dobu účinnosti zákona č. 254/2001 Sb. [17]. 
S ohledem na  obdobné  definování  vodního/vodohospodářského  díla  by  tato  dílčí 
periodizace postrádala smysl. V zákonu č. 138/1973 Sb. [23] nebyly v § 38 jmeno-
vány hráze – protože však jde o výčet jen příkladný („zejména“), uvedenou okolnost 
lze označit za nepodstatnou.
15  Obdobně lze doložit, že podle nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. 
Pl.ÚS 16/93 (publikovaného ve svazku 1. Sbírky nálezů a usnesení Ústavního sou-
du České republiky pod č. 25) rovněž meliorační zařízení, umístěná pod povrchem 
pozemku, nejsou stavbou  ve smyslu § 120 odst. 2 občanského  zákoníku, nýbrž 
součástí pozemku podle § 120 odst. 1.
1�  Z rozsáhlé judikatury ocitujeme pouze část rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky  z 26.  8.  2005,  sp.  zn.  22  Cdo  1221/2002:  „V projednávané věci šlo 
o posouzení toho, zda je samostatnou věcí hráz rybníka. Zákon nevymezuje, co to 
je hráz rybníka. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění 
pozdějších předpisů, rybníkem se pro účely tohoto zákona rozumí uměle vytvořené 
vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technic-
kou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází a pozemkem, 
na kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, přítokovou částí, odpa-
dem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě 
obvodovou stokou. Hráz je sice vodním dílem podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to ovšem 
ještě neznamená, že jde o samostatnou stavbu ve smyslu občanského práva. Vod-
ním dílem jsou podle výslovného znění vodního zákona i některé objekty, o kterých 
je podle dosavadní judikatury zjevné, že samostatnými věcmi zpravidla nejsou (stav-
by, jimiž se upravují nebo mění koryta vodních toků, stavby vodovodních řadů, stav-
by k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků). Proto 
samotná okolnost, že hráz rybníka je vodním dílem, ještě neznamená, že tato hráz 
může být samostatným předmětem právních vztahů.“

a přesně vymezené pojmy a také dbal na soulad úpravy s čl. 11 odst. 1 
LPS, a tudíž definoval veřejný zájem na takovém postupu a upravil 
poskytování náhrady za omezení vlastnického práva. Vlastníka pozemku 
tvořícího dno rybníka tak nelze vyloučit z podílu na „vlastnictví rybníka“. 
Pokud soudy v nalézacím řízení vycházely z jiného právního názoru, spočívá 
jejich rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci.“
Z výše uvedeného je zřejmé, že v daném případě lze vznést (obecně) 

oprávněnou výtku k ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. [18] 
pro nepřehlédnutelný  rozpor se základním dokumentem českého práva 
– zákonem č. 2/1993 Sb., Listinou základních práv a svobod. Podle názoru 
autorů tohoto článku by měl Ústavní soud České republiky toto ustanovení 
zrušit. Podkladů použitelných na základě judikatury Nejvyššího soudu České 
republiky je více než dost.

Rybníky o vodní ploše větší než 0,5 km2 a vodní útvary 
povrchové vody stojaté vymezené podle směrnice 
2000/�0/ES
Zásadní změnou v komunitárním právu bylo vydání směrnice 2000/60/ 

/ES [26] (zkráceně též „rámcová směrnice“). V čl. 2 odst. 1 je definice 
povrchové vody:

„“Povrchovými vodami“ se rozumějí vnitrozemské vody s výjimkou vod 
podzemních, brakické a pobřežní vody; ve vztahu k problematice chemic-
kého stavu se též zahrnou teritoriální vody.“17

Dále je zapotřebí uvést definice řeky a jezera z čl. 2 odst. 4 a 5:
„“Řekou“ se rozumí útvar vnitrozemské vody tekoucí v převážné části 

po zemském povrchu, který ale může téci v části toku pod povrchem; 
“jezerem“ se rozumí útvar stojaté vnitrozemské povrchové vody.“18

Na závěr uvedeme definici vodního útvaru z čl. 2 odst. 10:
„“Útvarem povrchové vody“ se rozumí samostatný a významný prvek 

povrchové vody, jako jsou jezero, nádrž, tok, řeka nebo kanál, část toku, 
řeky nebo kanálu, brakické vody nebo úsek pobřežních vod.“19

Je zřejmé, že (významné) rybníky patří též mezi útvary povrchové vody 
stojaté – ve smyslu směrnice 2000/60/ES [26] jsou „jezerem“. Vlastní 
vymezení  významných  prvků  povrchové  vody  je  upřesněno  v příloze  II 
směrnice –  rozhodující  je plocha útvaru. Nejnižší  závazná hodnota byla 
stanovena na 0,5 km2. S ohledem na tuto skutečnost se v České republice 
nacházejí následující vodní útvary stojaté povrchové vody (též ve smyslu 
§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. [17]), které jsou současně označo-
vány jako rybníky:

Bezdrev, Břehyňský rybník, Dehtář, Hejtman, Heřmanický rybník, Hvězda, 
Lenešický rybník, Máchovo jezero, Ratmírovský rybník, Rožmberk, Staň-
kovský rybník, Svět, Vavřinecký rybník, Žehuňský rybník.

Definice povrchových vod a jejich majetkoprávní 
vymezení
Je  právně  doložitelné,  že  v rybnících  se  vyskytují  povrchové  vody20 

(v množném čísle). S ohledem na navazující článek „Vodoprávní problemati-
ka rybníků – II“ jsme proto rovněž provedli analýzu tohoto pojmu. Příslušná 
definice je v § 2 zákona č. 254/2001 Sb. [17]:

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povr-
chu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přiro-
zenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“
Nepřehlédnutelné  je  ustanovení  obsažené  v § 3  odst. 1  zákona 

č. 254/2001 Sb. [17]:
„Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou 

součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; 
práva k těmto vodám upravuje tento zákon.“
Zrušený zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) [23], definoval 

povrchové a podzemní vody v tehdejším § 2:
„(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 

povrchu; podzemními vodami jsou vody v zemských dutinách a zvodnělých 
vrstvách zemských. Práva k těmto vodám upravuje tento zákon.

1�    Anglické  znění  je  následující:  „“Surface water“ means inland waters, except 
groundwater; transitional waters and coastal waters, except in respect of chemical 
status for which it shall also include territorial waters.“
1�  Anglické znění je následující: „“River“ means a body of inland water flowing for 
the most part on the surface of the land but which may flow underground for part of 
its course. “Lake“ means a body of standing inland surface water.“
19  Anglické znění  je následující: „“Body of surface water“ means a discrete and 
significant element of surface water such as a lake, a reservoir, a stream, river or 
canal, part of a stream, river or canal, a transitional water or a stretch of coastal 
water.“
20    Problémem  je,  zda povrchovými  vodami  jsou  i po  terénu stékající  (v korytě  či 
nádrži nesoustředěné) srážkové vody. Kromě povrchových vod zná zákon ještě pod-
zemní vody. Dále pak jsou uváděny vody, které jsou podle zvláštního zákona (zákon 
č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů) vyhrazenými nerosty či 
minerálními vodami. Jako další můžeme zmínit i tzv. vody důlní; v § 38 je uvedena 
definice vod odpadních. Důležité je rovněž ustanovení § 3 odst. 2, kde jsou uváděny 
ještě „další vody“ které vodami povrchovými či podzemními nejsou – po technické 
realizaci jejich odběru (jde o vodu v uživatelských systémech).
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(2) Za povrchové ani podzemní vody se nepovažují přírodní léčivé vody 
a přirozeně se vyskytující minerální stolní vody, jakož i vody, které jsou 
podle horních předpisů vyhrazenými nerosty a vodami důlními (dále jen 
“zvláštní vody”).“
S ohledem na současné pojetí povrchových vod v České republice je vhod-

né se také zmínit o důvodové zprávě vládního návrhu novely zákona o vodách 
(vodního zákona), parlamentním tisku 688/0 – II. (zvláštní části) [25]:

„Povrchovými vodami jsou ve smyslu definice zejména vody ve vodních 
tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle vzdutých, vody odtékající po 
zemském povrchu v podobě dešťových srážek atd. Za povrchové vody se 
nepovažují vody, které byly z vod povrchových odebrány. Odebrané vody 
jsou mimo dosah působnosti tohoto zákona. Povrchové ani podzemní 
vody nejsou pro svou neovladatelnost předmětem vlastnických ani dalších 
soukromých práv s vlastnictvím spojených a jsou v tomto smyslu věcí bez 
pána (res nullius).“
Použití odborného právního termínu „res nullius“ vedlo k odborné dis-

kusi, která nebyla do dnešních dní zcela jednoznačně rozhodnuta (viz [2, 
4, 6, 7]). Původ výše uvedeného pojetí (bohužel není dostatek prostoru na 
podrobné doložení) souvisí nepochybně s právním názorem publikovaným 
JUDr. Randou v roce 1891 [9] – na str. 5 autor uvádí21:

„Vlastnictví, s ohledem na svůj pojem, předpokládá samostatná pro-
storově vymezená tělesa podrobená lidské moci (§ 354 a 362 ABGB)22. 
Za takový předmět (těleso) je možné označit stojatou vodu ve studních, 
rybnících, pramenech a nádržích (cisternách) a přirozené prohlubeniny 
zemské s uzavřenou vodou – patří vlastníkům. Neplatí to však u moře 
v jeho celistvosti a též u tekoucí vody (zvlněného vodního proudu) ve 
věčném nepřetržitém (souvislém) toku (aqua profluens). Tekoucí vodstvo 
(řeka) vytváří spíše souvislý (nepřetržitý) prostorově vymezený celek díky 
proláklině (propadlině). Z přirozených důvodů nelze tedy tekoucí vodu (vodní 
proud) pokládat za předmět vlastnictví, bez ohledu na to zda jde o velkou 
řeku23, řeku či potok. Jde o to samé jako u vzduchu – tedy o „res omnium 
communis“ a patří s ohledem na možnost zmocnit se jednotlivých částí 
vody ke kategorii „res nullius“).“
Uvedený pojem „res nulius“ (věc nikoho24 – v Randově pojetí) souvisí 

s pojmem „aqua profluens“  (tekoucí  voda) a „res omnium communes“ 
(věci všem společné). Této problematice se bude podrobněji věnovat jeden 
z autorů tohoto článku v chystané publikaci (vyd. VÚV T.G.M.)25. 
S pojetím důvodové zprávy [25] (a tím i se zákonem č. 254/2001 Sb. 

[17]) nesouhlasil např. M. Kindl [2 a 3]. Na základě znění § 3 odst. 1 lze 
věc shrnout tak, že povrchové vody nejsou (podle současného vodoprávního 
pojetí) předmětem vlastnictví26, též se s nimi nepočítá jako se součástí či 

21   Autoři článku se zde pokusili o překlad původního německého Randova textu: 
„Das Eigentum setzt seinem Begriffe nach selbständige und der menschlichen 
Herrschaft unterworfene räumliche Körper voraus. (§§ 354, 362 a. b. G. B.) Einen 
solchen Gegenstand bilden zwar die in Brunnen, Teichen, Quellen, Behältern (Zister-
nen) und natürlichen Senkungen eingeschlossenen (stehenden) Gewässer, welche 
dem Grundeigentümer gehören, – nicht aber das Meer in seiner Totalität, noch auch 
die fließende Wasser welle in ihrem stätigen, zusammenhängenden Laufe (Aqua 
profluens). Das fließende Gewässer bildet vielmehr ein zusammen hängendes, 
nur durch die Bodensenkung räumlich verteiltes Ganzes. Aus natürlichen Gründen 
kann daher der ununterbrochene Wasserlauf nicht als Gegenstand des Eigentums 
angesehen werden, gleichviel ob es sich um Ströme, Flüsse oder Bäche handelt; 
derselbe ist vielmehr ebenso wie der Luftstrom eine wahre res omnium communis 
und gehört mit Rücksicht auf die Möglichkeit, einzelne Teile des Wassers (der Luft) 
zu okkupieren, zu der Kategorie der „res nullius“.
22  Jde o zkratku: „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch“ (Obecný občanský zákoník 
– byl vydán v roce 1811).
2�  Jde o překlad německého „Strom“. V Rakousku šlo jen o značně velké řeky – pře-
devším Dunaj.
24  V Obecném občanském zákoníku (resp. českém Šemberově překladu) je použí-
ván pojem „věc bez pána“.
25  Uvedeme pouze kratší poznámku. Důležitá je především poslední věta v uvedené 
citaci: „a patří s ohledem na možnost zmocnit se jednotlivých částí vody ke kategorii 
„res nullius“.“ Autoři důvodové zprávy [25] pravděpodobně měli k dispozici pozdější 
Randovu publikaci o vlastnickém právu  [10]  (je už  v češtině) a patrně  „přehlédli“ 
formulaci „možnost zmocnit se jednotlivých částí“. Je zřejmé, že „res nullius“ Randa 
chápal pouze ve smyslu odebrané (nepodstatné) části vody z vodního toku – tedy ve 
zkratce by dnes šlo jen o § 6 zákona č. 254/2001 Sb., tj. o tzv. obecné nakládání 
s povrchovými  vodami  (podrobněji  –  viz  připravovaná  publikace  jednoho  z autorů 
tohoto článku).
2�   Dovolíme si  formulovat závažnou,  i když poněkud podrobnou poznámku. To že 
„res“ (věc) je „res nullius“ (věc nikoho), neznamená, že nejde o (právní) věc. Navíc 
(a to je podstatné) ji nelze označit jako „res extra commercium“ (věc vyjmutou z tzv. 
právního  obchodu  (vztahů)),  ale  jako  „res  in  commercio“  (věc  zahrnutou  do  tzv. 
právního obchodu – viz rovněž publikace M. Kindla [3]). Velmi názorné je např. sche-
matické  znázornění  uvedené  v publikaci  A.  Hrdiny  [1]  (na  str. 17).  „Res  nullius“ 
lze dále členit na „res derelictae“ (věci opuštěné), „res hostiles“ (věci nepřítele), 
„insula in mari nata“ (ostrovy vzniklé v moři, nikoliv v řece) a „ferae bestiae“ (divoká 
volně žijící zvířata). Vždy platilo, že za věci ničí byly považovány ty věci, které doposud 
nikdo  nevlastnil  (samozřejmě  je  následně mohl  vlastnit  –  věci  nikoho  (bez  pána 
– viz ABGB [24]) pak mohly neomezeně vstupovat „in commercio“). Vše lze shrnout 
tak, že pojem „res nullius“  (věc nikoho) nemůže být nikdy  řazen do skupiny „res 
extra  commercium“  (věcí  vyjmutých  z právního  obchodu).  Do  této  skupiny  patřila 
totiž především podskupina věcí vyloučených ze soukromoprávního obchodu z důvo-
dů náboženských – „res divini  iuris“ (věcí božského práva, tj. chrámů a předmětů 

příslušenstvím pozemku, na němž, nebo pod nímž, se vyskytují27. Otázkou 
však zůstává, zda je nezbytné rovněž reflektovat právní názor obsažený 
v důvodové zprávě k parlamentnímu tisku 688/0 – II. (zvláštní část) [25], 
kde jsou označeny povrchové vody28 jako „res nulius“ (věc nikoho)26. S povr-
chovými vodami úzce souvisí pojem vodní tok. Ten je ve stávajícím platném 
zákonu č. 254/2001 Sb. [17] definován v § 43 následovně:

„Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale 
nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich 
součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích 
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.“
Lze zaznamenat, že podmět (vodní toky) je ve větě uveden (poněkud neob-

vykle) v množném čísle29. Koryto vodního toku30 je definováno v § 44:
„Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovi-

tostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li 
vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní 
plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta 
až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat 
tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území. V pochybnostech o hra-
nici koryta vodního toku rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.“
Na závěr této části se též zmíníme o poněkud odlišném pojetí pojmu 

„voda“ obsaženém v § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů [12]:
„Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 
složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosys-
témy a energie.“

Závěry a doporučení
Podle  českých  právních  předpisů,  judikatury  soudů České  republiky 

a platného komunitárního práva je rybník chápán následovně:
a) je vodním dílem – podle ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. 
[18]  (tedy  stavbou  v přímé  návaznosti  na  §  55  odst. 1  zákona 
č. 254/2001 Sb. [17] – následně pak ve vazbě na § 2 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. [19]);

b) podle znění § 1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,  [14] náleží do tzv. 
zemědělského půdního fondu rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže 
(důležitá poznámka – jiné nikoliv);

c) podle  zákona  č. 344/1992 Sb.  [15]  a prováděcí  vyhlášky  č. 26/ 
/2007 Sb. [20] je rybník vodní plochou (chápanou jako druh pozemku);

d) podle  judikatury Nejvyššího soudu České republiky (která upozorňuje 
na zásadní rozpor (s ohledem na vlastnictví pozemků – tedy i vlastnictví 
obecně) se zákonem č. 2/1993 Sb., Listinou základních práv a svobod) 
je rybník především pozemkem (nikoliv stavbou (vodním dílem));

e) podle zákona č. 114/1992 Sb.  [13]  (není v žádném případě stavbou 
(vodním dílem)) je rybník zahrnován mezi významné krajinné prvky; 

náboženského  charakteru).  Do  uvedené  podskupiny  patřily  „res  sacrae“  (chrámy 
a věci bohoslužebné) (pozor není zde analogie s majetkem církve – viz Randa v pub-
likaci  [10]),  „res  religiosae“  (tj.  náhrobky  a příslušné  pozemky)  a „res  sanctae“ 
(věci pod záštitou bohů – nedotknutelné a neporušitelné, především to byly hradby 
a věže). Do skupiny „res extra commercium“ byly zahrnovány též věci patřící celému 
(římskému) národu „res publicae“ (věci veřejné – nepřímo patřící římskému státu) 
a nakonec „res omnium communes“ (věci všem společné). S poslední jmenovanou 
kategorií  věcí  vyňatých  ze  soukromoprávního  obchodu  se  setkáváme  až  v justini-
ánském právu –  jednalo se o vzduch, moře, mořský břeh a u některých  římských 
právníků (viz Dig. 1.8.2.1, Marcianus) též o „aqua profluens“ (tekoucí vodu). Ten-
to pojem bude jedním z autorů podrobně pojednán až v samostatné publikaci (jde 
o souvislost  s tzv.  „ius  naturale“  –  přirozeným právem).  Je  zřejmé,  že  historicko-
právní  (svým způsobem  i filosofické) souvislosti by  totiž  zcela přesahovaly  rámec 
tohoto příspěvku. 
2�  Raději uvedenou formulaci nebudeme příliš komentovat. Pouze na okraj uvede-
me, že „klasické“ pojetí podle ABGB [24] chápalo pozemek nejen jako část zemské-
ho povrchu, ale též jako určitý prostor „pod“ a „nad“ zemským povrchem (tj. jako 
prostor – viz též Kindl v článku [4]). Parcelou je naopak pouze geometrický (dvouroz-
měrný) obraz pozemku na katastrálních mapách označený parcelním číslem.
2�  Chápané ve své „totalitě“, nikoliv v Randově pojetí s ohledem na možnost zmoc-
nit se jejich části (viz poznámka pod čarou č. 24).
29    Jde o poněkud problémový  typ definice.  Logicky  (teoreticky) by bylo přípustné 
(při použití množného čísla) dovodit slovní spojení: „vodní tok je povrchová voda“. 
Problémem však je, že definice v § 2 odst. 1 téhož zákona má znění: „Povrchovými 
vodami jsou vody…“ (opět množné číslo). Jsou možné tři varianty právně-logického 
výkladu. Pokud je míněno, že uvedený pojem logicky značí „povrchové vody uměle 
vzduté v tocích“ (definiendum je určeno definiens „tok“), pak jde zcela jednoznačně 
o definici typu „ignotum per ignota“. (Tok je totiž pojem, který má být určen pojmem 
„koryto“ a pojmem „povrchové vody“.) Pokud je míněno, že uvedený pojem logicky 
značí „povrchové vody uměle vzduté v povrchových vodách“ (definiendum je určeno 
definiens „povrchové vody“), pak jde zcela jednoznačně o definici typu „per idem“. 
Nejpravděpodobnější variantou je to, že jde o gramatickou chybu. Správně má asi 
znít: „včetně vod v něm (korytě) vzdutých“.
�0  Koryto vodního toku není zahrnuto do pojmu vodní tok. Pokud nějaká věc není sou-
částí věci jiné, pak jde (v právním pojetí) o věci dvě. Jednou samostatnou věcí je pak 
koryto – druhou vodní tok. To, že „res“ (věc) je „res nullius“ (věc nikoho), neznamená, 
že nejde o (právní) věc. Navíc (a to je podstatné) nejde o „res extra commercium“ (věc 
vyjmutou z tzv. právního obchodu (vztahů)), ale o „res in commercio“ (věc zahrnutou 
do tzv. právního obchodu) – viz Kindlovo stanovisko dostatečně obhájené v jeho člán-
cích a publikaci ([2, 3 a 4]).
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f)  vybrané rybníky (ve smyslu směrnice 2000/60/ES [26]) jsou vymezovány 
jako útvary povrchové vody stojaté (které mj. musí splňovat příslušné 
environmentální cíle).
S ohledem na právní systémy sousedních zemí (vodní právo německé či 

rakouské) by bylo rovněž možné chápat tzv. průtočné rybníky (skrz které pro-
tékají vodní toky) jako neoddělitelnou součást vodstva České republiky. 
Bez  ohledu  na  výše  uvedené  rozdílné  právní  vymezení  pojmu  rybník 

platí, že v rybnících se vyskytují povrchové vody – proto jsme se pokusili 
rovněž o právní analýzu tohoto pojmu. Je zapotřebí zdůraznit, že podle § 3 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [17] tyto vody nejsou předmětem vlast-
nictví. Voda (obecně), tedy i povrchová voda, a to v souladu s § 2 zákona 
č. 17/1992 Sb. [12], je jednou ze složek životního prostředí31. Životním 
prostředím je, podle téhož zákona, vše, co vytváří přirozené podmínky exis-
tence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 
Dále, podle zákona č. 114/1992 Sb. [13], je nezbytné chápat soustředění 
povrchové vody stojaté (vytvářející významný krajinný prvek rybník) též jako 
nedílnou a hodnotnou součást krajiny.
Na základě provedené právní analýzy (v souladu s tím, co bylo nazna-

čeno  již  v úvodu  tohoto  článku)  lze  prohlásit,  že  povrchové  vody,  které 
jsou užívány při hospodaření v rybnících (při kterém bývají rybníkáři ovliv-
ňovány), nemohou být považovány za majetek související s vlastnictvím 
rybníků. Jednoznačně jde v daném případě o „res extra commercium“32 
(věc vyjmutou z tzv. právního obchodu). Z uvedené skutečnosti následně 
vyplývá  především  veřejnoprávní  charakter  všech  požadavků,  které  je 
nezbytné stanovit vodoprávním úřadem s ohledem na příslušné standardy 
jakosti povrchové vody. Této právní a technicko-odborné problematice se 
však budeme věnovat až v následujícím článku „Vodoprávní problematika 
rybníků – II“.
Zcela na závěr tohoto článku si autoři dovolí předložit možné legislativní 

doporučení  –  jde o případnou  změnu  v ustanovení § 2 písm. c)  zákona 
č. 99/2004 Sb. [18]. Z provedené právní analýzy vyplývá, že by bylo vhod-
nější variantou ponechat původní znění zrušeného zákona č. 102/1963 Sb. 
[22], kde rybník (ve smyslu souhrnného celku33) nebyl chápán jako stavba. 
Pravděpodobně  ještě  vhodnějším  řešením  by  bylo  začlenit  jeho  novou 
definici (plně kompatibilní se zákonem č. 114/1992 Sb. [13] a zákonem 
č. 17/1992 Sb.  [12])  přímo  do  zákona  č. 254/2001 Sb.  [17]  a zrušit 
současně jeho definici v zákonu č. 99/2004 Sb. [18].
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Water rights issues of fishponds – I (Kladivová, V.; Kult, A.)

Key words
Water Act – surface water – water reservoir – construction – fishpond 
– watercourse

The article reflects on the legal definition of the concept of a fish-
pond – in direct relation to the Czech fish farming. Both the Act No. 
254/2001 Coll., on water and on amendment to certain laws (Water 
Act) as amended, and the Act No. 99/2004 Coll., on fish farming, the 
exercise of fishing rights, fishing guard, protection of marine fishery 
resources and on amendment to certain laws (Fishery Act) as amended, 
have their specific definitions. However, there are many laws in which 
the concept of a pond or water reservoir is viewed differently. With 
regard to the need for establishing clear and enforceable requirements 
necessary to ensure the quality of surface water that is affected by fish 
farming, including a system of its control, it will be soon necessary to 
make legislative changes enabling the unification of fundamental legal 
concepts in this field.
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MODELOVÁNÍ JAKOSTI  
V ŘECE LUČINĚ 

Tomáš Luzar

Klíčová slova
řeka Lučina – modelování jakosti – znečištění vod

Souhrn
Lučina je malý, znečištěný tok na severovýchodě České republiky, 

přítok Ostravice. Pro vybraný úsek na tomto toku byl vytvořen v progra-
mu DESERT hydraulický a jakostní model pro čtyři vybrané ukazatele 
antropogenního znečištění. Model byl naplněn daty z celkem deseti 
vzorkovacích kampaní, hodnoty měřené v toku byly srovnávány s hod-
notami modelovanými podle dvou mezních scénářů. Cílem práce bylo 
zjistit, jak jsou naměřené hodnoty jednotlivých ukazatelů v souladu 
s modelem, zda rozdíly mezi skutečností a modelem mají určitý trend 
a zda souvisejí s předpokládaným difuzním znečištěním. Na základě 
výsledků bylo možno statisticky doložit, kde došlo k významným rozdí-
lům mezi skutečností a modelem a ve kterých úsecích na toku dochází 
k signifikantnímu vlivu difuzních, popř. rozptýlených malých bodových 
(multipoint) zdrojů znečištění.

Úvod
Jakost vody v tekoucích i stojatých vodách je do velké míry antropogenně 

ovlivněna. Do vodního ekosystému vstupují zejména látky zvyšující organic-
kou a trofickou zátěž, popř. látky s toxickým působením. Obecnými důsledky 
těchto faktorů může být zvýšení eutrofizace vodního prostředí vedoucí ke 
zvýšení primární a následně i sekundární produkce organismů a zvýšení 
intenzity rozkladu způsobující narušení kyslíkového režimu.
Zdroje antropogenního znečištění se tradičně rozdělují na bodové a difu-

zní.  Bodové  zdroje  jsou  zpravidla  dostatečně  velké  a dobře  definované 
a dají se pojímat jako přítoky ústící do recipientu v daném bodu. Difuzní 
zdroje mohou mít podobu souhrnu většího množství obtížně definovaných 
malých bodových zdrojů (multipoint sources) anebo se jedná o pravé difuzní 
zdroje ve smyslu pronikání přitékajícího zdroje v kontinuálním úseku podél 
recipientu. Převažujícím zdrojem difuzního znečištění je zemědělství, mohou 
to ale být také urbanizované plochy, vliv na projev difuzního znečištění mají 
atmosférické depozice.
Studovaným tokem byl úsek na malé řece Lučině, podnětem bylo zjištění 

významného nárůstu hodnot některých ukazatelů v rámci poměrně krátké-
ho úseku toku s bodovými zdroji, které podle jednoduchých propočtů byly 
pouze částí zátěže znečišťujícími  látkami. Množství difuzního znečištění 
není známo, základní myšlenkou bylo tedy modelování hodnot vybraných 
ukazatelů  za využití  vstupních dat  z hlavních přítoků a bodových zdrojů. 
Rozdíly mezi simulovanými a naměřenými hodnotami lze poté interpreto-
vat jako důsledek faktorů ležících mimo rámec modelu, tedy především 
difuzního znečištění.
Modelování jakosti se využívá převážně u větších toků, u kterých jsou 

známé jejich hydrologické i jakostní charakteristiky s malou odchylkou a dá 
se u nich předpokládat malý vliv difuzních zdrojů v rámci modelovaného 
úseku. Typický průtok v Lučině na jejím ústí do Ostravice je naproti tomu 
pouze kolem 3 m3s-1 a v průtoku i chemismu toku se dá předpokládat časo-
vá variabilita. Toky, popřípadě povodí srovnatelné velikosti jsou modelovány 
jen zřídka, jako příklad lze uvést práce (Marsilli-Libelli and Giusti, 2008; 
Seber and Wild, 1989; Paliwal et al., 2007). V rámci České republiky byla 
studována např. řeka Jihlava (Říha et al., 2000).
K modelování  byl  použit  software  DESERT,  ve  kterém  byl  vytvořen 

jednoduchý stacionární model základních objemových změn pro vybrané 
ukazatele související s antropogenním znečištěním. Byly srovnány namě-
řené a simulované hodnoty – jednak pro jednotlivé simulace a jednak jako 
průměrné hodnoty. Průměrné hodnoty byly posuzovány z hlediska koncen-
trací na profilech i z hlediska dynamiky v úsecích mezi profily.

Popis studovaného toku a výběr profilů
Jako modelový tok byla vybrána řeka Lučina. Tento tok se nachází ve 

východní  části  České  republiky.  Celková  délka  toku  Lučiny  je  přibližně 
38,5 km. Řeka pramení na úpatí Beskyd, přibližně mezi říčními kilometry 
30 a 24,5 na Lučině leží údolní nádrž Žermanice. Pod nádrží protéká Lučina 
zemědělsky využívanou krajinou a dotýká se hustě osídleného území města 
Havířov. Původně rychlejší tok zde zpomaluje a začíná meandrovat (část 
meandrů je chráněným územím). Meandrující charakter toku se udržuje 
ještě  i v úseku  pod městem.  Dolní  část  toku  je  regulována  a protéká 
průmyslovou oblastí města Ostravy.  Lučina  zde ústí  do  řeky Ostravice. 
Do  Lučiny  ústí  řada  toků,  které  jsou  většinou  velmi malé  a z hlediska 
průtoku nevýznamné, ale mohou být významné z hlediska znečištění, pro-
tože přitékají ze zemědělských ploch, popřípadě z obcí. Podobné je to se 

zdroji znečištění. Je jich více, ale jsou většinou málo významné (některé 
mohou být „multipoint“ charakteru). Tok je s ohledem na průtok mělký, 
s dobrou aerací.
Modelovaný úsek toku byl vymezen zdola ústím do Ostravice a shora 

měřicím profilem pod hrází údolní nádrže, celý úsek je dlouhý něco přes 
24 km.  Takto  určená  horní  hranice modelu  je  důležitá,  protože  voda 
vytékající z přehrady má kontinuálně měřený průtok a má také poměrně 
stabilní chemické složení. 
Pro použití v modelu bylo vybráno šest vzorkovacích profilů přímo na toku, 

označených jako M1 až M6. Profil M1 byl horním uzlem modelu. Jako další 
vstupy do modelu byly vybrány dva přítoky – T1 (Bruzovka) a T2 (Sušánka), 
které byly sledovány při ústí. Co se týče bodových zdrojů znečištění, byly 
po  důkladném  zvážení  situace  vybrány  dva  největší,  označené  jako S1 
(komunální  ČOV města Havířov)  a S2  (průmyslová  ČOV  podniku Mittal 
Steel, a.s.). Situace je znázorněna na obr. 1 a profily jsou prezentovány 
v tabulce 1.
Podle nepublikovaného materiálu podniku Povodí Odry, s.p., představují 

vybrané zdroje znečištění více než 90 % objemu přitékajících odpadních vod 
a přepočteno na zátěž polutanty jsou to zhruba následující hodnoty: 80 % 
BSK, 85 % CHSK, 90 % amoniaku a 90 % rozpuštěných solí.
Jako možné difuzní zdroje znečištění lze uvést drobné přítoky, přitékající 

z urbanizovaných území (v celém modelu), dále zemědělsky obdělávané 
plochy (mezi M1 a cca M4), rybníky (mezi M4 a M5) a četná drobná vyústění 
kanalizace (mezi M5 a M6).

Obr. 1. Modelovaný úsek toku

Kód
Říční 

kilometr
Název Popis

M1 24,1 Lučina-Žermanice horní uzel modelu

M2 18,9 Lučina-Bludovice referenční profil

M3 15,25 Lučina-nad Sušánkou referenční profil

M4 11,05 Lučina-Šenov referenční profil

M5 4,85 Lučina-Rudná referenční profil

M6 0,5 Lučina-nad ústím referenční profil nad závěrným uzlem

T1 23,5 Bruzovka přítok

T2 15,1 Sušánka přítok

S1 12,5 ČOV Havířov bodový zdroj, komunální ČOV

S2 5,8 ČOV Mittal Steel bodový zdroj, průmyslová ČOV

Tabulka 1. Vzorkovací profily modelu

Pozn.: říční kilometr přítoků a zdrojů se vztahuje k recipientu

Data
Pro modelování byla použita data z deseti vzorkovacích kampaní, které 

se uskutečnily ve třech různých obdobích. Vzorkování probíhalo přednostně 
v obdobích s nízkými průtoky a v situacích, kdy bylo možno předpokládat 
stacionární (spíše kvazistacionární) průtokový stav v celém modelovaném 
systému. Při vlastním vzorkování se vždy postupovalo od horního profilu 
po proudu toku, vzorkování trvalo vždy cca 3 hodiny (voda protéká celým 
úsekem přibližně 5–10 hodin v závislosti na hodnotě průtoku). Vzorkováno 
bylo deset profilů (tabulka 1).
Veškeré  hodnoty  veličin  byly  považovány  za  ustálené.  In situ  byla 

změřena teplota vody, v laboratoři následovalo stanovení BSK
5
, CHSK

Cr
, 

rozpuštěného amoniakálního dusíku a dusičnanového dusíku. Rozpuštěný 
amoniakální dusík byl několikrát detekován pod mezí stanovitelnosti, která 
činila 0,05 mg.l-1. Z praktických důvodů byla v těchto případech v modelu 
i ve srovnání použita hodnota 0,03.
Hodnoty průtoků v řece Lučině byly získány z webu podniku Povodí Odry 

(www.pod.cz). V modelovaném úseku leží tři profily, na kterých tato orga-



�

nizace měří průtoky, přičemž horní profil je téměř totožný se vstupem do 
modelu (profil M1) a další dva sloužily ke kontrole. Průtoky jsou sledovány 
v hodinových intervalech, což umožnilo posoudit jejich ustálenost.
Aktuální hodnoty průtoků na bodových zdrojích byly získány ústně od 

provozovatele. Průtoky na přítocích byly nízké a nebylo možné  je přímo 
měřit, byly tedy přibližně vypočítány podle terénního sledování. 

Model
Byl vytvořen stacionární model v programu DESERT (Ivanov et al., 1996; 

De Marchi et al., 1999). Tok Lučiny je variabilní z hlediska geomorfologie, 
jakosti vody i charakteru přilehlé krajiny. Byl rozdělen na 15 úseků, pro 
modelování hydrauliky bylo proměřeno celkem 16 transektů korytem.
Model měl za úkol simulovat hodnoty sledovaných ukazatelů: kondukti-

vita, BSK
5
, CHSK

Cr
, N-NH

4
+ a N-NO

3
-. Konduktivita byla modelována pouze 

jako kontrolní konzervativní ukazatel, z jehož simulací bylo možné vytipovat 
případné výraznější odchylky v odhadu průtoků na malých přítocích. Jako 
vstupy do modelu byla použita data z profilů M1, T1, T2, S1 a S2.
DESERT počítá hydraulické charakteristiky modelu podle Saint-Venanto-

vých rovnic, zjednodušených pro ustálený stav toku (varianta Steady state, 
diffusion wave) (Ivanov et al., 1996). Rovnice popisující koncentrace kom-
ponent byly formulovány jednoduše jako rovnice prvního řádu (Chapra et al., 
2003; Ivanov et al., 1996; Chapra, 1997). Změna BSK

5
 a CHSK je simu-

lována poklesem hodnoty ukazatele podle příslušné rychlostní konstanty, 
vzájemná interakce těchto komponent nebyla uvažována. Postupná oxidace 
NH

4
+ na NO

3
- (dusitany jakožto meziprodukt nebyly uvažovány) a dále na 

molekulární dusík je charakterizována příslušnými rychlostními konstantami 
objemových změn. Rovnice zahrnují teplotní korekci, kdy teplota v profilech 
M1 až M6 je načítána přímo z tabulky dat a mezi těmito profily je interpo-
lována. Parametry a rovnice modelu jsou shrnuty v tabulce 2.
Skutečné hodnoty rychlostních konstant pro objemové změny komponent 

nebyly známy a nebylo možné je kalibrovat (model nezahrnoval veškeré 
faktory nutné pro kalibraci), model byl proto vytvořen ze dvou  limitních 
scénářů. Nastavení  hodnot  rychlostních  konstant  vychází  z (Brown and 
Barnwell, 1987), hodnoty pro oba dva scénáře jsou v tabulce 3.
Scénář A počítal s teoretickým nulovým odbouráváním BSK

5
 a CHSK. 

U amoniakálního dusíku počítal s jeho nulovou oxidací a navíc s mírným 
nárůstem koncentrace vlivem rozkladu. Dusičnanový dusík byl naopak deni-
trifikován maximálně (s ohledem na charakter toku). Výstupem simulací byly 
proto nejvyšší modelované hodnoty ukazatelů (u dusičnanů nejnižší).
Scénář B naopak předpokládal teoretickou vysokou rychlost odbourávání 

BSK
5
 a CHSK. Amoniakální dusík se oxidoval vyšší rychlostí (s ohledem 

na  charakter  toku)  a kromě  toho  jeho koncentrace  ještě mírně  klesala 
asimilací  do  biomasy. Denitrifikace  dusičnanového  dusíku  byla  naopak 
nulová,  k čemuž  přistupovalo  pomalé  uvolňování  dusičnanů  z biomasy. 
Výstupem simulací podle tohoto scénáře byly nejnižší modelované hodnoty 
ukazatelů (u dusičnanů nejvyšší).

Grafické znázornění dat, nejistota hodnot
Naměřené a simulované hodnoty koncentrací byly srovnávány v profi-

lech M2 až M6. Byly srovnávány průměrné hodnoty koncentrací, na jedné 
straně to byly naměřené hodnoty a na druhé straně hodnoty modelované 
podle scénářů A a B.
Zde  je  na místě  uvést,  že  situace  v počítání  nejistot  je  v modelech 

poměrně složitá a je těžko popsatelná jednoduchými vzorci. Pro vyjádření 
nejistoty a střední hodnoty se v sofistikovaných modelech často používá 
metoda Monte Carlo. V tomto jednoduchém modelu byly vybrány scénáře 
A a B  jakožto  hranice  rozmezí,  ve  kterém  leží modelovaná  skutečnost. 
Rozložení  pravděpodobnosti  jejího  výskytu  uvnitř  intervalu  je  neznámé, 
nicméně pravděpodobnost platnosti mezního scénáře A nebo B nebude 
vysoká. Zároveň by měla platit kongruence scénáře, tedy neznámé skutečné 
hodnoty parametrů by měly platit v celém modelu. Proto byla v grafech i ve 
statistické analýze použita hladina významnosti 0,1 místo standardních 
0,05 (pravděpodobnost výskytu chyby prvního druhu je ve skutečnosti nižší 
než použitá hladina významnosti).
Do grafických výstupů byly zařazeny dvě sady plotů. Profil M1 až M6 je 

znázorněn indexem 1–6 na ose x, koncentrace a odpovídající konfidenční 
pásy jsou vyneseny na ose y.
První sada obsahuje grafy pro průměrné naměřené a modelované kon-

centrace  ukazatelů. Naměřené  hodnoty  jsou  znázorněny  body  a liniemi 
konfidenčního intervalu při hladině signifikance 0,1 odvozeného ze střední 
chyby průměru naměřených hodnot. Simulované hodnoty jsou znázorněny 
body (průměr hodnot ze scénářů A a B) a liniemi. Horní linie spojuje body 
horní hranice konfidenčního intervalu při hladině 0,1 pro vyšší hodnotu ze 
scénářů A a B. Dolní linie spojuje body dolní hranice konfidenčního inter-
valu pro nižší hodnotu ze scénářů A a B. Východiskem byla rovněž střední 
chyba průměru. Hodnoty konfidenčních mezí byly počítány podle příslušného 
kvantilu t-rozdělení pro oboustrannou nulovou hypotézu (t

0,95,df 9
).

Druhá sada grafů byla koncipována stejným způsobem s rozdílem, že 
hodnoty koncentrací  jsou pojaty  jako  relativní  vůči předchozímu profilu, 
tedy například hodnoty pro profil M3 znázorňují  rozdíl „M3 minus M2“. 

Tyto grafy kladou důraz na dynamiku koncentrací v podélném profilu toku 
a zvýrazňují rozdíly mezi skutečností a modelem.

Statistická analýza dat
Statistická analýza dat byla provedena nadvakrát v souladu s dvěma 

sadami grafů. Nejprve byly  testovány  rozdíly mezi soubory naměřených 
a modelovaných  hodnot  pro  každý  ukazatel  a profil.  Jestliže  naměřená 
hodnota  ležela  v intervalu  vymezeném hodnotami modelovanými  podle 
scénářů A a B, test byl považován automaticky za negativní (symbol „x“ 
v tabulce 5). V opačném případě byl rozdíl testován vůči nule pomocí para-
metrického párového t-testu (paired t-test) nebo pomocí neparametrického 
Wilcoxonova  pořadového  testu  (Wilcoxon  signed  rank  test)  při  hladině 
významnosti  0,1  a oboustranné  nulové  hypotéze  (Ott  and  Longnecker, 
2008). Kritériem volby testu byl výsledek Shapiro-Wilkova testu normality 
na souboru párových diferencí dat při hladině významnosti 0,05. Ze scénářů 
A a B byla použita vždy varianta bližší naměřené hodnotě. Statistické testy 
byly prováděny v programu R.
Poté byla data testována z hlediska rozdílů mezi profily. Byly provedeny 

stejné párové testy jako v prvním případě, jako vstupní soubory ale byly 
použity soubory rozdílů hodnot mezi sousedícími profily (podobně jako ve 
druhé sadě grafů). První statistická analýza měla za cíl srovnání namě-
řených  a simulovaných  koncentrací  ukazatelů  na  jednotlivých  profilech. 
Druhá analýza měla za cíl srovnat skutečnost a model na základě dynamiky 
ukazatelů mezi jednotlivými profily. 

Výsledky
Podle výsledků naměřené hodnoty BSK

5
 mezi profily M1 a M3 klesají, 

poté  dochází  ke  zvýšení  hodnot  a jejich  dalšímu  růstu.  Hodnoty  CHSK 
mají podobný průběh, přičemž poměr mezi hodnotami CHSK a BSK

5
 se 

pohybuje mezi 6–7 : 1. Koncentrace rozpuštěného amoniakálního dusíku 
pod přehradou  rychle klesají  na minimální  hodnoty a následně  výrazně 
rostou. Koncentrace dusičnanového dusíku plynule rostou.
Model  byl  naplněn  vstupními  daty  a byly  provedeny  jednotlivé  simu-

lace na základě scénářů A a B. Průměrné naměřené hodnoty ukazatelů 
a odpovídající průměrné modelované hodnoty podle scénářů A a B  jsou 
v tabulce 4. Podle již uvedeného postupu byly vytvořeny grafy na obr. 2 
a obr. 3. V případě rozpuštěného amoniakálního dusíku byla na profilech 
M3 a M4 vyznačena také mez stanovitelnosti. Poté byly otestovány rozdíly 
mezi skutečností a modelem, výsledky testů jsou uvedeny v podobě hladiny 
významnosti v tabulce 5.
Z výsledků vyplývají následující fakta (při α = 0,1):

BSK
5

Až do profilu M4 nevykazovaly průměrné naměřené a modelované hod-
noty rozdíl. Mírně zvýšený růst naměřených hodnot mezi profily M3–M4 
a následné  vyšší  hodnoty  na M4  nebyly  prokázány  jako  signifikantní. 
Následně mezi profily M4–M5 i mezi M5–M6 došlo k signifikantnímu růstu 
naměřených hodnot oproti modelu a výsledné koncentrace na profilech M5 
i M6 byly signifikantně výrazně vyšší (hodnota p < 0,01 ve všech čtyřech 
případech).

Komponenty modelu, jednotka a nejistota stanovení
kond  konduktivita  μS.cm-1  0,05
BSK  biologická spotřeby kyslíku (5denní)  mg.l-1  0,2
CHSK chemická spotřeba kyslíku  mg.l-1  0,25
N

4
 rozpuštěný amoniakální dusík  mg.l-1  0,15

N
3
 dusičnanový dusík  mg.l-1  0,1

Další parametry modelu
k

BSK
  rychlost odbourávání BSK

k
CHSK

  rychlost odbourávání CHSK
k

N4
  rychlost oxidace amoniakálního dusíku

k
0N4

  rychlost jiných vlivů na koncentraci amoniaku (rozklad, asimilace)
k

N3
  rychlost denitrifikace dusičnanů 

k
0N3

  rychlost jiných vlivů na koncentraci dusičnanů (asimilace)
T  teplota vody (0C)
Q průtok (m3.s-1)
Θ

1
   koeficient teplotní korekce pro BSK

5
 a CHSK 

Θ
2
   koeficient teplotní korekce pro formy dusíku

Rovnice pro objemové změny komponent

Tabulka 2. Proměnné a parametry modelu
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CHSK
Naměřené hodnoty byly poměrně rozkolísané. Statistické testy neod-

halily ve většině případů signifikantní rozdíly, a to ani v případě relativního 
poklesu a následného vzestupu naměřených hodnot vůči modelu v úseku 
mezi profily M3 až M5. Nižší naměřená hodnota na M4 také nebyla sig-
nifikantní. Signifikantní byl pouze nárůst naměřených hodnot mezi profily 
M5–M6 a následná vyšší naměřená hodnota na profilu M6.

N-NH
4
+

Hned mezi profily M1–M2 došlo k signifikantnímu poklesu naměřených 
hodnot,  které  byly  poté  signifikantně  nižší  na  profilech M2  a M3,  kde 
ležely v těsné blízkosti meze stanovitelnosti. Ve zbývajícím úseku toku byl 
jako signifikantní prokázán pouze pomalejší růst naměřených hodnot mezi 
profily M4–M5. Nižší průměrná naměřená hodnota na M6 nevykazovala 
signifikantní rozdíl.

N-NO
3
-

Průměrné naměřené a modelované hodnoty nevykazovaly rozdíl až do pro-
filu M4. Následoval signifikantní vzestup naměřených hodnot vůči modelu 
mezi profily M4–M5 a poté signifikantně vyšší průměrná naměřená hodnota 
na profilu M5. Obdobný rozdíl na M6 naproti tomu již signifikantní nebyl.

Diskuse
Ze srovnání naměřených a modelovaných hodnot obecně vyplývá význam 

odchylky měření a také význam vícenásobného opakovaného vzorkování, 
kdy dochází k určitému stírání rozdílů plynoucích z jednotlivých odběrů vzor-
ků (odchylky měření i možné nestacionární stavy). Intervaly mezi hodnotami 
modelovanými podle scénářů A a B byly obecně úzké a k případům, kdy se 
naměřená hodnota nacházela přesně v daném intervalu, docházelo zřídka 
(tabulka 5). Následkem rozdílů mezi výsledky z jednotlivých vzorkovacích 
kampaní vznikla situace, kdy už pouhá variabilita naměřených dat převážila 
nad rozdíly v modelování vlivem rozdílnosti modelových scénářů. S tímto 
vědomím bylo nutné interpretovat získané výsledky. 

Testy pro jednotlivé profily (měření vs. model)
BSK

5
CHSK N-NH

4
+ N-NO

3
-

M2 0,890 A 0,815 B 0,024 B 0,405 A
M3 0,841 A 0,552 B 0,025 B x
M4 0,575 Aw 0,197 B x x
M5 0,002 A x 0,369 B 0,099 B
M6 0,000 A 0,096 A 0,213 B 0,124 Bw
Testy pro rozdíly mezi profily (měření vs. model)

BSK
5

CHSK N-NH
4
+ N-NO

3
-

M1–M2 0,890 A 0,815 B 0,024 B 0,405 A
M2–M3 0,904 A 0,920 B x 0,173 Bw
M3–M4 0,570 A 0,254 B 1,000 Aw 0,575 Aw
M4–M5 0,004 A 0,203 A 0,049 Bw 0,037 B
M5–M6 0,007 A 0,049 Aw 0,390 B 0,194 B

Tabulka 5. Výsledky statistické analýzy

Vysvětlivky: 
čísla jsou výsledné p-values z párového t-testu
w – byl použit párový Wilcoxonův pořadový test
A, B – použitý scénář modelu
x – naměřená hodnota mezi modelovými hodnotami

A B

k
BSK

0 0,6

k
CHSK

0 0,35

k
N4

0 1,4

k
0N4

0,1 -0,1

k
N3

0,5 0

k
0N3

0 0,2

M1 M2 M3 M4 M5 M6

BSK
5

měření 1,43 1,37 1,39 1,89 2,11 2,42

scénář A 1,43 1,36 1,36 1,78 1,65 1,65

scénář B 1,43 1,30 1,26 1,64 1,50 1,44

CHSK

měření 9,90 9,90 9,70 11,90 14,30 16,80

scénář A 9,90 10,69 10,69 14,73 14,50 14,80

scénář B 9,90 10,32 10,29 14,13 13,75 13,48

N-NH
4
+

měření 0,12 0,04 0,03 0,32 0,70 0,58

scénář A 0,12 0,11 0,11 0,33 0,85 0,86

scénář B 0,12 0,09 0,08 0,28 0,78 0,73

N-NO
3
-

měření 1,33 1,68 1,73 2,29 2,80 2,95

scénář A 1,33 1,74 1,71 2,20 2,31 2,26

scénář B 1,33 1,79 1,81 2,34 2,48 2,54

Tabulka �. Hodnoty rychlostních konstant ve 
scénářích A a B

Obr. �. Srovnání hodnot vybraných ukazatelů, rok 2010Obr. 2. Srovnání hodnot vybraných ukazatelů, rok 2009

Srovnání  naměřených  a modelovaných  hodnot  BSK
5
  ukazuje  zřetelný 

trend. Je možné, že ke zvýšenému nárůstu koncentrace BSK
5
 vlivem difuz-

ního (popř. „multipoint“) znečištění dochází již pod profilem M3, což ale 
nebylo možné na základě získaných dat prokázat. Nárůst pod profilem M4 je 
ale jednoznačný. Z charakteru území lze jako zdroj zvýšeného množství BSK

5
 

předpokládat zejména rybníky, drobné přítoky a vyústění kanalizací.
Naměřené  hodnoty  CHSK  byly  značně  rozkolísané,  tento  ukazatel  je 

rovněž zatížen relativně největší chybou měření (také z tohoto důvodu byla 
v testech použita  jako mez „liberálnější“ hladina významnosti α = 0,1). 
Na profilu M4 nebyl prokázán signifikantní rozdíl v hodnotách, stejně jako 

Tabulka 4 (vpravo). Průměrné naměřené 
a modelované hodnoty ukazatelů

osa x: indexy profilů M1 až M6
modelované hodnoty: kroužky a souvislé konfidenční pásy
naměřené hodnoty: křížky a přerušované konfidenční pásy

osa x: indexy profilů, hodnota je rozdílem daného a předchozího profilu
modelované hodnoty: kroužky a souvislé konfidenční pásy
naměřené hodnoty: křížky a přerušované konfidenční pásy
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v souvisejících změnách hodnot mezi profily M3–M4 a M4–M5. Protože 
v těchto případech nebyla narušena normalita dat a hodnoty p jsou vysoké, 
můžeme předpokládat, že  tyto výsledky  jsou správné a lze  je zdůvodnit 
variabilitou dat. Signifikantní růst hodnot CHSK pod profilem M5 je možné 
přičíst zejména vyústění kanalizací a možného průmyslového znečištění. 
Obecně  je  pravděpodobné,  že  tento  ukazatel  je  ovlivněn podobně  jako 
BSK

5
, nicméně data získaná a použitá v rámci této práce umožňují toto 

tvrzení považovat pouze za domněnku.
U rozpuštěného  amoniakálního  dusíku  byl  hned  na  počátku modelu 

odhalen signifikantní pokles naměřených koncentrací. V rámci modelu není 
možné tento jev zdůvodnit. Příčina tohoto jevu nebyla zjištěna, je ale možné, 
že ve skutečnosti nejsou problémem nízké hodnoty na profilech M2 a M3, 
ale spíše vysoká hodnota amoniaku na vstupním profilu M1. Voda vytékající 
z hypolimnia přehrady může být v důsledku zvýšeného hydrostatického tlaku 
a spíše redukčních poměrů nasycena vyšším množstvím amoniaku a jeho 
iontů (Pitter, 1999) a poté po snížení tlaku vody a aeraci dochází k jeho 
rychlému úniku do ovzduší. V tomto případě by příčinou rozdílu hodnot byla 
tedy nevhodnost počátečních podmínek modelu.
Na profilech M5 a M6 byly průměrné naměřené koncentrace rozpuštěné-

ho amoniakálního dusíku nižší oproti modelu. Signifikantní rozdíl byl však 
prokázán pouze v rozdílu hodnot mezi profily M4 a M5 (neparametrický test). 
Výsledky testů na okolních profilech byly zřetelně negativní, včetně rozdílu 
naměřených a modelovaných hodnot na M6 (zde parametrický test). Tyto 
výsledky mohou být do velké míry důsledkem vysoké variability nevelkého 
množství dat (vždy 10 párů hodnot) a celkově je vhodnější považovat rozdíly 
za neprůkazné. Pro přesnější interpretaci by bylo nutné mít k dispozici větší 
soubor vstupních dat. Vliv difuzních zdrojů na hodnoty amoniakálního dusíku 
lze celkově hodnotit jako neprůkazný. Je také možné, že znečišťující voda 
má podobnou koncentraci tohoto polutantu jako recipient.
Srovnání  naměřených  a modelovaných  koncentrací  dusičnanového 

dusíku  ukazuje  na  určitý  trend.  Koncentrace  se  významně  nelišily  až 
po profil M4 včetně. Pod  tímto profilem byl nárůst naměřených hodnot 
signifikantně vyšší. Další nárůst pod profilem M5 už nebyl signifikantní, 
ale celkově rozdíl hodnot podporoval. Na profilu M6 došlo k rozporu, kde 
byl rozdíl mezi naměřenými a modelovanými hodnotami větší než na M5, 
nicméně na základě neparametrického testu nebyl hodnocen jako signi-
fikantní. Hodnota p podle Wilcoxonova testu je ale blízká limitní hodnotě 
a na základě celkových souvislostí se lze oprávněně domnívat, že došlo 
k chybě druhého druhu a výsledek ve skutečnosti signifikantní byl. Jako 
pravděpodobné zdroje dusičnanů můžeme předpokládat zejména drobné, 
zemědělsky znečištěné přítoky a kanalizace.
Využití modelování  k vymezení  bodového  a difuzního  znečištění má 

samozřejmě svá omezení, detekovat lze pouze takové difuzní znečištění, 
které má na hodnoty ukazatele významnější vliv. Jsou-li hodnoty ukazatele 
v přitékajícím znečištění blízké hodnotám v recipientu, v toku se projeví 
jen málo.

Závěr
Na vybraném úseku řeky Lučiny byly sledovány a modelovány vybrané 

profily. Výsledky ukázaly, že s výjimkou propadu koncentrace rozpuštěného 
amoniakálního dusíku nebyly mezi profily M1 až M4 zaznamenány statis-
ticky významné odchylky mezi průměrnými naměřenými a modelovanými 
hodnotami sledovaných ukazatelů. Pod profilem M4 byl zaznamenán signi-
fikatní vliv difuzního znečištění, kdy oproti modelu docházelo ke zvyšování 
koncentrace BSK

5
, dusičnanového dusíku a také CHSK.

Zpracovaný postup se od  jednoduchých bilančních modelů  liší v tom, 
že modeluje objemové změny ukazatelů a v případě jednotlivých simulací 
také umožňuje odhadovat průběh hodnoty daného ukazatele v podélném 
profilu studovaného toku. Použití modelu je náročnější, k jeho vytvoření 
jsou nutná nejen vstupní data o jakosti, ale také data potřebná pro základní 

simulaci hydrauliky (vhodné volby profilů společně s nadmořskými výškami, 
průřezy korytem a hodnoty Manningova koeficientu). Srovnáním reálných 
a modelovaných  dat  je  poté možné  na  toku  vymezit  úseky,  ve  kterých 
dochází k výraznějšímu ovlivnění jakosti vlivem difuzního znečištění. Využití 
modelování k vymezení bodového a difuzního znečištění má samozřejmě 
svá omezení, detekovat lze pouze takové difuzní znečištění, které má na 
hodnoty v toku významnější vliv. Nicméně v praxi jsou právě takové zdroje 
znečištění významné.
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Článek byl připraven s finanční podporou MŽP v rámci výzkumného záměru 
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Water Quality Modelling in the Lučina River (Luzar, T.)

Key words
Lučina River – quality modelling – water pollution

Lučina is a small polluted stream in the north-west of the Czech Repub-
lic, a tributary of Ostravice. A hydraulic and quality model in the DESERT 
program was built up for a selected reach on this stream and for four 
selected parameters of anthropogenic pollution. The model was filled with 
data from ten sampling campaigns, the measured values were compared 
with the values modelled in two limiting scenarios. The objective of this 
work was to assess how the measured values agreed with the model in 
particular parameters, whether the differences between measurement 
and model had a trend and whether they were related to assumed diffuse 
pollution. Based on the results it was possible to prove statistically the 
occurrence of significant differences between measurement and model. 
It was also possible to identify river reaches in which significant influence 
of diffuse or multipoint pollution sources occurred.

VLIV VSAKOVÁNÍ PŘEDČIŠTĚNÝCH 
ODPADNÍCH VOD NA POVRCHOVÉ 
VODY

Pavel Eckhardt, Kateřina Poláková

Klíčová slova
infiltrace – znečištění – podzemní vody – povrchové vody – odpadní vody 
– horninové prostředí

Souhrn
Článek uvádí výsledky výzkumu problematiky vsakování (infiltrace) před-

čištěných odpadních vod do horninového prostředí. Sledovány byly tři lokality 
s rozdílnými přírodními podmínkami. Využití této extenzivní technologie může 
za vhodných podmínek v některých případech výrazně snížit dopad vypouš-
tění komunálních odpadních vod na kvalitu vod povrchových toků.

Úvod
Umělou infiltraci předčištěných odpadních vod do horninového prostředí 

dnešní české právní předpisy umožňují pouze ve výjimečných případech 
(§ 38 vodního zákona [6]). V rámci tohoto projektu jsme se pokusili tuto 
problematiku zhodnotit jak z obecného hlediska právního rámce, probíhají-
cích přírodních procesů či rozšíření povoleného vsakování v České republice 
(ČR), tak i z hlediska konkrétního dopadu vsakování na podzemní a povr-
chové vody na vybraných lokalitách. Výsledky první fáze zpracovávaného 
úkolu byly popsány v [4].

Právní úprava
Zákon o vodách řeší mj. ochranu povrchových a podzemních vod před 

znečišťováním vypouštěnými odpadními vodami. Vypouštění odpadních vod 
do horninového prostředí (vsakování) bylo do 30. 6. 2010 v ČR povoleno 
pouze výjimečně pro vypouštění do půdních vrstev, z nichž mohou odpadní 
vody proniknout do podzemních vod, a to pouze u jednotlivých rodinných 
domů či objektů individuální rekreace (§ 38 odst. 4 vodního zákona [8]). 
Dne  1.  července  2010  vstoupila  v platnost  novela  vodního  zákona 

(č. 150/2010 Sb. [6]), kde je ustanovení pro vsakování odpadních vod 
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do horninového prostředí upraveno následovně (§ 38 odst. 7 [6]): „Přímé 
vypouštění odpadních  vod do podzemních vod  je  zakázáno. Vypouštění 
odpadních  vod  neobsahujících  nebezpečné  závadné  látky  nebo  zvlášť 
nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení 
a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby, vzni-
kajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domác-
nostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně 
na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost 
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné 
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo 
do kanalizace pro veřejnou potřebu.“

Využití metody infiltrace odpadních vod
Nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (vsakování) může 

mít  opodstatnění  u rozptýlené  zástavby,  kde  není  ekonomické  budovat 
a provozovat kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních vod, kde 
není v dosahu vhodný recipient nebo kde není vhodné odpadní vody přímo 
vypouštět (např. vody s výskytem citlivých vodních organismů). Vybudování 
domovní čistírny se vsakováním vyčištěných odpadních vod představuje 
v takové situaci, vedle pravidelného vyvážení jímky fekálními vozy, investičně 
i provozně přijatelné řešení, jehož vhodnost závisí na posouzení negativních 
vlivů na podzemní vody. Daleko běžněji prováděné vypouštění odpadních 
vod přímo do menších recipientů může mít podstatně výraznější negativní 
dopad na životní prostředí, zejména na vody povrchové. 

Probíhající dekontaminační procesy
Dekontaminace odpadních vod při vsakování do horninového prostředí 

probíhá procesy přirozené atenuace, což je rozsáhlý soubor přirozených 
procesů vedoucích ke snižování koncentrací a celkového množství konta-
minantů v horninovém prostředí. Zahrnuje  jak mechanismy destruktivní 
(transformační) jako oxidaci či hydrolýzu, tak nedestruktivní mechanismy 
jako např. sorbci, ředění a další. Velmi důležitý je typ prostředí (oxidační či 
redukční apod.), kromě transportních procesů (molekulární difuze, mecha-
nická disperze, retardace či adsorbce) jsou při dlouhodobém vsakování 
odpadních vod rozhodující transformační procesy jako oxidace, biodegrada-
ce a fytoremediace (např. [1]). Pro eliminaci zejména fekálních bakterií je 
důležité zadržení odpadní vody a její pomalý odtok v horninovém prostředí 
na rozdíl od jejich rychlého šíření v povrchové vodoteči. Výsledky výzkumu 
závlah  odpadní  vodou  popisuje  např.  [2],  který  uvádí,  že  k rozhodující 
části  čisticích procesů dochází  v provzdušněné orniční  vrstvě,  intenzita 
rozkladných procesů závisí na obsahu organické hmoty, teplotě a složení 
odpadních vod a na vlastnostech půdy. V rámci procesů závlah odpadní 
vodou dochází k intenzivní vazbě fosforu a amoniaku na půdy [2]. Další 
studie se věnují kromě sledování chování hlavních kontaminantů odpadních 
vod i chování virů či léčiv, např. [3] a [5].

Rozmístění lokalit vsakování v ČR
Podle poznatků získaných z jednotlivých vodoprávních úřadů jsou lokality 

s povoleným vsakováním odpadních vod v ČR rozmístěny výrazně nerovno-
měrně. Rozdíly často nespočívají primárně v odlišných hydrogeologických 
podmínkách, ale v nejednotných výkladech odpovědných úředníků. V působ-
nosti některých úřadů obcí s rozšířenou působností se nachází i několik 
desítek  lokalit,  nejběžnější  byla  tato  situace  v roce 2005  v působnosti 
městského úřadu Tanvald (cca 110 lokalit). Část úřadů obcí s rozšířenou 
působností v době dotazovací akce, která probíhala v roce 2005, dosud 
žádné vsakování nepovolilo či ani povolit nehodlalo. Samostatná evidence 
vsakování není většinou vedena.
Dalším zdrojem informací byl archiv ČGS-Geofondu v Praze. Pro povolení 

vsakování je třeba kladné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hyd-
rogeologii. I přes skutečnost, že ve většině případů neexistuje povinnost 
tato posouzení v uvedené  instituci archivovat, bylo zde dohledáno přes 
350 lokalit s kladným posouzením vsakování odpadních vod. Z těchto dvou 
hlavních zdrojů informací, které byly doplněny o vlastní průzkumy VÚV TGM, 
v.v.i., a o další informace, byla zpracována databáze lokalit vsakování v ČR. 
Do databáze nebyly zařazeny lokality, které by mohly představovat duplicitní 
záznam. Databáze nezahrnuje rozhodně všechny případy, obsahuje však 
přes 530 lokalit vsakování. Početní zastoupení lokalit vsakování v databázi 
na území jednotlivých okresů ČR znázorňuje obr. 1.
Patrné je významné zastoupení archivovaných lokalit vsakování v někte-

rých horských a podhorských oblastech (Krkonoše, Jizerské hory, severní 
Beskydy, Karlovarsko). K výraznějšímu uplatnění vsakování odpadních vod 
zde zřejmě přispívá rozptýlený typ zástavby území. V horských oblastech 
může být rovněž problémem nedostupnost vhodných, dostatečně vodných 
recipientů. Povolení či kladné posudky se většinou týkají odpadních vod 
z jednotlivých rodinných domů nebo objektů individuální rekreace, ojediněle 
bylo  v minulosti  povoleno  i vsakování  vyčištěných odpadních  vod  z celé 
obce či její části. 

Stručná metodika výběru a sledování zájmových lokalit
V rámci úkolu byly k detailnějšímu sledování vybrány tři lokality se stabil-

ním a dlouhodobým vsakováním vyšších průtoků odpadních vod (vsakování 

z celých částí obcí). Výběr lokalit se řídil možností sledování za rozdílných 
přírodních podmínek. Z geologického hlediska tak bylo zastoupeno krystali-
nikum horské oblasti, karbonská sedimentární pánev ve středních nadmoř-
ských výškách a rovněž i lokalita v české křídové pánvi, položená nejníže. 
Další důležitou podmínkou byla možnost sledování procesů bez zásahu do 
stávajících pozemků, a tím i bez zvýšené finanční náročnosti prací. 
Sledování lokalit bylo zaměřeno zejména na hlavní kontaminanty komu-

nálních  vod.  Stanovován  byl mj.  obsah  rozpuštěných  a nerozpuštěných 
látek, chemická spotřeba kyslíku, sloučeniny dusíku a fosforu či obsahy 
fekálních bakterií. Koncentrace těchto komponent procházejí v rámci prů-
chodu horninovým prostředím značnými změnami. Chloridy byly pro sledo-
vání zvoleny jako typický konzervativní kontaminant, jelikož se neadsorbují 
ani nedochází k jejich vysrážení, a tak se šíří na značné vzdálenosti. Pro 
stanovení přítomnosti případných specifických organických látek byla část 
vzorků vod z lokalit analyzována na těkavé organické látky (mj. jednotlivé 
chlorované alifatické uhlovodíky, jednoduché aromáty a chlorbenzeny).
Značná část stanovení byla prováděna přímo v terénu (měření teploty, 

pH,  vodivosti,  koncentrace  rozpuštěného  kyslíku,  oxidačně-redukčního 
potenciálu vod a průtoku). V rámci odběrů vzorků a terénních měření bylo 
postupováno podle příslušných ustanovení norem ČSN  ISO  řady 5667. 
Místa  odběrů  byla  v terénu  polohopisně  zaměřována  pomocí  systému 
GPS. Vzorky odpadních vod byly většinou odebírány jako směsné dvouho-
dinové, vzorky vod povrchových a podzemních byly odebírány jako prosté. 
Vzorky byly analyzovány v laboratořích VÚV TGM, v.v.i., v Praze, kam byly 
dopraveny vždy v den odběru daného vzorku. Výsledky rozborů povrchových 
vod byly hodnoceny zejména ve vztahu k imisním standardům ukazatelů 
přípustného  znečištění  povrchových  vod  uváděným  nařízením  vlády  ČR 
č. 229/2007 Sb. [7]. 
V rámci terénní rekognoskace byla vytipována místa odběrů vzorků tak, 

aby  odběry  reprezentovaly  jak  přirozené  pozadí  a vsakovanou  odpadní 
vodu, tak i postupy procesů přirozené atenuace v rámci lokality. Vzhledem 
k ekonomickým možnostem probíhalo sledování na stávajících objektech 
(studny, pramenní vývěry, šachtice kanalizačního systému, povrchové toky, 
stávající vrty apod.).

Charakteristika sledovaných lokalit se vsakováním
Obec Měděnec  leží  v západním  cípu Ústeckého  kraje,  v okrese Cho-

mutov. Počet ekvivalentních obyvatel  (EO),  jejichž odpadní vody  jsou po 
předčištění vsakovány, činí cca 80. Vsakování předčištěných odpadních 
vod probíhá v údolí jihozápadně od obce v nadmořské výšce mezi 800 až 
825 m n.m. Území geologicky náleží ke krystaliniku krušnohorské oblasti. 
Z hydrogeologického  hlediska  zde má  dominantní  úlohu mělká  zvodeň 
v kvartérních sedimentech a zóně připovrchového rozpojení puklin skalních 
hornin. Koeficient  transmisivity  tohoto kolektoru se pohybuje  v rozmezí 
1.10-5 až 8.10-5 m2.s-1. Odpadní voda je čištěna na tříkomorovém septiku. 
Do podmoku je vsakována na pozemku, který je využíván jako pastvina. 
Voda po zasáknutí prochází horninovým prostředím a cca 50 m od jejího 
úplného vsaku dochází k jejímu opětovnému vývěru na povrch, dále tvoří 
drobnou vodoteč, která protéká lesními pozemky a po cca 1 km ústí do 
Malodolského potoka, drobného přítoku Ohře. Povrchové ani podzemní 
vody nejsou ve směru toku v blízkosti vsakování využívány.
Obec Horní Beřkovice leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje. Vlastní 

oblast  vsakování  se  nachází  na  pomezí  okresů  Litoměřice  a Mělník. 
Čistírna odpadních vod obce zpracovává odpadní vody od cca 1 800 EO, 
předčištěná odpadní  voda  je  vedena do  vsakovacích nádrží.  Vsakování 
vod se realizuje východně od obce v nadmořské výšce okolo 175 m n.m. 
Území je intenzivně zemědělsky obhospodařováno, okolí vsakovacího území 
tvoří  orná půda a sady. Území geologicky náleží  k české křídové pánvi. 

Obr. 1. Počty lokalit vsakování odpadních vod v ČR podle databáze VÚV 
TGM, v.v.i.
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Z hlediska zaměření úkolu tu má naprosto dominantní vliv připovrchová 
mělká zvodeň v kvartérních sedimentech. Koeficient transmisivity tohoto 
kolektoru se pohybuje v rozmezí 2,7.10-4 až 5,2.10-3 m2.s-1. Hlubší zvodeň 
v cenomanských pískovcích křídy je od připovrchové zvodně oddělena izo-
látorem jílovitých sedimentů. Pod prostorem úplného zasáknutí odpadní 
vody  existuje  rozsáhlá  oblast  bez  povrchové  vodoteče,  neboť  kvartérní 
sedimenty  tu  jsou  velmi  dobře  propustné.  Nejbližším  tokem  ve  směru 
proudění podzemních vod je tak až řeka Labe, vzdálená cca 6 km od pro-
storu vsakování. Podzemní vody jsou ve směru toku cca 1 km od lokality 
vsakování využívány domovními studnami v osadě Daminěves.
Obec Řevničov leží v západní části Středočeského kraje, vlastní oblast 

vsakování se nachází jižně od osady „Řevničov-nádraží“ v nadmořské výš-
ce cca 440 m n.m. Okolí vsakovacího území tvoří lesní pozemky. Území 
geologicky náleží k permokarbonské rakovnické pánvi. Vsakovací území 
není pro tento účel zvláštně upraveno. Vsakováním je zasažena zvodeň 
v karbonských  sedimentech.  Koeficient  transmisivity  tohoto  kolektoru 
se pohybuje v rozmezí 1,5.10-4 až 2.10-3 m2.s-1. Lokalita je odvodňována 
vodárensky využívaným tokem Klíčava, tok tohoto potoka je od prostoru 
vsakování vzdálen cca 400 m. Podzemní vody ve směru toku v blízkosti 
vsakování nejsou využívány.

Interpretace stavu zájmových lokalit
Na vybrané horské lokalitě Měděnec dochází ke vsakování odpadních vod 

v relativně větším měřítku, průtoky odpadní vody dosahují cca 0,1 l.s-1. Vsa-
kovaná odpadní voda má vyšší chemickou spotřebu kyslíku (CHSK), vysoký 
obsah nerozpuštěných látek, vysoký obsah amonných iontů, organického 
dusíku i celkového fosforu a vysoký obsah koliformních bakterií a enteroko-
ků. Průchodem horninovým prostředím, kdy úplné vsáknutí vody z povrchu 
odpovídá cca 50 m, dochází k rapidnímu snížení obsahů sledovaných hlavních 
kontaminantů vlivem přirozené atenuace, u některých parametrů až o několik 
řádů. Příklad letních hodnot kontaminace dusíkatými látkami znázorňuje graf 
na obr. 2, příklad průběhu kontaminace vod celkovým a fosforečnanovým 
fosforem uvádí graf na obr. 3. Nejpatrnější jsou poklesy u obsahů bakterií, 
jednotlivých forem dusíku mimo dusičnanů a u chemické spotřeby kyslíku. 
Sledovaná samočisticí schopnost povrchového toku je řádově nižší, projevuje 
se většinou jen pozvolným poklesem sledovaných veličin. Patrná je značná 
účinnost  procesů  čištění  vypouštěných odpadních  vod při  vsakování.  Při 
srovnání  jarních a letních kol analýz se projevuje vyšší účinnost procesů 
při  letních odběrech – část živin  je odebírána rostlinami, na odbourávání 
dusíkatých sloučenin z vod se za vyšších teplot zřejmě podílí i denitrifikace. 
Pro srovnání, např. v červenci 2008 docházelo vlivem vsakování k redukci 
obsahu enterokoků o dva řády, obsahu koliformních bakterií o tři řády, obsahu 
celkového  fosforu  z 9,6 mg.l-1  na 0,5 mg.l-1,  obsahu organického dusíku 
z 25 mg.l-1 na 1 mg.l-1 atp. Pouhých cca 300 m pod lokalitou vsakování tak 
kvalita povrchové vody v naprosté většině případů vyhovuje hodnotám přípust-
ného znečištění povrchových vod (imisní standardy nařízení vlády [7]).
Na lokalitě Horní Beřkovice pod Řípem dochází ke vsakování odpadních 

vod ve velkém měřítku, průtoky vyčištěné odpadní vody se pohybují nejčas-
těji mezi 1 a 4 l.s-1. Vsakovaná odpadní voda má vyšší CHSK, vysoký obsah 
rozpuštěných látek, vysoký obsah amonných iontů, organického dusíku, 
dusičnanů, dusitanů,  fosforečnanů a celkového  fosforu a vysoký obsah 
koliformních  bakterií  a enterokoků.  Průchodem  horninovým  prostředím 
dochází k silnému snížení obsahů významné části sledovaných hlavních 
kontaminantů vlivem přirozené atenuace. Přetrvávajícím problémem pod-
zemních vod na lokalitě je vyšší mineralizace vod a vysoký obsah dusičnanů, 
způsobený vedle vsakování i zvýšeným pozadím a zemědělským využíváním 
pozemků. Problematické je rovněž následné využívání této vody domovními 
studnami. Hlubší zvodeň v pískovcích křídy není kontaminací ze vsakování 
odpadních vod zasažena. Povrchové vody, vzhledem k vysokým průtokům 
toku  Labe  v oblasti  odvodnění  podzemních  vod  lokality,  nemohou  být 
měřitelně vsakováním ovlivněny.
Ve vodách obou popsaných lokalit byly zaznamenány pouze minimální 

koncentrace vybraných specifických organických látek (chlorované alifatické 
uhlovodíky, jednoduché aromáty, chlorbenzeny).
V rámci  třetí vybrané  lokality vsakování Řevničov-nádraží se množství 

vsakovaných odpadních vod pohybuje okolo 0,05 l.s-1. Infiltrovaná voda má 
zvýšenou konduktivitu a CHSK, značně zvýšený obsah fekálních bakterií, 
amonných  iontů, dusičnanů, dusitanů, organického dusíku a celkového 
fosforu. Na blízký vodárenský tok Klíčava, i když se jedná o pramennou část 
toku a průtoky se v době odběrů pohybovaly nejčastěji mezi 1,5 a 5 l.s-1, 
však kontaminace ze vsakované odpadní vody nemá měřitelný vliv.

Vliv vsakování odpadních vod na povrchové vody
Ze tří sledovaných lokalit mají vsakované odpadní vody nejvyšší vliv na 

povrchové vody na lokalitě Měděnec. Zde vzniká povrchová vodoteč vývěry 
podzemních vod, které jsou ovlivněny přísunem kontaminace ze vsakování 
odpadních vod. Kvalita odtékající povrchové vody však již ve vzdálenosti 
cca 300 m od prostoru vsakování splňuje příslušné kvalitativní limity pro 
povrchové vody. V případě dvou dalších sledovaných lokalit nemají vsako-
vané odpadní vody měřitelný vliv na kvalitu povrchových vod.

Obr. 2. Příklad průběhu letních hodnot kontaminace dusíkatými látkami ve 
vodách na lokalitě vsakování Měděnec

Obr. �. Příklad průběhu koncentrací celkového a fosforečnanového fosforu 
ve vodách na lokalitě vsakování Měděnec

Z hlediska zastoupení jednotlivých atenuačních procesů se na lokalitách 
významně uplatňuje filtrace odpadní vody přes nesaturovanou část horni-
nového prostředí, ředění pozaďovou podzemní vodou, ale i biodegradace, 
oxidace a další procesy. Na sledovaných lokalitách byla doložena redukce 
kontaminace  a poměrně  příznivý  vliv  vsakování  odpadních  vod  na  vody 
povrchové ve srovnání s možným přímým vypouštěním do toků. 
Z hlediska  ochrany  povrchových  vod  působí  příznivě  i skutečnost,  že 

zbytkové znečištění se do toků uvolňuje postupně a nikoli ve výrazných 
denních cyklech, jak je tomu u přímého vypouštění odpadních vod.

Diskuse
Pokud bychom měli navrhnout změny současného přístupu, pak se jako 

východisko jeví možné povolování i významnějších vsakování komunálních 
odpadních vod, než z jednotlivých domů či objektů individuální rekreace. 
Podmínkou  by  však  bylo  zachování  individuálního  přístupu  k lokalitám 
vsakování (odborné posouzení dopadů vsakování, monitoring kvality vod 
atp.). Zejména by mělo být závaznou podmínkou nevyužívání podzemních 
vod pro zásobování obyvatel ve směru proudění od vsakování. Vsakované 
odpadní  vody musí mít  charakter  komunálních  odpadních  vod  zejména 
bez obsahu zvláště nebezpečných závadných  látek. Vsakované vody by 
přes svrchní části horninového prostředí mohly pronikat pouze do mělké 
zvodně v oxidačním  režimu. Sledovány by měly být  reálné dopady  tako-
výchto významnějších vsakování. Možnost použití vsakování odpadních vod 
by mohla napomoci i tam, kde je v dosahu vodoteč, ale např. vzhledem 



��

k nízkému průtoku, výskytu chráněných živočichů či vodárenskému využití 
není vhodné tyto odpadní vody vypouštět přímo do povrchových vod. Na 
druhou stranu  jde v podmínkách ČR právně o výjimečné opatření,  jehož 
legální využití lze určitým právním výkladem či dalšími podmínkami poměrně 
snadno zcela eliminovat.

Závěr
Sledováním lokalit vsakování předčištěných odpadních vod z menších 

obcí  byla  potvrzena  velmi  významná  redukce  znečištění  odpadních  vod 
hlavními kontaminanty vlivem procesů doprovázejících vsakování odpadních 
vod do horninového prostředí. Výsledky tříletého výzkumu mj. dokládají, 
že vsakování může být za vhodných podmínek ke kvalitě povrchových vod 
významně šetrnější než obvyklé přímé vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových.
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Influence of pre-treated waste water infiltration on surface water 
(Eckhardt, P.; Poláková, K.)

Key words
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This article summarizes the results of the research of the influence 
of pre-treated waste water infiltration into the rock environment in the 
Czech Republic. Three localities with different natural conditions where 
this kind of infiltration was realized in relatively large measure were 
watched. Application of this extensive technology of treatment can 
– under suitable conditions – reduce the impact of communal waste 
water recharge on the surface water quality.

RETENČNÍ SCHOPNOSTI MALÉHO 
HORSKÉHO POVODÍ  
PŘI EXTRÉMNÍCH 
SRÁŽKOODTOKOVÝCH UDÁLOSTECH

Jiří Pavlásek

Klíčová slova
retence – srážkoodtoková událost – objemový součinitel odtoku – objem 
povodňové vlny

Souhrn
Retenční schopnosti byly posuzovány na velmi malém povodí Mod-

rava 2 (0,1� km2) v Národním parku Šumava. Pro vyhodnocení bylo 
z jedenáctiletého monitoringu vybráno devět srážkoodtokových událostí 
s kulminačním specifickým průtokem vyšším než 0,� m�.s-1 km-2, které 
nebyly ovlivněny sněhovými srážkami nebo táním sněhu. Jako ukazatel 
retence byl uvažován rozdíl mezi výškou srážky a výškou odtoku. V úva-
hu byly také brány srážkové úhrny v předchozích pěti dnech. Výsledky 
ukazují na vysoké hodnoty retence vody v horských oblastech Šumavy, 
které mohou přesáhnout hodnotu 100 mm. Objemový součinitel odtoku 
byl u všech vybraných událostí nižší než 0,5.

Úvod
Retence vody v krajině hraje důležitou roli při transformaci srážek 

na  odtok.  Voda  dočasně  zadržená  na  povodí  je  pak  zdrojem  vody 
v obdobích s nižšími srážkovými úhrny nebo v obdobích bez srážek. 
Velikost retence je závislá na předchozím nasycení povodí, resp. před-
chozích srážkových úhrnech. Jednou z používaných metod stanovení 
předchozího nasycení u malých povodí  je  vypočtení sumy srážek za 
předchozích pět dní [3].
Odhadované hodnoty retence lesních povodí se pohybují mezi 60–90 mm 

[2, 4]. Jednou z možností jak stanovit retenci povodí je vzájemné porovnání 
výšky srážek a výšky odtoku. Takto zjednodušený vztah lze použít v přípa-
dech, kdy na povodích nejsou známy další retenční prostory, jako nádrže 
nebo inundace [1]. 
Účelem  tohoto  příspěvku  je  posoudit  retenční  schopnosti  horských 

oblastí v NP Šumava na základě výsledků z jedenáctiletého monitoringu 
na malém horském povodí Modrava 2 pomocí jednoduché bilanční rovni-
ce a posoudit míru závislosti vybraných charakteristik srážkoodtokových 
událostí při povodňových situacích.

Metodika
Posouzení retenčních vlastností bylo provedeno na velmi malém horském 

povodí Modrava 2 (0,17 km2), které leží v centrální oblasti NP Šumava, 5 km 
jižně od Filipovy Hutě v nadmořské výšce 1188–1330 m n.m. Dominantním 
půdním typem na povodí je podzol modální na zvětralinách kyselých hornin 
– především žuly a migmatitu. Vegetačním pokryvem je postupně zarůstající 
lesní holina, která vznikla v roce 1994–95 při kůrovcové kalamitě. V povodí 
se uskutečnila umělá obnova, kdy byla paseka osázena smrkem, jeřábem 
a javorem. Částečně proběhla i přirozená obnova. V současné době pře-
važuje v povodí mladý smrkový porost s řídkým zápojem, ve světlinách se 
vyskytují porosty borůvky, třtiny, metličky, biky, rašeliníku a ploníku.
Od roku 1998 jsou v uzávěrovém profilu povodí měřeny průtoky pomocí 

Thomsonova přelivu, kde je výška přepadového paprsku snímána tlakovým 
čidlem a srážky překlopným srážkoměrem o záchytné ploše 200 cm2. Dále 
jsou zaznamenávány hodnoty teploty vzduchu a konduktivity vody.
Pro  účely  tohoto  příspěvku  byly  naměřené  hodnoty  srážek  a průtoků 

z období srpen 1998–prosinec 2009 upraveny do hodinového časového 
kroku. Z tohoto datového souboru byly vybrány jednotlivé srážkoodtokové 
události, které měly úplné záznamy a které nebyly ovlivněny sněhovými 
srážkami nebo táním sněhu. Kritériem pro výběr významných povodňových 
vln byl kulminační průtok větší než 51 l.s-1 (0,3 m3.s-1.km-2). 
Podle výše uvedených hledisek bylo následně vybráno devět významných 

srážkoodtokových událostí. U těchto událostí byly stanoveny následující 
parametry: počátek a konec hydrogramu a příčinného deště, výška srážky, 
doba trvání srážky, maximální intenzita srážky, úhrn srážek v předchozích 
pěti dnech od zvoleného počátku příčinné srážky, výška odtoku, kulminační 
průtok, doba od počátku příčinného deště k počátku hydrogramu, doba 
trvání hydrogramu. Počátek hydrogramu byl stanoven na hodinu, ve které 
začal průtok výrazně stoupat. Konec hydrogramu byl stanoven na dobu, 
kdy  odtok  z povodí  již  vykazoval minimální  změny  a byla  jednoznačně 
ukončena rychlá odezva povodí. K počátku hydrogramu byl také stanoven 
počátek příčinného deště, který měl přímý vliv na vzrůst průtoku v uzávě-
rovém profilu. 
Následně byly stanoveny vzájemné závislosti vybraných charakteristik 

a posouzeny  retenční  schopnosti  povodí  při  extrémních  situacích.  Jako 
hlavní ukazatel  retence povodí během vybrané srážkoodtokové události 
byl brán rozdíl mezi výškou srážky a výškou odtoku [1]:

  (1),

kde RET je retence povodí, P je úhrn srážek v dané hodině a Ho je výška 
odtoku v dané hodině. 
Posuzovány  byly  také  úhrny  srážek  v předchozích  pěti  dnech  před 

počátkem příčinného deště, které u všech vybraných vln vyvolaly minimální 
odtokovou odezvu povodí v porovnání s objemem popisovaných vln. Celková 
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retence povodí byla vypočtena na základě vzorce 
(1), kdy byl k sumě srážek připočten srážkový úhrn 
za  pět  dnů  předcházejících  počátku  příčinného 
deště. Dále byla vyhodnocena závislost objemo-
vého součinitele odtoku na předchozích úhrnech 
srážek a na průtoku v uzávěrovém profilu povodí 
na počátku události.

Výsledky a diskuse
Charakteristiky  devíti  vybraných  odtokových 

událostí z povodí Modrava 2 z jedenácti let pozo-
rování jsou uvedeny v tabulce 1. Charakteristiky 
srážkových událostí k vybraným odtokovým udá-
lostem jsou uvedeny v tabulce 2. Vypočtené hod-
noty objemového součinitele odtoku, srážkového 
úhrnu v předchozích pěti dnech před počátkem 
příčinné srážky, retence povodí během události 
a celkové  retence  povodí  a průtok  na  počátku 
hydrogramu jsou prezentovány v tabulce 3.
Vybrané srážkoodtokové epizody z povodí Mod-

rava 2 za 11 let pozorování reprezentují celou část 
roku mimo období tání. Ze zjištěných údajů jsou 
patrné vysoké hodnoty rozdílů mezi výškou srážky 
a výškou odtoku, což ukazuje na významnou roli 
povodí při transformaci srážky a formování rychlé 
odpovědi povodí. Nejnižší hodnota  takto vypoč-
tené  krátkodobé  retence  povodí  byla  zjištěna 
u události M2_20070119-03 z ledna 2007, kdy 
se na povodí nevyskytoval žádný sníh. Zimní obdo-
bí však mohlo významně ovlivnit předchozí stav 
na povodí nízkými teplotami a pomalou obnovou 
retenčních kapacit. Nezvyklá pro zimní období byla 
také výška počátečního průtoku, která zde bývá 
v průběhu zimy minimální. Nízkými teplotami byla 
také ovlivněna událost M2_20011108 z listopadu 
roku 2001, kdy v předchozích dnech klesaly noční 
teploty pod bod mrazu. Výjimečnou událostí  za 
dobu pozorování na povodí Modrava 2 je událost 
M2_20080808-01, která je typickým příkladem 
povodně  z přívalových  dešťů  charakteristické 
velmi  krátkou  dobou  trvání  deště  a vysokým 
srážkovým úhrnem.
Při  posuzování  celkové  retence povodí  nelze 

počítat pouze s příčinnou srážkou. Povodí  je  již 
částečně  nasyceno  srážkou  předchozí,  která 
u vybraných vln nevyvolala na povodí významné 
zvýšení průtoků. Pro posuzování celkové retence 
povodí  byla  proto  k sumě  srážek  v rovnici  (1) 
připočtena také hodnota srážkového úhrnu z před-
chozích pěti dnů před počátkem příčinné srážky. 
U takto stanovených výšek celkové retence povodí 
bylo dosaženo u všech vybraných událostí hodnot 
vyšších než 50 mm a pokud se zaměříme na udá-
losti z vegetačního období, kdy není povodí ovlivněno nízkými teplotami, tak 
hodnoty přesahují výšku retence 80 mm s průměrnou výškou 106 mm. Při 
posuzování retence pouze během srážkové události (bez zahrnutí retence 
deště z předchozích pěti dnů) byly pro vegetační období zjištěny hodnoty 
vyšší  než  50 mm s průměrnou  hodnotou  84 mm. Na  vysokou  retenci 
povodí ukazují také hodnoty objemového součinitele odtoku, který ani při 
extrémních  událostech  nepřekročil  hodnotu  50 %.  I v případě  extrémní 

srážkové události z 8. 8. 2008, kdy během jedné hodiny byl srážkový úhrn 
vyšší než 74 mm, byla pozorována vysoká retenční schopnost povodí (74 
mm při samotné události a 82 mm v součtu s úhrny srážek v předchozích 
pěti dnech) a velice nízký objemový součinitel odtoku 0,14. U ostatních 
událostí nepřesáhl objemový součinitel odtoku hodnotu 0,5. I tato hodnota 
je relativně nízká vzhledem k celkovým srážkovým úhrnům i době trvání 
srážek u vybraných událostí.
Při  porovnávání  vybraných  charakteristik  srážkoodtokových  událostí 

nebyla na povodí pozorována významná závislost retence povodí během 
události a předchozích úhrnů srážek ani závislost výšky průtoku na počátku 
vlny a předcházejícím úhrnu srážek. Zajímavé porovnání bylo u závislosti 
objemového součinitele odtoku na průtoku na počátku vybraných událostí 
(obr. 1). Pro nižší hodnoty počátečních průtoků  je znatelný nárůst obje-
mového součinitele odtoku se vzrůstající hodnotou počátečního průtoku. 
Událost, která měla vyšší hodnotu počátečního průtoku, byla zaznamenána 
na konci května 2008, kdy byl počáteční průtok výrazně ovlivněn odtokem 
zásob vody z období tání. Průtok na počátku události může být významným 
ukazatelem předchozí nasycenosti povodí, ale při posuzování  závislosti 
retence povodí během události na počátečním průtoku nebyla tato závislost 
patrná. Při porovnání objemového součinitele odtoku a úhrnu předchozích 
srážek nebyla pozorována výrazná závislost.

Závěr
Z jedenáctiletého hydrologického monitoringu na povodí Modrava 2 je 

patrná významná funkce horských oblastí na retenci vody v krajině. Prů-
měrná výška retence vody na povodí v rámci srážkoodtokové události ve 
vegetačním období byla odhadnuta na 84 mm. Pokud započteme i retenci 
srážek  z předchozích pěti  dnů,  dosahovala  retence hodnot  vyšších než 

Označení vlny
Datum a čas počátku 

hydrogramu
Doba trvání 

hydrogramu (hod)
Kulminace
(m3.s-1.km-2)

Výška odtoku
(mm)

M2_19980915-11 14. 9. 1998 19:00 125 0,559 43,8

M2_19981027-23 27. 10. 1998 21:00 100 0,902 51,8

M2_20010908-15 7. 9. 2001 18:00 158 0,322 29,9

M2_20011108-11 7. 11. 2001 8:00 90 0,405 22,1

M2_20040923-22 22. 9. 2004 19:00 68 0,448 14,8

M2_20060527-03 26. 5. 2006 14:00 77 1,093 67,2

M2_20070119-03 18. 1. 2007 12:00 99 0,788 35,0

M2_20070906-18 6. 9. 2007 3:00 52 0,369 14,1

M2_20080808-01 8. 8. 2008 0:00 18 1,140 11,7

průměr 87,4 0,67 32,3

Tabulka 1. Charakteristiky vybraných odtokových událostí z povodí Modrava 2

Označení vlny
Datum a čas počátku 

deště
Doba trvání 

hyetogramu (hod)
Maximální intenzita

(mm.hod-1)
Výška srážky

(mm)

M2_19980915-11 14. 9. 1998 19:00 102 8,2 164,0

M2_19981027-23 27. 10. 1998 21:00 52 9,0 128,4

M2_20010908-15 7. 9. 2001 18:00 123 4,6 105,2

M2_20011108-11 7. 11. 2001 8:00 45 5,8 73,6

M2_20040923-22 22. 9. 2004 19:00 55 7,4 110,8

M2_20060527-03 26. 5. 2006 14:00 47 12,4 156,0

M2_20070119-03 18. 1. 2007 12:00 73 8,8 73,4

M2_20070906-18 6. 9. 2007 3:00 52 5,6 68,6

M2_20080808-01 8. 8. 2008 0:00 2 73,6 85,6

průměr 61,2 15,0 107,3

Tabulka 2. Charakteristiky příčinných srážkových událostí k vybraným odtokovým událostem z povodí 
Modrava 2

Označení vlny Objemový 
součinitel 
odtoku

Úhrn srážek 
v předchozích 

pěti dnech (mm)

Retence povodí 
během události

(mm)

Celková 
retence povodí

(mm)

Průtok na počátku 
hydrogramu

(l.s-1)

M2_19980915-11 0,27 31,0 120,2 151,2 0,41

M2_19981027-23 0,40 29,0 76,6 105,6 1,20

M2_20010908-15 0,28 19,6 75,3 94,9 0,67

M2_20011108-11 0,30 3,2 51,5 54,7 0,73

M2_20040923-22 0,13 7,0 96,0 103,0 0,00

M2_20060527-03 0,43 21,8 88,8 110,6 5,33

M2_20070119-03 0,48 14,4 38,4 52,8 1,62

M2_20070906-18 0,21 39,6 54,5 94,1 0,40

M2_20080808-01 0,14 8,2 73,9 82,1 0,25

průměr 0,29 19,3 75,0 94,3 1,18

Tabulka �. Vybrané charakteristiky srážkoodtokových událostí pro posouzení retence povodí

Obr. 1. Závislost objemového součinitele na počátečním průtoku u vybra-
ných událostí na povodí Modrava 2



��

100 mm.  Výrazně  nižší  hodnoty  retence,  přibližně  50 mm  i s úhrnem 
z předchozích pěti dnů, byly pozorovány pro období s nižšími teplotami. 
U všech vybraných událostí byl objemový součinitel odtoku nižší než 0,5 
a jeho hodnota vykazovala závislost především na průtoku na počátku hyd-
rogramu. Z výsledků je patrné, že i přes vysokou retenční kapacitu nejsou 
vrcholové partie Šumavy schopny zachytit extrémní úhrny srážek. Významně 
však přispívají ke snížení extrémních odtoků z těchto oblastí.
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Retention capacity of small mountain catchment during extreme 
rainfall-runoff events (Pavlásek, J.)

Key words
retention – rainfall-runoff event – runoff coefficient – flood wave volume

Retention capacity was assessed in a micro catchment Modrava 2 
(0.1� km2) in the Bohemian Forest National Park (Šumava Mts.). For the 
analysis nine rainfall-runoff events with specific peak discharge higher than 
0.� m�.s-1.km-2 and without influence of snow precipitation or snowmelt 
were chosen. The difference between rainfall depth and runoff depth was 
considered as an indicator of retention. Antecedent rainfall in previous five 
days was also evaluated. Results indicate large values of water retention 
in mountain areas of the Šumava Mts., which can be larger than 100 mm. 
Runoff coefficient was less than 0.5 for all chosen events.

VLIV VYBRANÝCH INDUKTORŮ 
NA AKTIVACI JATERNÍCH ENZYMŮ 
PSTRUHA DUHOVÉHO

Jana Badurová, Přemysl Soldán

Klíčová slova
genotoxické látky – S9 mikrosomální frakce – cytochromy P450 – bakteriální 
testy mutagenity – pstruh duhový

Souhrn
Práce se zabývá možností náhrady induktorů typu polychlorovaných 

bifenylů (PCB) využívaných k indukci jaterních enzymů při přípravě S9 
frakce, potřebné pro bakteriální testy genotoxicity s metabolickou 
aktivací. Jejich výroba byla pro vysoce toxické a karcinogenní vlastnosti 
zastavena. Jako jejich alternativa byla ověřována účinnost tří látek – 
β-naftoflavonu, albendazolu a 2,�,�,�-tetrachlordibenzo-p-dioxinu (TCDD). 
Látky byly aplikovány pokusným rybám druhu pstruh duhový. V získaných 
jaterních extraktech byl stanoven obsah bílkovin, cytochromu P450 
a EROD aktivita. Zároveň byla jako ukazatel úrovně indukce provedena 
optimalizace se známou promutagenní látkou 2-aminoantracenem.

Ze získaných výsledků se jako nejvhodnější induktor jevil β-naftoflavon. 
Frakce získaná z ryb aktivovaných tímto induktorem vykazovala vysoký 
obsah cytochromů P450 a také EROD aktivity. Ostatní zkoumané látky 
dosahovaly ve srovnání s literárními zdroji daleko menší úrovně indukce 
monooxygenázových enzymů S9 frakce. 

Získané výsledky dokládají možnost úspěšné náhrady PCB induktoru 
vybranými látkami, které mají nižší úroveň nebezpečných vlastností 
(toxicita, karcinogenita). Na základě těchto výsledků byl postup přípra-
vy S9 frakce zařazen jako příloha odvětvové technické normy vodního 
hospodářství (TNV �5 ���9).

Úvod
Rozvíjející se průmyslová výroba a zavádění nových  technologií přiná-

ší  i řadu  problémů  ve  formě  kontaminace  povrchových  vod  odpadními 
produkty.  Kromě  látek  působících  na  organismy  přímo  se  ve  vodním 
prostředí vyskytují takzvané proximativní látky, jejichž účinek se projeví až 
po biotransformačních procesech v organismu. Jedná se převážně o látky 
lipofilní povahy, které organismus není schopen bez předchozí metabolické 
přeměny z těla vyloučit. Během biotransformačních procesů těchto látek 
v těle někdy vzniknou meziprodukty, které mohou být toxické, mutagenní 
nebo karcinogenní.
Zejména genotoxické látky mohou závažným způsobem poškodit orga-

nismus, a to změnou jeho genetické informace, která se projeví v různých 
formách. Některé  změny DNA se nemusí  v organismu  vůbec negativně 
projevit, mohou být opraveny reparačními mechanismy samotného orga-
nismu,  v horších  případech může  dojít  k rozvoji  procesů  vedoucích  ke 
vzniku nádorových onemocnění. V případě mutací DNA pohlavních buněk 
je pozměněná genetická informace přenášena na potomstvo a genotoxické 
účinky chemických látek se projevují až v následující generaci. Genotoxické 
látky vyskytující se v životním prostředí představují značná rizika a je velmi 

důležité najít vhodné metody pro detekci genotoxických chemických slou-
čenin (Kajtová, 2000; Holoubek, 2004; Stiborová et al., 1999).
Jednou z metod, která se používá při získávání informací o genotoxických 

účincích  nových  látek  i komplexních  vzorků  ze  životního  prostředí  nebo 
potravního řetězce, je skupina bakteriálních testů genotoxicity. Jde o poměr-
ně rychlý a levný nástroj určený k detekci genotoxického potenciálu látek 
a faktorů vyskytujících se v prostředí. Bakteriální testy  jsou založeny na 
využití geneticky modifikovaných organismů, které jsou schopny reagovat 
na různé skupiny genotoxických látek. I když výsledky zjištěné bakteriálním 
testem nelze přímo extrapolovat na vyšší živočichy, protože jejich metabolis-
mus se od bakteriálního značně liší, podávají tyto testy důležité informace 
o možném genotoxickém účinku neznámých látek. Řada studií potvrdila 
vysokou shodu mezi výsledky zjištěnými testy genotoxicity prováděnými na 
bakteriích a savcích. Proto pokud testovaná látka nebo směs látek vykazuje 
pozitivní výsledek v bakteriálním testu genotoxicity, je rovněž brána jako 
potencionální genotoxikant pro vyšší organismy včetně člověka.
V sedmdesátých letech minulého století byl vyvinut Amesův test, jedno 

z nejpoužívanějších  biologických  stanovení,  která  patří  k rychlým  scree-
ningovým in vitro bakteriálním testům, určeným k detekci mutagenity řady 
chemických látek. Byl speciálně navržen k detekci potencionálních mutagenů. 
Rovněž je užíván k predikci možného karcinogenního účinku látek. Ke zkouš-
ce se využívají geneticky modifikované kmeny mikroorganismů Salmonella 
typhimurium, auxotrofní k histidinu His-. Tyto kmeny jsou schopny deteko-
vat látky způsobující zpětné mutace (reverze) v DNA, což se projeví jejich 
návratem k prototrofii, to znamená, že u bakterií se vlivem účinku mutagenu 
obnoví schopnost syntetizovat histidin. Pokud ve zkoumaném vzorku nejsou 
přítomny mutageny, mikroorganismy nejsou  schopny  samy histidin  tvořit 
a v prostředí, kde je ho nedostatek, nejsou schopny růstu.
Přestože bakterie mají oproti vyšším živočichům odlišné metabolické 

dráhy  a enzymatické  systémy,  které  se  podílejí  na  přeměně  xenobiotik 
(cizorodých  látek),  jsou  pro  zkoušky  genotoxicity  široce  využívány.  Fylo-
genetická  odlišnost mikroorganismů,  které  jsou  využívány  v testech 
genotoxicity, a vyšších organismů, na které jsou výsledky extrapolovány, 
má zásadní vliv na průběh  i výsledek změn charakterů  testované  látky. 
Proto jsou metabolické změny na úrovni živočichů v bakteriálních testech 
genotoxicity modelovány takzvanou metabolickou aktivací látek pomocí S9 
frakce. Jde o homogenát připravený z jater živočichů, ve kterém byla pro-
kázána vysoká aktivita bioaktivačních enzymů monooxygenáz, katalyzující 
oxidaci xenobiotik. Důležitou roli plní enzymy systému cytochromu P450 
(CYP), které katalyzují I. fázi biotransformace látek. Podílejí se na oxidaci, 
redukci a peroxidaci endogenních (steroidů, mastných kyselin, vitaminů, 
retinolů, prostaglandinů) a exogenních substrátů (léčiva, chemické látky, 
xenobiotika, karcinogeny) (Stiborová et al., 1999).
Sloučeniny, které jsou substráty těchto enzymů, jsou v organismu bio-

transformovány za vzniku polárnějších produktů, které mohou být z těla 
vyloučeny, a nedochází  tak k biokumulaci příslušných xenobiotik v orga-
nismu. Kromě detoxikace může docházet ke vzniku derivátů, které jsou 
biologicky aktivnější,  některé  z pozitivního hlediska  (např. aktivní  formy 
některých léčiv), jiné mohou být toxické, mutagenní, karcinogenní (Buhler 
and Wang-Buhler, 1998; Stiborová et al., 1999). 
Tento systém je v různých podobách přítomen v buňkách všech živých 

organismů. CYP enzymy nacházíme u obratlovců, bezobratlých, hub, kvasi-
nek a bakterií. V tělech živočichů jsou lokalizovány ve velké míře převážně 
v endoplazmatickém  retikulu buněk  jater,  ledvin a dalších  tkání  (Buhler 
and Wang-Buhler, 1998).
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Z rozsáhlé  skupiny CYP  enzymů,  které  se  podílejí  na  biotransformaci 
xenobiotik ze životního prostředí, jsou u ryb nejvýznamnější enzymy CYP1A. 
Jde o enzymy odpovědné  také za metabolickou aktivaci většiny známých 
promutagenů a prokarcinogenů (Buhler and Wang-Buhler, 1998; Williams et 
al., 1998; Van der Oost et al., 2003). Nejdůležitější induktory, které zvyšují 
katalytickou aktivitu těchto enzymů, jsou polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH), polychlorované bifenyly (PCB), dibenzofurany (PCDF), dibenzo-p-dioxiny 
(PCDD) a některé pesticidy. Ryby, které nebyly vystaveny chemickým induk-
torům, mají nízkou úroveň proteinů CYP1A. Proto je indukce těchto enzymů 
široce využívána u řady druhů jako biomarker znečištění životního prostředí. 
Kvůli  značné kontaminaci  vodního prostředí průmyslovými polutanty byla 
exprese CYP1A kromě savců studována v první řadě u ryb (Råbergh et al., 
2000). Indukce 7-ethoxyresorufin-O-deethylázové aktivity (EROD), za kterou 
jsou zodpovědné CYP1 enzymy, v rybách i vyšších obratlovcích se využívá 
jako biochemický marker kontaminace prostředí perzistentními organickými 
polutanty (Gonzalez et al., 2009).
CYP1 enzymy patří mezi inducibilní, proto lze jejich množství v játrech 

živočichů  zvýšit  indukcí  za  využití  některých  chemických  látek.  Aplikací 
induktorů  je  nejen  zvýšena  aktivita  enzymů,  ale  také  ovlivněna  kvalita 
metabolické činnosti (Kajtová, 1999). V předchozích letech se při přípravě 
S9 frakce využívaly v in vitro testech mutagenity pro své velmi silné indukční 
schopnosti induktory typu polychlorovaných bifenylů (PCB), například Aroclor 
1254, Delor 103 (Franco et al., 1999). Jejich výroba je však v současné 
době pro jejich toxické a karcinogenní vlastnosti zastavena. Proto se i naše 
studie zabývala nalezením induktorů alternativních k PCB. 

Materiál a metodika

Indukce jaterních enzymů
S9 frakce jsou získávány z různých živočichů, např. od myší, potkanů, 

opic, prasat, psů atd. Pro studium biotransformačních procesů u člověka 
jsou využívány lidské enzymy. Protože se u každého druhu liší cytochromy 
P450, je různá i substrátová specifita. V případě CYP1A enzymů je však 
substrátová specifita u různých druhů organismů velmi podobná. 
Pro monitorování určitého prostředí je vhodné použít organismus, který 

se v něm přirozeně vyskytuje. Chceme-li stanovit  riziko genotoxicity pro 
vodní organismy, je vhodné připravit S9 frakci z jater ryb. Tento typ jater-
ních enzymů není v České republice běžně dostupný, proto vznikla potřeba 
jeho vlastní přípravy. Vývojem metodiky přípravy se u nás zabývala Kajtová 
(1999,  2000).  V současnosti  tento  postup  využívá  rutinně  jako  jediný 
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Pro účely přípravy S9 frakce byl 
využit pstruh duhový. Jde o druh, který slouží desítky let  jako modelový 
organismus pro potřeby endokrinologie, toxikologie a karcinogeneze. Je 
všeobecně užíván  jako  experimentální  živočich  při  studiu  fyziologických 
procesů nebo toxických účinků, které jsou ovlivněny metabolismem P450 
systému. Kvůli značnému rozšíření pstruha duhového v mnoha zemích má 
tento  druh  také  jeden  z nejprozkoumanějších  cytochromových  systémů 
u vodních organismů (Buhler and Wang-Buhler, 1998).
Naším  cílem  bylo  nalézt  takový  typ  induktoru,  který  v co  největším 

množství zvýší v buňkách  jater pstruhů hladinu enzymů skupiny CYP1A. 
Jako náhrada induktorů typu PCB (Aroclor 1254, Delor 103) byly vybrány 
tři typy látek, které byly již v dřívějších letech aplikovány rybám v různých 
studiích zaměřených na sledování biotransformačních procesů (Franco et 
al., 1999; Escobar-Garcia et al., 2001; Gonzalez et al., 2009). Jednalo 
se o 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), β-naftoflavon a albendazol. 
Dioxin  spolu  s β-naftoflavonem  patří  k látkám,  jejichž  účinky  na  P450 
komplex  byly  intenzivně  zkoumány  od  přelomu  devadesátých  let.  Třetí 
látka albendazol se běžně používá k indukci enzymů krys, nepatří však 
mezi typické induktory ryb. 
Přestože  je  některý  typ  induktoru  označen  za  vhodný  pro  aktivaci 

cytochromu P450 pro  určitý  organismus,  neznamená  to,  že  se  uplatní 
i při indukci monooxygenáz v buňkách ryb (pstruhů). Každý živočišný druh 
reaguje specificky na podaný induktor, a tím je ovlivněno i množství indu-
kovaných biotransformačních enzymů.
Jedinci pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) byli získáni z rybích 

sádek v Dolním Benešově. Ke zkoušce bylo použito celkem 75 kusů ryb. 
Byly použity ryby stejného stáří, obou pohlaví, průměrné váhy 208,4 g, 
délky těla 225,9 mm a celkové délky těla 254,3 mm. Ryby byly po dobu 
zkoušek udržovány v průtočných laminátových nádržích (obr. 1), ve kterých 
byly  sledovány  kyslíkové  poměry  a teplota  vody. Ryby  nebyly  po  dobu 
pěti  dnů  před  započetím  testů  s induktory  krmeny. Rovněž  v průběhu 
zkoušek jim nebyla podávána potrava. Induktory byly rybám aplikovány 
jednorázově,  intraperitoneálně  v oblasti mezi  prsními a břišními plout-
vemi (obr. 2). 

β-naftoflavon byl rybám aplikován v dávce 80 mg.kg-1 ryb. Rybám bylo inji-
kováno 0,5 ml roztoku β-naftoflavonu rozpuštěného ve slunečnicovém oleji. 
Doba expozice trvala 24 hodin. Pro albendazol byla zvolena koncentrace 
50 mg. kg-1 ryb. Byl stejně jako β-naftoflavon rybám podán v 0,5 ml roztoku 
slunečnicového oleje. Expozice trvala 24 hodin. TCDD byl injikován rybám 
v dávce 6,25 ng. kg-1 ryb. Látka byla rozpuštěna v 0,5 ml dimethylsulfoxidu 
(DMSO). Ryby byly vystaveny účinkům TCDD po dobu 48 hodin. 

Každý z induktorů byl aplikován 20 jedincům pstruha duhového, kromě 
kontroly, kterou tvořilo 15 jedinců. Kontrolní skupina ryb nebyla injekto-
vána žádným induktorem, ani látkou, ve které byly induktory rozpuštěny 
(slunečnicový olej, DMSO).
Po ukončení expozice byly ryby na sádkách usmrceny, v termoizolačních 

boxech byly převezeny do laboratoří Výzkumného ústavu vodohospodářské-
ho, kde jim byla odebrána játra (obr. 3). Z jater a roztoku chloridu drasel-
ného byl připraven homogenát, který byl po dobu 15 minut centrifugován 
při 9 000 g a teplotě 4 0C. Po centrifugaci byl od vzniklého peletu opatrně 
odstraněn supernatant. Pelet obsahující některé buněčné organely (včetně 
mikrosomální frakce) byl v objemech 0,5 ml zamražen v mikrozkumavkách 
při teplotě -80 0C pro další testy. Pro ověření úrovně indukce byla zamražena 
játra dvou jedinců z každé testované skupiny včetně kontrol. V těchto vzor-
cích byl v Ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie Veterinární 
a farmaceutické univerzity  v Brně stanoven obsah bílkovin,  cytochromů 
P450 a EROD aktivita podle Lowryho (1951).
S výjimkou β-naftoflavonu, kdy  jedna pokusná  ryby uhynula a ostatní 

jedinci vykazovali sníženou aktivitu, nebyly u exponovaných ryb zazname-
nány změny chování v porovnání s kontrolní skupinou.

Obr. 1. Chovné sádky pro ryby

Obr. 2. Aplikace induktoru do peritonea pstruha

Obr. �. Játra pstruha duhového (označeno šipkou)
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Optimalizace množství S9 frakce
Provedení optimalizace pro nově izolované postmitochondriální frakce 

je významné vzhledem ke skutečnosti, že odpověď detekčního systému 
na specifický mutagen je závislá na množství frakce, která je aplikována 
v testu. Malé množství nebo naopak příliš velká dávka S9 frakce může 
významně snížit mutagenní efekt sledované látky (Sezimová, 2006).
V Amesově fluktuačním testu byly pro účel optimalizace množství jater-

ních frakcí využity bakteriální kmeny Salmonella typhimurium TA98 a TA100. 
Použitým mutagenem způsobujícím reverze DNA v bakteriálních kmenech 
byl 2-aminoantracen (2AA) o koncentraci 10 μg na 100 μl dimethylsulfoxidu 
(DMSO). Pro kontrolu byly provedeny zkoušky s 2AA, ale již bez přídavku 
jaterní frakce. Touto zkouškou se kontrolovala správnost testu. Protože je 
2AA nepřímým mutagenem, nemůže být ve variantě testu bez jaterní frakce 
detekován vyšší účinek spontánní mutace, než která se projeví v negativ-
ních kontrolách (detekční bakterie ve zkušebním médiu s přídavkem dané 
koncentrace S9 frakce, ale bez zkoušené látky).
Pro jednotlivé typy získaných jaterních frakcí byly v Amesově testu pro 

účely optimalizace jejich množství zvoleny objemy 0,01, 0,05, 0,07, 0,09, 
0,1, 0,15, 0,2 a 0,5 ml.

Výsledky 
Ve vzorcích jater pstruhů duhových, kteří byli exponováni různými typy 

induktorů,  nebyly  zjištěny  výrazné  rozdíly  v obsahu  cytochromů  P450. 
K jejich nejvyšší aktivaci došlo ve skupině ryb injikovaných β-naftoflavonem, 
kde byla zjištěna hodnota cytochromů 0,050 nmol.mg-1. Ve skupině ryb 
indukovaných TCDD byla stanovena hodnota 0,046 nmol.mg-1 a u albenda-
zolu bylo naměřeno 0,044 nmol.mg-1 (tabulka 1). Nárůst obsahu enzymů 
cytochromů P450 byl u všech frakcí dvojnásobný v porovnání s kontrolní 
skupinou ryb, kde hodnota cytochromů dosáhla 0,018 nmol.mg-1.
Hladiny  EROD  aktivity,  jako  specifického  parametru  hladiny  hlavních 

enzymů metabolické aktivace  cytochromů P450 1A,  jsou  zaznamenány 
v tabulce 1. Hodnota EROD 74,18 nmol.min-1.mg-1 u skupiny ryb indukova-
ných TCDD byla nízká v porovnání s hodnotami zjištěnými u kontrolní sku-
piny ryb (EROD 60,18 nmol.min-1.mg-1). U ryb indukovaných albendazolem 
vzrostla EROD aktivita trojnásobně oproti hodnotám u neindukovaných 
ryb  kontrolní  skupiny.  V jejich  jaterních  frakcích byla  zjištěna hodnota 
184,70 nmol.min-1.mg-1. Nejvyšší nárůst EROD aktivity byl zjištěn u β-naf-
toflavonu. EROD aktivita zde vzrostla více než desetkrát oproti kontrolní 
skupině ryb (956,86 nmol.min-1.mg-1).
Dále bylo sledováno optimální množství jaterních S9 frakcí v Amesově 

testu. Signifikantní odezva na přítomnost metabolitů promutagenu 2-amino-
antracenu, vzniklých činností enzymů S9 frakce, byla zaznamenána pro 
kmen S. typhimurium TA98 při použití 0,05 ml frakce indukované TCDD, 
0,01 ml u β-naftoflavonu a 0,05 ml u albendazolu. U frakce získané z kon-
trolní skupiny ryb, která nebyla ovlivněna žádným induktorem, bylo potřeba 
použít v testech 0,09 ml frakce, aby bylo dosaženo signifikantní přeměny 
2AA a potvrzení výskytu mutagenních látek.
U kmene S. typhimurium TA100 bylo třeba v testech použít větší množství 

S9 frakce než u kmene TA98. Signifikantní odezva na přítomnost metabo-
litů vzniklých přeměnou 2AA byla zaznamenána pro kmen S. typhimurium 
TA100  při  použití  0,07 ml  frakce  u skupiny  aktivované  TCDD,  stejné 
množství (0,07 ml) při použití S9 frakce ryb indukovaných β-naftoflavonem. 
V testech s frakcí aktivovanou albendazolem byla zaznamenána pozitivní 
odezva na přítomnost genotoxických látek až při použití 0,09 ml frakce. 
Stejná  odezva  na  přítomnost metabolitů  2AA  jako  u alebendazolu  byla 
zaznamenána u jaterní  frakce  z kontrolní  skupiny  ryb.  V tabulce 2  jsou 
zaznamenány výsledky optimalizace.

Diskuse
Všechny tři typy induktorů, které byly studovány z hlediska jejich využití 

pro aktivaci jaterních biotransformačních enzymů a přípravy S9 frakce, zvý-
šily EROD aktivitu v játrech pstruhů. V porovnání s dostupnými literárními 
zdroji,  a to  zejména  v případě  TCDD,  byla  dosažená EROD aktivita  dosti 
nízká. TCDD je jedním z nejpoužívanějších induktorů cytochromů pro různé 
druhy živočichů. Řada studií zabývajících se funkcí cytochromového systému 
P450 potvrdila jeho výrazný vliv na aktivaci biotransformačních enzymů také 
u ryb (Hektoen et al., 1994). Uvádí se, že TCDD indukuje u některých rybích 
druhů EROD aktivitu až 200krát v porovnání s kontrolou (Gonzalez et al., 
2009). V práci Kajtové (1999), která studovala účinky induktoru TCDD na 
pstruha duhového, došlo s podobným objemem aplikované látky ke zvýše-
ní hladiny EROD třicetkrát oproti kontrole. V našich testech jsme po jeho 
aplikaci rybám nezaznamenali tak významný nárůst EROD aktivity v jaterní 
tkáni,  jak  jsme  očekávali.  EROD aktivita  se  blížila  hodnotám  zjištěným 
u kontrolní skupiny. Tuto skutečnost se nám nepodařilo objasnit. Hladinu 
enzymů v těle může ovlivnit mnoho vnitřních a vnějších faktorů, například 
environmentální variabilita teploty a pH, váha a věk ryb, jejich reprodukční 
fáze nebo fyzická manipulace během provádění samotných testů (Whyte et 
al., 2000). Haasch (1993) ve svých experimentech zjistil, že hladina jater-
ních enzymů může být ovlivněna  i způsobem aplikace  induktorů. Lepších 
výsledků než u intraperitoneálního podání induktoru dosahoval ve variantě 
testů s průtočnou metodou.

Albendazol, který je širokospektrálním antiparazitikem ze skupiny benzi-
midazolů často využívaným v humánní i veterinární medicíně, je označován 
také jako induktor CYP1A1 a CYP1A2. Zároveň tato látka vykazuje nižší 
toxicitu  než  ostatní  P450  induktory  (Hernandez-Martinez  et  al.,  2007; 
Escobar-Garcia  et  al.,  2001).  I když  je  ALB  znám  jako  induktor  EROD 
aktivity,  Baliharová  (2005)  ve  své  práci  dokládá  i jeho  inhibiční  účinky 
na aktivaci biotransformačních enzymů u testovaných potkanů. U ryb se 
větší měrou účinky ALB zabýval Gonzalez et al. (2009), který zkoumal jeho 
účinky u sumečka skvrnitého a pstruha duhového. Po aplikaci 10 mg na kg 
tohoto induktoru dosáhl 2,2 až 2,6krát vyšší indukci EROD aktivity oproti 
kontrole.  Velmi  podobné  výsledky  jsme  dosáhli  také  v našich  testech. 
Gonzalez et al.(2009) však považuje ALB za slabý induktor EROD aktivity 
ryb ve srovnání s účinky jiných užívaných induktorů. Jak již bylo zmíněno, 
v našich zkouškách s albendazolem došlo ke zvýšení hladiny cytochromů 
P450 a EROD aktivity, ale oproti β-naftoflavonu nebyla aktivace jaterních 
enzymů  tak  výrazná.  V testech  zaměřených  na  nalezení  optimálního 
množství frakce pro použití v Amesově testu bylo k biotransformaci 2AA 
na mutagenní metabolity  potřeba  použít  stejné množství  frakce  jako 
u kontrolní S9 frakce.
Poslední typ induktoru β-naftoflavon je stejně jako TCDD považován za 

velmi silný induktor EROD aktivity u ryb. Weber (2002) dosáhl s dávkou 
25 mg na 250 gramů ryb 38násobné zvýšení EROD aktivity oproti kontrole. 
Haasch  (1993) při pokusech s průtočnou metodou dosáhl při  relativně 
malém množství  použitého  induktoru  ještě  daleko  vyšší  aktivity  těchto 
enzymů. V našich testech ze všech hodnocených induktorů byly po expozici 
β-naftoflavonem zaznamenány nejvyšší hladiny cytochromů P450 a EROD. 
Ve srovnání s kontrolou jeho EROD aktivita vzrostla 16krát, ale v porovnání 
s výše zmíněnými studiemi jsme nedosahovali po aplikaci tohoto induktoru 
tak velkou aktivitu jaterních enzymů.
Obecně lze říci, že s výjimkou β-naftoflavonu jsme dosahovali ve srov-

nání s literárními zdroji daleko menší úrovně indukce monooxygenázových 
enzymů S9 frakce. To mohlo být způsobeno nevhodnými dávkami použitých 
induktorů, i když velikost dávky byla volena na základě údajů uváděných 
jinými autory. Ti však v mnoha případech používali jiné organismy, z těchto 
důvodů by práce na nalezení vhodné dávky induktoru pro pstruha duhového 
měly nadále pokračovat. Musíme upozornit, že hladina studovaných enzy-
mů se může lišit v každé nově připravované šarži frakce (Escobar-Garcia 
et al., 2001). Rozhodujícím údajem vypovídajícím o účinnosti frakce jsou 
výsledky  optimalizace  v bakteriálním  testu mutagenity  se  standardním 
promutagenem 2-aminoantracenem.

Závěr
Jako nejvhodnější  induktor se  v našich  testech s pstruhem duhovým 

jevil β-naftoflavon.  Frakce  získaná  z ryb  aktivovaných  tímto  induktorem 
vykazovala vysoký obsah cytochromů P450 a také CYP1-dependentní EROD 
aktivity. V bakteriálních testech genotoxicity s kmenem S. typhimurium TA98 
již 0,01 ml frakce způsobila bioaktivaci 2AA na mutagenní metabolity. 
Ostatní  studované  induktory  nezpůsobily  očekávané  zvýšení  hladin 

cytochromů P450 ani EROD aktivity. V případě TCDD to mohlo být  způ-
sobeno nedostatečným množstvím dioxinu, který byl rybám aplikován do 
peritonea, i když použitá koncentrace TCDD pro expozici ryb byla převzata 
z literárních zdrojů (Kajtová, 1999; 2000). Nepotvrdila se tato koncentrace 
jako dostačující k významné  indukci mikrosomálních enzymů u pstruhů. 
Albendazol jako induktor cytochromů P450 a EROD nebyl dosud podrobněji 

Induktor S9 frakce Bílkoviny (mg.ml-1)
Cytochromy 450 

(nmol.mg-1)

EROD
(CYP1A)

(nmol.min-1.mg-1)

kontrola 12,41 0,018 60,18

β-naftoflavon 15,02 0,050 956,86

albendazol 10,87 0,044 184,70

TCDD 11,59 0,046 74,18

Tabulka 1. Výsledky  stanovení  bílkovin,  cytochromů  a EROD  aktivity 
v játrech pstruhů duhových indukovaných β-naftoflavonem, albendazolem 
a TCDD

Použitý induktor

S9 jaterní frakce v ml pro detekční kmen v μl / 20 ml 
testovaných roztoků

S. typhimurium TA98 S. typhimurium TA100

Kontrola 0,09 0,09

TCDD 0,05 0,07

β-naftoflavon 0,01 0,07

albendazol 0,05 0,09

Tabulka 2. Optimalizace množství získané S9 frakce v Amesově testu pro 
detekční kmen S. typhimurium TA 98 a S. typhimurium TA 100



��

u ryb studován, kromě práce Gonzaleze et al. (2009). Albendazol se ze 
všech tří hodnocených induktorů jevil pro aktivaci mikrosomálních enzymů 
pstruha duhového jako nejméně vhodný. Výsledky hodnot indukovaných 
cytochromů a EROD aktivita byly ve srovnání s kontrolou více než dvojná-
sobné, ale výsledky optimalizace této frakce byly v porovnání s kontrolou 
a ostatními typy frakcí neuspokojivé.
Uvedené výsledky dokládají možnost úspěšné náhrady PCB induktoru 

vybranými  látkami,  především β-naftoflavonem,  který  vykazuje malou 
toxicitu. Na základě těchto výsledků byl postup přípravy S9 mikrosomální 
frakce zařazen jako příloha odvětvové technické normy vodního hospodář-
ství (TNV 75 7769).
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Impact of selected inductors on rainbow trout liver enzymes activa-
tion (Badurová, J.; Soldán, P.)
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Article considers possibilities of replacement of PCB inductors, which 
are used for induction of liver enzymes for preparation of S9 fraction. This 
fraction is necessary for conducting of bacterial mutagenic assays with 
metabolic activation. Production of these substances was banned due to 
their toxic and carcinogenic properties. It was verified an applicability of 
the three generally accessible substances – β-naphtoflavone, albenda-
zole and 2,�,�,�-tetrachlordiobenzo-p-dioxin (TCDD). These substances 
were applied to test fish rainbow trout. Content of proteins, cytochrome 
P450 and EROD activity was analysed in extracts of inducted fish. At 
the same time the optimalization with known promutagenic substance 
(2-aminoanthracene) as an indicator of level of induction was carried out 
in the Ames test using both TA9� and TA100 S. typhimurium strains. 

From acquired results β-naphtoflavone seems to be the best inductor. 
Fraction extracted from livers of inducted fish showed high content of 
cytochrome P450 and EROD activity. Other tested substances evoked 
lower level of induction of monooxygenese enzymes of S9 fraction in 
comparison with references.

Despite of presented evaluation our results document possibility of 
successful replacement of PCB inductors with selected substances, 
which have lower level of hazard (toxicity, carcinogenicity). On the 
base of these findings the approach of preparation of S9 fraction was 
included as an appendix of the Czech branch technical norm of water 
management (TNV �5 ���9). 

VYBRANÉ HYDROPEDOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY PODZOLŮ 
V CENTRÁLNÍ OBLASTI NP ŠUMAVA

Lukáš Jačka, Jiří Pavlásek

Klíčová slova
podzol – Šumava – horské povodí – lesní půdy – nasycená hydraulická 
vodivost – Guelphský permeametr – výtopová infiltrace 

Souhrn
V článku je prezentováno vyhodnocení terénních měření na povodí 

Modrava 2, které se rozkládá v centrální části NP Šumava. Na podzo-
lových půdách byly provedeny infiltrační pokusy jednoválcovou výtopo-
vou metodou a v místě těchto pokusů byly odebrány vzorky z půdních 
horizontů Oh, Ep, Bhs a Bs pro laboratorní analýzy. Dále byly provedeny 
pokusy s Guelphským permeametrem pro terénní stanovení nasycené 
hydraulické vodivosti. V laboratoři byly na vybraných vzorcích provedeny 
zrnitostní rozbory Casagrandeho hustoměrnou metodou a permeametrem 
změřena nasycená hydraulická vodivost. Průměrná hodnota nasycené 

hydraulické vodivosti odhadnutá z ustálené infiltrační rychlosti měla 
nejvyšší hodnotu, řádově stejnou jako odhad Guelphským permeametrem. 
Průměrná hodnota nasycené hydraulické vodivosti měřená laboratorním 
permeametrem měla o řád nižší hodnotu ve srovnání s použitými terén-
ními metodami. 

Úvod
Horské lesní oblasti svou infiltrační a retenční schopností významně ovliv-

ňují srážkoodtokový proces. Jsou zásobárnou vody pro období beze srážek 
a mají zásadní vliv na průtoky ve vodních tocích při povodňových situacích 
v níže položených oblastech. Při odtoku z horských povodí se podstatnou 
měrou uplatňují podpovrchové půdní horizonty, které určují formu odtoku 
a rychlost odezvy na srážku. Informace o hodnotách nasycené hydraulické 
vodivosti vyjadřující schopnost těchto horizontů vést vodu je proto důležitá 
pro predikci odtoku z dešťů. 
Podzolové půdy v této oblasti jsou specifické svými půdními charakteristi-

kami a mají stratigrafii O-Ah-Ep-Bhs-Bs. Po organickém horizontu nadložního 
humusu O následuje humusový horizont Ah, který bývá slabě vyvinut. Pod 
tímto horizontem se nachází výrazně vybělený či šedavý eluviální horizont 
Ep. Následují iluviální spodické horizonty černorezivý humusoseskvioxidický 
Bhs obohacený o organominerální komplexy a rezivý seskvioxidický horizont 
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Bs s nižším poměrem organických látek k Al a Fe. Humusovou formou je 
převážně  surový  nekvalitní  humus  [1].  Podzoly  jsou  typické pro  oblasti 
horských poloh Šumavy s nižší úrovní hladiny podzemní vody [2]. Vyskytují 
se v horských oblastech s průměrnou roční teplotou pod 5 0C a srážkami 
nad 900 mm, které převažují nad výparem. Vznikají na kyselých horninách 
a zrnitostně lehkých matečných substrátech pod jehličnatými lesy s kyselým 
opadem. Určujícím procesem je podzolizace. Syrový kyselý humus s nízkým 
pH a nepříznivé klimatické poměry  vedou ke  vzniku nízkomolekulárních 
organických  kyselin  s převahou  fulvokyselin  a nízko  kondenzovaných 
huminových kyselin. Tyto kyseliny intenzivně rozrušují minerály a vytvářejí 
v kyselém prostředí s uvolněnými Fe a Al komplexy – cheláty. Ve vlhkých 
poměrech  jsou  tyto sloučeniny  translokovány a akumulovány v hlubších 
vrstvách profilu. K jejich vysrážení je potřeba zvýšení pH a změna poměru 
fulvokyselin k huminovým kyselinám [3]. 
Vzhledem k výše popsanému se v podzolech vyskytuje výrazné zvrstvení. 

Stejnozrnná hornina se vlivem podzolizace rozruší. Ve svrchních eluviálních 
horizontech vzniká hrubší zrnitost, zatímco v hlubších iluviálních horizontech 
jemnější  s výskytem  sekundárních minerálů  [4].  Protože  vnitřní  drenáž 
v půdním profilu je ovlivněna méně propustnými iluviálními horizonty Bs 
a Bhs, dochází často k laterálnímu proudění vody a vzniku zamokření [5]. 
Článek přináší odhad hodnot nasycené hydraulické vodivosti z terénních 
a laboratorních měření pro horizonty podzolových půd. 

Charakteristika zájmového území
Měření nasycené hydraulické vodivosti bylo provedeno na podzolových 

půdách horského povodí Modrava 2. Povodí leží v Národním parku Šuma-
va na severovýchodním svahu Malé Mokrůvky, cca 5 km jižně od Filipovy 
Hutě, v nadmořské výšce 1 188 až 1 330 m n.m. V povodí pramení potok 
Mokrůvka, na kterém je umístěn měrný profil. 
Jsou zde zastoupeny horniny sillimanit (biotitický stromatitický migmatit 

s přechody do pararuly) a magmatické horniny moldanubického plutonu 
svrchního paleozoika. Granity jsou eisgarnského (číměřického) typu. Jedná 
se o světlé, jemnozrnné až střednězrnné dvojslídné horniny s vyrostlicemi 
tence tabulkovitého draselného živce. Kvartérní sedimenty lze rozdělit na 
fluviální usazeniny Mokrůvky a periglaciální usazeniny (sutě). Fluviální sedi-
menty jsou písčito-štěrkovité uloženiny s malým rozsahem výskytu vázané 
na tok Mokrůvky. Periglaciální usazeniny tvoří blokovité sutě. Na blocích jsou 
patrné mrazové praskliny. Sněžná čára v období posledního kontinentálního 
zalednění byla v nadmořské výšce 1 000 až 1 100 m n.m. [6]. 
Převažujícím  půdním  typem  je  podzol,  půdní  subtyp  podzol modální. 

Hloubka nadložního horizontu O je 8 až 15 cm, Ah – 1 až 5 cm, Ep – 5 až 
15 cm, Bhs – 20 až 40 cm, Bs – 15 až 25 cm. Mocnosti horizontů byly 
stanoveny na základě kopaných a vpichových sond. Hloubka půdního profilu 
je 60 až 80 cm. Průměrná pórovitost horizontu O má hodnotu až 86 %, Ep 
– 51 %, Bhs – 38 %. Podle zrnitostních rozborů provedených Casagran-
deho hustoměrnou metodou se jedná o půdy hlinito-písčité (horizont Ep) 
a písčito-hlinité (horizont Bhs). Celková skeletovitost dosahuje hodnoty 20 
až 50 % (hor. Ep), 20 až 40 % (Bhs a Bs). Z rozboru jemnozemně vyplývá, 
že horizont Ep obsahuje okolo 1 % jílu a 25 % prachu. Horizonty Bhs a Bs 
obsahují cca 7 % jílu a 32 % prachu.
Monokulturní  smrčina  pokrývající  plochu  povodí  byla  odlesněna  při 

likvidaci  kůrovcové  kalamity  v letech  1994  až  1995.  V povodí  dochází 
k obnově  lesa náletem ze smrku, břízy,  jeřábu a umělým dosazováním. 
Povodí je v současnosti dále pokryto porostem borůvčí, metličky, třtiny, 
biky, rašeliníku a ploníku. Nacházejí se zde i plochy bez vegetace. Kořeny 
odumřelých stromů,  rozkládající se zbytky dřeva po kůrovcové kalamitě 
a nově rostoucí mladé dřeviny mají podstatný vliv na hydrologický režim 
půd a formování odtoku z povodí. 

Materiál a metody
Při stanovení hydropedologických charakteristik je zásadní výběr vhod-

ných lokalit reprezentujících charakteristické vlastnosti povodí. Při výběru 
lokalit se rozhodovalo na základě předchozího hydropedologického průzku-
mu, hydrogeologického průzkumu a morfologie terénu. Rostlinný pokryv 
byl také významné kritérium, protože je důležitým ukazatelem vlhkostních 
poměrů  v půdě.  Další  hledisko  pro  výběr  lokalit  bylo  jejich  rozmístění 
v povodí vzhledem k nadmořské výšce a vzájemné vzdálenosti. Byly vybrány 
tři reprezentativní lokality. 
Pro měření ustálené infiltrační rychlosti, ze které lze odhadovat nasy-

cenou hydraulickou vodivost Ks, byla použita výtopová metoda s jedním 
ocelovým válcem o průměru 28 nebo 30 cm. Tento válec byl zatloukán do 
půdy do hloubky 10 až 15 cm. Od použití vnějšího válce, jak doporučuje 
standardní  dvouválcová metoda,  bylo  upuštěno  vzhledem  k náročnosti 
terénu, ve kterém bylo často obtížné zapustit do země i pouze válec vnitřní. 
Rostlinný pokryv a terén se před měřením upravoval jen minimálně (opatr-
né sestříhání nůžkami), aby bylo možné odečítat pokles hladiny. Počátek 
infiltračního experimentu byl natáčen kamerou pro eliminaci subjektivních 
chyb při odečtu výšky hladiny při jejím rychlém poklesu na začátku měření. 
Vzhledem k mírné rozkolísanosti hodnot byla ustálená infiltrační rychlost 
vypočtena jako aritmetický průměr posledních tří měřených hodnot. 
V laboratoři katedry vodního hospodářství a environmentálního mode-

lování Fakulty životního prostředí ČZU v Praze bylo provedeno měření Ks 
laboratorním permeametrem od firmy Eijkelkamp na vzorcích odebraných 
v místě terénních měření do ocelových válečků o objemu 100 cm3. Použí-
vaný permeametr umožňuje měření deseti vzorků najednou. Princip labora-
torního permeametru spočívá ve vytváření rozdílné tlakové výšky na spodní 
a svrchní straně vzorku. Rozdíl tlakové výšky je dán rozdílem hladin vně 
a uvnitř držáku vzorku. Popis principu přístroje a jeho schéma je uvedeno 
např. v [7]. Při měření s konstantním spádem se měří rozdíl výšky hladin 
uvnitř a vně držáku na vzorky a čas, za který natekl objem vody. Při měření 
s proměnným spádem se v čase 1 měří rozdíl hladiny uvnitř a vně držáku 
na vzorky a v čase 2 se opět měří tento rozdíl hladin. Před měřením byly 
vzorky syceny v uzavíratelné nádobě 7 až 14 dní. V čase od odběru do 
sycení byly skladovány v lednici. Z měření byly vypočteny hodnoty Ks jako 
průměr z nejméně pěti pokusů. 
Terénní měření Ks bylo realizováno pomocí Guelphského permeametru, 

který funguje na principu Mariottovy láhve. Pomocí přístroje byla udržována 
ve vrtu o průměru 6 cm konstantní hladina a byla měřena ustálená hodnota 
průtoku stěnami a dnem vrtané sondy. Popis principu a schéma přístroje 
uvádí např. [8]. Bylo měřeno v hloubkách vrtů od 18 cm do 116 cm, hloub-
ka výtopy ve vrtu byla 16 cm. V horizontu O, popř. O/Ah v hloubkách 15 
až 22 cm byly provedeny pokusy na dominantních vegetačních pokryvech 
biky (Luzula sylvatica), borůvky (Vaccinium myrtillus), metličky (Avenella 
flexuosa),  papratky  (Athyrium distentifolium),  rašeliníku  (Sphagnum) 
a třtiny (Calamagrostis villosa) pro odhad vlivu vegetace na Ks vrchních 
horizontů  půdy O a Ah. Naměřené  hodnoty  ustáleného  poklesu  hladiny 
v přístroji  v čase byly upraveny konstantou stanovenou z geometrických 
tvarů přístroje a vrtu. Hodnota Ks byla  vypočtena  vzhledem k mírnému 
kolísání jako průměr posledních tří hodnot. 

Výsledky a diskuse
Na povodí Modrava 2 bylo v letech 2008–2010 na třech lokalitách pro-

vedeno a vyhodnoceno 23  infiltračních  pokusů, 41 pokusů Guelphským 
permeametrem a bylo odebráno 67 půdních vzorků do Kopeckého válečků 
pro laboratorní rozbory. Ustálená infiltrační rychlost se pohybovala v rozmezí 
1,1.10-3–3,3.10-1 mm.s-1.  Její průměrná hodnota vypočtená aritmetickým 
průměrem  z jednotlivých  experimentů  byla  7,3.10-2 mm.s-1.  Průměrná 

Obr. 1. Hodnoty nasycené hydraulické vodivosti měřené Guelphským per-
meametrem na různých vegetačních pokryvech

Obr. 2. Hodnoty nasycené hydraulické vodivosti měřené Guelphským per-
meametrem v různých hloubkách půdního profilu
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naměřená hodnota nasycené hydraulické vodivosti Ks měřená Guelphským 
permeametrem byla 3,1.10-2 mm.s-1, Ks se pohybovala v rozmezí od 1,0.10-4 
do 3,4.10-1 mm.s-1. Laboratorně stanovená nasycená hydraulická vodivost se 
pohybovala v rozmezí 1,0.10-5–1,0.10-1 mm.s-1 a aritmetický průměr pokusů 
měl hodnotu 7,8.10-3 mm.s-1. Hodnoty Ks pro  jednotlivé pokryvy ukazuje 
obr. 1. Statistické vyhodnocení nasycené hydraulické vodivosti pro podzoly 
s různým vegetačním pokryvem je uvedeno v tabulce 1.
Nejvyšších hodnot dosahuje kapradina papratka horská a nejnižších bika 

lesní. Hodnoty Ks pro vymezené hloubky a odhadnuté horizonty na základě 
pedologických sond a hloubky výtopy ve vrtu jsou uvedeny v obr. 2. Nejvyšší 
hodnotu Ks má horizont nadložního humusu O, do kterého částečně zasa-
huje mělký horizont Ah, směrem do hloubky nasycená hydraulická vodivost 
klesá. Nejnižší hodnoty mají spodické iluviální horizonty Bhs a Bs. Matečný 
substrát byl testován pouze dvěma vrty. Měření ukazují na výrazně vyšší 
hodnotu Ks matečného substrátu oproti spodickým horizontům a mírně 
nižší hodnotu v porovnání s vyběleným horizontem Ep. 
Pro měření nasycené hydraulické vodivosti v terénu se Guelphský per-

meametr ukázal jako nejvhodnější z uvedených způsobů. Pokusy jsou ve 
srovnání s válcovou metodou méně pracné, nevyžadují dlouhou přípravu 
a spotřebuje se při nich méně vody. Nevýhodou oproti měření s infiltrač-
ními  válci  je možnost měření  až  v hloubce  cca  15  cm  pod  povrchem, 
zatímco válcová metoda umožňuje odhad nasycené hydraulické vodivosti 
pro povrch půdy. 
Výsledkem laboratorních měření byly o řád nižší hodnoty Ks. Zejména 

u organických  horizontů  bylo  pozorováno  po  sycení  bobtnání  a výrazné 
snížení propustnosti. Při nejlepší snaze může při odběru vzorku dojít k jeho 
porušení nebo zhutnění, proto se laboratorní metody zdají být méně repre-
zentativní. Na měřeném  vzorku  v laboratorním permeametru  nedochází 
oproti terénnímu měření Guelphským permeametrem k roztékání do stran, 
které může  být  u podzolů  výrazné  vzhledem  k zvrstvení  horizontů.  Tato 
skutečnost může také ovlivnit nižší hodnotu laboratorně stanovené Ks.

Závěr
Výsledky ukazují na řádový rozdíl hodnot nasycené hydraulické vodivosti 

stanovené laboratorním a Guelphským permeametrem. Průměrná hodnota 
nasycené hydraulické vodivosti odhadnutá z ustálené infiltrační rychlosti 
měřené jednoválcovou metodou měla nejvyšší hodnotu, řádově stejnou jako 
odhad Guelphským permeametrem. Rozmezí měřených hodnot u terénních 
metod  je  podobné. Měření  prokázalo  výrazné  rozdíly  hodnot  nasycené 
hydraulické vodivosti v jednotlivých půdních horizontech podzolů. Spodické 
horizonty vykazovaly řádově nižší hodnoty nasycené hydraulické vodivosti 
než výše položený Ep horizont a níže položený matečný substrát.

Průměr Minimum Maximum
Percentil 
[25 %]

Percentil 
[75 %]

bika 2,2E-04 8,2E-06 5,2E-04 6,6E-05 3,2E-04

borůvka 7,1E-04 1,7E-04 1,9E-03 3,8E-04 7,3E-04

metlička 2,4E-04 4,5E-05 4,9E-04 8,8E-05 3,4E-04

papratka 1,2E-02 5,6E-04 2,9E-02 8,1E-04 2,3E-02

třtina 2,5E-03 6,2E-05 3,4E-02 1,2E-04 1,1E-03

Tabulka 1. Statistické vyhodnocení hodnot nasycené hydraulické vodivosti 
podzolů s různým vegetačním pokryvem

V současnosti  probíhá  vyhodnocování měřených  dat  infiltrace  jedno-
válcovou metodou z léta 2010, které výrazně rozšíří počet provedených 
pokusů. Na měření budou navazovat laboratorní měření retenčních křivek 
na odebraných vzorcích a modelování  infiltrace do zvrstveného půdního 
profilu podzolů.
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Chosen hydropedological characteristics of podzols in the central 
area of the Šumava National Park (Jačka, L.; Pavlásek, J.)

Key words
Podzol – Bohemian Forest – mountain catchment – forest soils – saturated 
hydraulic conductivity – Guelph permeameter – pressure infiltration

The article presents the evaluation of field measurements in the catch-
ment Modrava 2, which is located in the central part of the Šumava 
National Park. Infiltration tests were performed on podzols using single-
ring infiltrometer. Further experiments were carried out using Guelph 
permeameter for field measurement of saturated hydraulic conductivity. 
Soil samples were taken for laboratory analysis in horizons Oh, Ep, Bhs 
and Bs. Grain size analysis was performed on selected soil samples us-
ing Casagrande areometric method and values of saturated hydraulic 
conductivity were measured by laboratory permeameter. The estimated 
mean value of saturated hydraulic conductivity from steady infiltration 
rate had the highest value. This result was approximately the same as 
the average of values measured using Guelph permeameter. The average 
value of saturated hydraulic conductivity measured in the laboratory was 
much lower in comparison with in situ methods.

Magdeburský seminář o ochraně vod 
2010
V roce 1988 se v Magdeburku konal první Magdeburský seminář o ochra-

ně vod. Od té doby se pořádá střídavě v České republice a v Německu. 
V průběhu let si Magdeburský seminář o ochraně vod získal pověst jedné 
z nejvýznamnějších  odborných  a vědeckých  akcí  v oblasti  ochrany  vod 
v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, výzkumu, praxe a orgánů státní 
správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.
14.  ročník Magdeburského semináře se uskutečnil 4.–6.  října 2010 

v Teplicích,  a to  pod  záštitou ministra  životního prostředí České  repub-
liky, ministra  zemědělství  České  republiky,  hejtmanky Ústeckého  kraje 
a primátora města Teplice. Hlavním organizátorem akce byl státní podnik 
Povodí Ohře.
Seminář byl zaměřen na následující tři témata:

•  Dopady klimatické změny na vodní režim včetně adaptačních opatření
•  Jezera po těžbě uhlí a jejich vliv na vodní režim krajiny
•  Správa povodí se zaměřením na hydromorfologické aspekty.
V rámci prvního tématu zazněly následující přednášky:

Plánování v Mezinárodní oblasti povodí Labe (Dörr, R.-D.)
Modelování dopadů klimatické změny v českém národním projektu Labe 
(Blažková, Š. a Beven, K.)
Současné  perspektivy  povodí  Labe  v rámci  scénářů  klimatické  změny 
(Wechsung, F.)

Aspekty  klimatických  změn  v povodí Rýna  –  stav  prací MKOR  (Schulte-
Wülwer-Leidig, A.)
Vliv klimatické změny na povodně v ČR (Daňhelka, J. et al.)
Dopady změny klimatu na minimální průtoky (Boháč, M.)
Dopad  globálních  změn  na  ekonomiku  a společnost  v povodí  Labe  při 
nedostatku vody: výsledky z projektu GLOWA-Labe (Meyer, V. et al.)
Důsledky globální změny v české části povodí Labe a možnosti adaptace 
(Koch, H. et al.)
Důsledky globální změny v německé části povodí Labe a možnosti adaptace 
(Kaltofen, M. et al.)
Adaptační  opatření  na  změnu  klimatu  ve  vodním  hospodářství  České 
republiky (Punčochář, P.)
Perspektivy plavby na Labi ve světle klimatických změn (Reincke, H.)
Povodí Ohře ve světle klimatických změn (Pail, T.)
Klimatická  změna  – možné  dopady  na  vodní  hospodářství  v Bavorsku 
a strategie adaptace (Haussel, E.)
Dopady klimatické změny na vodní režim a vývoj adaptačních opatření pro 
oblast Drážďan v projektu REGKLAM (Korndörfer, Ch. a Krebs, P.)
Hodnocení požadavků a zdrojů vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe 
(Vyskoč, P. et al.)
Potenciální adaptační opatření na snížení hydrologických extrémů na hor-
ních tocích. Studie povodí horní Vltavy, ČR (Kocum, J. et al.)
Ohrožení lužních lesů na Středním Labi v Německu v důsledku klimatické 
změny při zohlednění odtokových poměrů – odhad scénářů a adaptačních 
možností (Rast, G.).
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Druhé téma zahrnovalo přednášky:
Zkušenosti při řízení jakosti vody důlních jezer v Německu (Schultze, M. 
et al.)
Zatápění  zbytkových  jam  povrchových  lomů  ve  vazbě  na  hospodaření 
s vodou v povodí (Svejkovský, V.)
Jezera po těžbě uhlí – přírodovědná a administrativní výzva při integraci do 
vodní krajiny a hospodaření s vodou v povodí (Fleischhammel, P. et al.)
Kvalita vody jezera Chabařovice na konci napouštění (Přikryl, I.)
Kvalita vod v posttěžební krajině: jezera versus řeky? (Guderitz, I. et al.)
Ryby důlních jezer – nedílná součást funkčního ekosystému (Peterka, J. 
et al.)
Přirozená  retence  a odbourávání  skládkovaných  znečišťujících  látek  na 
příkladu submerzní skládky Großkayna (jezero Runstedter See) (Reichel, 
M. et al.)
Hydrická rekultivace bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most – jezero 
Most (Kružíková, L. et al.)
V rámci třetího tématu byly prezentovány přednášky:

„Směrný plán tažných ryb v Rýně“: Jak dosáhnout soběstačných, stabilních 
populací (Plum, N. a Schulte-Wülwer-Leidig, A.)
Zprůchodnění prioritních toků v povodí Labe pro ryby a kruhoústé (Gau-
mert, T.)
Zprůchodnění migračních překážek na českém úseku Labe  (Dohnal, K. 
et al.)
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích 
v povodí Vltavy (Hladík, M. et al.)
Rybí společenstvo jako indikátor degradace toku (Jurajda, P. et al.)
Nízké průtoky na malých a středních tocích z pohledu hodnocení ekologic-
kého stavu toků prostřednictvím biologických složek (Špaček, J. a Hájek, 
P.)
Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – výsledky mezinárodního pro-
jektu (Zahrádka, V.)
Potřeby  a možnosti  ke  snižování  emisí  a obsahu  živin  v povodí  Labe 
(Venohr, M. et al.)
Antropogenní změny a hydromorfologický průzkum vodních  toků. Studie 
povodí Bíliny (Matoušková, M. et al.)
Možnosti využití dat hydromorfologického monitoringu pro lokalizaci opat-
ření na ochranu před povodněmi (Langhammer, J.)
Nezbytnost hydromorfologických opatření na Labi k dosažení cílů Rámcové 
směrnice o vodách – základy a příklady (Jährling, K.-H.)
Přednášky jsou ve stručné formě, včetně dalších příspěvků a postero-

vých sdělení, zachyceny ve sborníku, který vydalo Povodí Ohře, s.p. (300 
výtisků, 248 stran).
V průběhu jednání se uskutečnily také tři exkurze s vodohospodářskou 

problematikou severních Čech. První se zaměřila na hydrickou rekultivaci 
zbytkové jámy lomu Most-Ležáky (jezero Most), kde dochází k postupnému 
řízenému  zatápění  zbytkové  jámy.  Většina  vody  nepřitéká  z přirozeného 
povodí  jezera, ale  je čerpána z řeky Ohře čerpací stanicí Stranná. Dále 
voda proudí Průmyslovým vodovodem Nechranice a také potrubím slouží-
cím pouze pro účely napouštění jezera a následné dopouštění v obdobích 
s nízkou srážkovou činností. Jezero má celkový objem téměř 70 mil. m3 
a maximální hloubku okolo 70 m. Z prostoru, kde nyní dochází k rekultivaci 
zbytkové jámy, byl před zahájením těžby v roce 1975 přestěhován gotický 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, a to o plných 841,1 m.  Jeho 
prohlídka byla též součást exkurze.
Druhou možností byla návštěva vodního díla Fláje, jehož účelem je zejmé-

na akumulovat vodu pro zásobování obyvatelstva vodou. Údolní přehrada je 
pilířová typu Noetzli s délkou koruny hráze 459 m. Právě vlastní přehrada je 
jedinečná svého typu ve střední Evropě a díky tomu je zařazena mezi kulturní 
památky České republiky. Uvnitř přehrady jsou prostřednictvím pilířů vytvo-
řeny prostory připomínající chrámovou loď. Vodní dílo Fláje bylo vybudováno 
v letech 1951–1963. V prvních letech byla ražena štola spojující flájskou 
nádrž s úpravnou vody v Meziboří. Vlastní štola má délku 5 424 m, na ni 

navazuje ještě 1 905 m dlouhé potrubí. V souvislosti s výstavbou vodního 
díla byla zrušena obec Fláje, přičemž dřevěný kostel svatého Jana Křtitele 
byl  jako významná památka lidové architektury zachráněn. Byl rozebrán 
a v roce 1969 přemístěn do nedalekého Českého Jiřetína.
Poslední možností exkurze byla prohlídka vodního díla Újezd a Ervěnické-

ho koridoru. Vodní dílo Újezd spolu s dalšími vodohospodářskými stavbami 
bylo postaveno jako náhradní opatření za nádrž Dřínov, která byla zrušena 
rozvojem těžby hnědého uhlí mezi Jirkovem a Mostem. Hlavním účelem 
díla  je  ochrana  území  a zlepšování  hydrologického  režimu  v Bílině  pod 
vodním dílem. Hráz je sypaná, 1 768 m dlouhá s návodním membránovým 
těsněním krytým vrstvami štěrkopísku a kamenného záhozu. Vodní dílo 
bylo vystavěno v letech 1978–1981.
Ervěnický koridor Bíliny začíná několik set metrů pod vodním dílem Újezd. 

Koryto řeky Bíliny v místě vnitřní výsypky hnědouhelného  lomu přechází 
do čtyř potrubí, která převádějí průtok z vodního díla Újezd. Délka takto 
zatrubněného toku Bíliny překračuje 3 km. V současné době se zpraco-
vává  projektová  dokumentace  v podrobnostech  pro  stavební  povolení 
na revitalizaci  tohoto úseku Bíliny  i přitékající části Podkrušnohorského 
přivaděče  IV – spojovacího koryta.  Jde o revitalizaci území postiženého 
těžbou hnědého uhlí.
14.  ročník Magdeburského semináře, kterého se zúčastnilo více než 

280 odborníků z České republiky, Spolkové republiky Německo, Slovenské 
republiky  a Rakouska,  přispěl  k výměně  názorů  a zkušeností  v oblasti 
ochrany vod v mezinárodním povodí řeky Labe.
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Zasedání Rady GWP – střední 
a východní Evropa
Ve dnech 7. a 8. 10. 2010 proběhlo na pražském pracovišti VÚV TGM, 

v.v.i., zasedání Rady GWP (Global Water Partnership) pro střední a východní 
Evropu. Tohoto pravidelného zasedání se zúčastnili zástupci Bulharska, 
Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Moldávie, Rumunska, 
Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Cílem GWP je podporovat udržitelný rozvoj 
a hospodaření s vodními zdroji na všech úrovních. 
V součinnosti GWP, VÚV TGM, v.v.i., a České vědeckotechnické vodo-

hospodářské společnosti je každoročně pořádán mimo jiné Národní dialog 
o vodě na Medlově – v letošním roce s podtitulem Hospodaření s vodou 
v období hydrologického sucha.
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Súhrn
Prezentovaný príspevok sa zaoberá rekonštrukciou a nábehom 

prevádzky ČOV Trnava – Zeleneč (211 000 EO). Technologická linka 
biologického stupňa ČOV prešla rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 
2006–2008, výsledkom čoho je moderný proces čistenia s odstraňo-
vaním dusíka a fosforu. V príspevku je v krátkosti popísaná histó-
ria ČOV Trnava, základná technologická linka čistiarne, priebeh 
a výsledky z rekonštrukcie, nábehu a skúšobnej prevádzky. 

u

Úvod
V rokoch 2005–2008 prebiehali práce na návrhu technológie 

a rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd (ČOV) Trnava – Zeleneč 
a následne (2008–2009) nábeh, resp. skúšobná prevádzka čistiarne. 
Vzhľadom nato, že išlo o rekonštrukciu jednej z najväčších komu-
nálnych ČOV na Slovensku, poznatky z jednotlivých etáp by mohli 
byť zaujímavé aj pre širokú odbornú verejnosť. 

ČOV Trnava – história (tab. 1, obr. 2)
ČOV Trnava patrila vždy k jednej z najväčších čistiarní na Sloven-

sku. Bolo to z toho dôvodu, že samotné mesto Trnava patrí medzi 
najväčšie mestá na Slovensku, ale zaťaženie čistiarne bolo vysoké 
hlavne kvôli prítomnosti priemyslu predovšetkým potravinárskeho 
(cukrovar, pivovar, vinárske závody, mliekareň atď.), čo dlhé roky 
dávalo trnavským odpadovým vodám špecifický charakter. Prvá ČOV 
Trnava – Modranka (s dimenzovanou kapacitou 67 000 EO, v pre-
vádzke od 1972) už zďaleka nedosahovala požadované parametre, 
preto bola v roku 1996 daná do prevádzky nová ČOV Trnava (reálne 
je umiestnená v blízkosti obce Zeleneč pri Trnave, v tesnej blízkosti 
diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy). Išlo o mechanicko-biologickú 
čistiareň s mezofilnou stabilizáciou kalu, s dimenzovanou kapaci-
tou 320 000 EO. Napriek tomu, že ČOV Trnava – Zeleneč bola daná 
do prevádzky v roku 1996, vzhľadom na jej veľmi dlhú projekčnú 
a realizačnú dobu, ktorá začala ešte koncom 80-tych rokoch, nebola 
čistiareň technologicky pripravená na odstraňovanie dusíka a fosforu 
z odpadových vôd.

Odtokové koncentrácie predovšetkým v parametroch BSK5, NL105, 
dusík a fosfor vo významnej miere nespĺňali požiadavky aktuálnych 
legislatívnych predpisov (tab. 2). Prevádzkovateľ (pôvodne ZsVaK 
Bratislava, od roku 2003 TAVOS a.s. Piešťany) mal dlhodobé problé-
my so zlou sedimentáciou a vláknením kalu, s nedostatkom kyslíka 
v aktivácii, nízkou koncentráciou kalu v aktivácii a pod. 

ČOV Trnava I. pozostávala vo svojom pôvodnom usporiadaní zo 
závitovkovej čerpacej stanice, hrubých (3 cm) a jemných (2 cm) 
hrablíc. Po hrubom predčistení odpadová voda prechádzala lapákom 
piesku a tuku a následne ôsmimi usadzovacími nádržami s celkovým 
objemom 8 x 1 299 = 10 392 m3. Po mechanickom predčistení bola 
odpadová voda podrobená biologickému procesu čistenia v štyroch 
aktivačných nádržiach s celkovým objemom 4 x 5 315 = 21 260 m3. 
Dodávka vzduchu v aktivácii bola zabezpečená dúchadlami Aerzen 
a difúzormi typu Messner. Aktivovaný kal bol podrobený sedi-
mentácii v šiestich dosadzovacích nádržiach s celkovým objemom 
6 x 3 076 = 18 456 m3. Prebytočný kal bol spolu s primárnym kalom 
anaeróbne mezofilne stabilizovaný v troch vyhnívacích nádržiach 
s celkovým objemom 3 x 3 817 = 11 451 m3. Na obr. 1 je znázornená 
zjednodušená schéma biologického stupňa čistiarne.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti, ako aj na potrebu pripo-
jenia 37 obcí z okolia Trnavy, bol v rokoch 2002–2003 pripravený 
tender na projekt rekonštrukcie ČOV Trnava – Zeleneč. Cieľom 
uvedeného projektu bola modernizácia a rozšírenie súčasného pro-
cesu mechanicko-biologického čistenia v existujúcej ČOV Trnava 
zameraný predovšetkým na odstraňovanie dusíka formou nitrifikácie 
a denitrifikácie, ako aj na odstraňovanie fosforu, t.j. nežiadúcich látok 
v odpadových vodách v zmysle noriem EÚ. Projekt uvažoval aj s čis-
tením odpadových vôd z podniku Amylum Boleráz (výroba škrobu, 
znečistenie asi 20 000 EO), ktorý má kanalizačné pripojenie na ČOV 

Trnava. Predpokladaný finančný náklad 3 520 000 € bol krytý v rámci 
finančného mechanizmu ISPA, štátneho rozpočtu a z prostriedkov 
investora. Víťazom realizačnej časti projektu sa stala firma Vodohos-
podárske stavby a.s. Bratislava, generálnym projektantom bola firma 
INPROKON s.r.o., Bratislava, technologickú linku ČOV projektovala 
firma MIPRO s.r.o. Bratislava, technologický návrh pripravil doc. Bodík. 
Výsledná finálna investícia do rekonštrukcie ČOV však nakoniec pre-
kročila rozpočet o asi 1 mil. € v porovnaní s tendrom.

ČOV Trnava – rekonštrukcia
V rokoch 2006–2008 prebiehala rekonštrukcia ČOV Trnava. V tab. 3 

sú uvedené základné dimenzované parametre na vstupe a výstupe, 
tak ako boli uvedené v tendrovej dokumentácii.

Základná idea rekonštrukcie ČOV Trnava – Zeleneč bola predovšet-
kým v úprave kapacity čistiarne na hodnotu 211 700 EO. V rámci tejto 
rekonštrukcie nebolo možné rozširovať stavebné objemy mechanic-
ko-biologického stupňa mimo aktuálneho objektu a rekonštrukcia sa 
netýkala kalového a plynového hospodárstva čistiarne, čo sa ukázalo 
ako chyba v príprave projektu. Dnes je potrebné riešiť problematiku 
kalového a plynového hospodárstva v rozsahu asi 0,75 mil. €. Taktiež 
sa rekonštrukcia netýkala objektov hrubého predčistenia (čerpacia 
stanica, hrablice), ich rekonštrukcia bola realizovaná samostatne 
v réžii TAVOS a.s. 

V zmysle nariadenia vlády (NV) č. 296/2005 Z. z. bolo požadované, 
aby množstvo odpadovej vody do hodnoty prietoku Qzr,mech = 2 067,7 l/s 
bolo podrobené mechanickému predčisteniu. Prietoky nad uvedenú 
hodnotu budú odľahčované a obtokované priamo do recipientu v sú-
lade s NV č. 296/2005 Z. z. Prietoky v rozsahu Qzr,biol až Qzr,mech budú 
prechádzať stupňami hrubého predčistenia – jemnými hrablicami 
(6 mm) a lapákom piesku a tuku. Po týchto stupňoch je odpadová voda 
odľahčovaná na prietok Qzr,biol = 1 003 l/s, ktorý prechádza usadzovacími 
nádržami a biologickým stupňom. 

 ČOV Modranka ČOV Trnava I.
Začiatok výstavby 16. 8. 1966 1. 3. 1989

Ukončenie výstavby 1. 8. 1971 22. 11. 1996

Trvalá prevádzka 1. 5. 1972 20. 3. 2000

Projektant Hydroconsult Bratislava Hydrocoop Bratislava

Dodávateľ stavby Doprastav Hydrostav Mochovce

Dodávateľ technológie Sigma, KSB-Brno Ekocentrum D. Kubín

Dimenzovaný počet EO 67 000 320 000

Q24 (l/s) 345 951

BSK5 (mg/l) 294,5 221

NL105  (mg/l) 271,1 225

CHSKCr  (mg/l) 567,3 -

Tab. 1. Základné údaje o pôvodných ČOV Trnava

Parameter 2005 2006
CHSKCr (mg/l) 78,0 118,5

BSK5 (mg/l) 36,9 38,2

NL105 (mg/l) 22,4 65,2

Nc (mg/l) 12,96 27,4

Pc (mg/l) 4,44 4,61

Tab. 2. Priemerné koncentrácie na výstupe z ČOV Trnava – Zeleneč 
pred rekonštrukciou

Parameter Jednotka
Návrh 
stav

r. 2030 *

Ročný 
priemer 

2030

Požadované 
odtoky 
(mg/l)

EO - 211 700 173 027

Priem. denný prietok Q24 m3/deň 35 730 33 574

Max. hod. prietok Qlt m3/hod 2 726 2 557

BSK5 kg/deň 12 702 10 382 15

CHSKCr kg/deň 25 207 20 683 90

NL105 kg/deň 14 780 10 559 20

N-NH4 kg/deň 908 652 5

Nc kg/deň 2 163 1 552 10/14,7

Pc kg/deň 344 296 1,9/1,0

Tab. 3. Dimenzované parametre pre rekonštrukciu ČOV Trnava 
– Zeleneč
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Z pôvodných ôsmich usadzovacích nádrží 
boli pre potreby mechanického predčistenia 
využité a rekonštruované iba dve. Ich objemo-
vé (2 763 m3), resp. plošné (864 m2) kapacity 
postačovali na splnenie požadovaných para-
metrov zaťaženia. Zvyšných šesť pôvodných 
usadzovacích nádrží bolo použitých pre potre-
by biologického stupňa čistenia. Dve ďalšie 
usadzovacie nádrže boli upravené na reaktory 
pre zvýšené biologické odstraňovanie fosforu 
ZBOF (anaeróbne reaktory Van = 2 250 m3). 
Ďalšie štyri usadzovacie nádrže boli rekon-
štruované pre alternatívnu prevádzku v anae-
róbno-denitrifikačnom režime v závislosti od 
miesta zaústenia internej recirkulácie (Van-den 
= 4 372 m3). Pri prevádzke štyroch nádrží 
v anaeróbnom režime by bola priemerná doba 
zdržania v týchto nádržiach asi 1,6 h (Q24 + 
QR), čo pre potreby ZBOF sa javilo ako dostatoč-
né. Využitie pôvodných usadzovacích nádrží 
pre potreby „miešacích“ anaeróbno-denitrifi-
kačných procesov bolo efektívne predovšetkým 
vzhľadom na výšku hladiny vody v týchto nádržiach (2,67 m). 

Po prechode anaeróbno-denitrifikačnými reaktormi vstupuje 
aktivačná zmes do priestorov pôvodných aktivačných nádrží. Dve 
z týchto nádrží boli technologicky upravené na denitrifikačné reaktory 
(2 x 2 670 m3 = 5 340 m3), dve ďalšie boli upravené na možnú alternáciu 
denitrifikácie a nitrifikácie (2 x 2 665 m3 = 5 330 m3) a zvyšné štyri boli 
upravené na výlučne nitrifikačný režim (4 x 2 820 m3 = 11 280 m3). 

Aktivačná zmes po aktivácii následne prechádza do štyroch kru-
hových dosadzovacích nádrží (∅ = 36 m, celková plocha 4 080 m2). 
Ďalšie dve pôvodne dosadzovacie nádrže boli technologicky upra-
vené na regeneračné nádrže (2 x 2 390 = 4 780 m3, hladina vody 
iba 2,35 m), pričom do regeneračných nádrží prichádza vratný kal 
z dosadzovacích nádrží. Z regeneračných nádrží preteká kalová zmes 
do anaeróbnych reaktorov, kde sa stretáva s mechanicky predčistenou 
vodou po usadzovacích nádržiach.

Vyčistená odpadová voda po dosadzovacích nádržiach prechádza cez 
filtračné sitá (otvory 100 μm) a následne do recipientu. Recipientom je 
pomerne málo vodnatá riečka Trnávka, ktorej prietok (Q355 = 91 l/s) je 
takmer zanedbateľný, s prietokom odpadovej vody (Q24 = 431 l/s). Aj 
to bol jeden z dôvodov, prečo bola pri dimenzovaní parametrov ČOV 
Trnava snaha o maximálnu možnú účinnosť odstraňovania všetkých 
foriem znečistenia (obr. 3).

Prebytočný kal je strojne zahusťovaný a spolu s primárnym kalom je 
dopravovaný do vyhnívacích nádrží. V troch vyhnívacích nádržiach 
je kal podrobený procesu anaeróbnej fermentácie s cieľom produkcie 
bioplynu. Následne je kal strojne odvodňovaný na pásových lisoch 
(CENED 2000). Objekty kalového a plynového hospodárstva čistiarne 
neboli predmetom rekonštrukcie v rámci ISPA projektu, v súčasnosti sa 
pripravuje ich strojno-technologická rekonštrukcia.

Prvá linka biologického stupňa ČOV Trnava bola uvedená do pre-
vádzky v júli 2007, druhá linka v júli 2008, potom boli realizované 
overovacie skúšky kvality čistiaceho procesu a následne bola čistiareň 
v skúšobnej prevádzke. 

Nábeh ČOV Trnava 
Zaujímavou skúsenosťou bola prevádzka ČOV počas rekonštrukcie 

v polovičnom profile (jedna nová aktivačná linka a dve nové dosadzo-
vacie nádrže) pri plnom zaťažení odpadovej vody v období júl 2007–
júl 2008. Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov surovej odpadovej 
vody boli v štandardných hodnotách (priemer CHSKCr = 770 mg/l, 
BSK5 = 368 mg/l, Nc = 47,5 mg/l, EO = 115 000). Prvé tri-štyri mesiace 
po nábehu prvej linky boli odtokové parametre veľmi dobré (priemery 
BSK5 = 23,5 mg/l, CHSKCr = 76 mg/l, prebiehala dokonca aj nitrifikácia 
a denitrifikácia). Tento jav bol podporený predovšetkým priaznivými 
teplotnými pomermi, dobrou kontinuitou prevádzky a vhodnou kon-
centráciou kalu a kyslíka v aktivácii. Priaznivé odtokové parametre 
boli dosahované aj v období 09–10/2007, kedy zaťaženie na ČOV 
dosahovalo v mesačných priemeroch hodnoty 140–150 tisíc EO, čo 
predstavovalo takmer maximálne projektované zaťaženie. Postupne 
na prelome rokov 2007–2008 dochádzalo k znižovaniu teploty, zvy-
šovaniu koncentrácie kalu v aktivácii (kalové hospodárstvo ČOV bolo 
preťažené, odstavená jedna vyhnívacia nádrž, zahusťovanie kalu bolo 
nedostatočné), nízkej koncentrácii kyslíka v aktivácii, čoho dôsledkom 
boli zhoršené odtokové parametre.

V júli 2008 bola daná do prevádzky druhá linka biologického 
stupňa. Napriek určitým technickým problémom s odvodňovaním 
kalu a s tým spojeným problémom s optimalizáciou koncentrácie 
kalu v aktivácii a s jeho prevzdušňovaním, možno prvú polročnú 
prevádzku čistiarne hodnotiť ako veľmi dobrú. Priemerné zaťaženie na 
vstupe na ČOV predstavovalo hodnoty asi 110–120 tisíc EO. Prakticky 
ihneď po nábehu boli hodnoty CHSKCr a BSK5 v zmysle požadova-
ných legislatívnych požiadaviek (viď tab. 4). Priemerné koncentrácie 
CHSKCr sa pohybovali v rozsahu 18–104 mg/l s priemerom 43,1 mg/l 
(85 percentil = 53,9 mg/l), priemerné koncentrácie BSK5 sa pohybovali 
v rozsahu 7–33 mg/l s priemerom 11,7 mg/l (85 percentil = 13,8 mg/l). 
Prekročenie limitu bolo pozorované pri CHSKCr iba raz (prvý mesiac 
nábehu), pri BSK5 bolo prekročenie iba 5x v prvých týždňoch nábehu, 
v období október-december nebola prekročená ani hodnota 12 mg/l, 
s priemerom BSK5 = 9,5 mg/l.

Koncentrácie jednotlivých foriem dusíka na odtoku boli taktiež 
v priebehu niekoľkých dní po nábehu čistiarne stabilizované. Kon-
centrácie N-NH4 sa pohybovali v rozsahu 0–3,5 mg/l s priemerom 
2,94 mg/l (85 percentil = 8,53 mg/l), koncentrácie Nc sa pohybovali 
v rozsahu 2,64–18,4 mg/l s priemerom 9,2 mg/l (85 percentil = 
14,4 mg/l). Prekročenie limitu bolo pozorované pri N-NH4 iba v prvom 
mesiaci nábehu. V decembri boli technické problémy s udržaním 
optimálnej koncentrácie kyslíka v aktivácii, čo sa prejavilo zvýšením 
odtokových koncentrácií N-NH4. V období august–november 2008 
boli až na drobné výkyvy koncentrácie N-NH4 trvalo takmer na nule. 
Pri parametri Nc bolo možno pozorovať analógiu s hodnotami N-NH4. 
Koncentrácie Nc sa pohybovali v rozsahu 2,64–18,9 mg/l s prieme-
rom 2,94 mg/l (8585 percentil = 14,4 mg/l), august–november 2008 
bola priemerná hodnota Nc = 7,2 mg/l, čo je pre takúto veľkosť ČOV 
mimoriadne nízka hodnota. Pre prevádzku ČOV je dosahovanie 
nízkych odtokových koncentrácií dusíka zaujímavé aj z hľadiska pla-
tenia poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd. V súvislosti s NV č. 
296/2005 Z. z. a možnosťou plnenia limitov na odtoku cez percento 
účinnosti je potrebné konštatovať, že požadované percento účinnosti 
pre Nc (70 %) nebolo splnené iba v prvých štyroch vzorkách po nábe-
hu čistiarne a priemerná účinnosť odstraňovania dusíka dosahovala 
82,8 % (!!!).

Koncentrácie celkového fosforu na odtoku boli v priebehu sle-
dovaného obdobia stabilizované s občasným prekročením limitu. 
Koncentrácie Pc sa pohybovali v rozsahu 0,13–4,99 mg/l s priemerom 
1,1 mg/l (85%til = 2,11 mg/l). Prekročenie limitu bolo pozorované 
v sledovanom období niekoľkokrát. Je potrebné ale konštatovať, že asi 

Parameter 
(mg/l)

Vstup 
tender

Vstup
07–12/08

Odtok
limit

Odtok
07–12/08

Odtok
% účinnosti

BSK5 355 299 15 11,7 96,5

CHSKCr 705 676 90 43,1 94,3

NL105 414 232 20 8,9 96,1

N-NH4 25,3 33,6 5 2,9 92,1

Nc 60,5 51,3 15 9,2 82,8

Pc 9,6 6,4 2 1,1 83,7

Tab. 4. Priemerné odtokové parametre v období júl-december 2008

Obr. 1. Zjednodušená schéma biologického stupňa ČOV Trnava – Zeleneč pred rekon-
štrukciou
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tri mesiace bola prevádzka bez chemického zrážania fosforu, napriek 
tomu boli odtokové koncentrácie často pod 1 mg/l, bežne pod 2 mg/l. 
V septembri 2008 bolo dané do prevádzky zariadenie na chemické 
zrážanie fosforu, ktoré malo zabezpečiť trvalé odtokové koncentrácie 
Pc pod 1 mg/l. Vďaka veľmi účinnému procesu ZBOF však zrážanie 
fosforu bolo v činnosti iba sporadicky (obr. 4).

Overovacie skúšky kvalitatívneho výkonu ČOV 
– október 2008

Tri mesiace po ukončení stavebno-technologických rekonštrukč-
ných prácach boli v októbri 2008 zrealizované overovacie skúšky kva-
litatívneho výkonu ČOV, ktorými mal dodávateľ preukázať funkčnosť 
technológie. Skúšky sa konali v období 1.–21. 10. 2008 a analyticky 
boli sledované v akreditovaných laboratóriách TAVOS a.s. Piešťany 
aj vo VÚVH Bratislava. Výsledky oboch laboratórií sa v zásade zhodo-
vali, v ďalšom texte však kvôli objektivite budú použité údaje z NRL 
VÚVH Bratislava. V období skúšok bola koncentrácia odpadových vôd 
na vstupe pomerne vysoká a v niektorých ukazovateľoch (24-hodinové 
zlievané vzorky) vysoko prekračovala projektované limitné hodnoty. 
Napr. priemerná koncentrácia CHSKCr na vstupe bola 851 mg/l, pričom 
9 z 10 odberov prekračovali vstupný koncentračný limit (705 mg/l). 
Podobne tomu bolo aj v ukazovateli BSK5 = 473 mg/l (prekročenie 9/9, 
limit 355 mg/l). Na druhej strane však niektoré ukazovatele boli trvalo 
nižšie ako dimenzované hodnoty (NL105, Nc a Pc). Z tohto pohľadu 
možno toto obdobie považovať za obdobie s vysokým organickým 
zaťažením a pre biologický stupeň s relatívne 
významným preťažením. Napriek tomu ove-
rovacie skúšky dopadli veľmi dobre.

Celkovo bolo uskutočnených 10 odberov 
(9 odberov 24-hod. zlievané a 1 jeden bodový 
odber) z terciárneho stupňa ČOV Trnava. 
Deväť z 10 vzoriek malo koncentráciu CHSKCr 
nižšiu ako 30 mg/l (aj bodový odber), jedna 
vzorka vykazovala koncentráciu 36 mg/l (limit 
– 90 mg/l). Priemerná koncentrácia BSK5 bola 
3,1 mg/l s najvyššou koncentráciou 5 mg/l 
(limit 15 mg/l). Všetky vzorky vykazovali 
v parametri NL105 hodnoty nižšie ako 10 mg/l 
(limit 20 mg/l). Najvyššia nameraná koncentrá-
cia N-NH4 bola 0,44 mg/l, v priemere 0,22 mg/l 
(limit 5,0 mg/l). Taktiež všetky vzorky odtoku 
v parametri Nc bezpečne spĺňali aj „prísny“ 
legislatívny limit 10 mg/l (priemer 8,0 mg/l, 
rozsah 6,5–9,8 mg/l). Priemerná účinnosť 
odstraňovania Nc počas overovacích skúšok 
bola 86%, čo je v podmienkach SR pomerne 
vysoká účinnosť (alternatívny limit – 70 %). 
Mierne problematickým sa javil parameter 
Pc, ktorého priemerná koncentrácia na odtoku 
bola 0,7 mg/l (percentuálna účinnosť 89 %), 
avšak v troch prípadoch bola prekročená kon-
centrácia (1 mg/l). V dvoch prípadoch bol nap-
riek prekročeniu koncentračného limitu dosi-
ahnutý „percentuálny“ limit (80 %), v jednom 
prípade bolo „skúšobne“ odstavené zrážanie 
a odtok mal koncentráciu Pc 2,45 mg/l.

Vzhľadom na hore uvedené pozitívne 
výsledky boli overovacie skúšky kvality na 
ČOV považované za úspešné a splnili svoj cieľ 
– technologická linka ČOV je schopná v bežnej 
bezporuchovej prevádzke trvalo dosiahnuť 
požadované odtokové parametre vo všetkých 
požadovaných ukazovateľoch. Na základe týchto skúšok bola ČOV 
prevzatá a uvedená do skúšobnej prevádzky. 

Zhodnotenie celoročnej skúšobnej prevádzky v období 
január–december 2009

Počas skúšobnej prevádzky sa preukázalo, že čistiareň pracovala 
prakticky stále pod úrovňou projektovaných parametrov pre rok 
2030. Koncentrácie ukazovateľov znečistenia odpadovej vody boli vo 
väčšine prípadov mierne nad projektovanými (priemernými) hodno-
tami, avšak priemerné hodnoty zaťaženia ČOV podľa jednotlivých 
parametrov boli výrazne nižšie ako projektované hodnoty, z čoho 
vyplýva, že prietoky sú v súčasnosti výrazne nižšie (18 577 m3/d), ako 
sa predpokladalo (33 570 m3/d), viď tab. 5.

Obr. 2. Pôvodná technológia ČOV Trnava – Zeleneč I

Obr. 4. Nová technológia ČOV Trnava

Obr. 3. Zjednodušená schéma biologického stupňa ČOV Trnava – Zeleneč po rekonštrukcii

Obr. 5. Kvantilové grafy pravdepodobnosti neprekročenia údajov Nc a Pc vyčistenej vody 
s reláciami hodnôt účinnosti redukcie z obdobia skúšobnej prevádzky v roku 2009

Odpadová voda i po mechanickom predčisťovaní vykazovala 
Nc/CHSKCr s priemernou 0,088 a maximálnou 0,112 hodnotou 
pomeru. Predpoklad pre dosiahnutie trvalo nízkych koncentrácií Nc 
v odtoku vyčistenej vody (Nc menej ako 10 mg/l) sa však pri vysokých 
koncentráciách Nc v prítoku (priemer Nc v prítoku 52,2 mg/l Nc 
a 85 percentil 61,6 mg/l Nc) javil ako problematický.

Účinnosť mechanického predčistenia surových 
odpadových vôd

Vzhľadom na základný charakter mestskej odpadovej vody obo-
hatenej priemyselnými odpadovými vodami s vyšším podielom 
rozpusteného organického zaťaženia bola účinnosť mechanického 
predčistenia surových odpadových vôd v parametroch charakteri-
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Parameter Jednotka CHSKCr BSK5 NL105 N-NH4 Nc Pc

Koncentrácie (priemerné hodnoty)

Priemer r. 2009 mg/l 685 311 197 38,0 52,6 5,8

Projekt  r. 2030 mg/l 616 309 314 19,4 46,2 8,8

Látkové množstvá (priemerné hodnoty)

Priemer r. 2009 kg/d 12 994 5 797 3 462 703 988 100

Projekt  r. 2030 kg/d 20 683 11 382 10 559 652 1 552 296

Tab. 5. Parametre kvality prítoku odpadovej vody na ČOV Trnava v období skúšobnej 
prevádzky

Parameter Jednotka CHSKCr BSK5 NL105 Nc Pc

Počet meraní - 72 70 72 70 77

Priemerná hodnota mg/l 43,6 9,31 11,5 10,55 1,18

85%-il mg/l 51,4 9,65 10,35 16,6 2,05

Limit pre skúšobnú prevádzku mg/l 90 20 20 15 2,0

Počet  prekročení mg/l 0 0 5 12 13

Prípustný počet prekročení mg/l 7 7 7 7 7

Tab. 6. Parametre kvality vyčistenej vody počas skúšobnej prevádzky z ČOV Trnava za 
obdobie roku 2009

zujúcich organické znečistenie menšia, než 
bolo v projekte očakávané. Pri porovnaní 
s priemernými hodnotami prítoku látkové-
ho znečistenia je možné na základe údajov 
deklarovať priemernú účinnosť pre CHSKCr 
13,6 %, pre BSK5 16,0 % a pre N-NH4 – 2,1%. 
Na rozdiel od týchto pomerne nízkych úrovní 
relatívnej účinnosti sa dosahovala vysoká 
účinnosť pre nerozpustné látky NL105 39,3 %. 
Táto vysoká úroveň redukcie (aj pri výrazne 
nižších koncentráciách NL105 v surovej vode 
v porovnaní s tendrom – viď tab. 3) poukazuje 
na to, že činnosť mechanického predčiste-
nia bola z hľadiska technických možností 
a vzhľadom na charakter odpadových vôd 
primeraná. 

Podmienky čistenia odpadových vôd 
v linkách biologického stupňa

Podľa nameraných a projektovaných hod-
nôt vyplýva, že zaťaženie biologického čis-
tenia prebiehalo v trvale nižších úrovniach 
zaťaženia ako uvažoval projekt. Hodnoty 
priemerného látkového zaťaženia celého aktivačného objemu 21 260 
m3 dosahovalo hodnoty pre CHSKCr = 0,50 kg/m3/d a pre BSK5 = 
0,214 kg/m3/d. Špecifické objemové zaťaženie pre Nc dosahovalo prib-
ližne hodnotu 0,05 kg/m3/d. Teplota vyčistenej vody počas celoročnej 
prevádzky sa pohybovala v rozsahu nameraných údajov 7,4–24 °C. 
V zimných mesiacoch teplota odpadovej vody klesla pod úroveň 12 °C 
v počte nameraných údajov 13 % a pod 10 °C v rozsahu 5 % údajov. 
Priemerná koncentrácia sušiny aktivovaného kalu v nitrifikačných 
nádržiach vykazovala hodnotu 5,1 kg/m3 a priemerná hodnota obje-
mového indexu kalu sa z dostupných údajov dala stanoviť na úrovni 
155 ml/g. Pokiaľ ide o udržiavanie optimálnej koncentrácie sušiny 
aktivovaného kalu v aktivácii, prevádzka stupňa biologického čistenia 
bola silne ovplyvňovaná technickými a prevádzkovými obmedzeniami 
linky anaeróbneho spracovania a mechanického odvodňovania kalov. 
Táto časť ČOV nebola predmetom prebiehajúcej rekonštrukcie ČOV. 
Skúšobná prevádzka jednoznačne poukázala na technické obmed-
zenia výkonov, nízku spoľahlivosť opotrebovaných a nedostatočne 
disponovaných zariadení pôvodnej linky spracovania kalov. Tieto 
skutočnosti trvalo zhoršovali kvalitatívny výkon linky biologického 
čistenia a znižovali efektívnosť skúšobnej prevádzky zvýšením pre-
vádzkových nákladov hlavne na proces prevzdušňovania.

K ďalším obmedzeniam plynulosti skúšobnej prevádzky prispeli 
technické problémy súvisiace s čerpadlami a miešadlami jednej lin-
ky biologického čistenia rekonštruovanej ČOV. Obmedzenia funkcie 
základných strojných agregátov na miešanie a čerpanie aktivačnej 
zmesi boli spôsobené pravdepodobne nevhodnou inštaláciou a pre-
vádzkou týchto strojov. Vyžiadalo si to ich opravu a reinštalovanie. 
Následkom týchto okolností sa v skúšobnej prevádzke vyskytovali 
dlhé obdobia, kedy bola opakovane v prevádzke len jedna linka, alebo 
obe linky pracovali cielene pri nerovnomernom zaťažovaní. Uvedené 
podmienky prevádzky stupňa biologického čistenia sa tak prejavili 
i na kvalite vyčistenej vody v parametroch Nc a Pc. (obr. 5). Na úro-
veň kvality vyčistenej vody v základných parametroch súvisiacich 
s organickým znečistením tieto okolnosti nemali žiaden podstatný 
vplyv. Počet prekročení stanovených limitných koncentrácií Nc a Pc 
však presiahol počet povolený nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z. 
Napriek týmto prekročeniam úroveň redukcie Nc dosiahla za hodnote-
né obdobie priemernú hodnotu 78,6 %, redukcia celkového fosforu 
dosahovala priemernú hodnotu 83,0 % – tab. 6.

Závery
Priebeh a výsledky skúšobnej prevádzky potvrdili, že rekonštruo-

vaná a rozšírená ČOV Trnava v rámci projektu ISPA bola navrhnutá 
a realizovaná pre súčasný a plánovaný stav s dostatočnou výkonovou 
kapacitou, s efektívnou štruktúrou reaktorových nádrží s dostatočným 
výkonom a funkciou strojných zariadení.

Vyhodnotené výsledky zaťažovania ČOV poukázali na možnosť pri-
vádzania ďalších zdrojov odpadových vôd z pripájaných obcí Trnav-
ského regiónu pri možnosti dosiahnutia požadovaných odtokových 
limitných koncentrácií posudzovaných parametrov znečistenia.

Ďalej skúsenosti zo skúšobnej prevádzky potvrdili potrebu bezod-
kladného realizovania rekonštrukcie celej linky spracovania kalov 
a využívania bioplynu a odhalili skryté chyby na inštalácii strojných 

zaradení biologickej linky, ktoré boli počas skúšobnej prevádzky 
odstránené.

Po ukončení skúšobnej prevádzky by bolo efektívne realizovať na 
ČOV optimalizáciu riadenia biologických procesov nitrifikácie, deni-
trifikácie a odstraňovania fosforu. Tieto zásahy by mali zlepšiť fle-
xibilnosť a technicko-ekonomickú odozvu automatických zariadení 
na zmeny kvality pritekajúcich odpadových vôd, čím by sa dosiahla 
vyššia stabilita kvality vyčistených vôd a ekonomická efektívnosť 
spotreby elektrickej energie, a účinných chemických látok.

Po rekonštrukcii kalového a plynového hospodárstva sa ČOV 
Trnava môže stať jednou z najmodernejších komunálnych čistiarní 
na Slovensku, nielen použitím moderných technológií v prevádzke, 
ale aj spôsobom riadenia ČOV (možnosť riadenia procesu z velína 
v Piešťanoch). Veríme, že niekoľkoročné úsilie projektantov, stavbá-
rov, dodávateľov a prevádzkovateľa povedie k dosahovaniu stabilne 
nízkych odtokových koncentrácií parametrov organického znečistenia, 
Nc a Pc, čo prispeje k zvýšenej ochrane pôdy a vody v celom odkana-
lizovanom trnavskom regióne.
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Presented contribution deals with reconstruction and start-up of 
WWTP Trnava (210 000 PE). Technological line of biological stage 
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of WWTP was completely reconstructed during years 2006–2008. 
Result of reconstruction is a state-of-the-art technology for nitrogen 
and phosphorus removal. The history of WWTP Trnava, the develo-
pment and results from reconstruction, start-up and test operation 
are also presented in the contribution.

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

Propojení digitálního 
povodňového plánu města 
Beroun s automatickým 
vyrozumívacím systémem
Tomáš Hejduk, Jan Marek, Petra Stančíková

Klíčová slova
povodňový plán vlastníka nemovitosti – povodeň – dPP – automatický 
vyrozumívací systém

Souhrn
Příspěvek seznamuje s propojením digitálního povodňového plá-

nu města Beroun s automatickým vyrozumívacím systémem. Toto 
propojení vytváří účinný nástroj v oblasti prevence před povodněmi 
a pro zmírňování dopadů povodně. Základem Povodňového plánu 
města Beroun jsou Povodňové plány vlastníků nemovitostí. Město 
Beroun zakoupilo v roce 2004 automatický vyrozumívací systém 
pro vyrozumívání při povodňových situacích. V roce 2005 byla pro 
datovou správu ohrožených nemovitostí městem Beroun pořízena 
databázová aplikace AKIS, ve které jsou veškeré údaje poskytnuté 
zpracovatelem podkladů přehledně spravovány. Celá aplikace AKIS 
je koncipována tak, aby byla v plné součinnosti s automatickým 
vyrozumívacím systémem. Popsán je vývoj tvorby databáze AKIS 
a její naplňování. Je uvedeno využití propojení aplikace AKIS 
s mapovou nadstavbou, která poskytuje vizuální představu o úspěš-
nosti varování před povodněmi.

u

Úvod
Problematika povodní se stává stále aktuálnějším tématem s ohle-

dem na zkušenosti z posledních let – povodně 1997 Morava, povodně 
2002 a 2006 Čechy, přívalové povodně na Novojičínsku a Jesenicku 
2009 či přívalové povodně v severních Čechách 2010. Z tohoto důvo-
du je věnována velká pozornost opatřením k ochraně před povodněmi, 
která mají takové situace předvídat, eliminovat jejich potenciál a orga-
nizačně je zvládat. Dle hlediska opatření k ochraně před povodněmi 
rozeznáváme preventivní opatření, opatření při nebezpečí povodně 
či v době povodně a opatření po povodni. Z pohledu ochrany životů 
a zmírnění škod na majetku občanů zaujímají výsadní postavení 
opatření preventivní, mezi která spadají činnosti, jako jsou povod-
ňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, 
organizační a technická příprava povodňové ochrany, ale především 
zpracování povodňových plánů.

Význam zpracování povodňových plánů a jejich 
zakotvení v legislativě

Povodňové plány představují základní dokumenty, které obsahují 
údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi konkrétního 
územního celku, obce či objektu, pro které jsou zpracovány. V povod-
ňových plánech jsou uvedeny jmenné seznamy, adresy a způsob 
spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé 
účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlíd-
kové služby. Obsahují také zpravidla mapy nebo plány, na kterých 
jsou zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa 
soustředění, hlásné profily a informační místa. Obsah povodňových 
plánů se tak dělí na část věcnou, část organizační a část grafickou.

Dle územních celků se povodňové plány dělí na:
a) povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž 

územních obvodech může dojít k povodni,
b) povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 

které zpracovávají obce s rozšířenou působností,

c) povodňové plány správních obvodů krajů, které zpracovávají pří-
slušné orgány krajů v přenesené působnosti ve spolupráci se správci 
povodí,

d) Povodňový plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo 
životního prostředí.
Pro nemovitosti ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavo-

vém území nebo zhoršují průběh povodně, zpracovávají povodňové 
plány jejich vlastníci, popřípadě uživatelé. Rozsah území ohroženého 
povodní je stanoven v povodňovém plánu. U povodňových plánů 
územních celků zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost 
zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují. 
U ostatních povodňových plánů zpracovatelé prověřují jejich aktuál-
nost při podstatné změně podmínek. Pokud z přezkoumání vyplyne 
potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpra-
covatelé neprodleně.

Věcnou a grafickou část povodňového plánu územních celků 
a jeho změny zpracovatelé předkládají nadřízenému povodňovému 
orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem povodňového 
orgánu vyššího stupně. U povodňových plánů pozemků a staveb 
potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Potvrzením souladu se stává 
věcná a grafická část povodňového plánu závaznou. Organizační část 
povodňového plánu zpracovatelé průběžně aktualizují a poskytují 
ji k využití povodňovým orgánům a ostatním účastníkům ochrany 
před povodněmi.

Ochrana obyvatelstva před povodněmi v Berouně
Základem nově zpracovaného Povodňového plánu města Beroun 

se staly Povodňové plány vlastníků nemovitostí, jejichž nemovitosti 
leží v oblasti ohrožené povodní. Oblast ohrožení byla vymezena pod-
le největší známé povodně z roku 1872 a nachází se v ní cca 1 550 
ohrožených objektů. Pro splnění zákonné povinnosti zpracovat povod-
ňový plán nabízí město Beroun vlastníkům ohrožených nemovitostí 
pomoc tím, že jim poskytuje jednotný formulář s názvem Podklady pro 
zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti, které obsahují 
všechny podstatné náležitosti povodňového plánu. Od roku 2001 
až doposud odevzdali na Městský úřad Beroun vlastníci a uživatelé 
nemovitostí ležících v oblasti ohrožené povodní na 555 vyplněných 
formulářů v Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka 
nemovitosti. Následně po vyhodnocení možnosti zabezpečení pří-
padné věcné či osobní pomoci a zhodnocení požadavků na evakuaci 
bude potvrzen soulad dodaných podkladů s Povodňovým plánem 
města Beroun. Potvrzením souladu se z podkladů stane dokument 
– Povodňový plán vlastníka nemovitosti, který bude závazný. Tento 
plán bude vytištěn, opatřen razítkem o potvrzení souladu a vlastní-
kům následně doručen.

V roce 2005 byla pro datovou správu ohrožených nemovitostí měs-
tem Beroun pořízena databázová aplikace AKIS, ve které jsou veškeré 
údaje poskytnuté zpracovatelem podkladů přehledně spravovány. 
Tato aplikace umožňuje rovněž propojení s geografickým informač-
ním systémem (GIS). Pomocí propojení s GIS dochází k napojení 
jednotlivých ohrožených nemovitostí na mapové podklady Digitál-
ního povodňového plánu (dále dPP) města Beroun, což poskytuje 
důležitou geografickou informaci o umístění konkrétních nemovitostí 
v záplavovém území. Od data pořízení až po současnost probíhá 
odlaďování a zdokonalování funkčnosti aplikace AKIS. V návaznosti 
na získané zkušenosti z odzkušování a potřeby ze strany Městského 
úřadu Beroun vznikla současná podoba aplikace AKIS. Celá aplikace 
AKIS je koncipována tak, aby byla v plné součinnosti s automatickým 
vyrozumívacím systémem (AVS), který byl pořízen v roce 2004.

Aplikace AKIS
Aplikace AKIS představuje součást dPP města Beroun. Zatímco dPP 

města plní celou řadu funkcí a poskytuje informace mnoha uživatelům 
při povodních i mimo ně, jeho součást v podobě aplikace AKIS je 
určena výhradně pro práci povodňové komise. Shromážděné a aktu-
alizované údaje o ohrožených objektech jsou využívány především 
pro vyrozumívání obyvatel při povodni. 

V aplikaci AKIS jsou na základě posledních úprav vedeny tři 
samostatné databáze s údaji o osobách. Jedná se o databázi zpraco-
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Obr. 1. Formulář aplikace AKIS – ohrožené osoby

Obr. 2. Základní uživatelský formulář nemovitost

Obr. 3. Formulář aplikace AKIS – evakuace a zabezpečení

Obr. 4. 
Parametry vyrozumění

vatelů podkladů povodňového plánu vlastníka nemovitosti, databázi 
kontaktních osob a databázi ohrožených osob. 

V databázi zpracovatelů podkladů jsou evidovány údaje o jednot-
livých zpracovatelích podkladů povodňových plánů vlastníka nemo-
vitosti pro případnou komunikaci. Správa kontaktů o jednotlivých 
zpracovatelích podkladů povodňových plánů vlastníků nemovitostí 
je vedena především ve vazbě na nutnost předkládání aktualizací 
odevzdaných dat. V databázi kontaktních osob jsou vedeny informace 
o osobách, které budou v případě povodňového nebezpečí vyrozumí-
vány. Udržovány jsou informace týkající se především telefonního 
spojení na kontaktní osoby, které je nutné v důsledku možného 
vyrozumívání za povodňových událostí vést stále aktuální. Rovněž 
jsou vedeny v databázi kontaktních osob údaje o kontaktní adrese 
a z důvodu jednoznačné identifikace kontaktní osoby i rok naroze-
ní. V databázi ohrožených osob (obr. 1) jsou shromažďovány údaje 
o osobách, které v ohrožené nemovitosti bydlí, a dané údaje slouží 
především pro vedení evidence při případné evakuaci.

Pomocí těchto základních databází je naplňován hlavní uživatel-
ský formulář Nemovitost (obr. 2), do kterého jsou daná data z těchto 
tří databází provázána. Hlavní uživatelský 
formulář je rovněž doplněn o data z dílčích 
databází. V dílčích databázích jsou spravo-
vány údaje například o umístění hlavních 
uzávěrů, požadavcích na evakuaci, osobní či 
věcnou pomoc (obr. 3). Pro každou nemovitost 
vedenou v databázi jsou vedeny informace 
sloužící k jednoznačné identifikaci dané 
nemovitosti. Těmito údaji jsou především 
ulice, číslo popisné (číslo evidenční) či číslo 
bytu. Možné je rovněž vést v evidenci popis 
konkrétní nemovitosti, včetně volby druhu 
nemovitosti (byt, rodinný dům, chata), což 
je důležité především při specifickém uspo-
řádání nemovitosti. Kromě daných informací 
je možné shromažďovat data o terénu v blíz-
kosti nemovitosti, zadávat fotodokumentaci 
či sledovat průběh či historii provedených 
vyrozumění pro ohroženou nemovitost.

AKIS není databázový systém pro pouhou 
správu dat, nýbrž umožňuje i aplikační funkce 
v podobě generování protokolů o provedených vyrozuměních, vytvá-
ření sestav pro vyrozumívání na základě tvorby přednastavených filtrů 
za použití syntaxových podmínek (filtrace jednotlivých ulic, skupin 
ulic, konkrétních nemovitostí aj.) a především je zde možné exportovat 
povodňové plány vlastníka nemovitosti pro jednotlivé nemovitosti. 
Povodňové plány vlastníka nemovitostí jsou automaticky generovány 
z prostředí aplikace AKIS na základě odevzdaných údajů prostřednic-
tvím sběrného formuláře. Údaje ze sběrného formuláře jsou v apli-
kaci AKIS transformovány do konkrétní podoby povodňového plánu 
vlastníka nemovitosti. Rozšířeny jsou o grafickou část s geografickým 
umístěním předmětné nemovitosti v katastrální mapě v měřítku 
1 : 1 000, získané z mapové nadstavby WebMap.

Automatický vyrozumívací systém 
Automatický vyrozumívací systém je zařízení určené pro co nej-

rychlejší odevzdání důležité informace velkému počtu lidí prostřed-
nictvím veřejné telefonní sítě a mobilní sítě. Při nebezpečí povodně se 
využívá pro vyrozumívání povodňových orgánů podle povodňového 
plánu a pomocí databáze AKIS také pro vyrozumívání nemovitostí 
ohrožených povodní v městě Beroun, pro které jejich vlastník či uživa-
tel zpracoval podklady pro povodňový plán vlastníka nemovitosti 
a údaje z takto vytvořených podkladů jsou vedeny v databázi AKIS.

Hlavní přednosti AVS:
• rychlý přenos hlasových informací současně několika osobám,
• rychlý přenos SMS zpráv několika osobám,
• záznam o proběhlém vyrozumění v podobě podrobného protokolu 

o vyrozumění,
• potvrzení přijetí informace zvukovým záznamem nebo kódem 

(zpětná vazba),
• archivace zanechaných hlasových odkazů v počítači.

AVS umožňuje vyrozumívat s typem události hlasem, hlasem 
a SMS, pouze SMS či hlasem a v případě neúspěchu SMS (obr. 4). Prv-
ní typ představuje případ, který je používán při většině prováděných 
vyrozumění, ať se již jedná o zkušební vyrozumění či o vyrozumění 
při skutečných povodňových situacích. Druhý typ události hlas + 
SMS je kombinace dvou způsobů vyrozumění. Zahrnuje v sobě vyro-
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zumění pomocí hlasového oznamu a v podobě 
zaslání SMS. Tento způsob nachází uplatnění 
při nutnosti zprostředkování dodatečných 
informacích ke vzniklé situaci, jako jsou 
například upřesnění evakuačních míst a 
předpokládané časy kulminací, které nemusí 
být během hovoru přesně zaznamenány. Při 
vyrozumění pomocí samotné SMS dochází 
ke ztrátě zpětného potvrzení, kdy není možné 
doručení SMS nikterak potvrdit, a z tohoto 
důvodu není v praxi ve velké míře používáno. 
Posledním typem události je varianta hlasem 
a v případě neúspěchu SMS. Volba daného 
typu události představuje způsob, při němž, 
je-li systém neúspěšný při obvolávání konkrét-
ní kontaktní osoby, zasílá dané osobě alespoň 
SMS, kde jsou uvedeny nejdůležitější infor-
mace o možném povodňovém nebezpečí.

Rovněž volby potvrzení jsou variabilní. 
Mimo typ SMS je možné volit mezi potvr-
zením hlasem, potvrzení kódem či volit 
variantu, kdy není potvrzení příjmu hovoru 
vyžadováno.

Při potvrzení hlasem je za potvrzení brán 
hlasový záznam, který na požádání volaná osoba zanechá. Ve vět-
šině případů je vyžadováno zanechání oznamu v podobě vyslovení 
vlastního jména a příjmení. Tato varianta oznamu, kdy je zanecháno 
jméno a příjmení, navíc následně slouží i při vyhodnocení vyrozumě-
ní obsluhou systému, kdy je možné zpětně porovnávat zaznamenané 
jméno a příjmení v protokolech s údaji o obvolávané osobě. V praxi 
se využívá pouze tato varianta potvrzování.

Při potvrzení hovoru kódem je volaný účastník vyzván k zmáčknutí 
libovolné číslice svého telefonu, čímž je následně daná osoba klasi-
fikována jako vyrozuměná. V důsledku prováděných zkoušek bylo 
zjištěno, že při volbě potvrzení hlasem docházelo ke zkreslení vyhod-
nocení proběhlého vyrozumění. Jednalo se o situace, kdy docházelo 
k vyrozumění dané osoby pomocí nahrání hlášky o nedostupnosti 
volaného či jiné systémové hlášky operátorů. 

Na základě těchto zjištění jsou v současné době používány dvě mož-
nosti potvrzení o přijetí zprávy kódem. Jedná se o potvrzení hlasem, 
které ovšem na základě výše uvedených zjištění představuje potvrzení 
kódem, kdy je volaná osoba vyzvána, aby přijetí zprávy potvrdila stis-
kem libovolné číslice na svém telefonu (zkouška na hlas) s následnou 
nutností zanechat pro úspěšné potvrzení i své jméno a příjmení.

Druhým případem je obecná varianta potvrzení pomocí kódu, kdy 
je volaná osoba vyzvána, aby přijetí zprávy potvrdila stiskem libo-
volného tlačítka na svém telefonu, kdy již ovšem nedochází k výzvě 
o zanechání svého jména a příjmení. Systém samozřejmě rovněž 
umožňuje i nadále volbu, kdy potvrzení není vyžadováno.

Možné je volit i další parametry vyrozumění, mezi které patří čas 
vyzvánění, počet opakování volání, intervaly mezi voláními jedné 
osobě atd.

Průběh vyrozumění je možné sledovat v dialogovém okně o pro-
bíhajícím vyrozumění a následně lze jeho průběh kontrolovat v pro-

tokolech AVS, kde jsou vedeny jednotlivé 
kroky, které nastaly v průběhu vyrozumění. 
Dané protokoly umožňují také zvukovou 
kontrolu zanechaných potvrzení pro přímé 
obvolání kontaktní osoby při zjištění vzniklé 
chyby.

V minulosti bylo možné zanechat pro jednu 
kontaktní osobu tři telefonní kontakty. Jednalo 
se o telefonní kontakty: mobil, pevná linka 
domů a telefon do zaměstnání. V důsledku 
neaktuálnosti některých kontaktů, především 
telefonů do zaměstnání, byla možnost zane-
chání telefonních kontaktů redukována na 
dva: mobil a pevnou linku domů. Dané opatře-
ní se pozitivně promítlo i do zkrácení celkové 
doby vyrozumívání, kdy systém již nemusel 
obvolávat neplatná telefonní čísla.

Propojení aplikace AKIS a AVS
Komunikace mezi databázovou základnou 

aplikace AKIS a vyrozumívacím systémem 
AVS je uskutečňována na základě výměnného 
formátu .txt. Z aplikace AKIS je generován 
výstupní soubor, který obsahuje sestavu kon-
taktních osob, které mají být vyrozumívány. 
V exportovaném .txt souboru jsou rovněž 
uvedeny nastavené parametry pro vyrozu-

Obr. 5. Mapová aplikace Webmap

Obr. 6. Tvorba přednastavených filtrů z mapy – průnik Q100

Obr. 7. Zobrazení provedeného vyrozumění
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mění a zvolené hlasové a SMS zprávy, které mají do vyrozumění 
vstupovat.

Po uskutečněném vyrozumění jsou zpětně načteny .txt soubory 
o průběhu vyrozumění z AVS do aplikace AKIS, kde jsou uspořádány 
do výstupních protokolů o vyrozumění a propojeny do mapové apli-
kace WebMap, kde je graficky znázorněno provedené vyrozumění.

Mapová nadstavba WebMap
Propojení aplikace AKIS s mapovou nadstavbou WebMap (obr. 5), 

která je součástí dPP města Beroun, přináší mnoho výhod pro obsluhu 
systému. Základní mapovou vrstvu představují stanovená záplavová 
území pro průtoky Q1, Q5, Q20, Q50, Q100,, které byly převzaty z 2D 
Povodňového modelu Beroun. Velkého významu nabývá vrstva orto-
fotomapy, která je jednou ze základních podkladových map aplikace 
společně s plánem města. Do prostředí mapové nadstavby je možné 
zařadit libovolné vrstvy, které mohou být použity při obsluze. Jedná 
se především o vrstvu územního plánu, která slouží jako základní 
přehledová vrstva využití území v záplavové oblasti. Vhodné je rov-
něž začlenění technických map v podobě vrstev vedení elektrického 
napětí, kanalizací a jiných inženýrských sítí, poněvadž je nutné mít 
přehled o veškerých potenciálních nebezpečích, která mohou při 
povodních nastat.

Město Beroun s ohledem na rychlost ohrožení přicházejícího z povodí 
Litavky si nechalo dodatečně na základě zpracovaného 2D modelu dopo-
čítat scénáře pro kombinaci povodňových situací spolupůsobení Litavky 
a Berounky, které vychází zejména z ohrožení z Litavky (propagace 
Berounky Litavkou). Získané výsledky průtokových událostí v kombinaci 
Litavka Q1872 – Berounka Q1, Litavka Q 1872 – Berounka Q50, aj., slouží 
nejen pro obsluhu systému v podobě poskytnutí geografické informace 
o záplavovém území, ale především pro výběr přednastavených filtrů, 
neboli k vytvoření seznamu nemovitostí nacházejících se v záplavové 
oblasti konkrétní N-leté vody (obr. 6). Tyto filtry budou následně použity 
při vytvoření jednotlivých scénářů pro vyrozumívání. 

Zároveň slouží k aplikaci postupného vyrozumívání od oblastí nej-
dříve zasažených povodní po oblasti, které budou zasaženy povodní 
až při samotné kulminaci povodňové vlny. Pro tento účel je vytvořena 
funkce na odčítání přednastavených filtrů z mapy, aby nedocházelo 
k duplicitnímu vyrozumívání ohrožených nemovitostí. V tomto 
případě by mohlo dojít k dvojímu vyrozumění ohrožené nemovitosti 
nacházející se v záplavové zóně pro Q50 a následně případně i pro Q100. 
Z tohoto důvodu je používána funkce pro odečtení filtrů, za vzniku 
přednastavených filtrů, které jsou následně používány v chronologii 
vyrozumívání v podobě Q20, Q50 – Q20, Q100 – Q50, Q1872 – Q100.

Pomocí mapové aplikace, na kterou jsou napojeny jednotlivé 
nemovitosti z aplikace AKIS, které disponují zpracovanými pod-
klady povodňového plánu vlastníka nemovitosti, je možné rovněž 
sledovat aktuální průběh vyrozumění již v jeho samotném průběhu. 
Jednotlivé nemovitosti jsou graficky vyobrazeny dle úspěšného či 
neúspěšného vyrozumění se zobrazeným datem a časem, kdy byla či 
nebyla nemovitost vyrozuměna (obr. 7). Vizuální vyobrazení pomocí 
červeného telefonu (nemovitost nevyrozuměna) a zeleného telefonu 
(nemovitost vyrozuměna) poskytuje důležitou informaci o tom, kam 
případně poslat s dodatečnou informací hlídku městské policie. Pro 
tento účel jsou využívány rovněž protokoly vyrozumění z mapy, kde 
jsou k dispozici statistiky z provedeného vyrozumění, včetně tabulek 
o nevyrozuměných nemovitostech s uvedenou adresou.

V prostředí WebMap je možné také vytvářet výstupní sestavy 
ohrožených nemovitostí dle jednotlivých výběrů. Jedná se především 
o výběry na základě umístění nemovitosti, kdy je možné vytvořit 
seznamy vyrozuměných a nevyrozuměných nemovitostí, seznamy 
dle druhů nemovitostí (byt, rodinný dům, garáž, chata), sezna-
my ohrožených osob v jednotlivých ulicích, sumarizační tabulky 
požadavků na pomoc či evakuaci atd.

Aktualizace povodňových plánů vlastníků nemovitostí
Aktualizace povodňových plánů vlastníků nemovitostí (dále PPVN) je 

v současné době prováděna dvěma způsoby. Prvním je možnost vyplnit 
podklady povodňového plánu vlastníka nemovitosti do formuláře v tiš-
těné podobě, který je k dispozici na podatelně Městského úřadu Beroun. 
Druhou variantou je vyplnění údajů do sběrného formuláře v elektro-
nické podobě, který je možné stáhnout na webu města Beroun v sekci 
Ochrana obyvatelstva. Zde je možné rovněž nalézt materiály na správné 
vyplnění sběrného formuláře, vzorově vyplněný formulář i podklady 
týkající se požadavku na odstranění z databáze. Z hlediska provádění 
aktualizací ze strany Městského úřadu Beroun je snaha upřednostňovat 
sběrný formulář v elektronické podobě, který umožňuje automatické 

přenesení dat do prostředí aplikace AKIS, což odstraňuje riziko chyby 
při přepisu telefonních čísel atd.

Obyvatelé jsou o nutnosti aktualizovat své údaje průběžně infor-
mováni prostřednictvím Radničního listu (měsíčníku, který je zdarma 
distribuován do všech domácností v Berouně), kde je k dispozici 
i přiložený formulář pro vyplnění. Rovněž je využito samotného 
vyrozumívacího systému, kdy je kontaktním osobám již vedeným 
v databázi zaslána informativní zpráva o nutnosti aktualizovat své 
podklady, které nemusí být již aktuální a navíc v důsledku úprav for-
muláře podkladů povodňových plánů vlastníka nemovitosti neodpo-
vídají nové struktuře požadovaných dat pro následné vydání souladu 
s povodňovým plánem města Beroun a transformaci podkladů PPVN 
na samotný povodňový plán vlastníka nemovitosti.

Na základě prováděných zkoušek bylo zjištěno, že roste počet kon-
taktních osob, které nenahlásily změnu svých kontaktů ani změnu 
pobytu. Neaktuálnost kontaktů, které již nejsou uživateli používány, 
navíc výrazně snižuje výkonnost systému a prodlužuje celkovou dobu 
vyrozumívání (každé osobě volá systém 3x, než přejde na další). Tento 
stav společně s výraznými změnami obsahu formuláře představují 
hlavní důvody, proč je potřeba provést aktualizaci podkladů.

Závěr
Pro zajištění správnosti chodu a funkčnosti celého systému vyro-

zumívání je prováděna každý první čtvrtek v měsíci pravidelná 
zkouška systému. Pro zkoušku jsou postupně vybírány jednotlivé 
ulice a lokality tak, aby minimálně jedenkrát v roce měli zástupci 
všech ohrožených nemovitostí možnost seznámit se se systémem 
vyrozumívání a osobně si ověřit jak funguje.

Převážná část občanů, jejichž nemovitosti leží v oblasti ohrožené 
povodněmi, obdržela cvičné zprávy, a prakticky se tak na odzkoušení 
systému podílela. Na základě vyhodnocení všech provedených zkou-
šek byla vytvořena konečná podoba jednotné datové struktury. Pro tuto 
datovou strukturu, a zejména s ohledem na možné změny kontaktních 
osob a jejich telefonních čísel, byl vytvořen nový formulář podkladů, 
jak pro tištěnou, tak pro elektronickou podobu.

K úplnému dokončení realizované vize propojení dPP města pro-
střednictvím databáze PPVN s automatickým vyrozumívacím systé-
mem zbývá dodat aktualizované podklady podle poslední podoby 
nové datové struktury. Tyto aktualizace překlopit do databáze AKIS 
a sumarizovat požadavky na pomoc. Vyhodnotit adekvátnost požado-
vané pomoci, tak aby odpovídala kapacitním možnostem města. Po 
vyhodnocení možnosti zabezpečení požadované pomoci potvrdit 
soulad dodaných podkladů s Povodňovým plánem města Beroun. 
Potvrzením souladu se z podkladů stane dokument – Povodňový plán 
vlastníka nemovitosti, který je závazný. Tento plán bude vytištěn, opat-
řen razítkem o potvrzení souladu a vlastníkům následně doručen.
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Linking digital flood plan for the city of Beroun with automatic 
notification system (Hejduk, T.; Marek, J.; Stančíková, P.)

Key words
flood warning – dpp – automatic notification system – realty owner’s 
flood plan

This paper was focused on the interconnection between flood plan 
and the automatic notification system of Beroun town. This intercon-
nection acts as effective tool for flood prevention and flood damage 
mitigation. The municipal flood plan is based on landowner’s plans. 
In 2004, Beroun municipality purchased  an automatic notification 

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

flood system and in 2005 was purchased the AKIS database applica-
tion which maintains all data in system. The AKIS application was 
designed for excellent interconnection with the automatic notifica-
tion system. The development and filling of AKIS was described in 
the paper as well as its link with the map extension which gives 
visual idea about flood warning effectivity.

Názor České společnosti krajinných 
inženýrů na integraci Zemědělské 
vodohospodářské správy do státních 
podniků Povodí a státního podniku 
Lesy ČR

Výbor České společnosti krajinných inženýrů projednával dne 
22. 9. 2010 otázku integrace Zemědělské vodohospodářské správy do 
státních podniků Povodí a státního podniku Lesy ČR. Tímto vyjádře-
ním vyslovujeme názor na transformaci této instituce.

Nejdříve však dovolte v krátkosti představit naši společnost – Čes-
kou společnost krajinných inženýrů, která byla založena v roce 
1998 jako jedna z prvních odborných společností Českého svazu 
stavebních inženýrů. Její snahou je pozvednout na profesní úroveň 
veškerou činnost v biologickém, vodohospodářském, ekologickém, 
technickém a hospodářském zvelebování půdy, krajiny a životního 
prostředí ve všech oblastech činnosti. Spolupracujeme se státní 
správou, samosprávou a širší odbornou veřejností při řešení složitých 
problémů z oblasti tvorby, plánování a ochrany krajiny. Společnost 
sdružuje odborníky z oblasti vodního hospodářství, tvorby, plánování 
a ochrany krajiny, kteří pracují v oblasti oborového školství, projekce, 
realizace, státní správy a výzkumu.

Jsme si vědomi, že nám nepřísluší být oponenty stávajícího institucio-
nálního uspořádání správy vodních toků v České republice, naše obavy 
směřují k prosazované transformaci správy drobných vodních toků, 
které má v současné době ve správě Zemědělská vodohospodářská sprá-
va, a která je nástupcem Státní meliorační správy a působí tak v oboru 
vodního hospodářství a především v oboru „malé“ vody již několik 
desítek let. Veřejnost vnímá tuto organizaci především jako největšího 
správce drobných vodních toků zemědělského charakteru, správce 
hlavních odvodňovacích zařízení, ale i jako instituci, která se podílí 
na řešení protipovodňových opatření či opatření k zlepšení a obnově 
přirozeného vodního režimu krajiny a ekologické stability území. 

Význam drobných vodních toků, které jsou základním stavebním 
prvkem naší hydrografické sítě, není stále obecně doceněn a přitom 
poměry v povodí drobných vodních toků jsou rozhodující pro nárůst 
či pokles kvantity vod stejně jako pro vývoj jejich kvality. Způsob 
využití povodí těchto vodních toků má zásadní vliv na vyrovnanost 
odtoku, hydrologickou bilanci, vývoj povodňových situací, splaveni-
nový režim, míru protierozní stability území apod. 

Zemědělská vodohospodářská správa se dlouhodobě zabývá reali-
zací tzv. krajinotvorných programů, podporovaných fondy MŽP ČR 
a MZe ČR a nyní Operačním programem životní prostředí. Vzhledem 
k tomu, že odtokové procesy i kvalita vody závisí na stavu povodí, je 
nutno v realizaci revitalizačních opatření, financovaných z těchto 
programů, pokračovat. Významná je i činnost této organizace v pro-
tipovodňové ochraně intravilánů obcí, kde povodňové škody vznikají 
zejména jako důsledek bleskových povodní. Důležitá je i činnost 
ZVHS v rámci údržby stávajících staveb. 

Drobné vodní toky v zemědělské, ale i lesní krajině, mají svá 
specifika. Z hlediska funkce, v porovnání s toky vodohospodářsky 
významnými, je do určité míry potlačen důraz na jejich přímé hospo-
dářské využití, naopak mimořádný význam mají funkce hydrologické, 
ekologické a krajinotvorné. Význam tedy spočívá především v oblasti 
zajišťování funkcí obecně prospěšných, je určován naplňováním 
veřejného zájmu.

Drobné vodní toky jsou a budou vodohospodářskou oblastí nezis-
kovou, uplatnění ekonomických příjmových principů je nereálné. 
Souhlasíme s tím, že je péče o drobné vodní toky v naší republice 

trvale podfinancovaná, nedomníváme se však, že řešením je zrušení 
instituce spravující drobné vodní toky a integrace správy těchto toků 
do státních podniků Povodí či státního podniku Lesy ČR. Pokud by 
přešly drobné toky a nádrže pod správu podniků Povodí a tam nebyl 
vytvořen oddělený finanční fond na údržbu, provoz a případně 
i výstavbu dalších zařízení, obáváme se, že podniky Povodí budou 
i z historických důvodů preferovat rozdělení finančních prostředků 
dle významnosti spravovaných vodních toků a vodních děl.

Podle našeho názoru může transformace Zemědělské vodohospo-
dářské správy omezit činnosti, které jsou v rozhodující míře výkony 
veřejně prospěšnými, neziskovými, službami za majetky státu a zájmy 
resortu v oblastech vodního hospodářství v dílčích povodích zeměděl-
sky využívané krajiny, její ochrany, tvorby a ekologické stability. 

Velice závažnou otázkou je i zachování archivních materiálů, které 
jsou uloženy na jednotlivých pracovištích Zemědělské vodohospo-
dářské správy. Pokud by došlo k případné likvidaci těchto materiálů, 
nebo i ztrátě některých dokumentů, bude velice obtížné v budoucnosti 
provádět rekonstrukce či opravy odvodňovacích zařízení zabudova-
ných v zemi.

Naše společnost má velice dobré kontakty s obdobnou organizací 
na Slovensku – Únií krajinných inženierov Slovenska (ÚKIS) a dále 
se neformálně setkáváme s kolegy ze Slovenské technické univerzity 
v Bratislavě a Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře. Často 
jsme s nimi diskutovali problém Slovenské republiky, kde po rozdě-
lení republiky byla zrušena meliorační správa a teprve v roce 2003 
byl vytvořen státní podnik Hydromeliorácie, která se správou této 
části vodního hospodářství zabývá. Pokud je nám známo, existují 
v některých zemích Evropské unie (Nizozemí, Itálie, Rakousko aj.) 
odborné správy, které metodicky a s kontrolní pravomocí řídí sdružení 
vlastníků pobřežních nemovitostí. To je zřejmě obecný trend zemí EU, 
kterému bychom se měli přizpůsobit.

Z uvedených důvodů se domníváme, že zrušení ZVHS by rozhodně 
nebylo šťastným krokem a jsme připraveni ke zvýšení efektivity její 
činnosti, která je nesporně nutná, přispět svými odbornými silami.

Jménem výboru ČSKI:
doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

předseda společnosti 

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. prosince 2010. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Mokřady a klimatická změna
Češkovice u Blanska 2.–5. února 2011

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Mokřady a klimatická změna, jejímž cílem je výměna pozitivních i negativních 
zkušeností získaných při ochraně, obnově a managementu různých typů mokřadních ekosystémů na území České republiky 
a Slovenské republiky.

Bližší informace ke konferenci naleznete 
na www.mokrady2011.cz

Mediálním partnerem konference  
je časopis Vodní hospodářství

Konference ke 40. výročí sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam 
především jako biotopy vodního ptactva

Program konference zahrnuje 10 hlavních tématických okru-
hů, prostor bude věnován i diskusím a výměně názorů. Na 
základě nejnovějších poznatků výzkumu, výsledků monitorin-
gu a praktických zkušeností se na konferenci pokusíme najít 
mj. i odpovědi na následující otázky: Jsou současné změny 
mokřadů v krajině nevratné? Do jaké míry ovlivnila likvidace 
mokřadů retenční schopnost krajiny a koloběh živin? Jaké jsou 
možnosti obnovy mokřadů ve volné krajině? Do jaké míry 

vede obnova mokřadů ke zlepšení ekologických funkcí kra-
jiny? Může mít úbytek mokřadů vliv na klimatickou změnu? 
Může návrat mokřadů do krajiny zmírnit klimatickou změnu? 

Konferenci pořádá Český ramsarský výbor, poradní orgán 
Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, 
a Expertní skupina Českého ramsarského výboru za finanční 
podpory Ministerstva životního prostředí ČR. 
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Jan Stráský: 
Přehrady Čech, Moravy a Slezska – 
průvodce

Po pěti letech vydalo liberec-
ké nakladatelství KNIHY 555 
další knihu, která je věnována 
vodním dílům na území České 
republiky. Turistický průvodce 
po přehradách Čech, Moravy 
a Slezska vlastně navazuje na 
úspěšnou výpravnou publikaci 
Přehrady Čech, Moravy a Slez-
ska (2005) od prof. Vojtěcha 
Broži a kolektivu.  Tato kniha 
měla a stále má mimo velkého 
množství odborných informa-
cí, ještě jeden nepředpokláda-
ný přínos; veřejnost se začala 
zajímat mnohem intenzivně-
ji o přehrady, navštěvuje je 
a staly se také vyhledávaným 
cílem turistů. Nakladatelství 
se proto rozhodlo oslovit s námětem vydání průvodce mapujícího 
naše přehrady PhDr. Jana Stráského, CSc., předsedu Klubu českých 
turistů. Garantem odborné vodohospodářské části se stal Ing. Petr Vít 
z Povodí Ohře, s.p.

Průvodce přibližuje nejvýznamnější vodní díla České republiky 
včetně několika starých rybníků. Tato jsou uspořádána do 14 samo-
správných krajů. Čtenáři se dozvědí nejen o výstavbě a technických 
zajímavostech hrází či dalších objektů, ale především o turistických 
pozoruhodnostech v blízkém i vzdálenějším okolí vodních ploch, 
k nimž je zavede 101 výletů pro pěší, cyklisty i mototuristy. Průvod-
ce je vybaven piktogramy, označujícími kromě možností ubytování 
a stravování také nejrůznější sportovní a rekreační činností, které 
je na přehradách možné provozovat: atrakce (skluzavky, hřiště…), 
rybaření, surfing, jachting, vodní čluny, vodní lyžování, vyhlídkové 
lodě, potápění, možnost prohlídky hráze a také označení nádrže s pit-
nou vodou, nebo jedná-li se o nádrž chovnou. Tyto informace uvítají 
zvláště návštěvníci, kteří chtějí v lokalitě trávit delší čas. 

Bohatý fotografický materiál, zobrazující turistická zastavení, dopl-
ňují často neznámé, historické snímky z období budování přehrady. 
Pro rychlou orientaci poslouží přehledné mapky a u každého výletu je 
uvedeno také číslo mapy KČT, kterou je vhodné se k výletům vybavit.
Vázaná celobarevná publikace,  
formát 148 x 210 mm, 208 stran. Vyšla v září 2010. Cena 365 Kč. 
Objednávky: info@knihy555.cz,  
tel. 485 148 380, 777 797 875 – Šárka Čiková, www.knihy555.cz.

Poznámka redakce: Vydavatel poskytl redakci jeden výtisk k obdarová-
ní někoho ze čtenářů s tím, že nám dal volnou ruku, jak takového čtenáře 
určit. Dlouho jsem o tom uvažoval. Nakonec mě inspiroval seminář, který 
se nedávno uskutečnil v Drážďanech na téma Labe v roce 2030. Zazněly 
tam představy z celého spektra od výrazně technokratických až po silně 
environmentální. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé znát představy 
našich čtenářů. Rozhodl jsem se proto, že přikoupím ještě jeden výtisk ze 
svého a Průvodce dostanou dva čtenáři, kteří napíší esej na téma Vodní 
toky v roce 2030 v rozsahu cca dou normostran. Nejzdařilejší eseje 
vybere redakční rada časopisu a následně budou i otištěny v časopise. 
Příspěvky posílejte do konce listopadu na stransky@vodnihospodarstvi.
cz. Knihu výherci dostanou pod stromeček do Vánoc. 

Stránský

POZVÁNKA na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

9. ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ STAVBY – 
MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA

Partneri:

STU v Bratislave, Stavebná fakulta
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Politechnika Rzesowska im. Ignacego
Lukasiewicza
VUT v Brně, Fakulta stavební, ČR
MU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, ČR
Slovenská vodohospodárska spoločnosť,
Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Združenie miest a obcí Slovenska

Hlavný partner:

22.–24. 11. 2010 Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel TOLIAR

Mediálni partneri

v spolupráci 
s organizáciami:

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo zemědelství ČR

Organizátor :
tel./fax: 055/6420 838
e−mail: elsewa@netkosice.sk
www.elsewa.sk

Exkluzívny 
mediálny partner:
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Posouzení stokových 
systémů urbanizovaných 
povodí 
Část V. – Řešení funkčnosti ČOV 
a ovlivnění recipientu
David Stránský, Vladimír Havlík, Ivana Kabelková,  
Tomáš Metelka, Petr Sýkora, Michal Dolejš, Radovan Haloun, 
Aleš Mucha a Karel Pryl

Klíčová slova
Generel odvodnění – čistírna odpadních vod – recipient – emise – imise 
– kombinovaný přístup – klíčové ukazatele

Souhrn
Pátá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných 

povodí se stručně zaměřuje na řešení funkčnosti ČOV a detailně na 
emisní a imisní posouzení vlivů městského odvodnění na recipient. 
Obě úlohy jsou nejprve definovány a poté jsou u nich uvedeny rele-
vantní klíčové ukazatele a jejich cílové hodnoty. Ty jsou určeny buď 
na základě platné legislativy ČR, a pak jsou uváděny jako závazné, 
anebo na základě současného stavu vědomostí, a pak jsou uváděny 
jako doporučené. Úlohy jsou též doplněny o způsob stanovení hod-
not klíčových ukazatelů.

u

Úvod
Tato část popisuje poslední dvě vodohospodářské úlohy obsažené 

v Metodické příručce Posouzení stokových systémů urbanizovaných 
povodí, a to řešení funkčnosti ČOV a řešení ovlivnění recipientů 
městským odvodněním. 

Popis níže uvedených úloh obsahuje uvedení do problému, popis 
základních klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot (jsou-li 
právně závazné), popř. doporučených hodnot (nejsou-li právně závaz-
né). Dále jsou uvedeny, stejně jako v předchozích částech, základní 
metodické postupy při řešení jednotlivých úloh.

Řešení funkčnosti ČOV
Soubor úloh zaměřených na analýzu dlouhodobé funkce ČOV 

včetně nátokových a odtokových parametrů (hydraulických a jakosti 
vody). Technologické řešení ČOV přesahuje hranici metodické pří-
ručky PSSUP.

Popis úlohy
ČOV musí zajistit čištění přitékajícího množství a znečištění 

odpadních vod v současném a výhledovém stavu na úrovni odpo-
vídající platným právním předpisům. Technologické objekty ČOV 
jsou dimenzovány na průměrné hodnoty přiváděného znečištění 
v odpadních vodách vztažené na průměrný denní přítok Q24 [1]. 
Maximální přítok do ČOV na jednotné stokové síti je dán přítokem 
směsi dešťových a odpadních vod po odlehčení za poslední oddělo-
vací komorou před ČOV; přítok do biologické části nemá být u čistíren 
pro více než 5 000 EO větší než hodnota 2 Qd – QB, pokud není odlišně 
dimenzována biologická část včetně dosazovací nádrže [1]. Hydrau-
lické a látkové zatížení ČOV přesahující návrhové hodnoty vede ke 
snížení účinnosti čištění.

Klíčové ukazatele
Funkčnost ČOV charakterizuje jednak srovnání současných 

a výhledových klíčových ukazatelů týkajících se množství, složení 
a znečištění přitékajících odpadních vod s jejich návrhovými hodno-
tami (tab. 1) a jednak míra splnění požadavků na jakost vyčištěných 
odpadních vod (tab. 2). Na odtoku z ČOV musí být dodrženy emisní 
limity stanovené vodoprávním úřadem do výše emisních standardů 
dle [2] s přihlédnutím k nejlepším dostupným technologiím zneškod-
ňování odpadních vod, k imisním standardům a k cílovému stavu 
jakosti vod ve vodním toku. Tento způsob stanovení je označován jako 
sdružený či kombinovaný. Emisní limity jsou stanovovány jako max. 
přípustné koncentrace na odtoku z ČOV nebo jako minimální procento 
úbytku hodnoty daného ukazatele (minimální účinnost čištění). Tyto 
požadavky však nemusí být dodrženy za deště, protože odběry vzorků 

pro kontrolu účinnosti čistírny „by neměly být prováděny za neob-
vyklých situací, při přívalových deštích a povodních“ [2]. Naopak pro 
sestavení vodohospodářské bilance je nutno znát celkový roční odtok 
vody a základních složek znečištění z ČOV.

Způsob vyhodnocení
Aktuální přítoky na ČOV se zjišťují monitoringem (často jsou 

k dispozici data z vlastního monitoringu ČOV), z něhož lze analyzovat 
i jednotlivé složky přítoku (odpadní vody a balastní vody). Přitékající 
a odtékající znečištění se zjišťuje odběrem vzorků na přítoku a odtoku 
ČOV (metodika dle [3]) a chemickým rozborem. Pro výhledový stav 
lze bezdeštný přítok a jeho složky znečištění vypočítat na základě 
směrných údajů (počet připojených obyvatel, charakter a kapacita 
průmyslové výroby). 

Bilanční výpočty množství vody a znečištění přitékajícího a odté-
kajícího z ČOV jsou založeny na kontinuální několikaleté simulaci 
srážko-odtokovým modelem. Pro jakost odtoku z ČOV je v rámci 
těchto výpočtů možné uvažovat předepsanou účinnost čištění za 
sucha a její určité snížení za deště.

Řešení ovlivnění recipientu
Soubor úloh zaměřených na analýzu a optimalizaci ekologického 

stavu vodního toku z pohledu jakosti vody a hydrologického režimu 
především ve vztahu k funkci oddělovacích komor (OK) a výustí 
oddílné dešťové kanalizace.

Následující text se soustředí na situaci za deště. Oddílná dešťová 
kanalizace ovlivňuje především hydrologický režim recipientů, a proto 
se jí týkají stejná kritéria hydraulického zatížení jako OK.

Ochrana recipientu je rozdělena do dvou částí: (i) emisní ochrana 
recipientu a (ii) imisní ochrana recipientu. U obou částí jsou samo-
statně popsány klíčové ukazatele a způsob vyhodnocení. Imisní kri-
téria a metodiky posouzení zatím nejsou v ČR předepsány, přesto jsou 
zde uvedeny, protože jejich zavedení lze v brzké době očekávat i v ČR. 
V současné době jsou testovány zahraničí přístupy jako podklad pro 
budoucí českou metodiku.

Popis úlohy
Prostřednictvím OK se do vodních toků za deště dostává značné 

množství vody a znečištění. Toto hydraulické a látkové zatížení 
ohrožuje jak chemický a ekologický stav toků, tak nároky na jejich 
užívání. Negativní účinky mohou být krátkodobé, opožděné nebo 
dlouhodobé [4]. 

Akutní krátkodobé vlivy působí během přepadu až několik hodin 
po něm. Kromě hydraulického (hydrobiologického) stresu, ohrožujícího 
vodní organizmy při zvýšených průtocích a zejména při erozi dna, sem 
patří i působení zvýšených koncentrací toxických látek (především 
amoniaku), rozpuštěných organických látek, při jejichž rozkladu 
dochází k deficitu kyslíku, a zákalu v důsledku vnosu nerozpuštěných 
látek. Míra narušení ekologického stavu toků závisí na intenzitě 
akutního zatížení, jeho trvání a četnosti. 

KLÍČOVÝ UKAZATEL

DOPORUČENÁ 
NEBO 

SROVNÁVACÍ 
HODNOTA

počet ekvivalentních obyvatel (EO) návrhový stav

průměrný denní přítok splaškových odpadních vod Q24,m návrhový stav

průměrný denní přítok průmyslových odpadních vod Q24,p návrhový stav

průměrný denní přítok balastních vod QB max. 15 % z Q24,m

průměrný denní bezdeštný přítok Q24 návrhový stav

maximální denní bezdeštný přítok Qd návrhový stav

maximální hodinový bezdeštný přítok Qh návrhový stav

látkové znečištění Q24:
BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4

+, Ncelk, Pcelk

návrhový stav

přítok za deště max. (2.Qd – QB)

Tab. 1. Klíčové ukazatele řešení funkčnosti ČOV a jejich doporučené 
nebo srovnávací hodnoty pro přítok na ČOV

KLÍČOVÝ UKAZATEL CÍLOVÁ HODNOTA

BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4
+, 

Ncelk, Pcelk

emisní limit max. do výše emisního 
standardu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
v platném znění

Tab. 2. Klíčové ukazatele řešení funkčnosti ČOV a jejich cílové 
hodnoty látkového znečištění na odtoku z ČOV
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Opožděné účinky se projevují několik dní až týdnů po přepadu 
a řadí se k nim zejména deficit kyslíku ve vodě a v sedimentu 
vyvolaný rozkladem nerozpuštěných organických látek a narušení 
hygienického stavu toku patogenními organizmy. 

Dlouhodobé účinky OK (měsíce až roky) jsou výsledkem 
kumulativních efektů řady událostí. Patří k nim kolmatace dna 
nerozpuštěnými látkami, deficit kyslíku v sedimentu, chronická toxicita 
těžkých kovů a organických polutantů, eutrofizace stojatých vod 
živinami a změny morfologické struktury toku v důsledku eroze.

Narušení ekologického stavu vodních toků má výrazný vliv na 
jejich ekosystém. V prostředí s novým či zintenzivněným zatížením 
přežívají jen odolné organizmy či organizmy s krátkým životním 
cyklem. Dochází tak k výrazné změně struktury společenstva 
vodních organizmů a zhoršení biologického stavu vodního toku.

Potenciál ohrožení vodních toků se liší v závislosti na velikosti 
povodí a typu toku. Obecně více ohroženy jsou drobné vodní toky, 
kde je poměr zaústěné vody z kanalizace za deště k průtoku v toku 
podstatně větší než u toků velkých. U drobných toků ve středních 
polohách jsou hydraulická zatížení závažnější než látková, protože 
vzhledem k velkému sklonu dna těchto toků může již při malém 
zvýšení průtoku nastat odnos organizmů či eroze. Oproti tomu nížinné 
a vzduté toky mají malou rychlost proudění, a proto hydraulické 
vlivy ustupují před látkovými. Nížinné toky a zejména jejich úseky 
s nízkou reaerací jsou značně ohroženy účinky organického zatížení 
a s ním spojeného deficitu kyslíku, protože látky jsou jednak pomalu 
transportovány a jednak provzdušňování a doplňování kyslíku přes 
vodní hladinu probíhá díky nízké turbulenci pomalu. V pomalu 
tekoucích úsecích dochází též k významné sedimentaci jemných částic 
a organických nerozpuštěných látek z OK, což může mít za následek 
anaerobní poměry ve dně spojené s uvolňováním živin a eutrofizací, 
případně remobilizací těžkých kovů. Úseky pomalu proudících vod 
a nádrže jsou ovlivněny i živinami pocházejícími z odlehčených vod, 
které zde mohou přispívat ke zvýšení eutrofizace a s ní spojeného 
deficitu kyslíku v noci, i když podíl živin pocházejících z OK je 

v celkové bilanci zatížení toku zanedbatelný. Toky s vápenatým 
podložím nebo úseky se zvýšenou teplotou v důsledku chybějícího 
zastínění či pomalu tekoucí eutrofizované úseky toků v nížinách se 
zvýšeným pH jsou ohroženy toxicitou amoniaku.

Klíčové ukazatele – emisní ochrana recipientu
Při emisní ochraně recipientu je omezeno látkové zatížení z OK 

jednotnými emisními kritérii (tab. 3). Klíčovými ukazateli emisí pro 
jednotlivé OK jsou poměr ředění a intenzita mezního deště. Poměr 
ředění 1 : m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného 
průtoku Qh, při němž by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat 
přes přelivnou hranu OK do recipientu. Podle doporučení EN 752 [5] 
je poměr ředění předepsán v závislosti na míře ochrany recipientu 
zpravidla v rozmezí min. 1 : 5 až 1 : 8. Intenzita mezního deště, při níž 
nastává odlehčení, se pohybuje zpravidla v rozmezí 10 až 30 l.s-1.hared

-1. 
Dalšími důležitými ukazateli, pro něž však v ČR nejsou předepsány 
cílové hodnoty, jsou roční odlehčený objem vody či vnos znečištění 
(zejména CHSK, BSK5, NL, Ncelk a Pcelk), četnost a doba trvání přepadů 
a případně Qmax přepadu. Tyto ukazatele dávají informace o nejvý-
znamnějších místech vypouštění odpadních vod a vnosu znečištění 
a vstupují do vodohospodářské bilance. 

V současné době je v ČR testováno převzetí vybraných emisních 
kritérií, doplňujících poměr ředění a intenzitu mezního deště, ze zahra-
ničí. Hlavním emisním kritériem pro jednotlivé OK je ve Švýcarsku 
maximální přípustný roční specifický objem přepadající vody odstup-
ňovaný v závislosti na typu toku hodnotami 450 až 870 m3/(hared.rok) 
[6] a v Německu látkové množství odlehčeného znečištění vyjádřeného 
jako CHSK, které nesmí přesahovat 250 kg/(hared.rok) [7]. Četnost a roční 
doba trvání odlehčení jsou považovány za orientační kritéria a pohybují 
se ve značném rozpětí (5–35x ročně a 4–12 h ve Švýcarsku, resp. 50x 
ročně a 20 h v Německu). V Rakousku od r. 2007 platí emisní kritéria 
pro urbanizované povodí jako celek, tj. klade se důraz na omezení 
emisí z celého systému. Klíčovým ukazatelem emisí je minimální pro-
cento znečištění (rozpuštěných a nerozpuštěných látek), které za deště 
musí být odváděno na ČOV [8].

Způsob posouzení – emisní ochrana 
recipientu

Stávající poměr ředění u jednotlivých OK se 
zjišťuje monitoringem průtoků (bezdeštných 
průtoků pro zjištění Qh a průtoků za deště pro 
zjištění hodnoty, při níž nastává oddělení). Při 
absenci monitoringu nebo pro výhledový stav 
jej lze zjistit simulacemi stokové sítě detail-
ním hydrodynamickým modelem. Mezní déšť 
se dopočítává v souladu s principy racionální 
metody.

Pro stanovení průměrných ročních hodnot 
ostatních klíčových ukazatelů emisí vody a látek 
z jednotlivých OK i z celého povodí je nutná 
dlouhodobá simulace systému pro několikale-
tou řadu historických dešťů vhodným hydrolo-
gickým nebo hydrodynamickým modelem.

Klíčové ukazatele – imisní ochrana 
recipientu

Emisní strategie se osvědčila v oblasti ochra-
ny vodních toků před kumulujícími se látkami, 
při její aplikaci však nejsou dostatečně zohled-
něna ekologicky podstatně významnější akutní 
zatížení. Proto se stále více přistupuje k imisní 
ochraně na základě místně specifických 
podmínek [5]. Imisní ochrana přihlíží k para-
metrům vodního toku a v něm probíhajícím 
procesům, protože rozsah narušení se může 
pro jednotlivá zaústění a jednotlivé typy toků 
značně lišit. Tato ochrana je zaměřena přede-
vším na akutní hydraulická a látková narušení. 
Klíčovými ukazateli imisí (tab. 4) jsou zpravid-
la průtoky (či eroze dna) pod zaústěním OK, 
koncentrace amoniaku (NH3) a rozpuštěného 
kyslíku (O2), případně zákal.

Místně specifické jsou jednak hodnoty klí-
čových ukazatelů, které vyplývají z podmínek 
a procesů ve vodním toku (např. počet erozí 
dna závisí na zrnitosti dnového podkladu 
a sklonu toku, koncentrace amoniaku je kromě 

KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA

(EMISNÍ KRITéRIUM)

Jednotlivé OK

Poměr ředění* 1 : 5 až 8

Intenzita mezního deště* 10 až 30 l/s/ha

množství CHSK** 250 kg/(hared.rok)

odlehčený objem vody*** 450–870 m3/(hared.rok)

doba trvání odlehčení** 0–20 h ročně

Celé urbani-
zované povodí

minimální účinnost (%) 
odvádění rozpuštěných (RL) 
a nerozpuštěných látek (NL) 
v povodí jednotné kanal-
izace+

déšť++

(mm/12h)

Kategorie ČOV (EO)

5 000 50 000

RL NL RL NL

≤ 30 50 65 60 75

≥ 50 40 55 50 65

*doporučení [5]
**emisní kritéria v Německu [7]
*** emisní kritéria ve Švýcarsku [6]
+emisní kritéria v Rakousku [8]; mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují
++směrodatný dešťový úhrn r720,1 je srážková výška (mm) při době trvání deště 12 hod a s dobou opako-
vání 1x/rok.

Tab. 3. Klíčové ukazatele ochrany recipientu – emisní kritéria a jejich doporučené hodnoty 
(částečně převzato ze zahraničních metodik)

KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA

Německo Rakousko Švýcarsko

Násobek zvýšení jednoletého průtoku Q1 ve vodním toku 1,1 1,1-1,5* ---

Četnost překročení kritického tečného napětí pro erozi dna --- --- 1-10x/rok*

Kritická koncentrace N-NH3 0,1 0,1/0,2** ---

Četnost překročení kritické dávky N-NH3*** --- --- 1x/5let

Kritická koncentrace O2 5 mg/l 5 mg/l ---

Kritická koncentrace O2 s dobou trvání 1-24 hod. a opako-
váním 1 měsíc – 1 rok+ --- --- 4-6 mg/l++

*diferenciace podle morfologického stavu toku
**pstruhové vody/ kaprové vody
***kritická dávka: N-NH3 = B+A/t, kde hodnoty A a B závisí na stupni ochrany vodního toku, zpravidla 
B = 0,025 g/m3, A = 1,5 min
+převzato z Velké Británie [10]
++zvyšuje se o 1–2 mg/l v závislosti na koncentraci N-NH3

Tab. 4. Klíčové ukazatele ochrany recipientu – imisní kritéria používaná pro OK v Německu 
[9], Rakousku [8] a Švýcarsku [6]

pokračování na straně 296
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Schneider Electric přináší komplexní a ověřená řešení 
pro čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, 
čerpací stanice a dispečinky.

Voda ve správných rukou

> Monitorování a řízení rozvodů VN a NN
> Čerpání s frekvenčními měniči
> Automatizace technologických procesů (100% záloha)
> Vzdálený a/nebo místní dohled (SCADA, dispečink)
> Kamerové a zabezpečovací systémy

Vyberte si řešení Schneider Electric a získejte víc. 
> Optimalizované investiční a provozní náklady
> Rychlý a expertní návrh s využitím typizovaných objektů
> Bezpečný a bezporuchový provoz
> Jednoduchá údržba a modernizace
> Profesionální služby

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

VH_VMA_2.indd   1 18.10.2010   10:40:00
Voda pod dohledem: na místě i na dálku

Schneider Electric si uvědomuje strategickou důležitost vody 
a s tím souvisejícího oboru vodohospodářství. Zaměřuje se na něj 
a nabízí celou škálu řešení pro čistírny odpadních vod, úpravny 
pitné vody, čerpací stanice, distribuované řízení a monitoring. 

Stále více vodohospodářských společností dnes požaduje právě spo-
lehlivý a výkonný, přitom však uživatelsky komfortní, místní a/nebo 
vzdálený dohled (monitoring). Schneider Electric má v této oblasti 
dlouholeté zkušenosti a může tak svým zákazníkům nabídnout řadu 
efektivních řešení a služeb. 
Vijeo Citect: SCADA bez hranic

SCADA systém Vijeo Citect umožňuje pokrýt aplikace s neomeze-
ným počtem datových bodů (je např. použit i v největším diamanto-
vém dole na světě Argyl Diamond, kde počet proměnných přesahuje 
150 000). Má integrovány všechny funkce obvyklé u špičkových 
řešení: 100% Microsoft SQL server historické databáze, redundanci 
dat, on-line změny, „reportingové“ nástroje, analýzu procesu atd. Kro-

mě toho se ovšem dokáže spojit přímo s modulem MES Citect Ampla 
(Manufacturing execution systém) a nástroji Asset Managementu. 

SCADA systém Vijeo Citect spolehlivě funguje na celé řadě vodo-
hospodářských objektů ve světě i v České republice. Řídí moderní 
ČOV Budapešť – Czepel stejně jako zásobování pitnou vodou Lisabonu 
i s okolím. V České republice je nasazen například na úpravně vody 
Souš nebo ČOV Varnsdorf, ČOV Louny a ČOV Bílina.
ClearSCADA: plná integrace snižuje náklady

Zejména pro klasické telemetrické systémy s přenosem po GPRS / 
rádiových sítích / GSM je určena integrovaná platforma ClearSCADA. 
Obsahuje funkci „polling engine“, databázi současných (real-time) 
i historických dat a web server. Spolehlivě přesměruje alarmy na 
textové a/nebo e-mailové zprávy, případně připraví celý „reportovací“ 
balíček. Plná integrace výše uvedeného redukuje náklady na licence 
a čas na konfiguraci. Oproti „tradičním scada systémům“ dokáže 
ClearSCADA snížit čas na inženýring až o 90 %, tedy i celkové TCO 
(Total Cost of Ownership). Standardizace operací zůstává samozřejmě 
zachována. 
O rozvodny VN po poslední akční člen: vše spolehlivě funguje

Pro vodní hospodářství nabízí Schneider Electric samozřejmě 
– kromě řešení vzdáleného a/nebo místního dohledu – širokou paletu 
dalších výrobků, řešení a služeb. Na významná vodohospodářská díla 
dodává vše: od rozvoden VN a transformátorů, přes rozváděče NN, 
frekvenční měniče a řídicí systémy až po akční členy (např. tlaková 
čidla). Například u řídicích systémů si zákazník může vybrat mezi 
inteligentním programovatelným relé Zelio Logic, jednoduchým 
automatem Twido, velmi úspěšným PLC Modicon M340 nebo vysoce 
výkonným PLC Modicon Premium. Velmi oblíbenými se stávají operá-
torské panely Magelis. Díky svému vývojovém prostředí Vijeo Designer 
dokáží podstatně zrychlit realizaci projektu. Inteligentní výrobky 
Schneider Electric komunikují po všeobecně používaných sběrnicích 
/ médiích: Ethernet, Modbus, rádiové sítě, GPRS, GSM atd. 

Více informací o řešeních pro vodní hospodářství je připraveno na 
www.schneider-electric.cz. O SCADA systémech pak také na www.
clearscada.com a www.citect.com. 

Ing. Vladimír Maier
Schneider Electric CZ, s. r. o.  

ČOV Žatec: Vijeo Citect dohlíží, jak pod taktovkou PLC Modicon 
M340 pracují například operátorské panely Magelis nebo frekvenční 
měniče Altivar
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Tradičně slabým místem ponorných sys-
témů na odčerpání odpadní vody jsou 
plováky, kabely, spínače či nefunkční 

elektrody. Právě tyto součásti jsou nejčastěj-
ším důvodem poruch ponorných čerpacích 
systémů a způsobují nárůst provozních 
nákladů. Grundfos přináší na trh novinku 
– čerpadla s funkcí AUTOADAPT, která se 
přizpůsobují všem podmínkám v šachtě. 
Tím eliminují až 75 procent všech servisních 
volání a snižují náklady na montáž a uvede-
ní do provozu o 50 procent. 

Čerpadla Grundfos – kalová čerpadla s řezacím zařízením 
(SEG), odvodňovací čerpadla do kanalizace, čerpadla na 
odpadní vodu a kalová čerpadla s funkcí AUTOADAPT 
zjednodušují čerpání odpadní vody tím, že při jejich použi-
tí je možné ze šachty odstranit všechny externí snímače, 
spínače a kabely. 

Efektivnější 
odčerpání 
odpadní vody



REDUKCE SERVISNÍCH VOLÁNÍ A NÁKLADŮ 
Funkce AUTOADAPT zabezpečuje spolehlivý provoz 

čerpacích systémů na odpadní vodu, přičemž snižuje nákla-
dy na uvedení do provozu a montáž až o 50 procent při 
současném zachování monitorování a potřebných alarmů 
(chybových hlášení). Interní monitorování je instalované 
jako standard a zabezpečuje, aby čerpadlo nikdy neběželo 
nasucho. Odstranění rizikových míst v čerpacích systé-
mech tak znamená snížení potřeby servisních volání o 75 
procent. 

AUTOADAPT odstraňuje komplikovanost systémů. 
Čerpadla s funkcí AUTOADAPT se po umístění do šachty 
automaticky přizpůsobí a dokáží zjistit přítomnost dalších 
čerpadel. Až čtyři čerpadla naráz dokáží automaticky 
nastavit svoje spínače a vypínače hladiny a uvést se do 
režimu střídání čerpadel, při stálém udržování optimálního 
výkonu. Navíc, čerpadla se přizpůsobí fázím s vysokým 
přítokem tím, že se spustí paralelní provoz. 

INOVACE SE ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI POUŽITÍ 
„Ve firmě Grundfos jsme nesmírně nadšení z uvedení 

funkce AUTOADAPT na trh,“ dodává Jim Rise. „Tato 
novinka vyzdvihuje naše zaměření přinášet na trh inova-
tivní produkty, které odpovídají zájmům našich zákazníků 
a partnerů o dlouhodobou spolehlivost a udržitelnost jejich 
čerpacích systémů,“ uzavírá. Funkce AUTOADAPT je zatím 
dostupná ve vybraných produktových řadách čerpadel 
Grundfos – v kalových čerpadlech s řezacím zařízením 
(SEG) a odvodňovacích čerpadlech na kanalizaci, čerpa-
dlech na odpadní vodu a kalových čerpadlech. 

Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte na tele-
fonním čísle +420 585 716 111 anebo e-mailem na: 
gcz@grundfos.com. Kontakt na místní zastoupení firmy 
Grundfos najdete na www.grundfos.cz.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNA ODVĚTVÍ 
Funkce AUTOADAPT je skutečně inteligentním řešením, 

které přináší inovativní a individuální řešení pro aplikace 
na odpadní vodu v samosprávním, soukromém a průmyslo-
vém sektoru. Všechny snímače jsou integrované v jediném 
čerpadle, které se automaticky přizpůsobuje podmínkám 
v šachtě. To výrazně zjednodušuje instalaci, uvedení do 
provozu i samotný provoz a přispívá ke zvýšení spolehli-
vosti celého systému. 

„Kabely a plováky byly tradičně slabým článkem v ponor-
ných čerpacích systémech na odpadní vodu,“ uvedl 
Jim Rise, Business Development Manager v společnosti 
Grundfos. „Vzhledem k tomu, že většina chyb v šachtách je 
zapříčiněna plováky nebo nefunkčními elektrodami, jejich 
odstraněním se odbourá to, co tento slabý článek vytvářelo, 
a to přinese značný užitek při snižovaní nákladů.“ 



Hlavní tři kritéria pro výběr Vašeho 
příštího vodárenského SCADA systému 

Vodárenské technologie již používají SCADA systémy po mnoho let, 
přičemž se původně jednoduché aplikace se SCADA systémy vyvinuly 
do rozsáhlých, webově orientovaných řešení. Primární funkcí SCADA 
systému je monitorovat a řídit vzdálená zařízení (čerpadla, čerpací 
stanice, distribuční sítě a čistírny odpadních vod), přičemž musí být 
zajištěna spolehlivost dat, celkový přehled o systému a bezpečnost. 
Pokud rozšiřujete, aktualizujete nebo rozvíjíte nový SCADA systém, 
může Vám volba správných hardwarových a softwarových komponent 
usnadnit vyrovnat se se stále náročnějšími požadavky na zabezpečení 
infrastruktury, zlepšení sběru dat a tvorbu reportů.

Zde jsou hlavní kritéria, na která byste se měli zaměřit při zadávání 
pokročilého SCADA systému:
1. Inteligentní řídicí systémy v poli

Na trhu je v současnosti široký výběr produktů, ale jsou systémy 
skutečně „chytré“? Současní uživatelé hledají řešení, která jsou schop-
na detekovat změny a adaptovat se na ně tak, jak v technologii vzni-
kají. Například instalace nového vzdáleného čerpadla do tradičního 
SCADA systému vyžaduje manuální změnu logiky v řídicím systému, 
úpravu HMI/SCADA aplikace na velínu a manuální zařazení čerpadla 
do všech reportů. Inteligentní SCADA systém umožňuje detekovat 
nově zařazený vzdálený řídicí systém a automaticky do něj nahrát 
příslušející aplikaci. Pomocí šablon je pak snadné integrovat nový 
systém do existujících obrazovek a reportů.

Vzdálený řídicí systém by měl být schopen detekovat další běžné 
události jako je ztráta komunikace mezi řídicím systémem a velínem. 
V takovém případě musí uložit kritická data včetně časových značek 
do zálohované paměti, a tím minimalizovat riziko ztráty důležitých 
dat a nebezpečí pokut ze strany regulačních úřadů. Po obnovení komu-
nikace řídicí systém automaticky nahraje uložená data do SCADA 
systému velínu a tam jsou data integrována na základě časových zna-
ček o jejich vzniku do trendového a událostních systémů. V případě 
dlouhodobého výpadku komunikace je řídicí systém schopen předat 
data na náhradní server nebo dokonce na mobilní telefony.
2. Integrované zabezpečení

Vodárenské systémy, ať malé nebo velké, jsou součástí hospodářsky 
kritické infrastruktury. Kybernetické ohrožení této infrastruktury může 
mít různé formy:
• destruktivního kybernetického malware včetně virů, trojských koní 

a útoků červů;
• útoku na konfiguraci komunikační sítě a typu nedostupnost služby 

(DNS denial of service), které mají vliv na výkonnost sítě;
• prolomení důvěrných dat pomocí odposlechu a prolomení hesel;
• porušení integrity dat pomocí změny dat a modifikace paketů.

Inteligentní řídicí systémy jsou schopny data před tím, než je pošlou 
přes komunikační kanál, kryptovat pomocí standardních, vládou 
schválených kryptovacích algoritmů. Řídicí systém může také ověřit 
totožnost odesílatele datového paketu a zamítnout data z neověřených 
zdrojů. Tato řešení chrání infrastrukturu před nebezpečím odposlechu 
a útoku na data.
3. Integrovaný monitorovací software 

Integrovaný monitorovací sw je navržen zespoda nahoru tak, aby byl 
schopen zvládnout malé i velké, geograficky rozsáhlé SCADA systémy. 
Musí být schopen řešit důležité požadavky, jako jsou spolehlivé komuni-
kační kanály, bezpečnost a integrita dat, snadnost nasazení. Standardně 
obsahuje komponenty pro výkonné využití SCADA systému jako jsou:
• nástroj pro přesměrování alarmů, pro upozornění mobilních uživa-

telů o poruchách technologie pomocí e-mailů nebo SMS zpráv;
• efektivní nástroje pro tvorbu archivů, které jsou schopny řešit pro-

blémy s přerušením a prodlevami komunikace;
• integrovaný nástroj pro tvorbu reportů, který je schopen sloučit data 

z různých zdrojů. Umožňuje snadno vytvořit výrobní protokoly 
a protokoly pro regulační úřady.
Řada robustních, cenově efektivních polních řídicích stanic (RTU) 

SCADAPack společnosti  Control Microsystems je navržena pro práci 
v náročném prostředí vodárenských aplikací. Součástí nabídky je 
také ClearSCADA, pokročilá SCADA platforma pro monitorování 
rozsáhlých technologií. Přestože SCADAPack i ClearSCADA mohou 
být nasazeny se systémy jiných dodavatelů, integrované řešení, kom-
binující tyto dva produkty, vede k významné úspoře nákladů a zvyšuje 
efektivitu nasazeného systému.

SCADAPack řady E jsou RTU, které mají integrovaný dlouhodobý 
historický archiv pro zálohování časově značkovaných dat. Díky 

několika sériovým portům a Ethernetu je SCADAPack vybaven pro 
aplikace, kde je požadována současná komunikace s více polními pří-
stroji. Implementovány jsou telemetrické protokoly DNP3 a IEC60870, 
ale také Modbus. Systém může sdílet informace s dalšími jednotkami 
v síti a tak snížit nároky na komunikaci na hlavní server a zvýšit 
spolehlivost celého systému. Aplikace se vyvíjí v programovacím pro-
středí kompatibilním s IEC 61131 a do jednotky se dá nahrát vzdáleně 
pomocí jakékoliv komunikační trasy.

SCADAPack řady E používá zabezpečený, standardní komunikační 
protokol. Hodnoty jsou přenášeny včetně příznaku kvality, časové 
značky vzniku události s rozlišením na milisekundy a třídy/priority, 
které indikují nadřízenému SCADA systému, jak s hodnotou naložit. 
Implementovaný mechanismus přenosu dat přenáší data na základě 
priorit a změny hodnot. To umožňuje využití komunikačních kanálů 
jiným, na šířku přenosového pásma náročným službám pro monito-
rování majetku, jako jsou kamerové systémy. 

Pro realizaci konceptu inteligentního SCADA byla ClearSCADA 
od počátku navržena tak, aby zvládla geograficky rozsáhlé SCADA 
aplikace a řešila otázky nespolehlivých komunikačních tras, bezpeč-
nosti integrity dat a snadnosti nasazení. Produkt je optimalizován pro 
široko i nízkopásmové komunikační spoje přes veřejné sítě, telefonní 
spoje, mobilní sítě, rádiové sítě a internet. Součástí ClearSCADA je 
nástroj pro monitorování výkonu komunikační sítě. Aby bylo zajištěno 
nepřerušené monitorování a řízení, podporuje ClearSCADA hlavní 
a záložní komunikační spoj.

Integrita dat je sledována napříč celým systémem. Systém dokáže 
synchronizovat události ve své databázi po ztrátě komunikace s RTU. 
Protože jsou všechny hodnoty v RTU ukládány s časovou značkou 
a prioritou, mohou být hodnoty s nižší prioritou ukládány do lokální 
paměti, dokud SCADA nemá dostatek prostoru pro jejich přenos.  
Časově značkované hodnoty umožňují také překlenutí poruch komu-
nikačního kanálu. Odstranění děr v datech umožňuje poskytovat 
přesné reporty a udržovat vysokou úroveň dostupnosti dat, čímž 
usnadňuje uživatelům splnit požadavky regulačních úřadů.

ClearSCADA má několik modelů zabezpečení. Zabezpečení se 
konfiguruje na úrovni objektového modelu, kde lze každému prvku 
nastavit širokou škálu přístupových práv. Například v závislosti na 
bezpečnostních pravidlech může mít jedna skupina uživatelů přístup 
na podrobnosti na stránkách, kam jiná skupina uživatelů nemá pří-
stup. Tato úroveň inteligence a flexibility umožňuje nastavit přístup 
pro velkou skupinu vnitřních a vnějších uživatelů bez porušení pra-
videl na bezpečnost a integritu dat.

Komunikace na SCADAPack na stanice může být kryptována na 
základě standardu AGA8, nebo může být použito SecureDNP3, které 
zajišťuje ověření SCADA systému na straně RTU stanice pomocí 
privátních a veřejných klíčů.

Pro usnadnění nasazení a údržbu má ClearSCADA klientský nástroj 
WEB klient, který se nekonfiguruje a umožňuje přístup na SCADA 
systém z běžného Internet Exploreru

Hany Fouda, Control Microsystems Inc.
Přeložil Roman Krusberský ze společnosti SCADA Servis s.r.o. 
(www.scadaservis.cz), která je distributorem řešení společnosti 

Control Microsystems pro Českou a Slovenskou republiku
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zatížení celkovým amoniakálním dusíkem dána i teplotou a pH vody, 
koncentrace kyslíku jsou ovlivněny rychlostí reaerace závisející na 
turbulenci v toku), jednak hodnoty imisních kritérií, které zohled-
ňují charakter toku a požadovanou míru ochrany (např. povolený 
počet erozí dna se liší podle morfologického stavu toku, protože 
potenciál znovuosídlení narušených úseků akvatickými organizmy 
je u přirozených toků podstatně rychlejší než u toků regulovaných, 
nebo ochrana před toxickým amoniakem nebo deficitem kyslíku 
je přísnější pro lososové než kaprové vody). Z místně specifických 
imisních kritérií jsou odvozeny přípustné emisní limity. Odvozené 
emisní limity nesmějí překračovat emisní standardy, tzn., že musí být 
splněno přísnější z obou kritérií. 

Charakter imisních kritérií vyplývá z toho, že se jedná o akutní 
narušení, jejichž působení je dáno intenzitou zatížení, jeho trváním 
a četností. Při orientačním posouzení se používají zjednodušená 
imisní kritéria, která obsahují značnou bezpečnost, a proto je možno 
zanedbat trvání a četnost narušení.

Způsob posouzení – imisní ochrana recipientu
Posouzení musí odpovídat charakteru imisních kritérií, tzn. tomu, 

zda se jedná o detailní či zjednodušená imisní kritéria. U detailních 
kritérií je nutno znát intenzitu zatížení (např. koncentraci NH3 či O2 
v recipientu), jeho trvání a četnost, u zjednodušených kritérií pouze 
to, zda byla či nebyla překročena kritická hodnota. Výpočet se provádí 
dlouhodobou simulací systému pro několikaletou řadu historických 
dešťů. Pro diferenciaci hydraulické zatížitelnosti toků je nutno posou-
dit jejich hydromorfologický stav a potenciál znovuosídlení naruše-
ných úseků akvatickými organizmy (např. metodikou dle [11]).

Nejpřesnější informace o aktuálním narušení ekosystému vodního 
toku městským odvodněním se zjistí jeho biologicko-ekologickým 
průzkumem, zahrnujícím posouzení vnějších aspektů jako rostlinný 
porost, heterotrofní porost (ukazatel organického znečištění), přítom-
nost sulfidu železnatého (ukazatel nedostatku kyslíku), kal, pěna, 
zákal, zbarvení vody, zápach, kolmatace, přítomnost pevných látek 
a odpadků a posouzení společenstva bentických bezobratlých (mak-
rozoobentosu). Porovnáním stavu společenstva makrozoobentosu nad 
a pod OK lze kvantifikovat míru jeho narušení činností OK, identifiko-
vat příčiny narušení (hydraulické či látkové) a zjistit dosah narušení. 
Nezbytným doplňkem je posouzení hydromorfologického stavu toku 
pro odlišení vlivů degradované morfologie toku a přepadů [12].

V tomto díle jsme dokončili popis základních vodohospodářských 
úloh. Šestý díl seriálu o metodické příručce PSSUP bude popisovat 
základní aspekty správného použití simulačních modelů pro vodo-
hospodářské úlohy, tentokrát zejména s ohledem na monitoring srážek 
a průtokových charakteristik.

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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Assessment of sewer systems in urbanized catchments. 
Part V – WWTP functionality and receving waters impacts 
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The fifth part of the series based on the guideline document As-
sessment of Sewer Systems in Urbanized Catchments contains the 
assessment of WWTP function (in brief) and the assessment of urban 
drainage impacts on receiving waters (in a greater detail). Both tasks 
are specified and their key parameters (indicators) as well as their 
target values are listed. The target values are either obligatory in case 
they are defined by the Czech legislation or recommended based on 
the state-of-the-art knowledge. Furthermore, an assessment method 
for each task is suggested.

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

Hledáme
schopné obchodníky

podrobnosti najdete na 
www.asio.cz
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Jste firma poskytující služby nebo výrobky pro životní prostředí? Zviditelněte se!
Pořádáte akci z oboru ekologie (veletrh, konferenci, seminář...)? Dejte o ní vědět!

Využijte 

Nástěnný kalendář 2011 A1 (594 × 841 mm)

Enviweb s.r.o. vydává ve spolupráci s partnery nástěnný kalendář akcí 
z oblasti životního prostředí konaných v roce 2011, a to v nákladu 
15 000 výtisků!!! 

Komu je kalendář určen?
Kalendář obdrží zdarma každý čtenář časopisů Vodní hospodářství 
a Odpady, čtenáři www.EnviWeb.cz a www.ekologove.cz. Dále bude 
nabízen individuálně firemním ekologům, zástupcům managemen-
tu a podnikatelům v oblasti vodního a odpadového hospodářství, 
pracovníkům státní a veřejné správy, poradenským a projekčním 
inženýrským organizacím se vztahem k vodnímu a odpadovému 
hospodářství. Dále pak podnikům zabezpečujícím správu a údržbu 
vodních děl a vodních toků, vodárenským podnikům, provozovate-
lům vodovodů a kanalizací, dodavatelům vodohospodářských staveb, 
technologií, příslušným referátům státní správy od centrálních až 
po regionální, podnikovým vodohospodářům, krajským a okresním 
hygienickým stanicím, inspektorátům životního prostředí, hydrome-
teorologickým  ústavům, výzkumným ústavům, školám, ekologickým 
sdružení,. občanům navštěvující ekoporadny.

Propagace EKOakcí
AKCE - prostor 50x15 mm pro jeden den
Forma prezentace odborných akcí na kalendáři:
• Vyznačení termínu pořádání (barevný proužek přes dny pořádání),
• Logo akce u termínu pořádání,
• Uvedení místa konání,
• www.odkaz
Forma prezentace odborných akcí na internetu:
• Uvedení a zvýraznění v kalendáři akcí www.EnviWeb.cz, 
• Uvedení v kalendáři akcí na www.EKOakce.cz, 

• Uvedení v kalendáři akcí na www.ekologove.cz (pokud se týká akce 
firemní ekologie), 

• Uvedení v kalendáři akcí na http://odpady.ihned.cz (pokud se týká 
akce odpadové problematiky)

• Uvedení v kalendáři akcí na www.vodnihospodarstvi.cz (pokud se 
týká akce vodního hospodářství)

Dále:
• Pořadetelské výtisky kalendáře (100 veletrh, 70 konference, 50 

seminář)

Propagace FIREM
Forma prezentace odborných firem na kalendáři:
• Reklamní plocha - obdélník 65x35 mm s libovolnou grafikou na 

spodním okraji kalendáře
Forma prezentace odborných firem na internetu:
• Přednostní řazení a uvedení loga v adresáři odborných firem na 

www.EnviMarket.cz na 1 rok
Dále:
• 100 výtisků kalendáře pro obchodní partnery

Ceník reklamy

Pořadatelé akcí
Veletrh (více jak 2 dny) 7000,- Kč + DPH
Konference (2 dny)  5000,- Kč + DPH
Seminář (jednodenní) 3000,- Kč + DPH
Opakování akcí jednoho pořadatele - sleva 40% (v případě většího 
počtu akci individuálně)

Odborné firmy
7000,- Kč + DPH

Více informací a objednávka inzerce na www.EKOakce.cz 

Česká společnost krajinných inženýrů
ve spolupráci s

Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství
Fakulty Stavební ČVUT v Praze

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

„Rekultivace včera, dnes a zítra“,
který se koná dne 9. listopadu 2010

Seminář proběhne na ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7, 
Praha 6 (místnost B 169). 

Program: 
I. blok : Rekultivace zemědělské a lesnické 
II. blok : Velkoplošné a hydrické rekultivace 
III: blok : Rekultivace a krajina

Info poskytne: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., (vokurka@fsv.cvut.cz), 
tel. 224 354 750.

Navštivte

www.vodnihospodarstvi.cz
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Životnost a obnova  
vodohospodářské infrastruktury 

nebude opomíjena
Ve středu 8. září 2010 proběhl v příjemném prostředí Golf 

Resortu Kunětická Hora odborný seminář na téma „Životnost 
a obnova vodohospodářské infrastruktury“. Hlavními tématy 
byly především všechny otázky spojené s životností, poruchov-
ostí a možnostmi obnovy vodohospodářských sítí. Organizátoři 
rozhodli věnovat seminář právě tomuto tématu z důvodu absence 
kvalitních informací o životnosti objektů vodohospodářské infra-
struktury v České republice. Nové poznatky povedou k lepšímu 
a účelnějšímu spravování vodovodních a kanalizačních sítí 
a k plánování jejich dobrého rozvoje a obnovy. Ve všech vyspělých 
zemích je tomuto tématu věnována stále větší pozornost s tím, jak 
infrastruktura stárne a jsou potřeba finanční prostředky na její 
obnovu. Ani v českých zemích nás tyto problémy nemíjí. Seminář 
přinesl aktualizovaná fakta o životnosti a obnově vodohospodářské 
infrastruktury, o možnostech financování obnovy, přípravách plánů 
obnov a prevenci, která by neměla být opomíjena.

Účastníci semináře ohodnotili jeho kvalitu jako velmi dobrou. 
Nadpoloviční většina posluchačů uvedla, že odbornost příspěvků 
byla na velmi vysoké úrovni. I přes vysokou odbornost byly 
příspěvky prezentovány srozumitelně a poutavě. Díky autorům, 
kteří se s problematikou řešenou na semináři potýkají denně, byli 
účastníci seznámeni s aktuálními poznatky. Na základě dotazníku 
organizátoři zjistili, že posluchače nejvíce zaujali ing. Karel Fuchs 
se svým příspěvkem „Informační systém preventivní údržby 
vodárenských zařízení, vazba na smluvní výkonové ukazatele 
v oboru vodovodů a kanalizací“ a ing. Jiří Šejnoha, který hovořil 
o poruchovosti stokových sítí. Pozornost vzbudil i ing. Tomáš Žitný, 
který svým příspěvkem přiblížil praktické zkušenosti z přípravy 

a realizace rekonstrukcí malých zemních a věžových vodojemů. 
Dále posluchači velmi pozitivně hodnotili výstup ing. Richarda 
Kuka, který poukázal na význam autorského dozoru při stavbě 
nových objektů a hospodaření s dešťovými vodami. Účastníci 
také přivítali příspěvek ing. Blanky Novákové, která se zaměřila 
na hodnocení stavu a přípravu návrhů obnovy infrastrukturál-
ního majetku provozovaného SČVK. V neposlední řadě vzbudil 
u posluchačů zájem příspěvek ing. Pavla Pecha, který objasnil 
vliv údržby na životnost čerpacích stanic odpadních vod. I ostatní 
autoři se zabývali velmi zajímavými tématy, která rozhodně stojí za 
pozornost. Z jednotlivých příspěvků byl vytvořen sborník semináře, 
který  si můžete u organizátora semináře objednat. V případě zájmu 
se prosím obraťte na info@aquion.cz. 

Součástí semináře byly i doprovodné aktivity. V úterý 7. září 
proběhl již sedmý ročník golfového turnaje VODa Golf Cup 2010. 
Ostatní účastníci semináře, kteří golf nehrají, měli možnost 
vyzkoušet jej při golfové akademii. Kulturní doplnění programu 
semináře zajistil klavírní doprovod Pavla Partyky.

Organizátoři by chtěli poděkovat jménem svým i jménem všech 
účastníků semináře SOVAK ČR (Sdružení oboru vodovodů a kanal-
izací České republiky) za převzetí záštity nad seminářem. Dále 
by rádi poděkovali autorům odborných příspěvků, a partnerům 
semináře: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Schneider 
Electric CZ, s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., kteří velkou měrou 
přispěli k tomu, že bylo možné seminář uspořádat. Mediálními 
partnery byly časopisy Vodní hospodářství, SOVAK, Veřejná správa 
a Moderní obec. 

Ing.	Lubomír	Macek,	CSc.,	MBA.
Aquion,	s.r.o.
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