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Kdo to zaplatí?

Ministr zemědělství, pan Fuksa, měl tiskovku, na které představil 
svoje priority. Potěšitelné bylo, že na pozvánce byly jako první dva body 
uvedeny: Prevence povodní a Protierozní opatření. Fundovaně se o věci 
vyjadřoval a pozitivně hodnotil nejen přínos velkých staveb pro vodní 
hospodářství, nýbrž i zdůrazňoval pozitivní úlohu revitalizací a pozem-
kových úprav v krajině. Po dlouhé době jsem měl dobrý dojem, že slyším 
ministra, který má vizi. A nejen to. Důrazně a opakovaně deklaroval 
potřebu zabránit různým machinacím: vícekrát v souvislosti se správou 
lesů a pozemků ve vlastnictví státu zaznělo slovo korupce. Že to nejsou 
jen chlácholivá slova k naštvané veřejnosti, avšak skutečný záměr, svědčí 
i to, že v těchto věcech nabídl spolupráci třeba Transparency International 
nebo Hnutí Duha. 

Drobná odbočka: Na nedávné konferenci, jíž jsem se zúčastnil, zazně-
lo, že je prokázané, že obecně jsou veřejné stavby v postkomunistických 
státech až několikanásobně dražší, než v takových ctihodných státech 
jako  jsou státy severské nebo SRN či Anglie. Přitom platy v těchto státech 
nejsou několikanásobně menší, jak by bylo logické, nýbrž nekolikanásobně 
větší. Čím to asi je?

Ale vraťme se k té tiskovce. Pan ministr hovořil i o tom, že bude usilovat, 
aby Lesy ČR, státní podnik, byly transformovány na akciovku, kde by jedi-
ným akcionářem byl stát. Vysvětloval, že to umožní, aby lesy generovaly 
i zisk do zchudlé státní šrajtofle. Aby se zabránilo případnému převedení 
akcií na soukromé subjekty, chce tuto změnu právní subjektivity provést 
ústavním zákonem. To by znamenalo, že pokud by někdy v budoucnu 
měly být akcie převedeny na jiný, nestátní subjekt, bylo by k tomu opět 
třeba ústavní většiny, což s ohledem na náš volební systém je velice 
nepravděpodobné. Už v té souvislosti jednal i s opozicí. Proti tomu není 
možné cokoliv namítat.

Při té příležitosti jsem si vzpomněl, jak před léty se z Povodí staly 
akciovky. Následně po velkých bojích byly převedeny na státní podniky. 
Důvodem bylo to, že vodní toky mají být spravovány jen na základě 
vodního zákona, a nikoliv na soukromoprávním principu. No a z toho 
plyne, že byly-li by Lesy ČR převedeny na akciovku, těžko by (jako sou-
kromoprávní subjekt) mohly spravovat lesní toky. Tady se kruh uzavírá: 
jediným představitelným řešením by bylo, že i tyto lesní vodní toky by 
byly pod patronací Povodí, státní podnik. Tedy všechny vodní toky by 
byly spravovány jedním subjektem. 

Má to svoji logiku. Míní-li to Ministerstvo zemědělství tímto způsobem 
řešit, mělo by se o tom začít nahlas, nikoliv jen kuloárně, hovořit. A hlavně 
přemýšlet, jak všechny drobné toky financovat. 

Pro Povodí je velkou finanční i organizační zátěží už dnes to, že převzaly 
správu drobných vodních toků po ZVHS a i většinu jejích zaměstnanců, 
aniž by byl významně posilněn jejich rozpočet. Měly-li by převzít i lesní 
toky bez navýšení prostředků, pak by to bylo pro ně zničující. Už dnes 
mnozí povoďáci vyjadřují obavu, že pokud se nic nezmění (ovšemže 
k lepšímu), pak v důsledku sloučení jednoho podniku v ne dobré kondici 
a jednoho vcelku prosperujícího může vzniknout šedivý průměr. 

A to v lepším případě. Vždyť ministr Fuksa deklaroval, že převedením 
ZVHS na Povodí a Lesy ČR stát ušetří 360 milionů korun. To je pro stát jistě 
příjemné zjištění. Ale platí-li zákony zachování, pak Povodí a Lesy musí 
někde stejnou sumu nalézt ve svém rozpočtu (byť asi by se cosi ušetřit 
dalo). Avšak s ohledem na to, že nové finanční zdroje nejsou, tak je to pro 
Povodí a Lesy nepříjemné zjištění.

Myslím si, že by se Ministerstvo zemědělství, vláda i Parlament měly 
financováním správy vodních toků a jejich povodí urychleně zabývat. 
Možná má někdo lepší nápad, ale já to vidím jedině tak, aby náklady na 
správu vodních toků platili ti, kdo z toho mají užitek (princip uživatel 
platí). Tj. vlastníci pozemků a nemovitostí. To se týká tedy i mě. A nebrá-
ním se tomu.

Ing. Václav Stránský
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Výpočet vybraných 
parametrov mestských ČOV 
s odstraňovaním nutrientov 
podľa STN (ČSN)  
a ATV-DVWK-A
Miloslav Drtil 

Kľúčové slová
ČOV s odstraňovaním nutrientov – návrh a výpočet parametrov – slo-
venská technická norma STN 75 6401 – ATV-DVWK-A 131/2000

Súhrn
Príspevok porovnáva návrh a výpočet rozhodujúcich parame-

trov ČOV s odstraňovaním nutrientov podľa  STN 756401 z roku 
1999 a podľa nemeckého predpisu ATV-DVWK-A 131 z roku 2001. 
Diskutované sú platnosť STN a ATV-DVWK-A, množstvo produko-
vaného znečistenia, účinnosť mechanického predčistenia, návrhové 
parametre pre aktiváciu (prebytočný kal, vek kalu, spotreba kyslíka, 
odporúčané koncentrácie aktivovaného kalu, veľkosť denitrifikač-
ných a anaeróbnych sekcií), parametre chemického odstraňovania 
fosforu, požiadavky na externé organické substráty a parametre 
dosadzovacích nádrží. Následne je uvedený porovnávací výpočet 
aktivácie s odstraňovaním N a P podľa obidvoch predpisov, z ktoré-
ho vyplýva, že aktivácia vypočítaná podľa ATV-DVWK-A vychádza 
menšia v objeme, spotrebe kyslíka a množstve zrážacieho činidla. 
Produkcia prebytočného kalu a neutralizačná bilancia sú približné 
rovnaké.

u

Príspevok porovnáva metodiku návrhu a rozhodujúce parametre 
využívané pri výpočte aktivácie s odstraňovaním nutrientov na mest-
ských ČOV. Diskutované sú v súčasnosti u nás platná STN 756401 
[1] (ktorá je v prevažnej väčšine odstavcov zrovnateľná s platnou 
ČSN) a nemecký predpis ATV-DVWK-A 131/2000 [2]. STN 756401 [1] 
bola pôvodne spracovaná tak, aby korešpondovala s vtedy platným 
predpisom ATV 131/1991 [3]. Dôvody boli na tú dobu logické: stala 
sa tak prístupná a aplikovateľná jednak pre prípadných zahraničných 
dodávateľov ČOV v SR, ale (a hlavne) aj pre našich technológov, 
projektantov a dodávateľov, ktorí sa so svojím poznaním a svojimi 
výrobkami chceli uplatniť aj v okolitých krajinách (a „život“ ukázal, 
že ich nebolo málo). Predpis ATV 131/1991 [3] bol v roku 2000 aktua-
lizovaný – nemeckí kolegovia detailne vyhodnotili 9ročné skúsenosti 
a poznatky z prevádzkovania mestských ČOV 
v Nemecku (prevažne s odstraňovaním nut-
rientov) a vydali nový predpis ATV-DVWK-A 
131/2000 [3]. Viaceré časti tohto predpisu [3] 
sa tým pádom začali od STN 756401 [1] odli-
šovať. Keďže STN 756401 [1] sa pár mesiacov 
po svojom vydaní logicky hneď nenovelizova-
la a ďalšie roky tu nebola žiadna snaha, akti-
vita (a ani peniaze) na jej aktualizáciu, obidva 
predpisy prežili vedľa seba ďalších 9 rokov. 
STN 756401 [1] sa medzičasom stala legisla-
tívne záväznou [4], čo nie je bežné (a ja túto 
aktivitu MŽP SR profesne oceňujem; bližšie 
pojednávam na konci tohto príspevku).

Keďže som sa za posledné roky viackrát 
dostal do debát o pozícii a aktuálnosti STN 
756401 [1], dovolil som si na nasledujúcich 
stranách porovnať rozhodujúce parametre 
biologického stupňa/aktivácie navrhnutej 
a vypočítanej podľa STN 756401 [1] a ATV-
DVWK-A 131/2000 [2]. Upozorňujem na slovo 
„rozhodujúce“; komplexné porovnanie výhod 
a nevýhod by bolo na samostatný seminár. 
Mojim cieľom nebolo robiť závery o pozitívach 
a negatívach STN 756401 [1], ani apelovať 
na jej novelizáciu. Jednak STN 756401 [1] 

v podmienkach súčasnej prípravy ČOV v SR má svoje výhody aj 
nevýhody, ale najmä som presvedčený, že odlišnosti medzi STN 
756401 [1] a ATV-DVWK-A 131/2000 [2] nie sú tak významné, aby 
sme pár mesiacov (rokov ) pred ukočením tejto etapy rekonštruk-
cií a budovania nových ČOV menili tento dôležitý predpis (navyše 
v SR legislatívne záväzný). V tomto príspevku si dovolím nevenovať 
pozornosť ďalším európskym CEN normám, ktoré automaticky SR ako 
členský štát EÚ aproximuje. Osobne ich považujem len za sumár vše-
objímajúcich informácií, ktoré sú z inžinierskeho hľadiska prevažne 
bezcennej kvality.

1. Platnosť STN 756401 [1] a ATV-DVWK-A 131/2000 [2]
ATV-DVWK [2] nemá kapacitné obmedzenie a platí pre všetky 

veľkostné kategórie ČOV (princíp aktivácie je všade rovnaký; roz-
diely sú len v prevádzkovaní). Navyše sú v ATV-DVWK [2] uvedené 
zásady pre zvýšené biologické odstraňovanie fosforu, dimenzovanie 
selektorových aktivácií (dodržuje sa termín „selektor“), avizuje sa 
postupný prechod na dimenzovanie ČOV na základe CHSK (nie BSK5) 
a zvýšená pozornosť sa venuje detailom dimenzovania dosadzovacích 
nádrží. Rozdiel medzi ATV-DVWK-A [2] a ATV [3] je v tom, že analýza 
prietokov a množstva znečistenia pre dimenzovanie sa presunula do 
samostatného predpisu.

2. Množstvo produkovaného znečistenia 
Z tab. 1 je zrejmé, že podstatný rozdiel je u produkcie fosforu na 

1 obyvateľa. V ATV-DVWK-A [2] je produkcia fosforu o 0,7 g/d nižšia. 
Pri predpoklade chemického zrážania fosforu vychádza spotreba Fe 
na 1 obyvateľa o 1,9 g/d Fe menšia; produkcia chemického kalu na 
1 obyvateľa vychádza o 4,75 g/d menšia. 

3. Účinnosť odstránenia znečistenia pred aktiváciou 
Z tab. 2 vyplýva, že vplyv predčistenia na kvalitu odpadovej vody 

je v obidvoch predpisoch zrovnateľný.

4. Produkcia prebytočného kalu
Špecifická produkcia kalu ŠPS (kg kalu/kg BSK5) sa počíta z rov-

níc:
Podľa SΤΝ [1]: 

ŠPS = [0,6.(NL2/BSK5,2+1)] – [(0,0432.F)/(1/ΘX+0,08.F)] (1)

Podľa ATV-DVWK-A [2]:

ŠPS = 0,75 + 0,6.NL2/BSK5,2 – (0,102.F.ΘX/1+0,17.F.ΘX) (2)

Teplotný koeficient F je v obidvoch predpisoch rovnaký (F = 1,072(T-15)).
Vybrané hodnoty ŠPS sú v tab. 3 – ŠPS a produkcia prebytočného kalu 
je podľa ATV-DVWK-A [2] pri rovnakom veku kalu o 1 až 6 % vyššia.

V ATV-DVWK-A [2] je na rozdiel od STN [1] uvedené aj nasledov-
né: „pri zvýšenom biologickom odstraňovaní fosforu sa ŠPS zvyšuje 
o 3 kgkalu/kgodstráneného P“. Produkcia chemického kalu pri zrážaní fosforu 
je v kap. 9.

CHSK  BSK5  Ncelk Pcelk CHSK  BSK5  Ncelk Pcelk 

STN [1] 120 60 11 2,5 ATV-DVWK-A [2] 120 60 11 1,8

BSK5 NL Ncelk Pcelk BSK5 NL Ncelk Pcelk

Θ  = 0,5–1,0 h 

STN [1]

17 45 9 8

ATV-DVWK-A [2]   

25 50 9 11

Θ  = 1,0–1,5 h 25 50 9 8

Θ  > 1,5 h 33 58 9 8 33 64 9 11

Tab. 1. Množstvo látok produkovaných jedným obyvateľom za deň (v g/obyv.d)

Tab. 2. Účinnosť odstránenia zložiek znečistenia v usadzovacej nádrži v % v závislosti 
od zdržnej doby odpadovej vody Θ (bez vplyvu kalovej vody recirkulovanej z kalového 
hospodárstva ČOV)

Vek kalu [d] 4 8 10 15 20 25 4 8 10 15 20 25

NL/BSK5=0,4 

STN
[1]

0,74 0,67 0,64 0,59 0,55 0,52

ATV-
DVWK
-A [2]    

0,79 0,69 0,65 0,59 0,56 0,53

NL/BSK5=0,6 0,86 0,79 0,76 0,71 0,67 0,64 0,91 0,81 0,77 0,71 0,68 0,65

NL/BSK5=0,8 0,98 0,91 0,88 0,83 0,79 0,76 1,03 0,93 0,89 0,83 0,80 0.77

NL/BSK5=1,0 1,10 1,03 1,00 0,95 0,91 0,88 1,15 1,05 1,01 0,95 0,92 0.89

NL/BSK5=1,2 1,22 1,15 1,12 1,07 1,03 1,00 1,27 1,17 1,13 1,07 1,04 1,01

Tab. 3. Výber odporúčaných hodnôt ŠPS (kg kalu / kg BSK5) pri 10 oC (podľa STN [1]) a pri 
10-12 oC (v tejto verzii sú ako priemerné hodnoty pre teploty 10-12 oC uvedené v ATV-DVWK-
A [2])
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5. Spotreba kyslíka
Špecifická spotreba kyslíka ŠSO na odstraňovanie BSK5 (kgO2 / kg 

BSK5) sa počíta z rovnice:
Podľa SΤΝ [1]: 

ŠSO2 = 0,5 + [0,144 . Θ X . F/(1+ 0,08.Θ X.F)] (3)

Podľa ATV-DVWK-A [2]: 

ŠSO2 = 0,56 + [0,15 . Θ X . F/(1+ 0,17.Θ X.F)] (4)

Teplotný koeficient F je rovnaký (F = 1,072 (T-15)).Vybrané hodnoty 
ŠSO sú v tab. 4. Podľa ATV-DVWK-A [2] pri typickej letnej teplote 
18 oC a pri vekoch kalu na úrovni 4 d vychád-
za spotreba O2 na oxidáciu organického zne-
čistenia približne rovnaká. Pri vyšších vekoch 
kalu vychádza táto spotreba podľa ATV-DVWK 
[2] nižšia (pri 8 d o 14 %; pri 25 d až o 26 %). 
Korekčné faktory pre špičkové koncentrácie 
BSK5 (fC) a pre špičkové koncentrácie TKN (fN) 
používané pri výpočte maximálnej spotreby 
O2 zostali v predpisoch ATV [2, 3] rovnaké.

6. Odporúčané koncentrácie 
aktivovaného kalu

Návrhové koncentrácie aktivovaného kalu 
podľa ATV-DVWK-A [2] sú pri použití techno-
lógie s potlačovaním bytnenia kalu v aktivácii 
s nitrifikáciou vyššie a v aktivácii s nitrifikáci-
ou-denitrifikáciou zrovnateľné.

7. Vek kalu
Jeden z rozdielov medzi STN [1] a ATV-

DVWK-A [2] je v teplote, na ktorú sa dimen-
zuje odstraňovanie dusíka. V ATV-DVWK-A 
[2] je táto teplota 12 ° C (pôvodne v [3] bola 
10 oC s tým, že dimenzovanie na 10 oC a legis-
latívne požiadavky odstraňovania N pri 12 oC 
vytvoria potrebnú bezpečnostnú rezervu; tá 
teraz odpadá). V STN [1] dimenzujúca teplota 
pre všetky typy aktivácie s odstraňovaním N 
je 10 oC. Tento rozdiel zaujímavo ovplyvní 
návrh veku kalu pre dané procesy. Hlavné 
závery z porovnania v tab. 6 sú (viď najmä 
údaje tučným písmom): 
• oxické veky kalu pre samotnú nitrifikáciu 

podľa STN sú 7,8 až 10,4 d; podľa ATV 
DVWK-A sú 6,6 až 8,2 d

• celkové veky pre nitrifikáciu – denitrifikáciu 
podľa STN sú 10 až 25 d; podľa ATV DVWK-
A sú 8,3 až 16 d

• veky kalu podľa ATV DVWK-A sú nižšie 
(15–21 % pri nitrifikácii a 17–36 % pri nit-
rifikácii–denitrifikácii).

8. Veľkosť denitrifikačných sekcií
Objemy denitrifikácie podľa zhrnutia 

v tab. 7 vychádzajú podľa ATV-DVWK-A [2] 
menšie. Napr. pre odpadovú vodu s pomerom 
BSK5:NO3-ND = 180 : 20 = 9 je podiel Vanox/
V podľa STN [1] 35 % a podľa ATV-DVWK-A 
[2] len 20 % (pre predradenú denitrifikáciu). 
Pre simultánnu denitrifikáciu je podiel Vanox/
V podľa STN [1] 40 % a podľa ATV DVWK-A 
[2] 35 %.

9. Odstraňovanie fosforu
V ATV-DVWK-A [2] je uvedený pomer β 

(molárny pomer Fe, resp Al v zrážacom čini-
dle k odstraňovanému fosforu na úrovni 1,5; 
v STN [1] je táto hodnota v rozsahu 1,5–2. 
Špecifická produkcia chemického kalu zostala 
rovnaká: 2,5 g kalu/g Fe, resp. 4 g kalu/g Al. 

Zdržná doba aktivačnej zmesi (prítok + 
vratný kal) v anaeróbnej sekcii pri zvýšenom 
biologickom odstraňovaní fosforu je podľa 
ATV-DVWK-A [2] 0,5–0,75 hod; v STN [1] 
je 1 až 3 hod. Navyše je v ATV-DVWK-A [2] 

špecifikované množstvo biologicky viazaného fosforu:
• XP,BioP = 0,01 až 0,015 . BSK5 (mg/l)
• pri odtokovej koncentrácii NO3-N ≥ 15 mg/l XP,BioP = 0,005 až 0,01 . BSK5 

(mg/l)
• v aktivácii bez anaeróbnej sekcie, ale s predradenou denitrifikáciou 

XP,BioP ≤ 0,005 . BSK5 (mg/l)

10. Externé organické substráty
V ATV-DVWK-A [2] sú uvedené aj informácie k dávkovaniu exter-

ných substrátov pre posilnenie denitrifikácie. Parametre substrátov 
sú uvedené pre metanol, etanol a octan. Dávkovanie sa všeobecne 

Vek kalu [d] 4 8 10 15 20 25 4 8 10 15 20 25

T = 10 oC

STN
[1]

0,83 1,06 1,15 1,32 1,45 1,55

ATV-
DVWK
-A [2]

0,85 0,99 1,04 1,13 1,18 1,22
T = 12 oC 0,87 1,12 1,21 1,38 1,52 1,61 0,87 1,02 1,07 1,15 1,21 1,24 

T = 15 oC 0,94 1,2 1,30 1,46 1,61 1,7 0,92 1,07 1,12 1,19 1,24 1,27 

T = 18 oC 1,00 1,29 1,39 1,57 1,69 1,77 0,96 1,11 1,16 1,23 1,27 1,30 

T = 20 oC 1,05 1,36 1,46 1,63 1,75 1,83 0,99 1,14 1,18 1,25 1,29 1,32 

Typ aktivácie XC   [kg/m3] KI 3)
   [ml/g] XC   [kg/m3]

bez nitrifikácie
STN 
[1]

2,5–3,51);   
3,5–4,52) ATV-DVWK [2]   100–150

od 3 do 4,5 pri KI = 100 ml/g
od 2 do 3,2 pri KI = 150 ml/g

s nitrifikáciou
STN 
[1]

2,5–3,01);   
3,52) ATV-DVWK [2] 100–150 

od 3 do 4,5 pri KI = 100 ml/g
od 2 do 3,2 pri KI = 150 ml/g

s nitrifikáciou – 
denitrifikáciou

STN 
[1]

2,5–3,51); 

3,5–4,52) ATV-DVWK [2] 100–150
od 3 do 4,5 pri KI = 100 ml/g
od 2 do 3,2 pri KI = 150 ml/g

s aeróbnou 
stabilizáciou kalu

STN 
[1]

4–52) ATV-DVWK [2] 75–120
od 4 do 5 pri KI = 75 ml/g
od 2,8 do 4 pri KI = 120 ml/g

so simultánnym 
zrážaním P

STN 
[1]

3,5–4,51);
4–52) ATV-DVWK [2] 75–120

od 4 do 5 pri KI = 75 ml/g
od 2,8 do 4 pri KI = 120 ml/g

Typ aktivácie podľa účinnosti ΘX    [d]  pri Tmin = 10 oC
STN [1]  čiastočná (vysoko zaťažená) 
aktivácia

1,5 – 3(1;    2 – 4(2     

STN [1]  stredne zaťažená bez nitrifikácie 5(1;   4(2

STN [1]  s nitrifikáciou 10,4 (6,4 . kt)
(1; 7,8 (4,8 . kt)

(2 
STN [1]  s nitrifikáciou a denitrifikáciou   10 – 25(3 
STN [1]  s aeróbnou stabilizáciou kalu 25
Typ aktivácie podľa účinnosti ΘX  [d]  pri Tmin = 10 oC ΘX  [d]  pri Tmin = 12 oC
ATV-DVWK [2] stredne zaťažená bez 
nitrifikácie

5(4;   4(5 5(4;   4(5

ATV-DVWK [2] s nitrifikáciou 9,9 (6,1 . kt)
(4;    8 (4,9 . kt)

(5 8,2 (6,1 . kt)
(4; 6,6 (4,9 . kt)

(5

ATV-DVWK [2] s nitrifikáciou a denitri-
fikáciou   

12,5 – 20(4; 10,3 – 16,4(5 10 – 16(4; 8,3 – 13,2(5

ATV-DVWK [2] aeróbnou stabilizáciou kalu 25(4; pre (5 sa neodporúča 25(4; pre (5 sa neodporúča

Tab. 4. Výber odporúčaných hodnôt špecifickej spotreby kyslíka ŠSO na odstraňovanie BSK5 
(kgO2 / kg BSK5) 

Tab. 5. Odporúčané koncentrácie aktivovaného kalu

1) s primárnou sedimentáciou; 2) bez primárnej sedimentácie; 3) nižšie hodnoty sa uvažujú v technológii 
s usadzovacou nádržou, selektorom alebo predradenou anaeróbnou nádržou a postupným tokom 

Tab. 6. Odporúčané veky kalov (rozhodujúce hodnoty pre odstraňovanie dusíka sú tučným 
písmom)

kt = 1,103(15 – T); (1 ČOV do 1500 kg BSK5/d; (2 ČOV nad 6000 kg BSK5/d; (3 v STN je v tab. 7 uvedené do 20 d, 
pri výpočte vychádzajú veky kalu až do 25 dní, (4 ČOV do 1200 kg BSK5/d; (5 ČOV nad 6000 kg BSK5/d
Pozn. 1: podľa ATV-DVWK-A [2] v aktivácii bez denitrifikácie (celá aktivácia je oxická) stačí pre aeróbnu 
stabilizáciu vek kalu 20 dní. Zároveň ak je k dispozícii dostatočne dlhé uskladnenie kvapalného kalu (viac 
ako rok), pre aeróbnu stabilizáciu stačí 20 dní aj v prípade, že časť aktivácie je denitrifikačná (anoxická).
Pozn. 2: spotreba dusíka na asimiláciu NPK sa počíta: v STN [1] je NPK = 0,03 až 0,054 . BSK5 (pri 10 oC 
a vekoch kalu 10–25 d), resp. 0,02 až 0,045 . BSK5 (pri 20 oC a vekoch kalu 10–25 d). Podľa ATV-DVWK-A [2] 
je NPK = 0,04 až 0,05. BSK5 bez ďalšej špecifikácie.

Denitrifikácia Predradená Simultánna Predradená Simultánna
Vanox / V g BSK5 / 

g NO3-ND

g BSK  / 
g NO3-ND

g BSK5 / 
g NO3-ND

g BSK5  / 
g NO3-ND

0,2 STN [1] 14 20 ATV-DVWK-A [2] 9,1 16,7
0,3 STN [1] 10 12 ATV-DVWK-A [2] 7,7 11,1
0,4 STN [1] 8 9 ATV-DVWK-A [2] 7,1 8,3
0,5 STN [1] 7 7 ATV-DVWK-A [2] 6,7 6,7

Tab. 7. Odporúčaný pomer denitrifikačného objemu (Vanox) k celkovému objemu aktivácie 
(V) v závislosti od pomeru BSK5 na prítoku do aktivácie k denitrifikovanému dusíku NO3-ND 
(hodnoty podľa STN [1] platné pre 10 oC a podľa ATV-DVWK-A [2] platné pre 10–12 oC)
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odporúča ako nutné od pomeru g BSK5,2/g NO3-ND ≤ 6,7. Pri vyšších 
pomeroch je dávkovaním možno zvýšiť účinnosť denitrifikácie pri 
nedostatočnom anoxickom objeme Vanox. Pomer CHSK : NO3-ND sa 
odporúča na úrovni 5:1.

11. Orientačný zrovnávací výpočet aktivácie 
s nitrifikáciou–denitrifikáciou podľa ATV DVWK-A 
a STN

Na ČOV vo veľkostnej kategórii do 100000 EO sú na prítoku do 
aktivácie nasledovné parametre: 
Q = 20000 m3/d; BSK5 = 220 mg/l; TKN = 42 mg/l; NL = 110 mg/l; 
NL:BSK5 = 0,5; Tmin = 10 oC; Tmax = 18 oC; KNK4,5 = 5,5 mmol/l. 
Požadovaná kvalita odtoku: Ncelk = 15 mg/l (NH4-N = 2 mg/l, NO3-N 
= 12 mg/l, Norg = 1 mg/l)

11.1 Hlavné parametre aktivácie so simultánou 
denitrifikáciou podľa STN [1] (skratky podľa [5])
11.1.1 Výpočet objemov (pri T = 10 oC) – nitrifikačný (oxický) 
objem reaktora (návrh XC = 3,5 kg/m3) 
ΘX,ox = 8,5 d ≈ 9 d
ŠPSox = 0,7 kg/kg
Vox = Q.BSK5.ŠPSox.ΘX,ox/XC = 0,22 kg/m3.20000 m3/d.0,7 kg/kg.9 d/
3,5 kg/m3 = 7920 m3

11.1.2 Výpočet objemov (pri T = 10 oC) – denitrifikačný objem 
reaktora

Potrebné denitrifikovať pri 10 oC: NO3-ND = TKN – NPK – NH4-Nodtok 
– NO3-Nodtok = 42 – 7 – 2 – 12 = 21 mg/l 

(hodnota NPK = 7 mg/l je spotreba TKN na asimiláciu biomasy v lete 
pri celkovom veku kalu na úrovni 15 dní): 0,03 mgN/mg BSK5.220 mg 
BSK5/l = 6,6 mg/l ≈ 7 mg/l 
Pomer BSK5,2:NO3-ND = 220:21 = 10,5
Vanox/V = Vanox/(Vanox + Vox) = 0,35
Vanox = (0,35/0,65).Vox = (0,35/0,65).7920 m3 = 4265 m3

11.1.3. Celková bilancia aktivácie (objem, produkcia kalu  
pri Tmin = 10 oC a kyslík pri Tmax = 18 oC)
V = Vox + Vanox = 7920 m3 + 4265 m3 = 12185 m3 

BV = BSK5.Q/V = 0,22 kg/m3.20000 m3/d/12185 m3 = 0,361 kg/m3.d
BX = BV/XC = 0,361 kg/kg.d/3,5 kg/m3 = 0,103 kg/kg.d
ΘX,celk = 16 d 
ŠPS = 0,64 kg/kg
produkcia prebytočného kalu = ŠPS.kg BSK5/d = 
= 0,64 kg/kg.0,22 kg/m3.20000 m3/d = 2816 kg/d
ŠSO2 = 1,6 kg/kg
rox = ŠSO2 kg BSK5/d + 4,6.kg NO3-N3/d + 1,7.kg NO3-ND/d = 
= 1,6 kg/kg.0,22 kg/m3.20000 m3/d + 4,6 kg/kg . 0,012 kg/m3.20000 m3/d 
+ 1,7 kg/kg.0,021 kg/m3.20000 m3/d = 7040 kg O2/d + 1104 kg O2/d 
+ 714 kg O2/d = 8858 kg O2/d
rox,max (alternatíva fC = 1,0 a fN = 1,75) = (ŠSO2.kg BSK5/d).fC +  
(4,6.kgNO3-N3/d + 1,7.kg NO3-ND/d).fN = = 7040 kgO2/d + (1104 kg 
O2/d + 714 kg O2/d) . 1,75 = 10221 kg O2/d
OC´max = rox,max.cs´/(cs´-c+) = 10221 kg/d.9,5.0,95 kg/m3/(9,5.0,95-2) 
kg/m3 = 13131 kg O2/d
Ivz,max pri hĺbke nádrží 4 m (E = 14,3 %) = 13131.13,9/14,3 = 
=12764 m3/h 
11.1.4. Doplňujúce informácie
Nitrifikovaný dusík = NO3-Nodtok = 12 mg/l
Spotreba KNK4,5 pri nitrifikácii = 12 mg/l.0,1414 mmol/mg = 
= 1,7 mmol/l
Nitrifikovaný a denitrifikovaný dusík NO3-ND = 21 mg/l 
Spotreba KNK4,5 pri nitrifikácii a následnej denitrifikácii = 
= 21 mg/l.(0,1414 – 0,06) mmol/mg = 1,7 mmol/l
KNK4,5 v odtoku = 5,5 mmol/l – 1,7 mmol/l – 1,7 mmol/l = 2,1 mmol/l 
... viac ako 2 mmol/l ... netreba dávkovať alkalické činidlo (vápno)

Pomer BSK5,2:NO3-ND = 220:21 = 10,5 je dostatočný pre požado-
vanú účinnosť denitrifikácie; netreba dávkovať externý organický 
substrát pre denitrifikáciu

11.2. Parametre aktivácie so simultánou denitrifikáciou 
podľa ATV-DVWK-A [2] (skratky podľa [5]):
11.2.1 Výpočet objemov (pri T = 12 oC) – nitrifikačný (oxický) 
objem reaktora (návrh - XC = 3,5 kg/m3)
ΘX,ox = 8 d
ŠPSox = 0,75 kg/kg
V = Q.BSK5.ŠPSox.ΘX,ox/XC = 

= 0,22 kg/m3.20000 m3/d.0,75 kg/kg . 8 d/3,5 kg/m3 = 7543 m3

11.2.2 Výpočet objemov (pri T = 12 oC) – denitrifikačný objem 
reaktora
Potrebné denitrifikovať pri 12 oC: NO3-ND = TKN2 – NPK – NH4-Nodtok 
– NO3-Nodtok = 42 – 9 – 2 – 12 = 19 mg/l
(hodnota NPK = 9 mg/l je spotreba TKN na asimiláciu biomasy v lete 
pri celkovom veku kalu na úrovni 14 dní): 
0,04 mgN/mgBSK5.220 mgBSK5/l = 8,8 mg/l ≈ 9 mg/l 
Pomer BSK5,2 : NO3-ND = 220:19 = 11,6
Vanox/V = Vanox/(Vanox + Vox) = 0,3
Vanox = (0,3/0,7).Vox = (0,3/0,7).7543 m3 = 3233 m3

11.2.3. Celková bilancia aktivácie (objem, produkcia kalu  
pri Tmin = 10 oC a kyslík pri Tmax = 18 oC)
V = Vox + Vanox = 7543 m3 + 3233 m3 = 10 776 m3 (-14 % v porovnaní 
s STN) 
BV = BSK5.Q/V = 0,22 kg/m3.20000 m3/d/10776 m3 = 0,408 kg/m3.d
BX = BV /XC = 0,408 kg/kg.d/3,5 kg/m3 = 0,117 kg/kg.d
ΘX,celk = 14 d
ŠPS = 0,64 kg/kg
prebytočný kal = ŠPS.kg BSK5/d = 0,64 kg/kg . 0,22 kg/m3.20000 m3/d 
= 2816 kg/d (rovnaká ako v STN)
ŠSO2 = 1,22 kg/kg 
rox = ŠSO2. Kg BSK5/d + 4,6.kgNO3-N3/d + 1,7.kgNO3-ND/d = 
=1,22 kg/kg.0,22kg/m3.20000m3/d + 4,6 kg/kg.0,012 kg/m3.20000 m3/d 
+ 1,7 kg/kg . 0,019 kg/m3.20000 m3/d = 5368 kgO2/d + 1104 kgO2/d + 
646 kgO2/d = 7118 kgO2/d (-20 % v porovnaní s STN)
rox,max (alternatíva fC = 1,0 a fN = 1,75) = (ŠSO2.kg BSK5/d).fC + 
(4,6.kg NO3-N3/d + 1,7.kg NO3-ND/d).fN = 5368 kg O2/d + 
(1104 kg O2/d + 646 kg O2/d).1,75 = 8430 kg O2/d (-17,5 % v porov-
naní s STN)
OC´max = rox,max.cs´/(cs´-c+) = 
= 8430 kg/d.9,5.0,95 kg/m3/(9,5.0,95 - 2) kg/m3 = 10830 kgO2/d
Ivz,max pri hĺbke nádrží 4 m (E = 14,3 %) = 10830.13,9/14,3 = 
= 10527 m3/h (-17,5 % v porovnaní s STN)
11.2.4. Doplňujúce informácie
Nitrifikovaný dusík = NO3-Nodtok = 12 mg/l
Spotreba KNK4,5 pri nitrifikácii = 12 mg/l.0, 1414 mmol/mg = 
= 1,7 mmol/l
Nitrifikovaný a denitrifikovaný dusík NO3-ND = 19 mg/l 
Spotreba KNK4,5 pri nitrifikácii a následnej denitrifikácii = 
= 19 mg/l.(0,1414 – 0,06) mmol/mg = 1,55 mmol/l
KNK4,5 v odtoku = 5,5 mmol/l – 1,7 mmol/l – 1,55 mmol/l = 
= 2,25 mmol/l ........ viac ako 2 mmol/l ...... netreba dávkovať alkalické 
činidlo (vápno) (rovnako ako v STN)
Pomer BSK5,2 : NO3-ND = 220:21 = 10,5 je dostatočný pre požadovanú 
účinnosť denitrifikácie; netreba dávkovať externý organický substrát 
pre denitrifikáciu (rovnako ako v STN)

11.3. Ak do uvedeného porovnávacieho výpočtu zahrnieme 
aj odstraňovanie fosforu, potom:
• ČOV v príklade má orientačnú kapacitu 90000 obyvateľov (vypo-

čítané z kg BSK5/d na prítoku do aktivácie a odstránených v usad-
zovacej nádrži), 

• prítok do aktivácie podľa STN obsahuje v porovnaní s ATV-DVWK-A 
[2] o 63 kg/d viac P,

• pri samotnom chemickom zrážaní vychádza spotreba Fe podľa 
STN [1] o 170 kg/d vyššia a produkcia chemického kalu vychádza 
o 425 kg/d vyššia,

• pri predradení anaeróbnej nádrže za účelom zvýšeného biologic-
kého odstraňovania fosforu vychádza jej minimálny objem podľa 
ATV-DVWK-A [2] na úrovni 833 m3 a podľa STN [1] na úrovni 
1666 m3 

11.4. Dosadzovacia nádrž 
Plocha dosadzovacej nádrže vypočítaná pri NA,max = 6 kg/m2.h podľa 

STN [1] je zrovnateľná s výpočtom podľa ATV/DVWK/A [2]. Hĺbky 
dosadzovacích nádrží nemáme v STN [1] komentované.

12. Závery
Aktivácia vypočítaná podľa STN [1] vychádza väčšia v porovnaní 

s výpočtom podľa ATV-DVWK-A [2] (objemy o ca 15 % väčšie; vnos 
kyslíka o ca 15–20 % väčší; spotreba zrážacieho činidla a produkcia 
chemického kalu zo zrážania fosforu o ca 35 % vyššia; produkcia kalu 
a dávanie alkalického činidla rovnaká).

Zároveň je ale potrebné upozorniť na prietoky a množstvá znečis-
tenia na prítoku do aktivácie. Podľa STN [1] sa odporúča: „Priemerný 
bezdažďový denný prietok Q24 je východiskovou hodnotou na urče-
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nie priemerného znečistenia v odpadových vodách, podľa ktorých 
sa dimenzujú objekty ČOV, kde návrhové parametre obsahujú údaj 
vzťahujúci sa na deň“ – t.j. objem aktivácie, produkcia prebytočného 
kalu (spotreba kyslíka už nie).

Podľa ATV-DVWK-A [2] sa odporúča (uvádzam skrátený preklad): 
„kapacita ČOV a dimenzovanie ČOV sa počítajú s hodnotou kg/d BSK5, 
ktorá bola nameraná na prítoku do ČOV v 85 % vzoriek odobraných 
v bezdažďových dňoch. K tomu sa pripočíta plánovaná kapacitná rezerva 
(??). Ak údaje o kg/d BSK5 nie sú k dispozícii, použijú sa údaje o znečiste-
ní produkovanom 1 obyvateľom“ (ktoré sú ale priemerné; viď tab. 1). 

Používanie ATV-DVWK-A [2] je „otvorené pre každého“. „Nutnosť 
použiť túto smernicu môže vyplynúť z legislatívneho alebo admi-
nistratívneho predpisu alebo kontraktu“. Využívanie STN [1] je 
definované vo Vyhláške MŽP 684/2006 Z.z. [4]: „Návrh, projektová 
dokumentácia a výstavba ČOV a ich rekonštrukcia musí byť v súlade 
s technickými požiadavkami uvedenými v slovenských technických 
normách. Na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií možno použiť aj iné technické 
postupy, ktorými sa zabezpečí ochrana ... a sú ekonomicky a tech-
nicky dostupné. Iné technické postupy musia zodpovedať minimálne 
technickým požiadavkám podľa tejto vyhlášky.“
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Calculation of WWTP with nutrients removal according to 
Slovak (Czech) Technical Standard and ATV-DVWK-A (Drtil, 
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Design and calculation of decisive parameters of WWTP with 
nutrients removal according to Slovak technical standard STN 
75 6401 (valid from 1999) and German standard ATV-DVWK-A 
131 (2001) are compared. Discussed are validity of STN and ATV-
DVWK-A, amount of produced pollution, efficiency of mechanical 
pretreatment, design parameters of activated sludge process (excess 
sludge, sludge storage time, consumption of oxygen, recommended 
sludge concentration, volume of anoxic and anaerobic zones), 
parameters of chemical phosphorus removal, demands on exter-
nal organic substrates and parameters of final clarifiers. WWTP 
according to both standards is calculated and compared. Volume 
of activated sludge reactors according to ATV-DVWK-A is smaller, 
with lower oxygen consumption and lower consumption of Fe3+ for 
phosphorus removal. Production of excess sludge and neutraliza-
tion balance are almost the same.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Ověření navržené 
technologie ČOV pomocí 
matematického modelu
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Souhrn
Po vstupu České Republiky do Evropské Unie a kompletním pře-

vzetí legislativy EU, které bylo jednou z podmínek vstupu, došlo 
mimo jiné ke zpřísnění podmínek pro vypouštění odpadních vod 
obsahujících nutrienty do vod povrchových. S tímto zpřísněním 
vyvstala nejen potřeba výstavby nových čistíren odpadních vod, 
ale i nutnost rekonstrukce mnoha stávajících, které často nejsou 
vybaveny technologií řízeného odstraňování dusíku a fosforu. Dal-
ším důvodem pro rekonstrukce je mnohdy havarijní stav čistíren po 
stránce stavební i strojní.

Příkladem takovéto čistírny je ČOV „A“, která byla sledována 
v průběhu roku a půl – dle dohody s provozovatelem nebude v tomto 
textu jmenována. Tato ČOV splňovala oba výše zmíněné důvody, 
proto byla naplánována a zahájena její kompletní rekonstrukce, 
která obsahuje stavební úpravy i osazení technologií pro odstra-
ňování nutrietů.

Nástrojem, který může pomoci při navrhování a ověřování zvo-
lené technologie pro rekonstruovanou ČOV, je matematické mode-
lování čistírenských procesů. Stejně tak může sloužit k testování 
chování systému při dynamických změnách a v neposlední řadě 
k výuce a výcviku personálu.

Cílem diplomové práce, jejíž výsledky a závěry shrnuje tento 
článek, bylo na základě vlastních měření i dat získaných od provo-
zovatelské společnosti vytvořit matematický model, který popisuje 
ČOV „A“ po dokončení rekonstrukce. Tento článek přináší i další 
sérii výsledků, získanou v dalším průběhu rekonstrukce po ukončení 
diplomové práce.

u

Charakteristika města a kanalizačního systému
Město, v němž se nachází ČOV „A“, má necelých 20 000 trvale ži-

jících obyvatel, leží v nížině a jeho okrajem protéká řeka. Část města 
leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje. Do budoucna se 
předpokládá nárůst počtu trvale žijících obyvatel – ve městě probíhá 
výstavba bytových a rodinných domů. 

Ve městě je vybudována jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní 
vody odváděny na ČOV. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel 
města. Dále jsou do kanalizačního systému přiváděny odpadní vody 
z  šesti menších obcí. V pěti z nich je vybudována jednotná kanaliza-
ce s podílem připojených obyvatel od 60 do 90 procent. V poslední 
obci jsou všichni obyvatelé napojeni na splaškovou kanalizaci. Výše 
uvedené dohromady představuje 25 500 obyvatel připojených na 
kanalizační systém a ČOV „A“ [1].

ČOV „A“ – současný stav
ČOV „A“ byla mechanicko-biologická ČOV s primární sedimentací, 

jednozónovou klasickou aktivací s povrchovými aerátory (BSK turbíny), 
s podélnými dosazovacími nádržemi. Vyklízení bylo řešeno odsává-
ním pomocí čerpadel na pojezdových mostech. Biologicky docházelo 
k odstraňování organického znečištění a částečně odstraňování dusíku, 
odstraňování fosforu bylo a stále je realizováno srážením. Obsah kyslíku 
v aktivaci byl sledován kyslíkovými sondami. Surový směsný kal byl 
stabilizován mezofilním anaerobním vyhníváním ve dvojici paralelně 
provozovaných vyhřívaných nádržích, následně byl zahušťován ve dvo-
jici zahušťovacích nádrží a kalovou koncovku představoval sítopásový 
lis. Kal je odvážen k likvidaci soukromou firmou. Na obrázku 1 je uve-
deno zjednodušené schéma technologické linky před rekonstrukcí.
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Na přítoku odpadních vod byl umístěn lapák štěrku vyklízený 
drapákem. Hrubě dispergované částice zachycovala dvojice strojně 
stíraných česlí. Písek byl zachycován v typovém lapáku písku LPP, 
zachycený materiál je pak odváděn do pračky písku. Vyklízení bylo 
prováděno mamutími čerpadly a následně drapákem. Stírání tuků 
z hladiny zajišťovala obsluha ručně. 

Celý blok usazovacích, aktivačních a dosazovacích nádrží byl řešen 
na jedné základové desce jako dvě linky oddělené středovým kolek-
torem – tzv. monoblok. Před monoblokem byla rozdělovací komora 
s možností havarijního odlehčení, kde docházelo k rozdělení přítoku 
na dvě samostatné linky monobloku. Rozdělení bylo ale nedokonalé 
– nebylo možné rozdělit přítok rovnoměrně, důsledkem čehož byly 
rozdílné hydraulické poměry v jednotlivých linkách. Usaditelné látky 
byly zachycovány ve dvojici usazovacích nádrží. Jednalo se o typové 
nádrže vybavené shrabovacími mosty s kalovými jímkami a přepouš-
těním kalu do nádrže surového kalu. Za usazováky bylo umístěno 
odlehčení dešťových vod zaústěné do odtoku.

K čištění odpadních vod byl použit nízko až středně zatížený akti-
vační systém realizovaný ve dvou podélných pravoúhlých aktivačních 
nádržích s provzdušňováním pomocí povrchových aerátorů SIGMA 
Gigant 1600 (pět v každé lince). Aktivovaný kal byl separován ve dvou 
navazujících pravoúhlých dosazovacích nádržích s odsáváním kalu 
a s odtokovými žlaby umístěnými příčně na konci dosazovacích 
nádrží. Vratný kal byl veden ocelovými žlaby umístěnými na vnitřních 
stěnách nádrží do čela aktivace s možností přívodu vratného kalu pří-
mo k povrchovým aerátorům. Řízení provzdušňování těmito povrcho-
vými aerátory bylo značně problematické a docházelo k výraznému 
kolísání koncentrace kyslíku v nádrži. Kolísání bylo různé v pravé 
i levé lince, stejně tak se lišilo den ode dne. 

ČOV byla dokončena v roce 1991, kdy nahradila původní biofiltr 
ze šedesátých let. Ten měl původně pouze kamennou náplň, ale 
z důvodu nedostatečné účinnosti čistění musel být o jeden metr zvý-
šen a nově vzniklý objem byl vysypán plastovou výplní, tzv. „husími 
krky“. Kalové hospodářství bylo dokončeno ještě o několik let později. 
Již v době svého dokončení na začátku devadesátých let byla ČOV de 
facto zastaralá – byla osazena technologií bez řízeného odstraňování 
dusíku. V době před zahájením rekonstrukce vykazovala nevyrov-
nanou a nedostatečnou účinnost čištění právě v ukazateli Ncelk [2]. 
Nitrifikace probíhala jen za příznivých klimatických podmínek, tzn. 
v zimním období ČOV prakticky nenitrifikovala. Z výše uvedených 
důvodů byla v roce 2008 zahájena několik let plánovaná rekonstrukce 
celé čistírny. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách – v každé z fází 
byla přestavěna jedna z paralelních linek. 

Rekonstrukce ČOV
Rekonstruovaná čistírna je mechanicko-biologická s nitrifikací 

a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu a simultánním srážením 
fosforu. Zpracování kalu je řešeno strojním zahuštěním, anaerobní 
termofilní stabilizací, uskladněním kalu a jeho následným strojním 
odvodněním.

Návrh rekonstrukce čistírenské linky využívá všechny stávající 
objemy nádrží a nepředpokládá dostavbu nových objemů. Stávající 
objemy nádrží jsou pro výhledové i současné zatížení a požadovanou 
kvalitu odtoku dostačující.

Nově jsou na začátku budovy předčištění osazeny strojně stírané 
hrubé česle. Stávající jemné česle byly ponechány včetně praní, lisování 
a dopravy shrabků od kontejneru. Čistírna i nadále pracuje s primární 
sedimentací, ta ale byla výrazně zmenšena. Nemožnost přesného roz-
dělení nátoku na jednotlivé linky byla vyřešena novým rozdělovacím 
objektem. Původní rozdělení bylo upraveno pomocí přelivů. 

Biologické čištění je realizováno systémem D-R-Ds-D-N. Tento 
systém zahrnuje nitrifikaci s předřazenou denitrifikací, regeneraci 
kalu a anoxický selektor. Část regenerace je provozována v oxickém 
a část v anoxickém režimu. Do anoxické zóny regenerace je odvětve-

na část přítoku na biologickou linku, obvyklých cca 10 %. Do první 
sekce regenerace je přiváděn vratný kal, kalová voda z jímky kalové 
vody a část odvětvené mechanicky předčištěné vody. Do anoxického 
selektoru je přiváděna odpadní voda a biomasa z regenerace. Za 
selektorem následuje denitrifikační nádrž, kam je přivedena i interní 
recirkulace. Stávající monoblok je nově rozčleněn a doplněn novým 
strojně technologickým zařízením. 

Na biologickou část ČOV budou přiváděny odpadní vody v maxi-
málním množství 250 l/s. Původní usazovací nádrž byla podstatně 
zmenšena a zbývající část jejího objemu poskytla prostor na regeneraci 
a anoxický selektor. Z původní aktivační nádrže byla vytvořena denit-
rifikace a část nitrifikační zóny. Dosazovací nádrže starého uspořádání 
byly předimenzované a byly zmenšeny ve prospěch nitrifikační části 
aktivační nádrže. Výše uvedené je realizováno zrcadlově v obou para-
lelních linkách. Veškeré anoxické nádrže jsou mechanicky míchány. 
Odtok z denitrifikační nádrže do nitrifikační je řešen gravitačně. 

Nádrže nitrifikace a regenerace jsou provzdušňovány jemnobublin-
ným aeračním systémem, zdroj vzduchu tvoří dmychadla umístěná 
v dmychárně, která byla vybudována ve stávajícím objektu hrubého 
předčištění. Na konci nitrifikačních nádrží byla umístěna čerpací 
stanice interní recirkulace.

Nátok na dosazovací nádrže je veden přes rozdělovací žlab do floku-
lační zóny na začátku dosazovacích nádrží. Byly vybudovány podélné 
souproudé dosazovací nádrže se shrabováním kalu do koncové jímky. 
Nádrže jsou vybaveny strojním zařízením pro stírání dna i hladiny. 
Odtok je řešen podélnými odtokovými žlaby s pilovým přepadem 
a předsazenou nornou stěnou. Na společném odtoku z dosazovacích 
nádrží byl zachován stávající měrný objekt. Jednotlivé nádrže vodní 
linky jsou odděleny samonosnými stěnami, aby bylo možno v přípa-
dě poruchy nebo havárie vypouštět nádrže jednotlivě, bez nutnosti 
vyklidit celou technologickou linku.

Chemické hospodářství bylo doplněno o kontinuální dávkování solí 
železa pro chemické srážení fosforu. Dávkování probíhá do nátoků 
na nitrifikační nádrže nebo alternativně do nátoků na dosazovací 
nádrže.

Přebytečný aktivovaný kal je strojně zahušťován na novém zařízení 
umístěném v objektu odvodnění kalu. Zahuštěný kal je veden do 
jímky surového kalu, odkud je čerpán do vyhnívacích nádrží jako 
směsný surový kal. Čerpadla byla osazena nová, stejně tak potrubí 
výtlaku. Kalová voda ze zahuštění je odpouštěna gravitačně do 
nátoku na biologický stupeň. Odvodnění kalu je realizováno novými 
sítopásovými lisy.

Z důvodu úpravy na termofilní vyhnívání je nutná výměna izolace 
a obvodového pláště vyhnívacích nádrží a je nutno změnit vyhnívání 
na dvoustupňové. Uskladňovací nádrže zůstanou beze změny, ve 
strojovně byly provedeny jen drobné úpravy na technologických 
rozvodech [1]. Zjednodušené schéma uspořádání technologické linky 
je uvedeno na obrázku 2.

Monitoring ČOV před rekonstrukcí
V rámci této práce byl proveden monitoring biotechnologických 

procesů probíhajících v původní technologické lince ČOV. Sledování 
zahrnovalo určení specifických rychlostí dějů biologického odstraňo-
vání dusíku (nitrifikace a denitrifikace) a odstraňování organického 
znečištění. Jelikož ani současná, ani nově navržená technologie 
nepočítá se zvýšeným biologickým odstraňování fosforu, tento proces 
nebyl do našeho hodnocení zařazen.

Uvedené biochemické procesy byly sledovány na základě laborator-
ních kinetických a respirometrických testů (kinetické testy nitrifikace, 
denitrifikace s odpadní vodou a umělým substrátem, respirometrické 
testy nitrifikace, odstraňování organického znečištění a test stanovení 
maximální růstové rychlosti heterotrofních organismů), rozborů přité-
kající odpadní vody a odtoku z ČOV. Účinnost čištění byla hodnocena 

Obr. 1. Zjednodušené schéma linky ČOV „A“ před rekonstrukcí

Obr. 2. Zjednodušené schéma ČOV „A“ po rekonstrukci
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na základě stanovení následujících ukazatelů 
znečištění: N-NH4

+, N-NO2
-, N-NO3

-, P-PO4
3-, 

CHSKCr a NL. Výsledky analýz přítoku a odto-
ku shrnují tabulky 1 a 2. V případě tabulky 
přítokových koncentrací se jedná o vzorky 
odebrané z nátoku na biologickou část, tedy 
již po mechanickém stupni. Dále bylo pro 
potřeby matematického modelu provedeno 
stanovení frakcí organických látek v odpad-
ní vodě, a to metodou dlouhodobé aerace 
a metodou ffCOD [viz 3,4,5 a 6]. Výsledky 
provedených testů frakcionace jsou uvedeny 
v tabulce 3. 

Zhodnocení výsledků provedených 
testů a měření
Sušina a organická sušina aktivovaného 
kalu

Při každém odběru aktivovaného kalu pro 
kinetické nebo respirometrické testy bylo 
provedeno stanovení sušiny kalu a organické 
frakce sušiny. Nízká sušina aktivovaného kalu 
byla dlouhodobým problémem na ČOV „A“ 
před započetím rekonstrukce. Dle údajů pro-
vozovatele za celou dobu existence ČOV nedo-
sáhla obvyklé hodnoty okolo 3 g/l. Toho bylo 
dosaženo až přetížením usazovací nádrže, 
a tím snížením její účinnosti, při odstávce 
jedné z linek z důvodu rekonstrukce. Od té 
doby sušina aktivovaného kalu oscilovala 
okolo zmiňovaných 3 g/l. Organický podíl se 
po dobu sledování výrazně neměnil. 

Kinetické testy
Pro získání specifických rychlostí jednot-

livých dějů bylo provedeno několik sérií 
kinetických testů. Jedna série vždy obsahuje 
test nitrifikace, denitrifikace s odpadní vodou 
a denitrifikace s acetátem. Za reprezentativní 
výsledky byly vybrány série z 13. 11. 2008, 
14. 1. 2009, 24. 2. 2009 dále pak ze 14. 1. 2010 
a 18. 3. 2010. Metodika kinetických i respiro-
metrických testů byla převzata z [7].

První série kinetických testů byla provedena 
v době před zahájením rekonstrukce, kdy byly 
stále v provozu obě linky ČOV. Aktivovaný 
kal použitý v testech, stejně tak odpadní voda 
použitá jako substrát byly odebrány z levé 
linky, která fungovala lépe a rekonstruována 
byla až jako druhá v pořadí. Kal měl sušinu 
přibližně 1,6 g/l a neprováděli jsme žádné 
zahušťování, abychom přibližně dodrželi 
technologické podmínky, které panovaly na 
ČOV. V nitrifikačním testu nedošlo k téměř 
žádné konverzi amoniakálního dusíku, pouze 
došlo k oxidaci dusitanového dusíku, kterého 
bylo při všech třech testech ve filtrátu neob-
vykle vysoké množství. Vzhledem k údajům 
od provozovatele ČOV byl toto očekávaný 
výsledek. 

Rychlosti denitrifikace lze v tomto případě 
označit za poměrně nízké, což bylo patrně 
způsobeno nedostatkem snadno rozložitelné-
ho substrátu v odpadní vodě přitékající z usa-
zovací nádrže do aktivace, respektive neschopností neadaptovaného 
kalu utilizovat acetát. 

Další série testů již byla provedena v průběhu rekonstrukce, kdy 
byl veškerý přítok na ČOV veden pouze na jednu z linek. Jak již bylo 
zmíněno výše, důsledkem toho bylo zvýšení sušiny aktivovaného 
kalu na obvyklé hodnoty okolo 3 g/l. Ani po tomto zvýšení sušiny 
nebyla v nitrifikačním testu naměřena téměř žádná rychlost nitrifikace 
a koncentrace dusičnanového dusíku zůstaly blízké nule, tj. pod mezí 
stanovitelnosti. 

Při denitrifikaci bylo dosaženo vyšších rychlostí než v první 
sérii testů. Za příčinu tohoto zlepšení lze považovat vyšší sušinu 
kalu, pravděpodobně vyšší podíl snadno rozložitelného substrátu 
v odpadní vodě (v důsledku nátoku pouze na jednu linku dochází de 

facto k zakoncentrování odpadní vody do menšího objemu aktivace), 
respektive krátkodobou adaptaci kalu na acetát. Při této sérii testů se 
již neopakovala situace z první série, kdy byly ve filtrátu stanoveny 
vysoké koncentrace dusitanového dusíku.

Poslední série testů v rámci diplomové práce, provedená v době, 
kdy již byl kal plně adaptován na podmínky provozu pouze jedné 
linky, v podstatě potvrdila výsledky předchozích testů – nitrifikace 
neprobíhala a při denitrifikaci s odpadní vodou i syntetickým sub-
strátem bylo možno dosáhnout poměrně uspokojivých výsledků. 
Neschopnost kalu nitrifikovat byla vysvětlována nízkým stářím kalu, 
při kterém byla ČOV dlouhodobě provozována (v minulosti selhání 
lidského faktoru) a také velkými výkyvy koncentrací kyslíku v nádrži, 
které byly často blízké nule. Tento fakt byl způsoben nevyhovující 

Datum 15. XI. 13. I. 17. II. 17. III. 7. IV. 15. IV. 22. IV. 13. I. 16. III.

CHSKCr [mg/l] 64 196 113 99 279 163 65 30 140

N-NH4
+ [mg/l] 36 43 32 36 34 66 62 1 1

N-NO3
- [mg/l] < 2,0 8,2 6,9 < 2,0 < 2,0 3,4 < 2,0 4,9 9,3

N-NO2
- [mg/l] 0,16 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,07 < 0,05 0,07 < 0,05

P-PO4
3- [mg/l] 2,0 1,1 0,9 3,1 2,5 7,4 0,8 0,9 0,2

NL [mg/l] 12 35 65 87 165 70 10 11 8

Tab. 2. Rozbory odtoku z ČOV

Datum 15. XI.1) 13. I.2) 17. II. 17. III. 7. IV.3) 15. IV.4) 22. IV.5) 13. I.6) 16. III.

CHSKCr [mg/l] 531 607 545 522 719 395 413 132 245

N-NH4
+ [mg/l] 57 52 37 48 73 103 136 22 30

N-NO3
- [mg/l] < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 2,4 < 2,0 < 2,0

N-NO2
- [mg/l] < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,32 0,44

P-PO4
3- [mg/l] 4,9 3,4 1,7 5,0 5,8 8,4 5,3 1,0 2,0

NL [mg/l] 137 124 131 149 210 90 150 21 23

1) V době odběru byly na ČOV ještě provozovány obě linky.
2) První vzorek odebíraný za provozu jen na jednu linku.
3) V týdnu před odběrem došlo k havarijní situaci způsobené špatným vyklízením usazováku a zahnitím primárního 

kalu. Z DN unikalo velké množství NL černé barvy.
4) Vzorek byl odebrán po vypuštění několika fekálních vozů do přítoku na ČOV.
5) Pojezdový most na DN nebyl v provozu, tj. nedocházelo k vyklízení přebytečného ani k čerpání vratného 

kalu.
6) První vzorek odebraný za provozu rekonstruované první linky.

Tab. 1. Rozbory přítoku na ČOV

Kinetické testy nitrifikace

Datum 13. 11. 2009 14. 1. 2009 24. 2. 2009 14. 1. 2010 18. 3. 2010

Forma dusíku rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)]

N-NH4+ -0,040 0,464 0,454 -1,409 -1,557

N-NO3- 1,679 0,087 0,013 1,756 1,318

N-NO2- -1,960 0,028 0,002 -0,072 -0,059

S/Xorg 0,043 0,021 0,017 0,007 0,011

org. sušina [g/l] 0,854 2,332 2,577 3,370 2,280

Kinetické testy denitrifikace s odpadní vodou

Datum 13. 11. 2009 14. 1. 2009 24. 2. 2009 14. 1. 2010 18. 3. 2010

Látka rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)]

CHSK -12,356 -23,327 -26,970 -2,111 -0,972

N-NO3- -4,727 -5,828 -9,029 -0,544 -0,428

N-NO2- 1,605 0,607 0,002 0,016 -0,011

S/Xorg 0,234 0,092 0,096 0,041 0,068

org. sušina [g/l] 1,056 2,409 2,178 3,330 2,245

Kinetické testy denitrifikace s acetátem

Datum 13. 11. 2009 14. 1. 2009 24. 2. 2009 14. 1. 2010 18. 3. 2010

Látka rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)] rX,celk. [mg/(g.h)]

CHSK -21,057 -48,845 -34,201 -28,810 -23,963

N-NO3- 0,153 -11,669 -6,837 -3,591 -1,879

N-NO2- 1,082 0,266 0,012 -0,010 0,365

S/Xorg 0,318 0,122 0,105 0,093 0,128

org. sušina [g/l] 1,145 2,400 2,492 3,210 2,335

Tab. 3. Stanovení frakcí odpadní vody
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mechanickou aerací, která nebyla schopna provzdušnit rovnoměrně 
celou aktivační nádrž. Navíc době, kdy byla jedna fungující linka ČOV 
látkově i hydraulicky přetížena, stále nebylo možné dosáhnout stáří 
kalu dostatečného pro růst nitrifikačních bakterií. 

Výše zmíněné důvody byly jedinými předpokládanými problémy 
pro fungování nitrifikace, nebyl důvod předpokládat inhibici nitrifi-
kace toxickými složkami přitékající odpadní vody. Toto potvrdily dvě 
série testů provedené v době, kdy již byla dokončena rekonstrukce 
první linky, a nátok byl tedy veden na novou technologii. Kinetic-
ké testy nitrifikace probíhaly bez problémů, bylo dosaženo velmi 
podobných specifických rychlostí konverze amoniakálního dusíku. 
Kinetické testy denitrifikace s umělým substrátem probíhaly také 
bez problémů, a to dokonce bez adaptace kalu na acetát. Problémy 
nastaly při denitrifikaci s odpadní vodou. Odběry vzorků a testy byly 
provedeny v zimním období, kdy docházelo periodicky k připadávání 
a odtávání sněhu a přitékající odpadní voda do biologické linky měla 
velmi nízkou hodnotu CHSK. Naměřené denitrifikační rychlosti pak 
lze označit za minimální. Odebrané bodové vzorky odtoku, stejně 

Obr. 3. Test nitrifikační respirace Obr. 4. Růstová křivka heterotrofních organismů

Obr. 5. Linearizace fáze logaritmického růstu 

Nanofl oc
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tak data od provozovatele ukazují na dostatečnou účinnost čistění 
ve všech sledovaných parametrech, a to paradoxně i při přetížení 
jedné fungující linky. Dostatečnou míru denitrifikace na čistírně si lze 
vysvětlit patrně větší dobou zdržení v denitrifikační nádrži, než při 
které byl prováděn laboratorní test. Výsledky provedených kinetických 
testů shrnuje tabulka 4.

Respirometrické testy
K získání kinetických konstant aktivovaného kalu byly provedeny 

respirometrické testy nitrifikace, respirace s odpadní vodou a test růs-
tové rychlosti heterotrofních mikroorganismů. Respirační test nitrifi-
kace jen potvrdil výsledky kinetických testů – tj. nitrifikace neprobíhá 
a nebylo možno stanovit výtěžek autotrofní biomasy YA. V matematic-
kém modelu proto byla chybějící hodnota nahrazena přednastavenou 
tzv. defaultní hodnotou. Totéž se týkalo specifické rychlosti nitrifikace, 
kterou nebylo možno získat z kinetických testů.

Na obrázku 3 je screenshot z programu OXIMETR z průběhu testu 
nitrifikační respirace. Modrá křivka jsou okamžité koncentrace kys-
líku, červená je rychlost spotřeby kyslíku. V okamžiku nadávkování 
substrátu (amoniakální dusík) – označeno červenou čárkou v dolní 
části obrázku – by mělo dojít ke zvýšení rychlosti spotřeby kyslíku 
(OUR), ale vzhledem k výše uvedeným důvodům se tak nestalo a test 
dokazuje neprobíhající nitrifikaci.

Vyhodnocením testu respirace s odpadní vodou v programu OXI-
METR byla získána ΔO potřebná pro výpočet výtěžku heterotrofní 
biomasy YH. Hodnotu ΔO dosadíme do rovnice (1) společně s hodno-
tou ΔS, kterou získáme jako rozdíl hodnot CHSKCr z počátku a konce 
testu. Rovnice pro výtěžek heterotrofní biomasy dle [8].

 [1]

Vyhodnocením testu růstové rychlosti heterotrofních organismů 
(obrázek 4) jsme získali další pro model potřebnou konstantu akti-
vovaného kalu - μH,max. Vyhodnocení testu spočívá v převedení dat 
z programu OXIMETR do tabulkového procesoru, kde z dat vytvoříme 
logaritmickou závislost OUR na čase (obrázek 5). Lineární regresí 
získáme směrnici a úsek, které dosadíme do rovnic (2) a (3) spolu 
s bH, které vypočteme z rovnice (4). Z rovnic (2) a (3) vypočteme μH,max 
a XH. Rovnice dle [9]. Vypočtené hodnoty YH a μH,max jsou uvedeny 
v tabulce 5.

 [2]

 [3]

 [4]

Tato metoda stanovení maximální růstové rychlosti heterotrofních 
organismů byla použita pro první nástřel hodnoty. Pro detailní kali-
braci při tvorbě podrobného matematického modelu bude provedeno 
stanovení dle [10].

Matematický model ČOV
Matematické modely stavu ČOV „A“ před rekonstrukcí a návrhu 

rekonstruované ČOV byly provedeny v simulačním programu ASIM 
4.0.2 s využitím modelu ASM3. Vstupní data do modelů byla získána 
jednak na základě výše popsaných laboratorních testů, další část dat 
byla získána od provozovatele ČOV. Modelován byl ustálený stav na 
základě dat získaných v průběhu řešení projektu a zjednodušená 
dynamická simulace s využitím dat získaných od provozovatele. Aktu-
ální data z 24hodinového sledování nemohla být získána z důvodu 
probíhajících prací na rekonstrukci ČOV. Po dokončení rekonstrukce 
budou provedeny 24hodinové odběry za účelem získání dat pro kali-
braci podrobnějšího modelu.

Model ČOV před rekonstrukcí
Modelovaný stav před rekonstrukcí je podrobně popsán výše. Byly 

použity konstanty aktivovaného kalu získané laboratorními testy, 
koncentrace znečištění vycházející z našich měření a hodnoty pří-
toku na ČOV od provozovatele. Na obrázku 6 je zobrazeno schéma 
ČOV v programu ASIM. Program neumožňuje modelovat ČOV jako 
dvě paralelní linky, proto jsme provedli zjednodušení na jednu linku 
o dvojnásobném objemu. Obrázek 7 znázorňuje numerický výstup 
z matematického modelu. Jedná se screenshoty z programu ASIM, 
který je k dispozici pouze v anglické verzi, proto jsou veškeré texty 
v obrázcích v angličtině.

Přímé stanovení frakcí ffCOD

SI [mg/l] 29 4,2% 16 2,9%

SS [mg/l] 344 49,4% 306 55,9%

XI [mg/l] 40 5,8%

XS [mg/l] 283 40,7%

CHSKcelk [mg/l] 696 547

Tab. 4. Výsledky kinetických testů

YH [g/g] μH,max [d
-1]

0,87 6,1

Tab. 5. 
Biokinetické 
parametry

Obr. 6. Modelové schéma ČOV před rekonstrukcí v programu ASIM

Obr. 7. Numerický výstup z modelu

Vzhledem k tomu, že na ČOV dochází k neřízené denitrifikaci 
v dosazovací nádrži a tuto situaci není v programu možno simulovat, 
byla do schématu přidána imaginární denitrifikační nádrž o stejném 
objemu, jako má nádrž dosazovací. V této nádrži byly modelovány 
podmínky endogenní denitrifikace, která jinak probíhá v reálné 
dosazovací nádrži. 

Bylo dosaženo dobré shody výstupu z modelu s odtokovými 
parametry dodanými provozovatelem v parametrech amoniakálního 
a dusičnanového dusíku. Modelový výstup v parametru CHSK je nižší 
než skutečná odtoková koncentrace tohoto parametru. Tato neshoda 
reálných a modelových hodnot je způsobena předdefinovaným 
předpokladem v programu ASIM, že dosazovací nádrž funguje jako 
dokonalý separátor, a tudíž neunikají do odtoku žádné nerozpuštěné 
látky. Taková situace ovšem na reálných ČOV nenastává. NL unikající 
reálně do odtoku je tedy třeba vyjádřit v hodnotách CHSK, zbývající 
rozpuštěný podíl by pak měl lépe korespondovat s modelovými 
hodnotami. 
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Model projektovaného řešení optimalizace technologie
Technologie, kterou bude ČOV osazena po rekonstrukci, byla 

detailně popsána v předchozí části článku. Pro model byly použity 
konstanty aktivovaného kalu získané laboratorními testy. Veškeré další 
hodnoty dosazené do modelu vychází z návrhu pro rekonstrukci, 
který jsme získali od provozovatele. Obrázek 8 představuje modelové 
schéma projektované technologie, opět muselo být přistoupeno ke 
zjednodušení na jednu linku dvojnásobného objemu, jako u prvního 
modelu. Na obrázku 9 jsou numerické výstupy z modelu. Na obráz-
ku 10 je screenshot náběhu ustáleného stavu dynamického modelu 
vycházejícího z dat provozovatele. Jedná se o odtokové koncentrace 
rozpuštěné CHSK, dusičnanového a amoniakálního dusíku v průběhu 
devatenácti dní (stáří kalu).

V parametrech amoniakálního a dusičnanového dusíku model 
předpokládá, že čistírna nebude mít problém v plnění odtokových 
limitů. Odtokové koncentrace parametru CHSK lze opět diskutovat 
při použití výše uvedené korekce reálných odtokových hodnot. 
Model předpokládá návrhové parametry, naše měření však ukazují 
na podstatné výkyvy koncentrací amoniakálního dusíku na přítoku, 
což by se mohlo v budoucnu ukázat jako problém. Nitrifikace je 
dimenzována bohatě a je možno její objem ještě zvýšit, ale mohlo by 
dojít k nedostatku snadno rozložitelného substrátu pro denitrifikaci 
vzniklých dusičnanů.

Závěr
Nízká úroveň čištění původní čistírny (pře-

devším z hlediska odstraňování nutrientů) 
byla potvrzena i provedenými laboratorními 
testy. Kinetické i respirometrické nitrifikační 
testy ukázaly, že v průběhu zimního období 
na ČOV již nitrifikace prakticky neprobí-
há. To potvrdily i odebrané bodové vzorky 
odtoku. Příčinou je pravděpodobně nejen 
nízká teplota, ale i výše popsaný nevhodný 
způsob aerace. Dalším faktorem nepříznivě 
ovlivňujícím proces nitrifikace bylo i nízké 
stáří kalu, při kterém byla ČOV z důvodu 
nevysvětlitelného selhání lidského faktoru 
provozována. V průběhu rekonstrukce nebylo 
možno udržet dostatečné stáří kalu kvůli vel-
kému hydraulickému a látkovému přetížení. 
Odstraňování amoniakálního dusíku se tak 
dělo především inkorporací do nově vzniklé 
biomasy. Malé množství dusičnanů, které 
vznikaly, pak způsobovalo problémy v dosa-
zovací nádrži, kde ve vrstvě zahuštěného 
kalu denitrifikovaly a vynášely kal k hladině. 
Svoji roli v tomto stavu jistě hrálo kromě již 
zmíněné nízké teploty i přetížení technolo-
gické linky, což potvrzovala i analýza odtoku, 
kde byl zřetelný podstatný pokles účinnosti 
čištění v parametru CHSK.

Denitrifikační testy byly provedeny za 
účelem předpovězení účinnosti denitrifikace 
po rekonstrukci technologické linky. Úroveň 
denitrifikace ovlivňuje především přítomnost 
snadno rozložitelného substrátu. Testy byly 
provedeny s reálnou odpadní vodou i s umě-
lým substrátem. V první sérii testů paradoxně 
lépe dopadl test s odpadní vodou, ač použitý 
umělý substrát je velmi dobře biologicky 
rozložitelný. Zřejmou příčinou byla adaptace 
kalu na substrát. Zatímco na odpadní vodu 
byl aktivovaný kal adaptován, u syntetického 
substrátu nebyla provedena ani krátkodobá 
adaptace. V dalších sériích testů probíhala 
denitrifikace bez problémů – rychlost odstra-
ňování substrátu i dusičnanového dusíku se 
proti první sérii podstatně zvýšila, a to jak při 
denitrifikaci s odpadní vodou, tak s umělým 
substrátem. V případě denitrifikace s odpadní vodou je možné, že 
díky přetížení linky došlo ke snížení účinnosti usazovací nádrže, a tím 
pádem se ve vodě přitékající do aktivace zvýšilo množství substrátu 
využitelného k denitrifikaci. Dále byla také provedena adaptace kalu 
na umělý substrát.

Obr. 8. Modelové schéma projektované technologie v programu 
ASIM

Obr. 9. Numerický výstup z modelu

Obr. 10. Zjednodušená dynamická simulace

Jak bylo zjištěno z testů frakcionace organického znečištění, proces 
denitrifikace by v budoucnu mohl být limitován nedostatkem snad-
no rozložitelného substrátu. Podíl dobře rozložitelné CHSK se sice 
pohybuje kolem 50 %, ovšem přítokové koncentrace celkové CHSK 
značně kolísají, takže na odstranění poměrně vysokých přítokových 
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koncentrací dusíkatého znečištění by toto množství nemuselo stačit, 
a bylo by nutné dávkovat substrát externí. Tento předpoklad potvrzuje 
i námi navržený matematický model. Při koncentraci amoniakálního 
dusíku, pro kterou byl proveden technologický výpočet v projektové 
dokumentaci rekonstrukce ČOV, je čisticí účinek dostatečný. Pokud 
by ale koncentrace amoniakálního dusíku na přítoku byla vyšší 
(například průměrná hodnota z rozborů našich bodových vzorků), 
není již v přitékající odpadní vodě dostatek snadno rozložitelného 
substrátu na denitrifikaci vzniklých dusičnanů. Dávkování externího 
substrátu by mohlo být řešeno například zachytáváním a postupným 
přidáváním nárazově vypouštěných odpadních vod z pivovaru, pří-
padně dávkováním substrátu umělého. Nedostatečné množství snadno 
rozložitelného substrátu pro denitrifikaci potvrdily i kinetické testy 
provedené v zimě 2010, kdy v laboratorních podmínkách denitrifikace 
s odpadní vodou téměř neprobíhala.

Při tvorbě matematických modelů se také ukázalo, že je podstatně 
jednodušší modelovat funkční technologii než ČOV, která má nějaké 
problémy. Simulační program ASIM neumožňuje přímo zahrnout do 
modelu některé situace, které mohou na reálné ČOV nastat – únik 
nerozpuštěných látek z DN, nežádoucí denitrifikace v DN (nutnost 
modelovat další imaginární nádrž – viz výše) a podobně. Nicméně 
provedená simulace navržené technologie ukázala, že technologie 
byla navržena odpovídajícím způsobem a čistírna by za určitých 
předpokladů neměla mít problém s plněním odtokových limitů. Toto 
potvrdily testy a měření provedená v době, kdy veškerá odpadní voda 
procházela jednou rekonstruovanou linkou s novou technologií. Již 
tak bylo za standardní situace dosahováno velmi kvalitních výsled-
ků a lze předpokládat, že po dokončení druhé linky bude účinnost 
čištění ještě vyšší. 

Porovnání výstupních hodnot z modelu a hodnot naměřených na 
odtoku není vzhledem k provozu jedné linky zcela přesné, přesto 
i v této situaci se modelovaná hodnota odtokové CHSKCr zcela přesně 
shoduje s průměrnou hodnotou z rozborů provedených provozovate-
lem v období po spuštění nové linky. V jednotlivých formách dusíku 
není shoda tak dobrá, vypočtené koncentrace amoniakálního dusíku 
jsou nižší než průměr rozborů, který je ovlivněn vyššími koncentra-
cemi v době zapracování. Celková koncentrace anorganického dusíku 
je v modelu vyšší.
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Altogether with joining to the European Union, the Czech Republic 
undertook EU legislative, what was a requirement for the integra-
tion. That legislative packet involved toughening conditions concern-
ing leaking of wastewaters containing nutrients into surface water. 
Above mentioned shift brought demand on building-up new waste 
water treatment plants and on reconstruction of origin ones, which 
were not well equipped for controlled nitrogen and phosphorus 
removal. Emergency conditions of many sewage works has been 
considered as an additional reason for the reconstruction.

A proper example could be WWTP “A” – according to the agreement 
with operator will not be named in this text. That WWTP fulfilled both 
reasons (above mentioned) and thus a complete reconstruction has 
been planned and done. The whole reconstruction covered construc-
tion part as well as technology part for nutrients removal. 

Mathematical modeling of treatment processes has been used 
as tool for designing and validating technology used at the recon-
structed WWTP. The mathematical models could be also utilized 
for observing system changes along with dynamical shifts or for 
employee education and training.

The aim of the diploma thesis, whose results are presented in this 
article, was establishing of mathematical model based on own meas-
uring and operator’s dataset. The model should represent WWTP 
“A” real state after the whole reconstruction. This article contains 
also some results obtained in the process of reconstruction after 
finishing the diploma thesis. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2011. 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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Měď a pitná voda:  
situace v České republice
Vladimíra Němcová, Jana Kantorová, František Kožíšek, 
Daniel Weyessa Gari, Ivana Pomykačová

Klíčová slova
pitná voda – měď – výzkumný projekt

Souhrn
Článek je věnován problematice výskytu mědi v pitné vodě v ČR. 

Informuje o možných zdrojích výskytu mědi v pitné vodě, o zdravot-
ních rizicích expozice mědi a o požadavcích na materiály ve styku 
s vodou. Demonstruje také výsledky studie, která se zaměřovala na 
ověření vlivu objemu odebíraných vzorků a doby stagnace vody na 
zjištěnou koncentraci mědi v pitné vodě v novém rodinném domě 
s měděnými rozvody vody. Při opakovaných odběrech po ročním 
používání objektu sleduje změny v koncentracích mědi.

u

Úvod
Měď je měkký a ušlechtilý kov načervenalé barvy, který výborně 

vede elektrický proud. Na vzduchu je měď málo stálá. Působením 
kyslíku, oxidu uhličitého a vzdušné vlhkosti se pokrývá tenkou vrst-
vičkou, která se nazývá měděnka (CuCO3 . Cu(OH)2). V přírodních 
podzemních a povrchových vodách se měď obvykle nachází v kon-
centracích řádově jednotek až desítek µg/l.

Měď se v životním prostředí vyskytuje přirozeně a lidé ji přijímají 
vdechováním, požitím pitné vody nebo potravy (hlavní expoziční 
cesta), ale také kožním kontaktem – např. se šperky obsahujícími 
měď a dalšími měděnými předměty. Zvýšené koncentrace mědi 
antropogenního původu se často vyskytují v blízkosti továren, které 
se zabývají zpracováním mědi. Ještě vyšší koncentrace mohou být 
zaznamenány v oblastech, kde se měď těží. V domácnostech se spíše 
dostaneme do kontaktu s kontaminovanou vodou, což je způsobeno 
instalací měděných vodovodních rozvodů.

V prostředí měď migruje zpravidla vzduchem, ve formě tuhých 
částic, nebo rozpuštěná v přírodních vodách. Většina mědi, která je 
emitována do ovzduší, vody, sedimentů a půdy, se zpravidla velmi 
dobře váže na tuhé částice, které jsou přítomny v prostředí, čímž 
značně snižuje svoji toxicitu.

Jelikož je měď velmi dobrým vodičem elektrického proudu, využívá 
se hlavně na výrobu různých vodičů a při výrobě elektrotechnických 
zařízení. Dále se používá např. pro instalatérské a topenářské rozvody, 
jako střešní krytina na výrobu měděných plechů nebo jako součást růz-
ných slitin. Nejznámější jsou mosazi (Cu + Zn) a bronzy (Cu + Sn). 

Sloučeniny mědi mají fungicidní a antimikrobiální účinky, používají 
se ke konzervaci dřeva, k ochraně osiva, jako algicidy k hubení řas, při 
úpravě některých bazénových vod, vzácněji i vod ve volné přírodě. 

Biologický význam
Měď (podobně jako zinek) patří mezi prvky s významným vlivem na 

živý organizmus, vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů nezbytných 
pro správnou funkci životních pochodů a její přítomnost v potravě 
ovlivňuje zdravotní stav organizmu. Tyto enzymy například ovlivňují 
metabolismus sacharidů v organizmu, ovlivňují vytváření kostní hmo-
ty a krvetvorbu, ovlivňují i fungování nervového systému. 

Doporučená denní dávka mědi v potravě by se měla pohybovat 
kolem 1 miligramu. Potraviny bohaté na měď jsou např. játra, kakao 
a čokoláda, ořechy, houby, korýši a měkkýši.

Nedostatek mědi se projevuje anémií (chudokrevností), zpomale-
ním duševního vývoje a zhoršením metabolismu cukrů. Dochází ke 
ztrátě pigmentů a vypadávání vlasů, k poruše tvorby a kvality kostí 
a vaziva.

Příjem mědi
Primárními zdroji mědi pro člověka jsou potrava a voda. Denní pří-

jem potravou (podle WHO) představuje 1–2 mg, užívání vitaminových 
a minerálních přípravků může představovat denně asi 2 mg, příjem 
pitnou vodou obvykle v rozmezí 0,1–1 mg. 

Pitná voda s vysokým obsahem mědi v důsledku koroze měděného 
potrubí a stagnace vody v něm však může tento příjem podstatně zvý-

šit, zejména u kojenců, pokud by z této vody byla připravována umělá 
mléčná výživa. Měď se může v pitné vodě vyskytnout ve zvýšené míře 
pouze v objektech, které mají domovní rozvody z měděného potrubí 
a jsou současně zásobovány vodou agresivní vůči mědi. Za určitých 
podmínek, jako je silně kyselá nebo agresivní voda, není vhodné 
používat měděné potrubní rozvody. 

Toxicita
Zvýšené hodnoty mědi mohou způsobit hořkou chuť vody (při kon-

centraci nad 2,5 mg/l) nebo vyvolat bolest hlavy a břicha, zvracení či 
průjem a celkovou nevolnost. Příznaky obvykle nastupují 15–60 minut 
po požití. Nauzea, bolesti břicha a zvracení jsou obvyklejší nežli prů-
jem. Nejnižší zaznamenané koncentrace mědi ve vodě nebo nápojích 
se u těchto hlášených případů otravy podle WHO pohybují v oblasti 
3 až 4 mg/l. Zejména u dětí, které jsou k toxicitě mědi vnímavější, ale 
byly v některých studiích hlášeny i nižší účinné koncentrace, a to 
okolo 1 mg/l. 

O chronické toxicitě mědi pro člověka při perorální expozici je málo 
údajů. V experimentech u hlodavců byly při perorální subchronické 
expozici mědi zjištěny příznaky postižení jater a ledvin a známky 
vývojové toxicity. Z hlediska chronického toxického účinku nemá podle 
posledních závěrů Výboru pro potraviny a výživu Ústavu lékařství 
USA (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine) dlouhodobý 
příjem mědi v úrovni 1–10 mg/den pozorovatelný nepříznivý účinek na 
dospělé osoby bez genetické poruchy metabolismu a homeostázy mědi. 
Příjem mědi v tomto rozmezí však může mít nepříznivé účinky u osob, 
nesoucích geny Wilsonovy choroby (tělo nedokáže měď správně zpra-
covat, a ta se pak ukládá ve tkáních), nebo u dětí, které mají genetickou 
predispozici k syndromu tzv. idiopatické dětské jaterní cirhózy. 

Na druhou stranu, určitý obsah mědi má pozitivní efekt v tom, že 
brání množení bakterií ve vodě a na stěnách potrubí, což má význam 
hlavně u potrubí teplé vody, kde omezuje růst legionel. 

Použití materiálů obsahujících měď při distribuci  
pitné vody v ČR

Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavním, i když přísně lokálním zdro-
jem kontaminace pitné vody mědí zůstávají vnitřní vodovody (domovní 
rozvody) zhotovené z mědi, protože různé armatury ze slitin mědi 
v distribuční síti přispívají k obsahu mědi ve vodě zanedbatelně.

Měděné vnitřní vodovody, a to jak pro rozvody studené (pitné), tak 
i teplé vody, byly v ČSR používány od 30. let 20. století. V roce 1932 
byla vydána první česká technická norma pro měděné a mosazné 
trubky, v roce 1935 bylo použití měděných rozvodů povoleno v Brně 
a v roce 1936 v Praze. Tyto rozvody byly používány v lepších hote-
lech, významných budovách (Pražský hrad), některých nemocnicích, 
domech movitých lidí i v některých nových nájemních domech. 
Měděné trubky byly též vyráběny s vnitřní cínovou vložkou, jejímž 
účelem ale tehdy nebyla prevence koroze mědi, ale zajištění hladší-
ho vnitřního povrchu, a tedy lepších hydraulických vlastností. Tyto 
trubky měly vynikající životnost a ve většině případů slouží dosud. 
Po roce 1950 bylo používání měděných rozvodů přerušeno vzhledem 
k nedostatku mědi a k novým instalacím došlo jen zcela výjimečně 
(např. hotel Intercontinental v Praze) nebo při opravách historických 
památek (Pražský hrad).

Po roce 1990 je měď jako instalační materiál pro domovní (vnitřní) 
vodovody opět na trhu, ale jeho širší použití limituje cena. Odhaduje 
se, že v současné době existuje asi 5 % budov, které mají měděné 
vnitřní vodovody. 

Žádný jiný materiál nedosahuje ani přibližně flexibility, jakou nabízí 
měď se svými možnostmi použití. Měděné rozvody se používají v prů-
myslu, bytové výstavbě a občanské vybavenosti. Proudícím médiem 
může být topná voda, pitná voda a teplá voda, technické a medicinální 
plyny, nemrznoucí směsi, pára i kondenzát.

Hygienické požadavky na materiály a výrobky z mědi 
pro rozvod vody 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něk-
terých souvisejících zákonů se zabývá v § 5 výrobky přicházejícími 
do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemickými 
přípravky, úpravou vody a vodárenskými technologiemi. Prováděcím 
předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody.

V současné době musí výrobky pro distribuci vody, vyrobené z mědi 
a jejích slitin (bronzu a mosazi), splňovat požadavky této vyhlášky. 
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Výrobky z mědi musí obsahovat min. 99,90 % 
Cu+Ag a 0,015–0,040 % P. Smějí být používá-
ny k distribuci vody o stabilním pH v rozmezí 
6,5–9,5, která není jinak agresivní – musí 
splňovat minimálně hodnotu KNK 4,5 vyšší 
nebo rovnou 1,0 mmol/l a hodnotu celkového 
CO2 nižší nebo rovnou 44 mg/l.

Slitiny mědi, mosaz a bronz, např. CuZn-

39Pb3 (CW614N), CuZn40Pb2 (CW617N), CuZn-

36Pb2As (CW602N) mají definovaný obsah 
Pb, As, Ni, a vymezené použití jako spojky, 
fitinky apod.

Hygienické požadavky na obsah 
mědi v pitné vodě v ČR

Otázka bezpečné koncentrace mědi v pitné 
vodě byla v tuzemské odborné literatuře dis-
kutována již mezi světovými válkami v sou-
vislosti se začátkem používání měděných 
rour jako vodovodních přípojek i domovních 
rozvodů. 

Profesor hygieny Josef Roček z Lékařské 
fakulty MU v Brně považuje ve své učebnici 
hygieny z roku 1933 za bezpečnou hranici 
1 mg/l („Množství mědi menší než 1 mg v litru 
při styku 12hodinném jest možno bezpečně 
prohlásiti za neškodné.“), za hranici chuťového prahu pak obsah mědi 
2 mg /l. V otázce nejnižšího obsahu, který může vyvolat poškození 
zdraví, tehdy nepanovala shoda – různí zahraniční autoři uváděli 
koncentrace od desítek do tisíců mg/l.

Prvním závazným předpisem, který v České republice definoval hygi-
enické požadavky na jakost pitné vody, byla ČSN 56 7900 Pitná voda, 
schválená v roce 1958 s platností od 1. 7. 1959. Ta požadovala obsah 
mědi maximálně 3,0 mg /litr. Další vývoj je uveden v tabulce 1.

Poznámka: Limitní hodnota z roku 1959 nebyla ve shodě s tehdejším 
doporučením WHO, které ale považovalo měď nikoliv za toxický prvek, 
ale jen za látku, která může ovlivnit organoleptiku pitné vody, a dopo-
ručovalo (senzoricky) akceptovatelnou limitní hodnotu 1,0 mg/l, resp. 
jako „excesivní“ udávalo hodnotu 1,5 mg/l (excesivní znamenalo, že nad 
tuto hodnotu může být senzorika výrazně ovlivněna). Stejné hodnoty 
obsahovalo i další vydání doporučení WHO.

Pravděpodobným důvodem razantního (šedesátinásobného) snížení 
limitu v roce 1975 byly sovětské studie na zvířatech, sledující embry-
otoxické účinky.

V současné době má ČR přísnější limit (1 mg/l) oproti směrnici Rady 
č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, která pro měď 
udává limitní hodnotu 2 mg/l.

V USA je měď (i olovo) v pitné vodě primárně regulována prostřed-
nictvím tzv. opatření TT (Treatment Technique čili technologie úpra-
vy), které předpokládá zařazení příslušné technologie úpravy vody, 
která by snížila její korozivitu. Pokud u více než 10 % vzorků vody, 
odebraných na kohoutcích v zásobované zóně, je koncentrace mědi 
vyšší než tzv. akční hodnota (1,3 mg/l), výrobce vody musí zavést další 
stupeň úpravy vody ke snížení koroze. Stejná jako akční hodnota, tedy 
1,3 mg/l, je i doporučená limitní cílová koncentrace (MCLG).

Znečištění zdrojů pitné vody mědí v ČR
V případě mědi je znečištění zdroje velmi vzácné, v praxi snad 

připadá v úvahu jen několik málo míst v oblasti rudných ložisek 
a bývalé těžby (např. oblast Měděnce v Krušných horách), kde by 
voda akumulovaná v dole byla přímo využívaná jako zdroj surové 
vody (není nám však znám žádný takový případ) nebo by tato voda 
vytékala do povrchového zdroje pitné vody.

V databázi kvality pitné vody SZÚ bylo identifikováno jen 13 vodo-
vodů, ve kterých ve všech odebraných vzorcích byly nalezené hodnoty 
mědi nad mez stanovitelnosti, a kde tedy lze předpokládat, že zvýšená 
hodnota mědi je způsobena kvalitou zdroje (meze stanovitelnosti se 
různí podle použité metody, ale nebývají obvykle vyšší než 10 µg/l). 
Většinou se jedná o koncentrace v řádu desítek µg/l s ojedinělým 
překročením hranice 100 µg/l. Podrobnější analýzu znemožňuje malý 
soubor dat od většiny z těchto vodovodů.

Úprava pitné vody mědí
Zatímco v minulosti byl síran měďnatý používán jako prostředek 

pro kontrolu nadměrného rozvoje řas na některých vodárenských 
nádržích, v současné době se z důvodů ekologických již tato praxe 

u nás nevyskytuje. Jedinou výjimkou je úpravna vody Káraný, kde se 
síran měďnatý dávkuje (v koncentraci 0,10 mg /l Cu) ve vegetačním 
období (cca IV.–X.) jako součást algicidního preparátu za účelem inhi-
bice růstu zejména vláknitých řas a larev hmyzu. Přípravek se dávkuje 
do vsakovacích nádrží umělé infiltrace, o dávkování se rozhoduje dle 
biologického obrazu vody v nádržích. Síran měďnatý je ve vegetačním 
období dávkován 24 hodin denně. Jak vyplývá z analýzy dat upravené 
vody za období let 2004–2006, dávkování síranu měďnatého se nijak 
neprojevuje na koncentraci mědi v upravené vodě, protože všechny 
nálezy byly pod mezí detekce (< 0,02 mg/l).

Výskyt mědi v pitné vodě v ČR
Díky ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví jsou výsledky 

všech rozborů pitné vody provedených podle tohoto zákona povinně 
vkládány do informačního systému PiVo (IS PiVo), provozovaného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Data jsou dodávána od provozovatelů 
vodovodů i od hygienické služby. Výsledky nálezů mědi v pitné vodě 
ukazuje souhrnně tabulka 2.

Ač uvedená čísla dokumentují nízké nálezy mědi v pitné vodě, 
ojediněle se nalézají vysoké koncentrace tohoto kovu. Důvodů může 
být několik, jednak použití měděných rozvodů na místech s kvalitou 
vody pro styk s mědí nevhodnou, jednak použití nevhodného mědě-
ného materiálu.

Vzorkování na kohoutku u spotřebitele 
Evropská směrnice Rady 98/83/ES a s ní i harmonizovaná vyhláška 

č. 252/2004 Sb. požadují pro olovo, měď a nikl „odpovídající metodu 
vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro jedno-
týdenní množství požité spotřebiteli“. V současnosti není z pohledu 
Evropské komise jasné, jakou metodu vzorkování použít, aby toto 
bylo splněno, protože neexistuje žádná evropská směrnice týkající 
se vzorkování kovů v pitné vodě. Také neexistuje žádná směrnice 
ohledně objemu vzorku.

Do doby, než bude případně na evropské úrovni stanoveno jinak, 
považuje vyhláška č. 252/2004 Sb. za vyhovující způsob metodu 
odběru v náhodnou denní dobu během pracovního dne, prvních 
1 000 ml vody bez odpuštění.

Předpis Platnost Požadavek na obsah mědi
ČSN 56 7900 Pitná voda 1959–1964 Maximálně 3,0 mg /litr
ČSN 83 0611 Pitná voda 1964–1974 Maximálně 3,0 mg /litr
ČSN 83 0611 Pitná voda 1975–1990 Nejvýše 0,05 mg/l Cu; při potlačování rozvoje řas 

sloučeninami mědi přechodně nejvýše 1 mg/l Cu.
Pozn.: Měď zde byla zařazena mezi tzv. „stanovené ukaza-
tele“, což by v porovnání se současným stavem znamenalo 
ukazatel s mezní hodnotou.

ČSN 75 7111 Pitná voda 1991–2000 Mezní hodnota 0,1 mg/l. Poznámka: Při potlačování 
rozvoje řas mezní hodnota (MH) přechodně nejvýše 
1 mg/l; trvalé překračování MH není přípustné vzhledem 
k podezření na embryotoxické účinky mědi.

Vyhláška MZ č. 
376/2000 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na 
pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly

2001–2004 Nejvyšší mezní hodnota 1,0 mg/l. Poznámka: Limit je 
stanoven na základě toxického působení mědi. Při koncen-
tracích nad 0,1 mg/l může docházet ke změnám organolep-
tických vlastností vody.

Vyhláška MZ č. 
252/2004 Sb., kterou 
se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné 
vody

2004–dosud Nejvyšší mezní hodnota 1000 μg/l. Poznámka: Limitní 
hodnota je stanovena na základě toxického působení 
mědi a platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající 
metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl rep-
rezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité 
spotřebiteli. Při koncentracích nad 100 μg/l může docházet 
ke změnám organoleptických vlastností vody.

Tabulka 1. Vývoj hygienických požadavků na obsah mědi v pitné vodě v ČR

2006 2007 2008 2009
Aritmetický průměr (μg/l) 10,93 10,14 10,14 9,90

Median (μg/l) 7 7 5 5

Minimum (μg/l) ≤0,005 <0,01 <0,01 <0,007

Maximum (μg/l) 549 916 690 1 530

Počet vzorků 5 581 5 351 5 743 5 659

Počet nálezů nad limit (NMH) 0 0 0 1

Tabulka 2. Přehled výsledků stanovení mědi v pitných vodách ČR 
v období let 2006 až 2009
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Obecně lze rozlišit čtyři základní typy způ-
sobu vzorkování z hlediska času:
1) COMP (composite proportional): tato 

metoda se bere jako metoda referenční. 
Spočívá v připojení odběrového zařízení 
na výtokovou armaturu v objektu, které 
odebírá proporcionální část (např. 5 %) 
veškeré odebírané vody.

2) RDT (random day time): odběr v náhodnou 
denní dobu, míněno v dobu pracovní, kdy 
není řešena doba stagnace vody v potrubí. 
Je nejčastěji používaná, dobře proveditelná, 
přijatelná pro spotřebitele, mírně nadhod-
nocuje průměrný týdenní příjem, uvádí se, 
že zachytí 80 % problematických míst. Její 
nevýhodou je špatná reprodukovatelnost 
pro neznalost doby stagnace. 

3) Odběr po definované stagnaci (fixed – stag-
nation time): v tomto případě je známá 
doba stagnace vody v potrubí a tato doba 
se mění od celonoční NS až po např. 30 
minutovou dobu stagnace 30MS.

4) FF (fully flushed): voda po úplném odpuš-
tění objemu vody v potrubí celého objektu. 
Tato doba je různá podle velikosti objektu 
a definujeme ji pomocí měřené teploty 
vody, která se po výrazném poklesu ustálí. 
Takto odebraný vzorek vody reprezentuje 
stav ve vodovodním řadu, tedy pro posou-
zení vlivu rozvodů v objektu „pozaďovou“ 
hodnotu. Tato metoda se vyznačuje dobrou 
reprodukovatelností, ale nedetekuje problé-
my domovních rozvodů. 

Ověření obsahu mědi v pitné vodě 
při reálném použití v rodinném 
domě s měděnými vodovodními 
rozvody

V ČR stoupá užívání tohoto materiálu pro 
vnitřní vodovody především v soukromých 
domech. V rámci tohoto projektu jsme provedli vzorkování v zánov-
ním soukromém dvoupodlažním rodinném domě, který byl v době 
odběru obýván 7 měsíců čtyřčlennou rodinou. 

Všechny rozvody pitné i teplé vody byly měděné, od evropského 
výrobce. Výrobek odpovídal požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Dům se nachází v Ostravě, lokalitě Polanka nad Odrou. Zásobování 
pitnou vodou je zajištěno především z povrchového zdroje z přehradní 
nádrže Kružberk. Pitná voda zde odpovídá požadavkům na vodu, která 
může být distribuována měděným potrubím.

Pro vzorkování byla vybrána dvě místa, v přízemí v kuchyni (vzor-
kovací místo A) a v 1. patře v koupelně (vzorkovací místo B). Délka 
potrubí od paty domu byla téměř stejná, 17 a 18 m. Vzorkovalo se dle 
programu vzorkování zaměřeného na ověření různé doby stagnace: 
po noční stagnaci (NS = 8,5 hod), po 30min. stagnaci, po 1 hod., po 
2 hod., po 4hod. stagnaci a jiný vzorkovací den byl proveden i odběr 
v náhodnou denní dobu (RDT). Jako pozadí jsme odebrali vzorek po 
několikaminutovém odpuštění (FF). Odebírali jsme vždy čtyři po sobě 
následující vzorky během jedné doby odběru, na dvou vzorkovacích 
místech současně. Vzorkovací objemy byly vždy 4 x 500 ml pro jedno 
místo a jeden vzorkovací čas. 

Během vzorkování v místě odběru jsme měřili volný chlor a teplotu 
vzorků.

Kromě mědi jsme v odebraných vzorcích stanovili i Ni, Zn, Pb, Cr, 
Cd, As, Sb, Sn, tj. kovy, které se mohou vyskytovat ve výrobcích z mědi 
a jejích slitin (mosaz a bronz). Kovy jsme stanovili metodou ICP – MS. 
Jako jakostní ukazatele pitné vody jsme dále stanovili: TOC, TIC, chuť, 
pach, pH, tvrdost, KNK4,5, chloridy, sírany a fosforečnany. Nalezené 
hodnoty mědi jsou uvedené níže, na obrázcích 1 a 2.

Maximální nalezené koncentrace byly nalezeny pro vzorkovací 
místo A, tedy kuchyň, 980 μg/l, pro vzorkovací místo B, tedy koupelnu, 
960 μg/l. Z grafů je patrné, že odběr 2 litrů vody není nutný, protože 
koncentrace mědi po prvních 500 ml dále významně neklesá. Hodnoty 
nalezené při RDT odběru jiný den korespondují s čtyřhodinovou dobou 
stagnace. Na odběrovém místě v kuchyni je patrné při odběru RDT čas-
tější používání vody během dne. Na obrázku 3 je ukázána závislost času 

Obr. 1. Koncentrace mědi ve vzorcích odebraných po různé době stagnace na vzorkovacím 
místě A (po 7 měsících provozu měděného potrubí)

Obr. 2. Koncentrace mědi ve vzorcích odebraných po různé době stagnace na vzorkovacím 
místě B (po 7 měsících provozu měděného potrubí)

Obr. 3. Stagnační křivka mědi – závislost koncentrace mědi na době 
stagnace na vzorkovacích místech A a B

(doby kontaktu) a koncentrace mědi. Z grafu je patrné, že ještě nebylo 
dosaženo stabilní koncentrace. U potrubí o průměru cca 18 mm by tato 
hodnota měla být dosažena po asi 16 hodinách stagnace.

Opakovaný odběr po dalším roce užívání objektu
Za dalších 12 měsíců (čili po 19 měsících užívání objektu) byl 

proveden opakovaný odběr pitné vody ve stejném objektu. Vzorko-
vání bylo provedeno během pracovního dne na stejných odběrových 
místech jako rok předtím. Byly odebrány pouze první dva vzorky 
po 500 ml, protože se v předcházejícím roce potvrdila dostatečnost 
odběru jednoho litru vzorku. Opět byly zvoleny různé doby stagnace 
od NS až po 30MS. Pro pozaďovou hodnotu byl odebrán vzorek po 
úplném odpuštění (FF). Jiný den stejného týdne byl odebrán vzorek 
v náhodnou denní dobu (RDT).

V odebraných vzorcích jsme stanovili Cu, Ni, Zn, Pb, Cr, Cd, As, Sb, 
Sn metodou ICP-MS, jako jakostní ukazatele pitné vody jsme stanovili 
TOC, TIC, chloridy, sírany, fosforečnany, pH, tvrdost, KNK4,5, pach, 
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chuť a volný chlor. Mezi dvěma odběrovými 
místy nebyly nalezeny významné rozdíly, 
potvrdila se situace z předchozího roku. 

Naměřené výsledky jsou uvedeny na násle-
dujících obrázcích 4 a 5.

Jednoznačně lze prohlásit, že koncentrace 
mědi zaznamenala výrazný pokles po roce 
používání. Maximální dosažená koncent-
race po noční stagnaci na odběrovém místě 
v kuchyni dosahovala hodnoty 345 μg/l oproti 
hodnotě 980 μg/l v předešlém roce. Hodno-
ta zjištěná v koupelně poklesla z hodnoty 
960 μg/l na 439 μg/l.

Závěr
Problematika obsahu mědi v pitné vodě 

je v současnosti aktuální, vzhledem ke 
vzrůstajícímu použití měděných materiálů 
pro vnitřní vodovody i vzhledem k existenci 
na trhu i takových (měděných) materiálů, 
které neodpovídají platným hygienickým 
předpisům. Kontaminace surové vody mědí 
je velmi vzácná.

Bylo prokázáno, že po určité době použí-
vání potrubí koncentrace mědi v pitné vodě 
klesá, maximální hodnoty dosažené po 
noční stagnaci 8–10 hodin nepředstavují 
v případě námi testovaného typu měděného 
potrubí riziko překročení NMH. Po vícedenní 
stagnaci je však vždy vhodné odpustit první 
podíl vody, a tak eliminovat případnou vyšší 
dávku mědi.

V souladu s vyhláškou č. 490/2005 Sb. je 
nutno upozornit na nezbytnou znalost vlast-
ností pitné vody v dané zásobované zóně, 
kde se měděné potrubí má použít, než se 
provede rozhodnutí o materiálu rozvodů pitné 
vody. V 90. letech docházelo v ČR opakovaně 
k případům použití měděného potrubí v objektech zásobovaných 
vodou, která nevyhovovala požadavkům na styk s mědí, což vedlo 
k problémům s kvalitou vody a stížnostem.

Máme-li zhodnotit situaci výskytu mědi v pitné vodě v České 
republice, musíme ji hodnotit celkem příznivě, protože k překračo-
vání limitní hodnoty dochází jen výjimečně. Nevíme však, zda tento 
příznivý obraz není ovlivněn výběrem odběrových míst, který může 
většinu objektů s měděnými rozvody opomíjet.

Stejně tak neznáme situaci v oblasti rodinných domů s měděnými 
rozvody, napojených na vlastní studnu.

Poděkování: Článek byl zpracován v rámci grantového projektu 
MŠMT „Kovy a související látky v pitné vodě“ (program COST č. j. 
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Obr. 4. Koncentrace mědi ve vzorcích vody odebraných po různé době stagnace na 
vzorkovacím místě A (po 19 měsících provozu potrubí)

Obr. 5. Koncentrace mědi ve vzorcích vody odebraných po různé době stagnace na 
vzorkovacím místě B (po 19 měsících provozu potrubí)

Key words
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The paper deals with the occurrence of copper (Cu) in drinking 
water of the Czech Republic. Possible sources of Cu in drinking 
water, health risks, and requirements for products in contact with 
drinking water are discussed. The results of study investigating 
relationships between volume of sample or stagnation time and Cu 
concentration in water are presented. The study was done in new 
family house with copper plumbing and repeated after one year to 
determine changes over the time.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2011. 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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Anketa: Vodní toky v roce 2030

V minulém roce v Drážďanech během zasedání Mezinárodní 
komise na ochranu Labe proběhla diskuse na téma Labe v roce 
2030. To mne inspirovalo, abych vyzval čtenáře, aby se na téma 
vyjádřili. Hozenou rukavice zdvihl jediný přispěvatel. Myslím si, 
že jeho příspěvek je zajímavým pohledem na věc a že si zaslouží 
knihu Průvodce přehradami ČR, kterou  jsme přispěvatelům do 
ankety slíbili. Přivítáme ev. i další příspěvky – máme připraven 
ještě jeden výtisk.

Václav Stránský

Pokud člověk není rozený prognostik, nebo nemá téměř nadpřiroze-
né schopnosti rozpoznávat neomylně zákonitosti vlivu lidské činnosti 
na okolní svět, jako např. náš nejvýznamnější hradní odborník na neo-
teplování zeměkoule, tak není vůbec jednoduché přinutit svoji mysl 
k cílené a smysluplné snaze o pohled do budoucna, navíc se zaměře-
ním na problematiku tak nesnadno předvídatelnou a velmi závislou 
na přírodních podmínkách a financích, jako jsou vodní toky. 

Již V. I. Lenin učil (v dobách, kdy jeho mysl ještě nebyla zcela para-
lyzována závažnou chorobou), že před skokem vpřed je třeba udělat 
dva kroky vzad. Tuto myšlenku se pokusím aplikovat v modifikované 
podobě i v rámci tohoto textu a před pohledem vpřed se ohlédnu 
o něco zpět.

Od doby, kdy se člověk vyskytuje na Zemi, jej ze všech stran 
obklopují nejrůznější rizika. Zpočátku to byla převážně rizika zcela 
existenční – sežrat, nebo být sežrán, zahřát se, nebo zmrznout apod. 
Postupem času se s rozvojem poznání, společnosti a způsobu lidské-
ho života měnila i rizika – ovládnout něco či někoho, či být ovládán, 
vlastnit něco, či být vlastněn. V současné době již na Zemi, v našich 
zeměpisných šířkách, většině populace nehrozí ani umrznutí, ani 
otroctví, ovšem postupně se vynořují rizika jiná a jedním z nejvýznam-
nějších z nich se ukazuje i riziko spojené s vodou – s její dosažitelností 
i s ochranou před jejími negativními účinky.

V roce 1973 již žily na Zemi téměř 4 mld. lidí. Když v říjnu toho 
roku vypukla, díky Jom-kipurské válce, ropná krize, byla největším 
strašákem doby představa vyschlých nádrží ropných rafinérií a z toho 
plynoucích následků. Pokud by se tehdy hypoteticky našel nějaký 
prozíravý vizionář, který by opatrně upozorňoval na to, že obdobně 
strategickou surovinou se může jednoho dne stát i voda, nebylo by 
pravděpodobně mnoho těch, které by to zajímalo. Vodné a stočné bylo 
u nás dohromady za 60 haléřů za 1 m3, takže nebylo co řešit: voda byla 
v napjatém rodinném rozpočtu nezajímavá položka. Pro srovnání, za 
stejnou cenu byly tehdy dva rohlíky. Kvalita vody v našich řekách 
tehdy nikoho moc nezajímala, prioritní bylo plnění a překračování 
plánů tehdejších pětiletek. 

V současnosti žije na Zemi kolem 7 mld. lidí a již delší dobu zcela 
nepokrytě probíhají diskuze o tom, zda světové zásoby ropy dojdou 
během 50 či 150 let. I dnes žije svět ropou, ale čím dále tím více se 
vynořuje fenomén nedostatku kvalitní pitné vody pro každého a lze 
předpokládat, že význam vody bude do budoucna stoupat. Položka 
vodné a stočné se u nás vyšplhala v mnoha lokalitách až na více 
než 50 Kč/m3. Žádná jiná komodita nepodražila za posledních 20 let 
významněji než voda. S vědomím toho, že případné další zvyšování 
ceny vody, bez rizika společenských nepokojů (jak nám našeptávají 
skvěle placení experti z EU), by mohlo skončit až těsně pod hranicí 
100 Kč/m3, jsou občané nuceni vodou neplýtvat – což je s ohledem 
na životní prostředí zcela jistě velmi pozitivní stimul. Díky intenzivní 
výstavbě čistíren odpadních vod došlo za posledních 20 let k podstat-
nému zlepšení kvality vody v řekách a k návratu některých vodních 
živočichů, kteří nebyli léta pozorováni.

V roce 2030 by mělo na Zemi žít již více než 8 mld. lidí a již dnes 
lze úspěšně předpokládat, že ropy bude stále méně a méně a bude 
dražší a dražší. Lze se obávat i toho, že bude přibývat lidí, kteří nebu-
dou mít přístup ke kvalitní pitné vodě. Je otázkou, zda se omezený 
přístup k vodním zdrojům nakonec nestane limitním pro další rozvoj 
celosvětové populace.

V tuzemsku bych si přál, abychom mohli v roce 2030 konstatovat, 
že kvalita vody se v našich tocích za posledních 20 let opět zlepšila. 
S trochou nadsázky budu doufat, že naše území nikdy nezasáhne 
katastrofa podobná té nedávné v Maďarsku, kdy v mnohakilometro-
vých úsecích vodotečí pod havarovaným odkalištěm protékal místo 
vody s pH 7 louh s pH 13. Tiše spoléhám na to, že u nás funguje 
a bude i nadále řádně fungovat systém TBD, který nikdy nenechá 
dojít situaci tak daleko, aby mohlo nastat tak fatální poškození hráze 

jako ve zmiňovaném případě a my bychom si chodili tankovat „krtky“ 
do potoka místo kupovat do drogerie. Dále spoléhám na to, že TBD 
bude umožňovat klidný spánek i všem lidem žijícím podél vodních 
toků pod přehradami všeho druhu a že jakékoliv poruchy, které by se 
případně na těchto vodních dílech vyskytly, budou včas a kvalifikova-
ně vyhodnoceny a obratem odstraněny. Jinými slovy předpokládám, 
že v nejhorším případě se v korytech našich vodních toků budou 
i nadále prohánět jen přirozené povodně, s jejichž n-letostí si budou 
lámat hlavu odborníci v ČHMÚ a jejichž následky nám budou v pří-
mém přenosu přinášet všechny tuzemské televizní stanice, bohužel 
i s jejich komickými komentáři, a že povodně umělé budou i nadále 
simulovány výhradně v rámci virtuálního světa s využitím přísluš-
ných SW prostředků.

Předpokládám, že povrchové toky budou v našich podmínkách 
i nadále nepominutelným zdrojem surové vody pro výrobu vody 
pitné. Doufám, že i v budoucnu budou směrovány určité objemy 
finančních prostředků na výstavbu ČOV a rekonstrukci stokových 
sítí, aby se vnosy znečištění do povrchových vodotečí snižovaly. Čím 
méně prostředků bude třeba věnovat úpravě surové vody, tím méně 
budeme platit za vodné, a tím později se přiblížíme (včetně stočného) 
k oné částce 100 Kč/m3.

Při pohledu např. na citlivou oblast Středního východu – na 
mytickou řeku Jordán a na její pramenné oblasti – můžeme již dnes 
konstatovat, že plíživý boj o kontrolu vodních zdrojů i vodních 
toků již započal, bude velmi dlouhý a se zcela nejistým výsledkem. 
Vůbec nepochybuji o tom, že obdobných oblastí, kde vodní toky 
budou vysychat, bude ve světě bohužel nezadržitelně přibývat. Tím 
se budou rozevírat nůžky mezi těmi, kteří považují dodávku pitné 
vody do domu za standard, a těmi, kteří považují za štěstí, když si 
mohou donést vodu (nevalné kvality) v kanystru z desetikilometrové 
vzdálenosti.

V tuzemsku máme naštěstí většinu pramenných oblastí plně pod 
vlastní kontrolou a snad neprojevím nedostatek prozíravosti, když se 
odvážím tvrdit, že ani v roce 2030 se na této skutečnosti nic nezmění, 
protože další drobení našeho státu je po ztrátě Horní a Dolní Lužice, 
Kladska, většiny Slezska, Podkarpatské Rusi a Slovenska již málo 
pravděpodobné. Předpokládám, že ani jednotková spotřeba vody 
v naší zemi, kde poměrně značná část populace stále preferuje spíše 
pivo než vodu, nestoupne natolik, že by našim řekám hrozil „syndrom 
Jordánu“, a že by to mělo vyvolat nějaké významné protesty soused-
ních států. Doufám, že do roku 2030 se podaří alespoň částečně omezit 
zanášení vodních toků a potažmo i údolních nádrží splaveninami 
z okolních pozemků. V tomto případě je však nutno spoléhat zejména 
na změny v protierozní ochraně povodí.

Při pochůzkách po březích tuzemských vodotečí musí člověk velmi 
často překonávat překážky nejrůznějšího druhu – stavby zasahující 
až k břehové čáře, oplocení natažené přes celé koryto apod. Je však 
pravdou, že v tomto ohledu se za posledních 10 let mnohé změnilo 
k lepšímu a že podél vodotečí nově vyrostly desítky a stovky kilo-
metrů cyklostezek, což neuvěřitelně rozšířilo možnosti komfortněj-
šího poznávání krajiny, vodních toků, jejich okolí, objektů na nich 
a vůbec popularizaci vodního hospodářství. V roce 2030 by tak mohly 
být zpřístupněny další desítky a stovky kilometrů vodních toků a já, 
už jako ctihodný kmet, bych si jen mohl vybírat (např. podle podél-
ného profilu, povrchu či počtu restaurací), která z cyklostezek bude 
aktuálně ta nejvhodnější.

Někdy v budoucnu zcela jistě dojde i na to, že po zahraničním vzo-
ru se budou i u nás modernizovat stávající cyklostezky na oddělené 
stezky pro pěší, cyklisty, bruslaře tak, aby se alespoň částečně naředily 
neustále narůstající davy pohybu chtivých občanů na těch současných 
tak, aby jejich případné kolize a následné verbální či pěstní souboje 
probíhaly výhradně v rámci jednoho druhu sportu. Uznávám, že tato 
myšlenka však již patrně příliš předbíhá dobu a možná bude tématem 
až poté, co některý z následovníků současného šéfredaktora VH vypíše 
podobné téma pro rok 2080–2100.

Předpokládám, že koncepce zpřístupňování vodotečí pro všechny 
zcela jistě narazí na odpor těch, kteří mají dnes svůj kousek břehu jen 
pro sebe a považují to za normální a odmítají tam pustit kohokoliv, 
včetně správce toku, přičemž při jakékoliv povodňové situaci neváhají 
ani chvilku a obviňují správce toku z nečinnosti. Domnívám se však, 
že potoky, říčky, řeky a vůbec veškerý „vodopis“ patří k přírodnímu 
bohatství krajiny a to by jako takové mělo být přístupné všem bez 
omezení.

Vodní toky v roce 2030 by mohly tvořit velmi těsnou a téměř nepo-
stradatelnou součást lidského života, zejména jeho relaxační části. 
Aktivní pohyb podél vodního toku je možno považovat za velmi pří-
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jemnou a relativně nenáročnou pohybovou aktivitu, která umožňuje 
člověku oddech po práci, relaxaci, sportovní vyžití.

I v roce 2030 bude muset být zcela jistě udržována i základní funkce 
vodního toku – schopnost odvádět jak běžné m-denní průtoky, tak 
i průtoky n-leté, přičemž ochrana příslušného území bude odpovídat 
významu okolního území. 

Pokud vyloučíme nějakou nenadálou celosvětovou apokalypsu, 
nedá se očekávat, že někdy v budoucnu by mohlo dojít k návratu stavu 
z prehistorického období, kdy si málo početná populace lidí mohla 
zcela svobodně volit místa svých obydlí tak, aby nebyla od vodních 
toků, jako zdrojů pitné vody, příliš daleko, ale aby současně vodní tok, 
jako potenciální zdroj nebezpečí, neohrožoval její existenci. Riziko 
vyplývající ze současného stavu, kdy je poměrně značné množství 
lidských obydlí situováno nejen v inundačních územích, ale i v těsné 
blízkosti břehových linií vodních toků, bude patrně i v budoucnu 
nepominutelné, a tak bych považoval za velmi pozitivní, pokud 
by do roku 2030 došlo k postupnému prozření jak generace naší, 
tak i našich následovníků a kdyby se začalo na vodní toky pohlížet 
s větší pokorou, protože jak ukazují následky povodní jak u nás, tak 
ve světě, nad vodními toky se prostě nedá zvítězit. Bylo by zcela jistě 
velmi pozitivní, kdyby se do roku 2030 podařilo vymístit alespoň 
nějakou část těch objektů, které se v současné době nacházejí v inun-
dačních územích tak, aby jednak negativně neovlivňovaly odtokové 
poměry, a současně aby záchranáři v případě povodní nebyli nuceni 
opakovaně, a většinou i zcela zbytečně, nasazovat svoje životy při 
záchraně obyvatel z těchto objektů. Proces postupného vymísťování 
a samozřejmě zákaz jakékoliv nové výstavby v těchto územích by měl 

být považován za „nikdy nekončící proces“ až do úplného „vyčištění“ 
zmíněných území a jakékoliv porušení tohoto pravidla  by mělo být 
považováno doslova za „hrdelní“ zločin.

V nějaké, asi hodně vzdálené, budoucnosti by bylo možno se tak 
přiblížit ke stavu, kdy by se i případné povodňové situace obešly bez 
dramatických srdceryvných scén vyplavených lidí, kteří si se sysi-
fovskou neúnavností opakovaně opravují povodňové škody na svých 
obydlích, marně doufajíce, že ta aktuální povodeň byla na dlouho 
poslední. Povodeň by prostě prošla krajinou bez přímého ohrožení 
lidských obydlí a následně by se řešily jen škody materiální na úro-
dě, komunikacích, sítích apod. Tento stav pravděpodobně nenastane 
v masovém měřítku do roku 2030, nicméně proces by mohl být nastar-
tován, což samo o sobě by bylo možno považovat za úspěch.

Vodní toky si tedy i v roce 2030 budou po většinu roku nadále líně 
plynout českou kotlinou i moravskými úvaly, nebudou ani v budouc-
nu podléhat jiným než fyzikálním zákonům a bude záležet pouze na 
moudrosti a ohleduplnosti lidí, zda budou schopni a ochotni korigo-
vat svoje představy o přetváření krajiny k obrazu svému do té míry, 
aby potoky i řeky v životě lidském představovaly především zcela 
přirozenou a veskrze pozitivní součást životního prostředí a zdroj 
životadárné vody, a nikoliv noční můru schopnou rychlé proměny 
v běsnící živel.

Ing. Vlastislav Kolečkář
AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12
612 00  Brno

Práva a povinnosti správců vodních 
toků k přirozeným korytům vodních 
toků aneb pár nejasností ohledně 
vodohospodářských úprav
Diskusní příspěvek k článku „Práva a povinnosti správců vodních 

toků k přirozeným korytům vodních toků“ uveřejněnému v časopise 
Vodní hospodářství č. 11/2010 na stránkách 306 až 308

Článek „Práva a povinnosti správců vodních toků k přirozeným 
korytům vodních toků“ kolegů ze státního podniku Povodí Vlta-
vy Ing. M. Krátkého a Mgr. J. Nietscheové, uveřejněný v časopise 
Vodní hospodářství č. 11/2010 na stránkách 
306 až 308, reaguje mj. i na nový institut 
vodního zákona po jeho loňské velké novele 
č. 150/2010 Sb. „vodohospodářské úpravy“. 
Popisuje platnou právní úpravu a zabývá se 
využitím vodohospodářských úprav při čin-
nostech správců vodních toků v přirozených korytech vodních toků 
a na pozemcích s nimi sousedících. 

Vodohospodářskými úpravami lze vidět jako obdobu terénních úprav, 
institutu stavebního zákona. Vodní zákon je definuje v § 55 odst. 2 jako 
zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků 
a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená 
koryta vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních 
toků. Vodohospodářské úpravy jsou vždy na ohlášení vodoprávnímu 
úřadu (viz § 15a odst. 3 vodního zákona) a mohou ušetřit práci jak 
jejich realizátorům (stavebníkům), tak vodoprávním úřadům. Oproti 
předchozí právní úpravě při absenci tohoto institutu totiž i všechny 
tyto práce byly považovány za vodní díla a bylo k nim potřebné 
stavební povolení (a v některých případech rovněž povolení podle 
§ 14 vodního zákona, což se však zavedením vodohospodářských 
úprav nemění).

Podíváme-li se do stavebního zákona, lze z ustanovení § 3 odst. 1 
(které definuje terénní úpravy jako „zemní práce a změny terénu, jimiž 
se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební 
a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například 
skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků 
pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu“) vysledovat 
inspiraci zákonodárce terénními úpravami. Porovnáním pojmů lze 
s určitou mírou zjednodušení říci, že vodohospodářské úpravy jsou 
ve vodním zákoně to, co ve stavebním zákoně úpravy terénní (pro 
„rozhodování“ ve věcech vodohospodářských úprav se i podpůrně 
použije postup stavebního zákona – viz § 115 odst. 1 vodního zákona). 
Je však několik věcí, které vodní zákon na rozdíl od úpravy zákona 

stavebního neřeší, nelze použít podpůrně stavební (ani jiný) zákon, 
a je tedy nutno je řešit výkladem.

Problém je totiž již se samotným vymezením vodohospodářských 
úprav, zejména jejich atributu „podstatné“ změny terénu. Ze zákona 
totiž není příliš jasné, co je míněno „podstatnou změnou přirozených 
koryt vodních toků“, kde tedy vodohospodářská úprava začíná a kde 
končí. Je to důležité zejména proto, abychom dokázali přesně říci, kdy 
se jedná v případě činnosti ovlivňující přirozené koryto vodního toku 
o vodohospodářskou úpravu, a tato činnost je tedy na ohlášení, či se 
o vodohospodářskou úpravu nejedná a nejedná se ani o vodní dílo, 
a tato činnost by mohla být realizována mimo působnost vodopráv-
ních úřadů (dle autorů). Stavební zákon v případě terénních úprav 
rovněž počítá s „podstatnou změnou prostředí nebo odtokových 

poměrů“, ve vztahu k „povolovacímu“ režimu 
však na rozdíl od vodního zákona zná terénní 
úpravy malého rozsahu, které nevyžadují ani 
stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřa-
du [viz § 103 odst. 1 písm. f) stavebního zákona], 
a ostatní terénní úpravy, které vyžadují ohlášení 

stavebnímu úřadu [§ 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona]. 
Zcela zásadním pro případné vyjasnění je pro vodohospodářské 

úpravy vztah k ustanovení § 46 vodního zákona, který v odstavci 1 
specifikuje zákazy v korytech vodních toků z důvodu jejich ochrany 
(měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, 
poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo 
nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít 
k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož 
i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splave-
ny do vod). Následně potom v odstavci 2 téhož ustanovení říká, že 
z tohoto zákazu jsou vyjmuty „případy, kdy se činnosti v něm uve-
dené provádějí v souladu s tímto zákonem“. V těchto souvislostech 
vzniká otázka, jak se případně vyrovnat s činností (zemní prací nebo 
změnou terénu) v přirozeném korytu vodního toku (nebo na pozem-
ku sousedícím s ním), kterou se podstatně nemění přirozené koryto 
vodního toků a tato činnost je nezbytná k zajištění funkce vodního 
toku, avšak může jí dojít například ke změně příčného profilu koryta 
vodního toku. Zcela určitě se nebude jednat o vodohospodářskou 
úpravu ve smyslu § 55 odst. 2 vodního zákona (nedojde k podstatné 
změně přirozeného koryta vodního toku), avšak vzhledem ke změně 
příčného profilu (přirozeného) koryta vodního toku bude nutno, aby 
tato činnost byla prováděna v souladu s vodním zákonem (viz již 
zmíněný § 46 odst. 2 vodního zákona).

Ustanovení § 15a odst. 3 věta druhá vodního zákona stanoví, že 
vodohospodářské úpravy podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu. 
Oproti stavebnímu zákonu však již vodní zákon nestanoví (a nekvan-
tifikuje) vodohospodářské úpravy, které nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení vodoprávnímu úřadu a které by vyžadovaly ohlášení, 
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tzn. vodohospodářské úpravy již dále nerozlišuje v závislosti na 
jejich rozsahu. Stejně tak lze případně pouze dovozovat, že zemní 
práce nebo změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na 
pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená 
koryta vodních toků, které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních 
toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení vodoprávnímu úřadu. 
Nelze tedy, jak již bylo naznačeno výše, najít explicitní (kvantifikova-
telnou) hranici, kdy se o vodohospodářské úpravy již jedná a kdy se 
jedná na straně jedné „o něco méně“ a kdy – na straně druhé – jde již 
o vodní dílo. Nadto a vzhledem ke skutečnosti, že vodohospodářská 
úprava je vždy na ohlášení (na rozdíl od vodních děl uvedených 
v § 15a odst. 1 vodního zákona, k nimž ohlášení postačí a záleží na 
stavebníkovi, zdali stavbu ohlásí, či požádá o stavební povolení), může 
tato i vyžadovat povolení podle § 14 vodního zákona. Bohužel nepů-
jde v takovém případě „řízení“ spojit (případný požadavek povolení 
podle § 14 není nový, avšak oproti předchozí úpravě nepůjde řízení 
o vydání takového povolení spojit s řízením o stavební povolení, 
jelikož vodohospodářské úpravy jsou toliko na ohlášení a institut 
ohlášení v tomto případě zcela jistě nekonzumuje povolení podle 
§ 14 vodního zákona).

V případě činností, které nenaplňují zejména z důvodu jejich 
„nepodstatné změny přirozeného koryta vodního toku“ definici vodo-
hospodářských úprav a ani se nejedná o stavby, lze ve vztahu k § 46 
vodního zákona nalézt tři řešení jejich realizace v souladu s vodním 
zákonem: 
1) zcela absurdním řešením je tyto činnosti povolovat jako vodní 

díla,
2) zevšeobecnit je, tedy že všemi zemními pracemi a změnami terénu 

v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících 

s nimi, které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků, se 
podstatně mění přirozená koryta vodních toků,

3) nebo se nabízí i třetí řešení, které naváže podstatnou změnu přiro-
zeného koryta vodního toku na § 46 odst. 1, tzn., že se bude jednat 
o ty činnosti, jimiž se zejména mění směr, podélný sklon a příčný 
profil přirozeného koryta vodního toku a těží se z něj zemina, písek 
nebo nerosty.
Třetí řešení je zdánlivě řešením nejlepším, avšak jeho nedostatkem 

je zejména skutečnost, že v případě přirozených koryt „významněj-
ších/větších“ vodních toků by mohla být takto (bez stavebního povo-
lení nebo ohlášení vodoprávnímu úřadu) provedena činnost většího 
významu, avšak ve vazbě na § 46 odst. 1 vodního zákona zanedbatelná, 
a poté by nemusela podléhat regulaci. V tomto směru je tedy patrně 
nejvhodnějším řešení druhé, které předpokládá, že všemi zemními 
pracemi a změnami terénu v přirozených korytech vodních toků a na 
pozemcích sousedících s nimi, které jsou nezbytné k zajištění funkcí 
vodních toků, se podstatně mění přirozená koryta vodních toků.

Stranou tedy ponechávám fakt, kdy autoři v diskutovaném článku 
přímo předpokládají, že zemní práce a změny terénu v přirozených 
korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, které jsou 
nezbytné k zajištění funkcí vodních toků a jimiž se nepodstatně mění 
přirozená koryta vodních toků, nepodléhají ani stavebnímu povolení, 
ani ohlášení vodoprávnímu úřadu. Tento diskutabilní moment má 
podle mého názoru určité východisko přijetím výše uvedeného řešení, 
podle kterého slovo „podstatně“ nehraje z důvodu jeho neurčitosti 
(a v zájmu právní jistoty) přílišnou roli.

Závěrem pouze upozorňuji na fakt, že provedení vodohospodářských 
úprav bez ohlášení nebo v rozporu s ním nemá vlastní skutkovou pod-
statu a je sankcionovatelné pouze pomocí skutkové podstaty za poru-
šení § 46 odst. 1 vodního zákona sankcí do 50 tis. Kč, resp. 500 tis. Kč 
[skutkové podstaty viz § 116 odst. 1 písm. l) nebo § 125a odst. 1 písm. n) 
vodního zákona], což vzhledem k výše uvedenému nemusí postihnout 
všechny nedovolené vodohospodářské úpravy (menší „vodohospodář-
ské“ úpravy na „významnějších/větších“ vodních tocích).

Pevně věřím, že všechny výše nastíněné body pomohou situaci 
vyjasnit a praxe je časem úspěšně vyřeší a najde si cestu, jak výhod 
vodohospodářských úprav plně využít. To bylo také záměrem tohoto 
diskusního příspěvku.
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Identifikace antropogenních tlaků 
na kvalitativní stav vod a vodních 
ekosystémů v oblastech povodí 
Moravy a Dyje

Toto číslo VTEI je věnováno projektu Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní 
stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje, jehož základním cílem 
bylo poznání antropogenních vlivů na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu 
vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické 
komponenty dotčeného vodního ekosystému. Řešení projektu koordinoval Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., (příjemce dotace) ve spolupráci s Vysokým 
učením technickým v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. 

Projekt řeší následující základní cíle resortního programu v působnosti MŽP uvedené 
v zadávací dokumentaci veřejné soutěže: 
•	 snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty,
•	 zastavit pokles biologické rozmanitosti,
•	 navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů,
•	 zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí,
•	 podpořit plnění strategie udržitelného rozvoje.

Přínosem projektu je podpora plnění politiky ČR v oblasti životního prostředí. Projekt 
se zaměřuje zejména na následující cíle: 
•	 stanovování efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření,
•	 analýza podílu plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění vod včetně účinnosti 

vybraných opatření,
•	 sledování a hodnocení vlivu intenzifikace chovu ryb (rybářské hospodaření) z pohledu 

jakosti vod (ovlivnění jakosti vody v rybníce, v recipientu vlivem intenzifikace chovu ryb) 
v součinnosti s protipovodňovými opatřeními,

•	 osvětlení působení závadných látek vnesených do povrchových vod, které jsou 
využívány k eliminaci dopadů vlivem eutrofizace vod,

•	 zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání (směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/7/ES) z hlediska životního prostředí, 

•	 definování antropogenních tlaků v oblastech povodí Dyje a Moravy,
•	 podklady pro práci pracovníků MŽP v mezinárodních komisích na ochranu Dunaje.

Z priorit resortu životního prostředí, na které se resortní program MŽP zaměřuje, 
pokrývá projekt tyto oblasti:
•	 ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti povrchových a podzemních vod,

IDENTIFIKACE ANTROPOGENNÍCH 
TLAKŮ NA KVALITU VODNÍCH ZDROJŮ

Zdeněk Šunka, Marta Štamberová, Jana Ošlejšková, 
Miriam Dzuráková, Jiří Novák, Dana Mikulková,  
Petra Oppeltová, Pavlína Hlavinková

Klíčová slova
vodní zdroje – staré ekologické zátěže – potenciální ohrožení vodních 
zdrojů – prostorová lokalizace vodních zdrojů – záplavová území – sanační 
práce – porovnání stavu se zahraničím

Souhrn
Příspěvek shrnuje výsledky prací zaměřených na identifikování antro-

pogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů povrchových a podzemních 
vod a na sledování průběhu nápravných opatření vedoucích ke snížení 
těchto tlaků prostřednictvím probíhajících či připravovaných sanačních 
prací a obecných opatření v jednotlivých oblastech povodí.

Úvod
Práce prováděné v rámci tohoto úkolu byly zaměřeny na identifikování 

antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů povrchových a podzemních 

•	 ochrana přírody a krajiny,
•	 ochrana horninového prostředí se zaměřením na ochranu podzemních vod,
•	 posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí,
•	 změny faktorů životního prostředí s ohledem na jejich vliv na interakci organismů 

včetně člověka,
•	 racionální využívání přírodních zdrojů.

Základní přístup pro realizaci prací k zabezpečení stanovených cílů a přínosů spočíval 
především ve využití nových netradičních metod pasivního vzorkování k podchycení 
aktuálního stavu a vývoje zátěže odpadních vod a recipientů nebezpečnými látkami, 
praktické aplikaci nově vyvíjených metod hodnocení stavu ekosystému povrchových 
vod a vyhodnocování dlouhodobého vývoje a odezvy cílených opatření včetně uplatnění 
nejlepších dostupných technik na ochranu povrchových a podzemních vod i jejich eko-
systémů v oblasti povodí Moravy a Dyje.

Předpokladem úspěšného řešení navrhovaného projektu bylo zajištění dosavadního 
systémového přístupu k rozsáhlému komplexu řešených problematik, využívání rozsáhlé 
databáze údajů o kvalitativním stavu vodního prostředí získaných v průběhu jednotlivých 
etap řešení a zabezpečení návaznosti na vývoj nejnovějších metod a postupů a jejich 
aplikaci ve vodohospodářské praxi při hodnocení vod a vodních ekosystémů.

Význam projektu spočívá především v podpoře státní správy i v podpoře začlenění 
VÚV TGM, v.v.i., do mezinárodních aktivit (zejména na úseku Mezinárodní komise pro 
ochranu Dunaje), komisí hraničních vod a programů EU na území oblastí povodí Moravy 
a Dyje v kontextu oblasti povodí Dunaje jako druhého největšího povodí Evropy.

Projekt je členěn na devět dílčích úkolů včetně koordinace projektu: 
Stanovování efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření;
Podíl plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění vod;
Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 
eutrofizace vod;
Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání 
podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje;
Identifikace antropogenních tlaků ze sídelních útvarů;
Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti;
Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystémy;
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů.

Dosavadní výsledky některých z nich jsou představeny v následujících příspěvcích.
Podrobné výsledky dosažené při řešení jednotlivých dílčích úkolů jsou obsahem 

průběžných zpráv jednotlivých dílčích úkolů a závěrečných syntetických zpráv o řešení 
dílčích úkolů za období 2008–2010. 

Zdeněk Šunka

vod a na sledování průběhu prováděných nápravných opatření vedoucích 
ke snížení těchto tlaků. Za vodní zdroje jsou v souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů považovány takové povr-
chové a podzemní vody, které mohou být využívány pro uspokojení potřeb 
člověka, zejména pro pitné účely. Podle směrnice 2000/60/ES z r. 2000 
má být např. u podzemních vod dosaženo dobrého stavu a také identifi-
kován a zvrácen jakýkoliv významný a trvalý vzestupný trend koncentrace 
kterékoliv znečišťující látky, což představuje včasné zásahy a trvalé dlouho-
dobé plánování ochranných opatření s ohledem na přirozené zpoždění při 
jejich vytváření a obnově. Vzájemná spolupráce správců povodí a uživatelů 
vod (např. provozovatelů vodovodů a kanalizací, průmyslových podniků, 
zemědělských subjektů atd.) by měla obecně vést k udržení a zlepšení 
stavu povrchových a podzemních vod – docílení tzv. dobrého stavu vod, 
který definuje Rámcová směrnice takto: 

„Dobrý stav povrchové vody“ je takový stav útvaru povrchové vody, kdy 
jak jeho ekologický, tak chemický stav je přinejmenším „dobrý“.

„Dobrý stav podzemní vody“ je takový stav útvaru podzemní vody, kdy 
jak jeho kvantitativní, tak i chemický stav je přinejmenším „dobrý“.

Práce byly zaměřeny na oblasti povodí Dyje a Moravy.
Hlavním cílem řešení této úlohy bylo identifikovat antropogenní tlaky na 

kvalitu vodních zdrojů povrchových a podzemních vod, vymezit území ano-
málního výskytu látek nebezpečných vodám, ohrožujících vodní zdroje a na 
sledování průběhu a odezvy realizovaných nápravných opatření ke snížení 
tohoto ohrožení. Práce byly zaměřeny na následující oblasti:
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•	 lokality starých ekologických zátěží,
•	 lokality nových havárií,
•	 lokality starých i provozovaných skládek odpa-

du,
•	 areály a blízké okolí průmyslových zón, míst 

nakládání s nebezpečnými látkami, 
•	 lokality komunálních a průmyslových čistíren 

odpadních vod (zvláště těch, které jsou ozna-
čeny jako problémové),

•	 úložiště čistírenských kalů,
•	 liniové zdroje ohrožení (ohrožení představované 

provozem na pozemních komunikacích),
•	 trasy produktovodů, 
•	 areály čerpacích stanic pohonných hmot, stá-

čiště a překladiště pohonných hmot,
•	 depa Českých drah, hromadná stanoviště 

dopravních prostředků,
•	 oblasti intenzivního zemědělského hospodaře-

ní, zranitelné oblasti,
•	 areály zemědělských družstev a farem, zejmé-

na sklady umělých hnojiv, přípravků na ochranu 
rostlin, mycí rampy zemědělské techniky a pol-
ní hnojiště a popř. na další lokality zjištěné 
průzkumem.
Pro identifikaci jednotlivých lokalit a pro zpra-

cování vlivu antropogenních tlaků na vodní zdroje 
bylo využito údajů o kvalitě podzemních vod poři-
zovaných ČHMÚ, z databází MŽP, České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP), podniku Povodí Moravy, 
krajských úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, registru průmyslových zdrojů znečištění, 
informací z monitoringu probíhajících sanačních 
prací v lokalitách starých ekologických zátěží 
a údajů organizací vlastnících či provozujících 
jímací objekty na vodních zdrojích podzemních 
vod nebo monitorovací vrty v jejich předpolích. 
Při identifikaci jednotlivých lokalit bylo sledováno 
i to, zda leží ve vyhlášených záplavových oblas-
tech. Bylo využito výsledků a informací z před-
chozích i probíhajících prací Výzkumného ústavu 
vodohospodářského. Uvedené informace byly 
doplněny terénním průzkumem a laboratorními 
měřeními. Vzhledem k složitosti ochrany vodních 
zdrojů a častým změnám byly provedeny práce 
zaměřené na zjištění aktuálního stavu vodoprávní 
legislativy v oblasti ochrany vod. V souvislosti 
s řešením projektu „Identifikace antropogenních 
tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosys-
témů v oblastech povodí Moravy a Dyje“ byla 
zpracována rešeršní práce obdobných situací ve 
vybraných státech Evropy.

Výsledky provedených prací
Aktuální stav vodoprávní legislativy 
v oblasti ochrany vod

Pro řešení úkolu byly provedeny práce zaměře-
né na aktuální stav vodoprávní legislativy v oblasti 
ochrany vod. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, v platném znění, je účinný od 1. 1. 2002. 
Nahradil tak předchozí právní úpravu – zákon č. 138/1973 Sb., který byl 
účinný od 1. 4. 1975, a za toto období byl novelizován několika zákony. 
Zákon č. 254/2001 Sb. (dále jen vodní zákon) prošel za dobu své účinnosti 
celkem 16 novelami, z nichž jen některé byly novelami přímými, převážně 
šlo o novely nepřímé, tedy vyvolané jinými souvisejícími zákony. Mezi hlavní 
přímé novely lze zařadit zákon č. 20/2004 Sb. nazývaný také Euronovela 
a poslední, tzv. velkou novelu vodního zákona, kterou je zákon č. 150/2010 
Sb., účinný od 1. 8. 2010. Složitá situace, zejména uvedený počet novel 
a jejich obsahy, vedla k tomu, že se ve velké novele objevilo zmocnění pro 
předsedu vlády, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vodního zákona, 
jak vyplývá z pozdějších změn. Tímto úplným zněním vodního zákona je 
zákon č. 273/2010 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů v částce 101 ze 
dne 22. 9. 2010. Podrobný popis změn je uveden v „Závěrečné syntetické 
zprávě o řešení dílčího úkolu za období 2008–2010“.

Identifikace antropogenních tlaků na povrchové a podzemní vody 
v oblastech povodí Moravy a Dyje

V souladu se schválenou metodikou byly provedené práce směrovány 
na následující problémové okruhy: v okruhu prací zaměřených na lokalizaci 
míst, kde došlo ke kontaminaci podzemních vod a horninového prostředí 
a na sledování průběhu a odezvy realizovaných nápravných opatření, 
byla pozornost věnována lokalitám na území krajů Jihočeského, Jihomo-

ravského, Vysočina, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského 
a Zlínského náležejícím do oblasti povodí Dyje a Moravy. Sledovány byly 
vybrané významné lokality a potřebné údaje byly získány ve spolupráci 
a s využitím databází MŽP, oblastních inspektorátů ČIŽP v Českých Budě-
jovicích, Hradci Králové, Havlíčkově Brodu, Olomouci a Brně, příslušných 
krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Hlavní práce spočívaly 
v identifikaci zdrojů ohrožení horninového prostředí, povrchových a pod-
zemních vod, představujících potenciální ohrožení vodních zdrojů. Při 
provedených pracích bylo využito údajů z databází Ministerstva životního 
prostředí „Systém evidence kontaminovaných míst“ obsahující „Seznam 
národních priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží pro pro-
zkoumané a neprozkoumané lokality“. Dále bylo využito údajů obsažených 
v „Databázi starých ekologických zátěží v Jihomoravském kraji“ a zvláště 
pak informací oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně. Vlastní průzkum pak 
byl zaměřen na doplnění aktuálních informací ze státního podniku Povodí 
Moravy, úřadů obcí s rozšířenou působností, údajů organizací vlastnících 
či provozujících jímací objekty na vodních zdrojích podzemních vod nebo 
monitorovací vrty v jejich předpolích a informací z monitoringu probíhajících 
sanačních prací v lokalitách starých ekologických zátěží. 

Z provedených prací vyplývá, že ve sledované oblasti je 129 lokalit 
ohrožujících saturovanou i nesaturovanou zónu a povrchové toky. Podrobný 
popis jednotlivých lokalit s uvedením jejich názvu, původcem kontaminace 

Tabulka 1. Seznam lokalit v oblastech povodí Moravy a Dyje, kde dochází k ohrožení vodních zdrojů
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či současným majitelem kontaminovaného areálu, druhem kontaminace, 
potenciálně ohroženým vodním zdrojem povrchové či podzemní vody a infor-
mací o sanačních pracích je uveden v „Průběžných zprávách o řešení dílčího 
úkolu za roky 2008 a 2009“ a v „Závěrečné syntetické zprávě o řešení 
dílčího úkolu za období 2008–2010“.

V tabulce 1 je pak uveden přehled 43 nejzávažnějších lokalit starých 
ekologických zátěží, potenciálně ohrožujících využívané vodní zdroje pod-
zemních vod i blízké zvodnělé horizonty, což bývá nejčastěji CHOPAV Kvartér 
řeky Moravy. Zároveň jsou v tabulce uvedeny informace o tom, zda probíhají 
(22 lokalit) či neprobíhají (9 lokalit) sanační práce, zda se současný stav 
monitoruje (8 lokalit) nebo se rozbíhají přípravné práce (2 lokality) pro 
zahájení sanace anebo jsou již sanační práce (2 lokality) ukončeny. 

Z víceletého sledování vyplývá, že probíhajícími sanačními pracemi 
je potenciální ohrožení v tabulce uvedených využívaných vodních zdrojů 
podzemních vod výrazně snižováno.

Pro snížení potenciálního ohrožení využívaných vodních zdrojů je třeba 
sanační práce v níže uvedených lokalitách zahájit nebo v probíhajících 
pokračovat až do doby dosažení stanovených cílových limitů či pokračovat 
v monitoringu. Toto se týká především následujících lokalit využívaných pro 
hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou: 
Bzenec – Kovo, využívaný vodní zdroj podzemní vody Bzenec I–III, moni-
toring,
Charvatská Nová Ves – skládka, potenciálně ohrožený využívaný vodní 
zdroj Kančí obora,
Podluží – dobývací pole ropy, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Podluží,
Lutín – Sigma Lutín, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj Dubany, 
Hrdibořice, výhledový zdroj Olšany,
Olomouc – Farmak, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj Černovír,
Uničov – Unex, a.s., potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj Brníčko,
Přerov – Precheza, a.s., potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Troubky,
Mohelnice – MEZ–Siemens, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Moravičany,
Postřelmov – MEP (MEZ), potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Lesnice,
Vikýřovice – Benzina, a.s., potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Luže,
Modřec – obalovna drti, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj Polička 
V6, Modřec MO1,
Nový Rychnov – skládka DUP, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Dolní Cerekev,
Holešov – průmyslová zóna, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
Holešov,
Ludslavice – Kromexim, potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj Hole-
šov,
Valašské Meziříčí – Deza, a.s., potenciálně ohrožený využívaný vodní zdroj 
podzemní vody Ústí.

Pokračovat v sanačních pracech je třeba i nadále zejména v lokalitách 
Blansko – ADAST, Němčice – LIDOKOV, Brno, ul. Vídeňská ABB-EJF, a.s., 
Brno, Židenice – ELSLAV, Brno, ul. Hudcova – ČS PHM, Střelice – ČEPRO, 
Šlapanice – DECHTOCHEMA, Břeclav – ČS PHM, Charvatská Nová Ves 
– skládka, Podluží – dobývací pole ropy, Olomouc – FARMAK, Uničov 
– UNEX, a.s., Přerov – PRECHEZA, a.s., Mohelnice – MEZ, Postřelmov 
– MEP, Vikýřovice – Benzina, a.s., Svratouch – DÍLO, Modřec – obalovna 
drti, Svratka – MARS, a.s., Morkovice – Hanhart, Hluk – skládka v cihelně, 
Staré Město u Uherského Hradiště – COLORLAK, Valašské Meziříčí – DEZA, 
a.s., jak jsou uvedené v tabulce 1.

K zamezení další kontaminace podzemních vod látkami nebezpečnými 
vodám a šíření tohoto znečištění je třeba dokončit přípravné práce (analýzy 
rizika a jejich aktualizace, předběžný hydrogeologický průzkum) v lokalitách 
Slavkov – EMP, s.r.o., a Šumperk – kasárna a zahájit monitoring v lokalitě 
(tabulka 1).

Pro snížení potenciálního ohrožení vodních zdrojů podzemních vod 
ležících ve zranitelných oblastech je nutné při zemědělském hospodaření 
postupovat podle nařízení vlády ze dne 3. března 2003 o stanovení zranitel-
ných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (nařízení vlády 
č. 103/2003 Sb.).

Při návrhu nových ochranných pásem je třeba využít skutečnosti, že 
po přijetí nové koncepce ochranných pásem vodních zdrojů je posílena 
obecná ochrana vod. 

Pro potřeby vyhodnocení provedených prací bylo využito již dříve iden-
tifikovaných a podrobně prostudovaných 397 využívaných vodních zdrojů 
podzemních vod v oblasti povodí Moravy a Dyje, které tvoří výchozí databázi. 
(Podrobné informace o identifikovaných vodních zdrojích jsou obsahem 
„průběžných zpráv“ dílčího úkolu Projektu Morava IV z let 2003–2006 
a dále pak prací z předchozích let předkládaného projektu.) Další práce byly 
zaměřeny na prostorovou lokalizaci sledovaných vodních zdrojů v oblastech 
povodí Moravy a Dyje. Při zpracování bylo využíváno různých dostupných 

zdrojů. V první řadě bylo čerpáno z „Evidence odběrů povrchových a pod-
zemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrcho-
vých vod ve vodních nádržích“, která je k dispozici na Vodohospodářském 
informačním portálu VODA. Jedná se o údaje od odběratelů povrchové 
nebo podzemní vody, těch, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje 
přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty. Dále 
od odběratelů, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody 
odpadní nebo důlní, a to vše v množství přesahujícím 6 000 m3 v kalendář-
ním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, nebo od těch, jejichž povolený 
objem povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové 
vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 mil. m3. Celá tato aplikace 
odběrů, vypouštění a akumulace vod vychází z údajů jednotlivých správců 
povodí, kterým jsou tato data jednou ročně ohlašována. Tato databáze byla 
v červenci 2010 aktualizována přímo s. p. Povodí Moravy, které rovněž 
poskytlo databázi jímacích objektů. Tato databáze je sice v současné době 
ve fázi naplňování, a tedy nezahrnuje všechny stávající objekty z oblasti 
povodí Moravy a Dyje, avšak již vložené informace lze plně využít. Vzhledem 
k tomu, že databáze vodních zdrojů sledovaných v rámci tohoto projektu 
nebyla provázána s těmito výše uvedenými databázemi žádným společným 
identifikátorem, bylo nutné je vzájemně propojit. Dalším zdrojem informací 
o přesném umístění vodních zdrojů byl aktualizovaný přehled vodních zdrojů 
spravovaných VHOS Moravská Třebová. 

Vodní zdroje, které nebyly obsaženy ve výše zmíněných databázích, byly 
zaměřeny přímo v terénu, popř. na podkladě ortofotomap. Dále došlo 
k rozšíření databáze o dostupné informace o vyhlášení ochranných pásem 
zdrojů, potencionálním ohrožení jednotlivých zdrojů i eventuální sanační 
ochraně v infiltrační oblasti. Databáze je stále otevřená pro přijímání 
nových kompletačních informací o zdrojích, jako jsou např. podle velké 
novely vodního zákona minimální hladiny podzemních vod apod. Dále byly 
vytvořeny v rámci zpracování dílčího úkolu přílohy, které mapkovou formou 
zobrazují provedené práce. V příloze „Využívané vodní zdroje sledované 
v letech 2008–2010“ (všechny citované přílohy jsou součástí Závěrečné 
syntetické zprávy o řešení dílčího úkolu za období 2008–2010 a Závěrečné 
souhrnné zprávy o řešení projektu za období 2008–2010) jsou zobrazeny 
všechny sledované zdroje v letech 2008–2010, včetně toků ohrožených 
záplavou Q
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. Příloha „Staré ekologické zátěže ohrožující nebo potenciálně 

ohrožující podzemní vody a zvodnělé horizonty“ zobrazuje situování starých 
ekologických zátěží sledovaných v období let 2008–2010, ohrožujících 
nebo potenciálně ohrožujících podzemní vody a zvodnělé horizonty. Při 
zaplavení starých ekologických zátěží může dojít i k uvolnění jedovatých 
látek a těžkých kovů a kontaminaci širšího okolí původu znečištění, proto 
je důležité při návrhu sanace pamatovat i na nebezpečí záplav a ochranu 
před nimi. Příloha „Vodní zdroje využívané pro zásobování pitnou vodou 
ohrožované starými ekologickými zátěžemi“ je syntézou lokalizace vod-
ních zdrojů pro zásobování pitnou vodou a starých ekologických zátěží. 
Z údajů o jednotlivých lokalitách vyplývá, že antropogenní tlaky se projevují 
znečištěním saturované i nesaturované zóny a povrchových vod převážně 
nepolárními extrahovatelnými látkami, chlorovanými alifatickými uhlovodíky, 
polychlorovanými bifenyly, benzenem, toluenem, xylenem, těžkými kovy, 
amoniakem, dusičnany, herbicidy a pesticidy a popř. dalšími látkami.

Z provedených prací vyplývá, že ve sledované oblasti se nachází 129 
významných lokalit ohrožujících saturovanou i nesaturovanou zónu a povr-
chové toky. Celkem se prozatím jedná o 43 povrchových a podzemních 
vodních zdrojů ohrožených antropogenními tlaky. Nejde jen o ohrožení 
místních domovních a podnikových studní, ale i významných vodních zdrojů, 
jako jsou např. Podluží, Kančí obora, Ostrožská Nová Ves, jímací území 
Bzenec I–III, Vojkovice, Dubany, výhledový zdroj Olšany, zdroje pro město 
Svitavy, zdroje Moravičany, Lesnice atd. V této souvislosti jsou ohrožovány 
také úseky vodních toků a chráněná území vodních zdrojů, jako např. tok 
řeky Svratky, Bečvy a Bystřice a části CHOPAV Kvartér řeky Moravy i CHOPAV 
Východočeská křída.

Zhodnocení vlivu ekologických zátěží na kvalitu vodních 
zdrojů ve vybraných evropských zemích (Rakousko, 
Řecko, Srbsko, Bosna a Hercegovina)

V souvislosti s řešením projektu byla zpracována rešeršní práce obdob-
ných situací v ostatních státech Evropy. Byly vybrány čtyři evropské země: 
Rakousko a Řecko jako státy EU, kde jsou nebo by měly být implementovány 
zákony a nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu, vztahující 
se na ochranu a kvalitu vod a životního prostředí všeobecně na straně 
jedné a na straně druhé Srbsko a Bosna a Hercegovina jako státy, kde se 
environmentální politika teprve vytváří a zavádí do praxe.

Ve většině sledovaných evropských zemí je hodnocení vlivu ekologických 
zátěží na kvalitu vodních zdrojů aktuálním problémem. Ve většině případů 
je to dáno mentalitou místní společnosti, která si zatím moc neuvědomu-
je, že divoké či nezabezpečené skládkování může představovat pro okolí 
větší či menší zátěž v závislosti na určujících rizikových faktorech, která 
se ve většině případů neprojeví hned, ale až s odstupem doby. Je tedy jen 
otázkou času, kdy dojde k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů, zejména 
zdrojů pitné vody, a jak velký dopad to bude mít na společnost. 
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Jedinou srovnávanou zemí, kde si jsou tohoto rizika vědomi a kde se 
snaží možným dopadům předcházet, je v současnosti Rakousko. V ostat-
ních zemích bude zapotřebí ještě hodně úsilí a finančních prostředků 
k zavedení všeobecného povědomí o možném nebezpečí starých ekolo-
gických zátěží a jejich možném škodlivém vlivu na vodní zdroje a ŽP jako 
takové, stejně jako i k jejich odstranění. Podrobné hodnocení a závěry jsou 
součástí „Závěrečné syntetické zprávy o řešení dílčího úkolu za období 
2008–2010“.

Z provedeného porovnání stavu v ochraně vodních zdrojů vyplývá, že 
ochrana vodních zdrojů v České republice je ve většině případů na úrovni 
vyspělých zemí Evropské unie. Jsou prováděna preventivní opatření (např. 
stanovování ochranných pásem), v případech kontaminování saturované 
i nesaturované zóny jsou podle možností prováděny sanační práce.

Závěr
Zpráva vypracovaná v rámci tohoto dílčího úkolu obsahuje výsledky prací 

zaměřených na identifikování antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů 
povrchových a podzemních vod a na sledování průběhu nápravných opatření 
vedoucích ke snížení těchto tlaků prostřednictvím probíhajících či připra-
vovaných sanačních prací a obecných opatření v jednotlivých oblastech 
povodí. Vzhledem ke složitosti v ochraně vodních zdrojů a častým změnám 
byly provedeny práce zaměřené na zjištění aktuálního stavu vodoprávní 
legislativy v oblasti ochrany vod. Hlavní práce spočívaly v identifikaci zdrojů 
antropogenních tlaků ohrožujících horninové prostředí, povrchové a pod-
zemní vody, představujících potenciální ohrožení vodních zdrojů. 

Z údajů o jednotlivých lokalitách vyplývá, že antropogenní tlaky se projevují 
znečištěním saturované i nesaturované zóny a povrchových vod převážně 
nepolárními extrahovatelnými látkami, chlorovanými alifatickými uhlovodíky, 
polychlorovanými bifenyly, benzenem, toluenem, xylenem, těžkými kovy, 
amoniakem, dusičnany, herbicidy a pesticidy a popř. dalšími látkami. Z pro-
vedených prací vyplývá, že ve sledované oblasti je 129 významných lokalit 
ohrožujících saturovanou i nesaturovanou zónu a povrchové toky. Celkem 
je prozatím ohroženo antropogenními vlivy 43 povrchových a podzemních 
vodních zdrojů. Ohroženy jsou nejen místní domovní a podnikové studny, ale 
i významné vodní zdroje jako např. Podluží, Kančí obora, Ostrožská Nová Ves, 
jímací území Bzenec I–III, Vojkovice, Dubany, výhledový zdroj Olšany, zdroje 
pro město Svitavy, zdroje Moravičany, Lesnice atd. V této souvislosti jsou 
ohrožovány také úseky vodních toků a chráněná území vodních zdrojů jako 
např. tok řeky Svratky, Bečvy a Bystřice a části CHOPAV Kvartéru řeky Moravy 
i CHOPAV Východočeská křída. V souladu s metodikou úkolu byla zpracována 
rešeršní práce obdobných situací ve vybraných státech Evropy (Rakousko, 
Řecko, Srbsko a Bosna a Hercegovina). Jen v Rakousku se snaží možným 
negativním dopadům účinně předcházet. Z provedeného porovnání vyplývá, 
že ochrana vodních zdrojů v České republice je ve většině případů na úrovni 
vyspělých zemí Evropské unie. Jsou zaváděna preventivní opatření (např. 
stanovování ochranných pásem), v případech kontaminování saturované 
i nesaturované zóny jsou podle možností prováděny sanační práce.
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Identification of anthropogenic impact on the water sources qual-
ity (Šunka, Z.; Štamberová, M.; Ošlejšková, J.; Dzuráková, M.; 
Novák, J.; Mikulková, D.; Oppeltová, P.; Hlavinková, P.)

Key words
water sources – old ecological load – potential risk of the water sources 
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The article presents results dealing with identification of anthropo-
genic impact on the quality of surface and ground waters. Measures are 
described which lead to the minimalization of this impact by sanitation 
and by other general actions in individual river basins.   

IDENTIFIKACE VÝZNAMNÝCH 
ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ 
Z OBLASTÍ PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI

Magdalena Karberová, Přemysl Soldán

Klíčová slova
průmyslové odpadní vody – ukazatele znečištění povrchových a odpadních 
vod – nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky – prioritní látky – ekotoxicita

Souhrn
Dílčí úkol Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí 

průmyslové činnosti byl zaměřen na sledování znečištění vypouštěného 
do vodních toků v oblastech povodí Moravy a Dyje z významných průmys-
lových zdrojů znečištění a hodnocení vlivu vypouštěného znečištění na 
kvalitu a ekosystémy povrchových vod. Záměrem bylo získat maximální 
množství informací o vypouštěném znečištění, zájmové okruhy byly 
tedy zvoleny tak, aby zahrnovaly všechny dostupné možnosti získání 
skutečných údajů o znečištění vypouštěném do vodních toků a o stavu 
povrchových vod v příslušných recipientech. Nejméně dostupné jsou úda-

je o znečištění odpadních vod, vypouštěných do vodních toků z průmys-
lových závodů, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami. Z tohoto 
důvodu byl prioritní oblastí řešení dílčího úkolu zvolen vlastní monitoring 
vybraných nebezpečných látek ve vypouštěných průmyslových odpadních 
vodách a v povrchových vodách nad a pod vyústěním odpadních vod ze 
sledované průmyslové lokality, doplněný ekotoxikologickým šetřením 
vlivu vypouštěného znečištění na jakost povrchových vod v oblastech 
povodí Moravy a Dyje. Článek shrnuje výsledky řešení této prioritní oblasti 
dílčího úkolu, která byla zaměřena především na sledování nebezpečných 
látek, pro které jsou stanoveny normy environmentální kvality.

Úvod
V základních složkách životního prostředí, tj. v ovzduší, ve vodě a v půdě, 

se vyskytuje množství kontaminantů, které se zčásti dostávají i do potravní-
ho řetězce a pracovního prostředí člověka. Chemické znečištění povrchových 
vod představuje ohrožení vodního prostředí a dlouhodobá rizika pro vodní 
organismy, akumulaci v ekosystému a úbytek biologické rozmanitosti, jakož 
i ohrožení lidského zdraví. Přednostně je zapotřebí zjistit příčiny znečištění 
povrchových vod a řešit problematiku emisí přímo u zdroje. Mezi závažné 
příčiny kontaminace vodního ekosystému patří i vypouštění průmyslových 
odpadních vod znečištěných nebezpečnými látkami do vodního prostředí. 
Vypouštění nebezpečných látek v průmyslových odpadních vodách se tak 
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řadí k významným environmentálním aspektům 
průmyslové činnosti. 

Legislativní rámec pro nebezpečné 
látky

Pro orientaci nejdříve uvádíme legislativní 
rámec pro nebezpečné látky v legislativě Evrop-
ské unie i České republiky. 

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamen-
tu a Rady, ustavující rámec pro činnost Společen-
ství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice), 
definuje nebezpečné látky jako látky nebo skupiny 
látek, které jsou toxické, perzistentní a náchylné 
k bioakumulaci. 

Směrnice Rady 76/464/EHS, respektive směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES 
ve své přloze I specifikuje dva seznamy nebez-
pečných látek:
• Seznam I uvádí látky nebo jejich skupiny, které 

jsou pro vodní prostředí zvlášť nebezpečné,
• Seznam II vyjmenovává další látky nebo jejich 

skupiny, které jsou pro vodní prostředí škod-
livé.
Oba seznamy byly implementovány do legisla-

tivy České republiky vodním zákonem – zákonem 
č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Celkem 17 látek ze Seznamu I je v ČR nazýváno 
zvlášť nebezpečnými látkami a jsou pro ně stano-
veny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 229/2007 
Sb.) emisní standardy, ostatní látky ze Seznamu I a ze Seznamu II jsou 
nazývány nebezpečné látky. 

Rámcová směrnice uvádí v příloze X seznam prioritních látek a priorit-
ních nebezpečných látek pro vodní prostředí (celkem 33 látek), směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES zavádí normy environ-
mentální kvality (NEK) pro těchto 33 prioritních látek a pro dalších osm 
znečišťujících látek, které náleží do skupiny zvlášť nebezpečných látek 
podle Seznamu I. 

V  nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění se v příloze č. 3, která 
stanovuje imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových 
vod, název nebezpečné látky nevyskytuje vůbec – nebezpečné látky jsou 
zahrnuty ve skupinách ukazatelů organické sloučeniny a jednotlivé prvky. 
V návrhu novely nařízení č. 61/2003 Sb., který plně implementuje NEK 
do právních předpisů ČR, je v příloze č. 3 všech 41 látek zařazeno do 
skupiny prioritní látky. 

Nebezpečné látky sledované v rámci řešení dílčího úkolu jsou dále ozna-
čeny názvem vybrané nebezpečné látky a zahrnují především nebezpečné 
látky, pro které jsou stanoveny normy environmentální kvality.

Cíle a metodika
Cíl dílčího úkolu je dán přímo názvem úkolu a pro jeho dosažení byly 

navrženy dva nejvýznamnější problémové okruhy, řešené v rámci iden-
tifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti 
v oblastech povodí Moravy a Dyje v etapách 2008–2010:
• Monitoring vybraných nebezpečných látek, který zahrnuje monitoring těchto 

látek ve vypouštěných průmyslových odpadních vodách a v říčních profilech 
nad a pod vypouštěním odpadních vod do recipientu: byl navržen monito-
ring vzorkováním – odběry vzorků odpadních a povrchových vod a moni-
toring kontinuální – aplikací semipermeabilních membrán do odpadních 
a povrchových vod. Pro hodnocení výsledků analýz bylo zvoleno porovnání 
příčinků znečištění s odpovídajícími celoročními průměry stanovenými pro 
sledované nebezpečné látky platnými právními předpisy ČR.

• Ekotoxikologický monitoring sestávající z testů akutní toxicity vypouště-
ných průmyslových odpadních vod na zástupce bezobratlých – perloočku 
Daphnia magna a ze stanovení vlivu znečištění vypouštěných odpadních 
vod z problémových průmyslových lokalit na úroveň chronické toxicity 
a genotoxicity znečištění povrchových vod.

Výsledky řešení
Monitoring vybraných nebezpečných látek
Metody řešení

Základním přístupem k řešení této části dílčího úkolu bylo vymezení 
rozsahu sledovaných ukazatelů znečištění odpadních a povrchových vod 
stanovených národní legislativou na ochranu vod i legislativou EU, dále 
výběr významných průmyslových lokalit, které mohou být potenciálním 
zdrojem znečištění povrchových vod těmito vybranými látkami, a stanovení 
způsobů monitorování těchto látek a způsobu hodnocení dopadů vypouštění 
sledovaných látek na kvalitu a ekosystémy povrchových tekoucích vod. 

Soubor vybraných nebezpečných látek zahrnuje především vybrané 
prioritní látky (sledováno bylo 24 z 33 prioritních látek, nebyly sledovány: 
bromovaný difenylether, chlorované alkany C

10-13
, chlorfenviphos, diuron, 

isoproturon, nonylfenol a oktylfenol, pentachlorfenol a sloučeniny tribu-
tylcínu) a dalších osm znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny NEK. 
Kromě těchto 32 nebezpečných látek byly sledovány vybrané kovy (měď, 
zinek, arzen, chrom a cín), vybrané organické látky (polychlorované bifenyly, 
xyleny, dichlorbenzeny, ethylbenzen, chlorbenzen, toluen, fenantren) a další 
znečišťující látky (fluoridy a AOX). 

Výběr průmyslových lokalit pro monitorování byl proveden v návaznosti 
na výsledky Projektu Morava IV, řešeného v pobočce Brno VÚV TGM, v.v.i., 
v letech 2003 až 2006 a s přihlédnutím k výsledkům výzkumných úkolů 
zabývajících se obdobnou problematikou a řešených ve VÚV TGM, v.v.i. 
– jde především o Registr průmyslových zdrojů znečištění (RPZZ) – část 
nebezpečné látky. V etapách 2008 až 2010 bylo monitorováno celkem 
30 významných průmyslových zdrojů znečištění, většinou průmyslových 
lokalit, které s nebezpečnými látkami nakládají ve výrobě nebo v provozu, 
z odvětví průmyslu papírenského (1), chemického (6), koželužského (3), 
textilního (2), sklářského (1), strojírenského a elektrotechnického (16) 
a elektrárenského (1). Na obr. 1 jsou znázorněny lokalizace monitorovaných 
průmyslových zdrojů znečištění v období 2008–2010.

Monitoring vybraných nebezpečných látek byl zajištěn jednak odběry 
směsných vzorků (typu B) a prostých vzorků odpadních vod vypouštěných 
z vybraných průmyslových závodů a prostých vzorků  povrchových vod nad 
a pod výustí odpadních vod z dané lokality do recipientu, jednak aplikací 
nízkonákladových pasivních vzorkovačů – semipermeabilních membrán 
(SPM), vyvíjených ve VÚV TGM, v.v.i., pobočce Brno, do odtoků odpadních 
vod ze sledovaných průmyslových zdrojů znečištění a do recipientu nad 
a pod výustí ze sledované průmyslové lokality s dobou expozice 28 dnů. 
V roce 2010 bylo vzorkování zkušebně doplněno o odběrové membrány 
dodávané firmou Labicom, s.r.o., Olomouc a vyráběné britskou firmou DGT 
(dále jen membrány DGT), které jsou schopny vázat jednotlivé prvky – kovy 
po dobu expozice (28 dnů). Analýzou membrány je stanovena průměrná 
hodnota příslušného ukazatele znečištění za dobu expozice. 

Informativní posouzení vlivu znečištění vypouštěného v průmyslových 
odpadních vodách na kvalitu povrchových vod v recipientu bylo prováděno 
na základě orientačních příčinků znečištění – vypočítané koncentrace zne-
čištění v daném ukazateli v recipientu pod místem vypouštění průmyslových 
odpadních vod z posuzovaného podniku s přepokladem, že koncentrace 
znečištění v tomto ukazateli je nad místem vypouštění při Q

355
 nulová. Pro 

výpočet příčinků bylo zvoleno průměrné množství vypouštěných odpadních 
vod v l/s v roce 2009.

Takto stanovené příčinky znečištění byly hodnoceny vzhledem k obecným 
požadavkům na imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrcho-
vých vod vyjádřené jako odpovídající celoroční průměry, stanovené v Meto-
dickém pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 
tabulka 4 (dále jen stanovený celoroční průměr). Při výpočtu průměrných 
hodnot fyzikálně-chemických nebo chemických ukazatelů byla u odpadních 
i povrchových vod použita metoda podle směrnice EU 2009/90/ES, kdy 
se pro výpočet průměrné hodnoty naměřená hodnota pod mezí stanovi-
telnosti (pod mezní hodnotou kvantifikace) započítá jako polovina mezní 
hodnoty. V případě, že jsou výše uvedené ukazatele celkovým součtem 
dané skupiny látek, včetně jejich příslušných metabolitů, započítává se 
u výsledků měření, které se nacházejí pod mezní hodnotou kvantifikace, 
nulová hodnota.

Obr. 1. Lokalizace monitorovaných průmyslových zdrojů znečištění
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Na obr. 2 je zobrazena semipermeabilní membrána před aplikací do 
odtoku odpadních vod z průmyslové ČOV.

Výsledky analýz prioritních látek a dalších látek, pro které jsou 
stanoveny NEK

Pesticidy alachlor, atrazin, chlorpyrifos a simazin byly sledovány pouze 
v roce 2010 v odpadních vodách (dále jen OV) vypouštěných z 19 průmyslo-
vých lokalit. Většina hodnot naměřených ve vzorcích vypouštěných OV byla 
pod mezí stanovitelnosti, příčinky pro nejvyšší naměřenou hodnotu atrazinu 
0,03 μg/l a chlorpyrifosu 0,012 μg/l nejsou významné pro recipient.

Di(2-ethylhexyl)ftalát – byl stanoven v etapě 2010 pouze u chemických 
závodů, které ho používají ve výrobě. Naměřené koncentrace se pohybovaly 
v řádu desetin μg/l a neovlivní kvalitu vody v recipientech. 

Trichlorbenzeny, dichlormethan, hexachlorbutadien – ve všech 
etapách  byly hodnoty naměřené ve vzorcích OV pod mezí stanovitelnosti, 
trichlorbenzeny nebyly stanoveny v roce 2008.

Benzen, 1,2-dichlorethan, tetrachlormethan – ve většině vzorků OV byly 
naměřeny hodnoty pod mezí stanovitelnosti, hodnoty nad mezí stanovi-
telnosti nepřesáhly 1 μg/l kromě jediné hodnoty pro tetrachlormethan 
1,19 μg/l. 

Chloroform – zvýšené koncentrace chloroformu byly stanoveny ve vzorcích 
OV vypouštěných z neutralizačních stanic dvou firem elektrotechnického 
průmyslu, kde příčinek pro naměřené koncentrace 605 μg/l a 394 μg/l 
překročil stanovený celoroční průměr pro chloroform (0,5 μg/l). Vzorky 
odebrané nad a pod výustí z těchto firem do recipientu nepotvrdily pře-
kračování stanoveného celoročního průměru pro chloroform, pod jednou 
z výustí se koncentrace zvýšila z 0,1 na 0,3 μg/l.

Tetrachlorethen (PCE) – nejvyšší koncentrace byly stanoveny ve vzorcích 
OV vypouštěných ze stripovacího zařízení elektrotechnické firmy, příčinek 
pro maximální hodnotu 158,62 μg/l i průměrnou hodnotu 109,74 μg/l 
nepřekročil stanovený celoroční průměr pro PCE (0,5 μg/l), v recipientu 
nad i pod výustí byly stanoveny hodnoty pod mezí stanovitelnosti.

Trichlorethen (TCE) – nejvyšší stanovené hodnoty 4,96 μg/l a 13,4 μg/l 
neovlivní kvalitu vody v recipientu. 

Antracen – byl stanoven ve vzorcích OV i v SPM, nejvyšší koncentrace 
0,336 μg/l neovlivní jakost vody v recipientu.

Benzo(a)pyren, benzo(b)f luoranthen, benzo(k)f luoranthen, 
benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren – zvýšené koncentrace byly 
stanoveny pouze analýzami SPM osazených do odtoku OV vypouště-
ných z chemického závodu na zpracování surového dehtu, kde příčinky 
stanovené pro nejvyšší naměřené koncentrace benzo(b)fluoranthenu 
a benzo(g,h,i)perylenu přesáhly polovinu hodnoty celoročního průměru 
stanoveného pro tyto látky.

Fluoranthen – nejvyšší koncentrace byla zjištěna analýzou SPM u papí-
renského podniku (hodnota 0,760 μg/l s příčinkem 0,035 μg/l, stanovený 
celoroční průměr 0,09 μg/l), 

Naftalen – nebyl stanoven v etapě 2008, nejvyšší zjištěná koncentrace 
19,3 μg/l neovlivní kvalitu vody v recipientu.

Driny: aldrin, endrin, isodrin a dieldrin – v SPM byly ve všech etapách 
naměřeny hodnoty pod mezí stanovitelnosti, ve vzorcích OV byla nejvyšší 
hodnota stanovena u aldrinu – 0,051 μg/l s nevýznamným příčinkem 
znečištění pro recipient.

Endosulfan α + β – v etapách 2008 a 2009 byly ve všech vzorcích OV 
naměřeny hodnoty pod mezí stanovitelnosti, v etapě 2010 byla stanovena 
nejvyšší koncentrace 0,024 μg/l. 

Hexachlorbenzen, pentachlorbenzen, trifluralin – nad mezí stanovitelnosti 
byly nevýznamné koncentrace stanovené ve vzorcích OV vypouštěných 
pouze z jediného průmyslového zdroje znečištění, analýzami SPM byla 
zjištěna nejvyšší hodnota trifluralinu 0,291 μg/l s příčinkem znečištění, 
jehož hodnota nedosahuje ani poloviny stanoveného celoročního průměru 
pro trifluralin (0,03 μg/l). 

Hexachlorcyklohexany (HCH) – analýzami SPM byla stanovena nejvyšší 
koncentrace HCH 0,027 μg/l s příčinkem 0,002 μg/l u textilního závodu, 
stanovený celoroční průměr pro HCH je 0,02 μg/l.

Suma DDT  – nejvyšší koncentrace byla stanovena analýzami vzorků 
vypouštěných průmyslových OV v hodnotě 0,048 μg/l se zanedbatelným 
příčinkem znečištění.  

Kovy – byly stanoveny analýzami vzorků vypouštěných OV a membrán 
firmy DGT:

Kadmium – nejvyšší koncentrace byla stanovena analýzou vzorků 
OV – 9,67 μg/l s nevýznamným příčinkem 0,012 μg/l (stanovený celoroční 
průměr 0,3 μg/l). 

Olovo – nejvyšší zjištěná koncentrace ve vzorcích OV 11,3 μg/l způsobí 
příčinek znečištění 1,02 μg/l (stanovený celoroční průměr 7,2 μg/l). 

Rtuť – nejvyšší koncentrace byly stanoveny ve vzorcích OV vypouště-
ných ze sklářského závodu (hodnota 0,63 μg/l s nevýznamným příčinkem 
0,002 μg/l) a na výustí z ČOV, která společně s OV z chemického závodu 
čistí městské OV (koncentrace 0,50 μg/l s příčinkem 0,078 μg/l, který 
překročí celoroční průměr stanovený pro rtuť 0,05 μg/l). V málo vodném 
recipientu nad a pod výustí z ČOV se kvalita vody podle výsledků analýz 
vzorků povrchových vod nezměnila.

Nikl – nejvyšší koncentrace byla stanovena ve vzorku odpadních vod 
vypouštěných z neutralizační stanice galvanovny elektrotechnické firmy 
– 1 290 μg/l. Tato koncentrace překračuje emisní standard pro povrchové 
úpravy kovů a způsobí příčinek znečištění 1,6 μg/l (stanovený celoroční 
průměr pro nikl 20 μg/l). Zvýšená koncentrace byla zjištěna i analýzou 
membrány DGT, osazené na odtoku odpadních vod z neutralizační stanice 
další elektrotechnické firmy – hodnota 652 μg/l s příčinkem 3,86 μg/l. 
V recipientu se zhoršení kvality povrchových vod pod výustěmi z neutrali-
začních stanic nepotvrdilo. 

Výsledky analýz dalších vybraných látek
K dalším nebezpečným látkám, které byly ve vypouštěných průmyslových 

vodách sledovány a hodnoceny pomocí příčinků znečištění porovnáním se 
stanovenými odpovídajícími celoročními průměry, náleží: polychlorované 
bifenyly (PCB), fluoridy, kovy – měď, chrom, zinek, cín a polokov arzen. 
Z dalších znečišťujících látek byly dále sledovány adsorbovatelné organicky 
vázané halogeny (AOX). 

PCB (vyjádřené jako suma 6 kongenerů PCB) – nejvyšší naměřené 
koncentrace se pohybovaly v řádu několika setin μg/l se zanedbatelným 
příčinkem znečištění pro recipienty.

Fluoridy – zvýšené koncentrace byly zjištěny především ve vzorcích 
odpadních vod vypouštěných z podniků průmyslu elektrotechnického, 
strojírenského a chemického. Pouze v jednom případě překročil příčinek 
pro naměřenou koncentraci (20,2 mg/l s příčinkem 1,01 mg/l) celoroční 
průměr stanovený pro fluoridy (0,8 mg/l). 

Arzen – je vypouštěn ve zvýšených koncentracích pouze z jediného 
závodu chemického průmyslu (maximální zjištěná koncentrace 230 μg/l) 
s nevýznamným příčinkem znečištění pro recipient – stanovený celoroční 
průměr pro arzen je 10 μg/l. 

Měď – nejvyšší koncentrace, stanovené ve vzorcích OV vypouštěných 
z neutralizačních stanic dvou elektrotechnických firem, i v membránách 
firmy DGT osazených to odtoků odpadních vod, překročily emisní stan-
dard stanovený pro měď nařízením vlády č. 61/2003 Sb., v platném 
znění, pro povrchové úpravy kovů, ovlivnění kvality vody v recipientu se 
ale neprokázalo. 

Zinek – nejvyšší koncentrace stanovené ve vzorcích vypouštěných OV 
i v membránách firmy DGT byly zjištěny u tří podniků textilního a koželužské-
ho průmyslu. Ve dvou případech příčinky znečištění pro naměřené kon-
centrace zinku překročily stanovený celoroční průměr pro zinek (80 μg/l), 
v recipientu se však vliv vypouštěného zinku na kvalitu povrchových vod 
nepotvrdil. U třetího průmyslového zdroje znečištění, kde příčinek znečištění 
stanovený roční průměr pro zinek nepřekročil, byla zaznamenána i odezva 
v recipientu, kde se koncentrace zinku v toku pod výustí z průmyslové ČOV 
zvýšila o 33 μg/l oproti koncentraci nad výustí.

AOX – zvýšené koncentrace v řádu několika set μg/l byly stanoveny ve 
vzorcích odpadních vod vypouštěných především z neutralizačních stanic 
elektrotechnického průmyslu a z odtoků ČOV podniků papírenského, 
chemického a sklářského průmyslu. Nejvyšší příčinek znečištění byl sta-
noven pro koncentraci AOX, zjištěnou ve vzorku OV vypouštěných z ČOV 
papírenského podniku (naměřená hodnota 205 μg/l s příčinkem 9,2 μg/l 
– stanovený celoroční průměr pro AOX 25 μg/l), v recipientu se znečištění 
v ukazateli AOX zvýšilo pod výustí o 5,4 μg/l.

Výsledky analýz SPM a membrán DGT jsou pouze informativní, metody 
analýz nejsou dosud akreditovány.

Obr. 2. Semipermeabilní membrána před aplikací
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Ekotoxicita 

Úvod
Vypouštění průmyslových odpadních vod je jedním z významných zdrojů 

látek, které jsou příčinou zvýšeného stupně znečištění zasaženého recipien-
tu. Součástí tohoto znečištění mohou být rovněž látky vykazující ekotoxické 
účinky. Tím je negativně ovlivněna biologická jakost vod. Z důvodu získání 
podrobnějších podkladů pro účinnější ochranu vodních ekosystémů se 
tento dílčí úkol věnoval ekotoxikologickému šetření vlivu významných 
průmyslových zdrojů znečištění na jakost povrchových vod v oblastech 
povodí Moravy a Dyje.

Metody řešení
V průběhu řešení dílčího úkolu byly opakovaně ekotoxikologicky hodno-

ceny odpadní vody z celkem 27 zdrojů znečištění. Možné vlivy vybraných 
zdrojů znečištění na recipient byly šetřeny na sedmi lokalitách, vždy nad 
a pod zaústěním odpadních vod do toku. 

Pro posouzení odpadních vod byla použita zkouška akutní toxicity na 
perloočkách podle ČSN EN ISO 6341. Odpadní vody, které vykazovaly vyšší 
toxicitu, tedy ty, u nichž bylo možné experimentálně stanovit hodnoty kon-
centrací způsobujících při době expozice 48 hodin 50% inhibici pohyblivosti 
perlooček (48h-EC50), byly podrobeny šetření podle TNV 75 7768. 

Pro detekci vlivu významného zdroje znečištění na úroveň ekotoxicity 
znečištění povrchových vod bylo prováděno stanovení ekotoxicity scree-
ningem a od roku 2009 rovněž dlouhodobým vzorkováním. Sledování bylo 
provedeno pro sedm vybraných zdrojů znečištění v říčních profilech nad 
a pod vyústěním odpadních vod do recipientu. Pro screening sloužily jedno-
rázové odběry větších objemů povrchových vod. Tyto vzorky byly zpracovány 
a analyzovány podle TNV 75 7769. Pro dlouhodobé vzorkování byl použit 
nově vyvíjený postup, kdy se do vodního toku ve sledovaném profilu umístila 
průtočná nádoba, v níž byly absorbenty (polystyrenové pryskyřice – resiny), 
na které se po dobu expozice (28 dní) zachytávalo organické znečištění. 
U získaných vzorků bylo stanoveno toxické riziko a genotoxicita znečištění. 
Oba tyto ukazatele detekují možný negativní chronický účinek (chronickou 
toxicitu a genotoxicitu znečištění). Na obr. 3 je zobrazeno vyjmutí absor-
bentů ze sledovaného profilu po uplynutí doby expozice.

Pro stanovení genotoxicity znečištění vod se používá koncentrát orga-
nického znečištění, připravený postupem podle TNV 75 7231. U tohoto 
koncentrátu se stanoví genotoxicita Amesovým fluktuačním testem. Pro 
detekci sloučenin s promutagenní aktivitou je test doplněn metabolickou 
aktivací in vitro, která je založená na využití systému mikrosomálních 
monooxigenáz, které hrají hlavní roli při metabolické přeměně xenobiotik 
v organismu. Pro potřeby testování je připravován extrakt postmitochondriál-
ní frakce (homogenát z jater s vysokým obsahem monooxigenáz) označující 
se S9 frakce. Tato frakce se přidává k části zkoumaného vzorku, u kterého 
vyvolává chemickou přeměnu znečišťujících látek, která je analogická 
s metabolickým procesem v živém organismu. Vzniklé metabolity jsou 
poté testovány zkouškou genotoxicity. Výsledek stanovení se pak využije 
k určení stupně  rizika genotoxického působení znečištění povrchových vod 
a priorit opatření (tabulka 1).

Výsledky
Rozsáhlé šetření ekotoxikologických vlastností sledovaných zdrojů 

znečištění ukázalo, že naprostá většina odebraných vzorků odpadních vod 
je netoxická až slabě toxická. Odpadní vody s vyšší toxicitou byly zachy-
ceny jen u čtyř průmyslových lokalit z celkového počtu 27 testovaných 
průmyslových zdrojů znečištění. I v těchto případech se však nejednalo 
o trvalý stav, protože vzorky vod odebrané z těchto zdrojů v jiných letech 
byly netoxické. 

Vypouštění odpadních vod se rovněž neprojevilo negativně na vlastnos-
tech povrchových vod u sedmi zkoumaných problémových lokalit. U šesti 
lokalit byl stupeň rizika chronické toxicity i genotoxicity znečištění povr-
chových vod, stanovený screeningem i dlouhodobým monitoringem, stejný 
v říčních profilech nad i pod výustí odpadních vod ze sledovaného zdroje 
znečištění do recipientu. Jedinou výjimkou bylo zvýšení ekotoxikologických 
ukazatelů, které bylo zaznamenáno pod chemickým závodem na řece Dyji, 
a to jak v roce 2009, tak v opakovaném sledování v roce 2010. Stupeň 
rizika genotoxicity znečištění povrchových vod se v roce 2009 i v roce 2010 
zvýšil v říčním profilu pod výustí odpadních vod z chemického závodu o dva 
stupně v porovnání s výsledky v říčním profilu nad výustí.

 Závěry
Z výsledků analýz vzorků vypouštěných průmyslových odpadních vod 

i semipermeabilních membrán a membrán firmy DGT je zřejmé, že u většiny 
prioritních látek, zejména u pesticidů, se koncentrace nad mezí stanovi-
telnosti vyskytují v odpadních vodách vypouštěných z průmyslových zdrojů 
znečištění pouze sporadicky. Výjimkou jsou prioritní látky nikl a chloroform, 
které byly zjištěny především v odpadních vodách vypouštěných z neutra-
lizačních stanic podniků elektrotechnického průmyslu, a prioritní látky ze 
skupiny PAU, zjištěné zejména v odpadních vodách vypouštěných ze závodů 
chemického průmyslu. 

Mezi další polutanty, které se ve vypouštěných průmyslových odpad-
ních vodách vyskytují ve zvýšených koncentracích nejčastěji a mohou mít 
významný dopad na kvalitu povrchových vod, náleží především kovy – zinek 
a měď, z dalších znečišťujících látek fluoridy a AOX.

Pro sledování nebezpečných látek ze skupin PAU, PCB a organochlorova-
ných pesticidů (OCP) ve vypouštěných průmyslových odpadních vodách se 
osvědčil jako nejvhodnější kontinuální monitoring s využitím nízkonáklado-
vých semipermeabilních membrán českého původu, vyvíjených ve VÚV TGM, 
v.v.i., pobočce Brno, i když metody analýz těchto membrán nejsou dosud 
akreditovány. Přesvědčivé byly i zkušební výsledky analýz membrán britské 
firmy DGT, které jsou po dobu expozice schopny vázat těžké kovy.

Z celkového počtu 30 průmyslových zdrojů znečištění, sledovaných 
v oblastech povodí Moravy a Dyje, celkem u šesti průmyslových lokalit již 
samotný orientační příčinek znečištění, stanovený na základě výsledků 
analýz vzorků vypouštěných OV nebo SPM umístěných do odtoků OV ze 
závodů, překročil odpovídající celoroční průměr stanovený pro ukazatele 
přípustného znečištění povrchových vod v Metodickém pokynu odboru 
ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Jedná se o ukazatele 
znečištění chloroform, zinek, fluoridy a rtuť. 

Rozsáhlé šetření ekotoxikologických vlastností bodových zdrojů zne-
čištění ukázalo, že naprostá většina odebraných vzorků odpadních vod 
je netoxická až slabě toxická. Obecně lze tedy říci, že zkoumané zdroje 
znečištění nepředstavují riziko ekotoxikologického ohrožení jakosti povr-
chových vod v oblastech povodí Moravy a Dyje. Tento závěr plně potvrzují 
výsledky průzkumu vlivu vybraných zdrojů znečištění na recipienty, kdy 

nebylo zaznamenáno negativní ovlivnění vlastnos-
tí povrchových vod vypouštěním odpadních vod 
s výjimkou zvýšení ekotoxikologických ukazatelů 
pod chemickým závodem na řece Dyji. 

Na základě výsledků analýz vzorků vypouš-
těných průmyslových odpadních vod, výsledků 
analýz SPM a membrán firmy DGT a výsledků 
ekotoxikologického sledování bylo vybráno 
devět prioritních průmyslových zdrojů znečištění 
s potenciálním vlivem na kvalitu povrchových vod 
v recipientu. 

Obr. 3. Vyjmutí absorbentů ze sledovaného profilu po uplynutí doby expozice

Při stanovení rizika chronické toxicity celkového znečištění povrchových 
vod se odděleně stanoví riziko toxicity anorganické a organické části zne-
čištění. Pro stanovení stupně rizika toxicity anorganického znečištění se 
v jedné části vzorku povrchové vody provede stanovení obsahu kovů. Podle 
výsledků analýz jsou přiřazeny stupně rizika pro jednotlivé kovy a následně 
riziko toxicity anorganického znečištění. V druhé části vzorku je provedeno 
zahuštění organických látek ze vzorku povrchové vody. Zahuštěná směs je 
podrobena zkoušce na stanovení akutní toxicity. Podle výsledku zkoušky 
se přiřadí stupeň rizika toxicity organického znečištění. Výsledný stupeň 
rizika chronické toxicity pro daný vzorek povrchové vody je určen jako 
nejnepříznivější hodnota ze zjištěného stupně rizika toxicity jak anorganic-
kého, tak organického znečištění. Stupně rizika a jim odpovídající priority 
opatření uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1. Priority opatření v závislosti na stupni rizika toxicity či genotoxicity znečištění povrchových 
vod

Stupeň toxického rizika Priorita opatření

I. zanedbatelné riziko není potřeba stanovit opatření

II. mírné riziko zvýšená opatrnost vzhledem k dalšímu nárůstu znečištění

III. maximálně přípustné riziko zvýšená opatrnost vzhledem k dalšímu nárůstu znečištění

IV. zvýšené riziko znečištění má chronické účinky, nutný plán dlouhodobých opatření ke snížení 
úrovně znečišťování

V. vážné riziko znečištění má akutní účinky, potřeba okamžité akce
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Široké spektrum výsledků získaných v období 2008 až 2010, týkají-
cích se znečištění vypouštěných průmyslových odpadních vod vybranými 
nebezpečnými látkami, akutní toxicity vypouštěných odpadních vod, kvality 
povrchových vod nad a pod výustěmi ze sledovaných průmyslových lokalit 
a chronické toxicity a genotoxicity znečištění povrchových vod v problé-
mových lokalitách, podává souhrnnou informativní zprávu o sledovaných 
prioritních látkách a dalších vybraných nebezpečných látkách vypouštěných 
z průmyslových společností do vodních toků a možných dopadech těchto 
vypouštění na kvalitu a ekosystémy povrchových vod v oblastech povodí 
Moravy a Dyje. 

Poděkování
Práce byla řešena za podpory projektu VaV SP/2e7/73/08 – Identifika-
ce antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů 
v oblastech povodí Moravy a Dyje.
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The sub-task Identification of significant anthropogenic impacts from 
industrial activities was focused on monitoring of pollution discharged 
into the watercourses within the Morava and Dyje River basins from 
significant pollution sources together with assessment of the discharged 
pollution impact on the quality of surface waters and their ecosystems. 
The idea was to get the maximum amount of information on the dis-
charged pollution. Areas of interest were therefore chosen to include 
all available options as to obtain real data on pollution discharged into 
watercourses including inputs on the state of receiving waters. As the 
data on hazardous pollution discharged into rivers from industrial pollu-
tion sources are the least accessible, individual monitoring of selected 
hazardous substances in the discharged industrial waters supplemented 
by investigation of ecotoxicological effects of pollution in discharged and 
influenced water in the Morava and Dyje River basins was the priority 
area. The article summarizes the results of the priority area solution 
with a special view to monitoring of hazardous substances with defined 
environmental quality standards.  
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Souhrn
Příspěvek shrnuje hodnocení jakosti vod, sedimentů a bioty pod význam-

nými zdroji znečištění v oblastech povodí řek Moravy a Dyje v letech 
2008–2010. Podklady pro hodnocení byly získány v rámci řešení dílčího 
úkolu 7 „Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody 
a vodní ekosystémy“, který byl částí projektu VaV SP/2e7/73/08. Během 
monitoringu byly využity metody pasivního vzorkování, semipermeabilní 
membrány pro záchyt specifických organických látek a pasivní DGT vzorko-
vače pro kovy. Sedimenty a ichtyofauna se ukázaly jako vhodné indikátory 
stavu zátěže vodního prostředí sledovanými polutanty (kovy, OCP, PCB 
a PAU) vzhledem k jejich kumulaci v těchto matricích. 

Úvod
Ochrana povrchových vod se v kontextu směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2000/60/ES [1], vymezující požadavky na oblast vodní 
politiky, přesunuje stále více do polohy komplexní ochrany vod a vodních 
ekosystémů. V rámci této stěžejní linie bylo koncipováno zaměření dílčího 
úkolu 7, které bylo orientováno na hodnocení aktuálního stavu vod a vod-
ních ekosystémů včetně jejich vývoje z hlediska zatížení nebezpečnými 
a zvlášť nebezpečnými látkami. 

Řešení dané problematiky v letech 2008–2010 sledovalo záměr podchy-
tit aktuální stav zátěže vybraných úseků vodních toků prioritními látkami 
s preferencí látek uvedených v příloze I návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/105/ES [2], uvádějící normy environmentální 
kvality (NEK) pro prioritní látky a některé další znečišťující látky. Úseky 
toků byly voleny s ohledem na významné zdroje znečištění povrchových 
vod v oblastech povodí řek Moravy a Dyje. Zahrnuty jsou také lokality 
monitorované v rámci aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
[3–6]. Kromě analýz širokého rozsahu prioritních látek, vycházejícího 
z požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES [1], 
byly do monitoringu zahrnuty další chemické mikropolutanty, jejichž sledo-
vání sice není uvedenou směrnicí taxativně vymezeno, ale jejichž účinky 
představují potenciální nebezpečí pro ekosystémy vodních toků. Proto bylo 
nutné získat maximum poznatků o jejich výskytu v daném povodí. Nedílnou 
součástí řešení bylo sledování obsahu prioritních a dalších nebezpečných 
látek v sedimentech a biotě. 

Metodika sledování
Hodnocení jakostního stavu vod bylo v rámci řešení dané problematiky 

orientováno na komplexní vícesložkové sledování zátěže vodních ekosys-
témů nebezpečnými látkami. Jakost vody byla sledována pomocí pasivních 
vzorkovačů – semipermeabilních membrán (SPMD). Vzhledem k tomu, že je 
v posledních letech na úrovni Evropské unie [1] kladen důraz na sledování 
obsahu prioritních látek v pevných matricích – sedimentech a biotě, byla 
stěžejní část řešení orientována na podchycení těchto látek v sedimentech 
pod významnými zdroji znečištění a ve svalovině markerového druhu ryb. 
Kontrolní profily jakosti povrchových vod, sedimentů a bioty v dané oblasti 
povodí jsou uvedeny na obr. 1.

Semipermeabilní membrány
Semipermeabilní membrány jsou pasivní vzorkovače určené k monitoro-

vání obsahu organických mikropolutantů v povrchových vodách. Ve světě 
jsou vyvíjeny od poloviny devadesátých let, vycházejí z principu akumulace 
širokého spektra organických látek o nízkých koncentracích v náplni mem-
brán, kterou je triolein. Vývoj a testování těchto vzorkovačů pro stanovení 
organických polutantů ve vodách byl na brněnském pracovišti VÚV TGM, 
v.v.i., zahájen v roce 1999, kdy byl učiněn první pokus nahradit drahou 
SPMD dováženou ze Spojených států [7], jejíž cena omezuje její širší 
uplatnění, levnější membránou české výroby [8].

Výhodou těchto vzorkovačů je především možnost podchycení spektra 
organických látek s nízkou koncentrací blížící se mezi stanovitelnosti. Při 
časově jednoznačně vymezené expozici vzorkovačů v tocích (zpravidla 
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4 týdny) lze poměrně přesně stanovit průměrnou 
koncentraci (ng/l) jednotlivých sledovaných látek 
ve vodě v daném časovém intervalu expozice a to 
tak, že se absolutní množství polutantu zachyce-
ného membránou přepočítá na koncentraci látky 
ve vodě použitím koeficientu pro danou sloučeni-
nu. Hodnota koeficientu se získá podílem obsahu 
polutantu analyzovaného v membráně a aktuální 
vypočtené koncentrace polutantu pro konkrétní 
dobu expozice [8].

Z hlediska sledovaných parametrů se řešení 
soustředilo především na ukazatele ze skupin 
polychlorovaných bifenylů (PCB), organochlo-
rovaných pesticidů (OCP) a polyaromatických 
uhlovodíků (PAU).

V rámci vlastního procesu sledování stavu 
vod byly použity upevňující bloky, které umožňují 
uchycení dvou membrán umístěných v ochranném 
plášti (perforovaná širokohrdlá láhev z vysokomo-
lekulárního polypropylenu o objemu 1,25 l). Tímto 
opatřením dochází ke zvýšení objektivity výsledků 
sledování na každé lokalitě i snazší manipulaci 
při instalaci membrán do méně přístupných loka-
lit. V případě silného kolísání průtoků, resp. vodní 
hladiny zde však existuje určité nebezpečí, že se 
může membrána v době nízkých průtoků (a tedy 
i vodních hladin) nacházet po určitou dobu mimo 
vodní sloupec.

V průběhu tří let řešení projektu bylo plánováno 
každoročně osadit vzorkovače ve dvou časových etapách do všech čtrnácti 
sledovaných úseků toků. Vzhledem k tomu, že se z hlediska přípravy pasiv-
ních vzorkovačů jedná o pracovně i kapacitně náročnou etapu řešení, bylo 
v roce 2008 z důvodu pozdního zadání úkolu možné osadit dané vzorkovače 
do toků pouze jednou. V roce 2009 byla první etapa vzorkování zahájena 
koncem měsíce dubna, kdy aktuální průtoky na tocích umožnily jejich insta-
laci, a bylo možné předpokládat, že nedojde k jejich odplavení v důsledku 
značně velkých jarních průtoků. Po čtyřtýdenní expozici byly membrány 
z toku vyjmuty a na stejnou dobu nainstalovány nové membrány z druhé 
etapy. Přes veškerá možná opatření došlo na čtyřech lokalitách k utržení 
semipermeabilních membrán – stav těchto lokalit byl v podzimním termínu 
prověřen jejich novým osazením. V roce 2010 byly sledované recipienty 
osazeny na začátku měsíce května. Vzhledem k nepříznivým hydrologickým 
poměrům a povodňovým stavům v povodí Moravy a Dyje byla nalezena jen 
asi jedna třetina membrán. Většinu instalovaných membrán bylo možné na 
odběrových profilech vyzvednout až po dvouměsíční expozici, kdy došlo ke 
snížení průtoků na přijatelnou úroveň. Vzhledem k tomu, že na většině sle-
dovaných toků se situace upravila až v průběhu srpna, nemohlo být osazení 
toků membránami vzhledem k náročnosti jejich zpracovaní a potřebných 
analýz z časových důvodů zopakováno.

Po vyjmutí z toku byly membrány převezeny do laboratoří VÚV TGM, v.v.i., 
pobočka Brno, kde byla provedena extrakce směsí cyklohexanu a ethylacetá-
tu přelitím membrány ve vialce po dobu 24 hodin. Tento postup byl opakován 
celkem třikrát. Získané extrakty byly sloučeny a zakoncentrovány odpařením 
pomocí proudu dusíku v zařízení TurboVap II. Následovalo přečištění pomocí 
gelové permeační chromatografie na přístroji Shimadzu LC20 a poté opě-
tovné zakoncentrování v TurboVapu II. Takto přečištěný a zakoncentrovaný 
extrakt sedimentu byl dále analyzován na obsah PCB, OCP a PAU. Ukaza-
tele ze skupiny polychlorovaných bifenylů a organochlorovaných pesticidů 
byly analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostně selektivní detekcí 
(Agilent 7890A s detektorem MSD 5975C). Alternativou byl starší plynový 
chromatograf HP 5890 II s detektorem elektronového záchytu (ECD detektor). 
Polyaromatické uhlovodíky byly analyzovány pomocí kapalinové chromatogra-
fie na přístroji Agilent HP 1100 s fluorescenčním detektorem.

Z naměřených hodnot byly vypočítány průměrné a maximální hodnoty 
prioritních a dalších látek, s preferencí látek uvedených v příloze X směr-
nice 2000/60/ES [1], ve sledovaných úsecích pod tzv. prioritními zdroji 
znečištění daných oblastí povodí. Tyto hodnoty byly následně porovnány 
s celoročními průměrnými koncentracemi a nejvyššími přípustnými koncen-
tracemi norem environmentální kvality, které vymezuje příloha I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES [2]. Jako další doplňující 
podklad pro hodnocení zátěže vod nebezpečnými látkami byly použity 
obecné požadavky na imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
povrchových vod, vyjádřené jako celoroční průměrné koncentrace a nejvyšší 
přípustné koncentrace, které jsou uvedeny v tabulce 4 Metodického pokynu 
OOV MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [9] v platném znění. Současně 
byly použity také celoroční průměrné koncentrace a nejvyšší přípustné 
koncentrace normy environmentální kvality uvedené v návrhu novelizace 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [10] v platném znění, který vychází z norem 
environmentální kvality vymezených přílohou I směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2008/105/ES [2].

Pasivní DGT vzorkovače
Pasivní DGT vzorkovače jinak nazývané v literatuře „technika difuzního 

gradientu v tenkém filmu“ umožňují měření koncentrace látek in-situ 
v povrchových vodách a měření hmotnostních toků látek v sedimentech 
a půdách. Stejně jako SPMD jsou založeny na principu difuze analytu 
semipermeabilní membránou do vzorkovacího média. Tato technika využívá 
dva typy polyakrylamidových gelů – difuzní a sorpční. Oba typy gelů jsou 
společně s membránovým filtrem utěsněny v malé plastové vzorkovací 
jednotce ve tvaru pístu.

Tyto vzorkovače jsou využívány pro měření stopových kovů, fosforečnanů, 
síranů a radionuklidů. Jejich výhodou je, že měří průměrné koncentrace 
jednotlivých látek ve vodách v závislosti na době jejich expozice v toku bez 
ohledu na aktuální průtoky. Současně jsou DGT vzorkovače schopny měřit 
široké rozmezí koncentrací polutantů ve vodě [11]. 

V roce 2010 bylo pasivními vzorkovači DGT osazeno všech 14 sledova-
ných lokalit. Vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám bylo po 
čtyřtýdenní expozici z toku vyzvednuto pouze osm vzorkovačů, z nichž tři byly 
nalezeny v sedimentu, a to v profilech Morava-Šumperk pod, Morava-Otro-
kovice pod a Svratka-Brno pod. Následně byly DGT vzorkovače předány 
do laboratoře, kde byl nejprve připraven výluh kyselinou dusičnou a poté 
byly kovy – kadmium, olovo a nikl stanoveny metodou atomové absorpční 
spektrometrie (AAS-ETA) na přístroji ANALYST 600 firmy PERKIN ELMER 
a rtuť na přístroji AMA-254.

Sedimenty
Protože se určitá část mikropolutantů váže na unášené pevné částice, 

které postupně sedimentují v klidových úsecích recipientů, představuje hod-
nocení kvalitativního stavu sedimentů významnou součást celkového obrazu 
zátěže vodních útvarů nebezpečnými látkami. Pomocí sledování kvalitativního 
stavu sedimentů lze podchytit látky vyskytující se v nízkých koncentracích ve 
vodě nepodchytitelných, protože v sedimentech dochází k akumulaci řady 
periodicky i neperiodicky vypouštěných znečišťujících látek.

Vzorky sedimentů byly odebírány ze dna tzv. brodicí metodou pomocí 
ručního vzorkovače na tyči. Po odebrání potřebného množství sedimentu byl 
vzorek z odběrové nádobky vzorkovače umístěn do připravené a označené 
polyetylenové vzorkovnice.

Po celou dobu řešení byla snaha provádět odběr sedimentů při upevňo-
vání membrán do toku či s jejich vyzvedáváním. V roce 2008 a 2009 byly 
vzorky sedimentů odebrány ve dvou etapách, zatímco v roce 2010 pouze 
v jedné etapě – před jarními povodněmi na řece Moravě. Výjimkou byly čtyři 
sledované lokality Morava-Otrokovice pod, Svitava-Svitavy pod, Jihlava-Jih-
lava pod a Dyje-Znojmo pod, kde byly vzorky odebrány dvakrát.

Odebrané vzorky byly v chladicích boxech převezeny do laboratoře, kde 
byly přesítovány za mokra na zrnitostní frakci < 63 μm a po dekantaci 
lyofilizovány (lyofilizátor Crist Sloha 4). Část předupraveného vzorku byla 
určena ke stanovení těžkých kovů. Pro stanovení kadmia, olova a niklu 
se do teflonových nádobek přístroje „mls 1200“ firmy Milestone navážilo 
cca 0,1 g lyofilizovaného sedimentu. Pro mineralizaci v mikrovlnném 
systému se použila směs ultračisté HCl (3 ml) a HNO

3
 (1 ml). Mineralizát 

byl po rozkladu kvantitativně převeden do 100ml odměrných baněk. Ke 
každé sérii vzorků byl připraven současně slepý vzorek. Stanovení bylo 
provedeno pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS-ETA) na přístroji 

Obr. 1. Kontrolní profily jakosti povrchových vod, sedimentů a bioty
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ANALYST 600 firmy PERKIN ELMER. Pro stanovení obsahu kadmia, olova 
a niklu byla použita metoda kalibrační křivky. Správnost zjištěných koncen-
trací byla kontrolována pomocí souběžné analýzy ověřeného referenčního 
materiálu (Aslab or-ch-4/10).

Stanovení rtuti bylo provedeno na přístroji AMA-254, který byl nakalib-
rován podle manuálu výrobce. Pro měření byla volena navážka obvykle 
kolem 100 mg lyofilizovaného sedimentu. Zjištěný obsah rtuti odpovídal 
vždy průměru dvou až tří paralelně prováděných stanovení. Parametry 
nastavení na přístroji AMA-254 byly pro sušení 60 s, rozklad 150 s, čekání 
45 s. Správnost zjištěných koncentrací byla kontrolována pomocí souběžné 
analýzy ověřeného referenčního materiálu (Aslab or-ch-4/10).

Druhá část lyofilizovaného vzorku byla použita ke stanovení organických 
látek. Vzorek byl nejprve extrahován směsí cyklohexanu a ethylacetátu 
(1 : 1) v extraktoru IKA. Extrakt byl dále zakoncentrován odpařením pomo-
cí proudu dusíku v zařízení TurboVap II. Následovalo přečištění pomocí 
gelové permeační chromatografie na přístroji Shimadzu LC20 a opětovné 
zakoncentrování v TurboVapu II. Takto přečištěný a zakoncentrovaný extrakt 
sedimentu byl dále analyzován na obsah PCB, OCP a PAU. Polychlorované 
bifenyly a organochlorované pesticidy byly stanoveny plynovou chroma-
tografií s hmotnostně-selektivní detekcí (Agilent 7890A s detektorem 
MSD 5975C). Alternativou je starší plynový chromatograf HP 5890 II 
s detektorem elektronového záchytu (ECD detektor). Polyaromatické 
uhlovodíky byly stanoveny pomocí kapalinové chromatografie na přístroji 
Agilent HP 1100 s fluorescenčním detektorem.

K hodnocení obsahu prioritních látek v daných sedimentech bylo použito 
nového návrhu hodnot NEK pro sedimenty a biotu, který byl připraven 
jako součást novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění 
[10]. I když se prozatím jedná pouze o návrh, lze na základě výsledků 
ze čtrnácti potenciálně nejvíce znečištěných lokalit usuzovat, nakolik 
jsou navržené hodnoty limitující pro současnou zátěž sedimentů daného 
prostoru nebezpečnými látkami. Uvedený návrh doporučuje stanovovat 
ukazatele ze skupiny těžké kovy na řádově jiné frakci (< 20 μm) než 
ukazatele charakterizující zátěž organickými mikropolutanty (< 2 mm). 
Dalším v dané úloze použitým nástrojem hodnocení byl Metodický pokyn 
OEŠ MŽP pro hodnocení zemin a podzemních vod [12]. Přestože má toto 
hodnocení v současné době spíše orientační význam, signalizuje rozsah 
lokalit, kde je zátěž uvedenými nebezpečnými látkami mírně zvýšená na 
indikační úroveň (kategorie B) nebo i silně zvýšená – přesahující hodnoty 
limitující uvedenou kategorii.

Biota
V rámci dané úlohy byly k hodnocení stavu zátěže biocenóz vodních toků 

použity ryby, které představují finální článek potravního řetězce a kumulují 
tedy ve svých tělech veškerou zátěž nižších potravních článků. Pro rybí 
svalovinu jsou jako pro ostatní potravní složky uváděny hodnoty limitů 
některých nebezpečných látek, lze je tedy hodnotit i po stránce přípustných 
hodnot konzumace potravin.

V daném projektu byl jako modelový druh zvolen zástupce ryb jelec 
tloušť (Leuciscus cephalus), který je v našich vodách relativně početně 
zastoupený a současně široce rozšířený ve vodách střední a východní 
Evropy od Severního moře až po Ural. V každé ze sledovaných lokalit bylo 
pracovníky Ústavu biologie obratlovců AV ČR odloveno 8–12 kusů daného 
druhu ryb, minimálně ve věku 3–5 let. Na každé lokalitě byl odloven také 
jeden kus výrazně vyššího stáří, který umožnil srovnání obsahu jednotlivých 
polutantů s ostatními odlovenými jelci. U získaných kusů byla zjištěna jejich 
hmotnost, délka a pomocí šupin i věk. Z každého kusu pak byly odebrány 
dva vzorky čisté hřbetní svaloviny bez kůže, které byly ve zmraženém stavu 
dodány do laboratoře VÚV TGM, v.v.i. 

Pro stanovení těžkých kovů byla zvolena navážka cca 2 g svaloviny. Vzor-
ky byly nejdříve lyofilizovány a poté mineralizovány v přístroji „mls 1200“ 
firmy MILESTONE. Pro mineralizaci v mikrovlnném systému se použila 
směs ultračisté HNO

3
 (6 ml) a H

2
O

2
 (1 ml). Objem vzorku byl po rozkladu 

kvantitativně převeden do 50ml odměrné baňky. Stanovení bylo provedeno 
pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS-ETA) na přístroji ANALYST 
600 firmy PERKIN ELMER. Pro stanovení obsahu kadmia, olova a niklu 
byla použita metoda kalibrační křivky nebo metoda standardních přídavků. 
Správnost zjištěných koncentrací byla ověřována pomocí souběžné analýzy 
interního a certifikovaného referenčního materiálu (DORM-3, FISH PROTEIN 
CANADA). Stanovení rtuti bylo provedeno na přístrojí AMA-254, který byl 
nakalibrován podle manuálu výrobce. Z převzatých zmrazených vzorků ryb 
byla volena navážka obvykle kolem 100 mg zmrazené svaloviny ryby. Zjiš-
těný obsah rtuti odpovídal vždy průměru dvou až tří paralelně prováděných 
stanovení. Parametry nastavení na přístroji AMA-254 byly pro sušení 60 s, 
rozklad 150 s, čekání 45 s. Správnost zjištěných koncentrací byla ověřo-
vána pomocí souběžné analýzy interního a certifikovaného referenčního 
materiálu (DORM-3, FISH PROTEIN CANADA).

Vzorek rybí svaloviny ke stanovení organických látek byl nejprve lyo-
filizován (lyofilizátor Crist Alpha4) a poté extrahován směsí cyklohexanu 
a ethylacetátu (1 : 1) v extraktoru IKA. Poté byly v připraveném extraktu 
stanoveny koncentrace ukazatelů ze skupin PCB, OCP a PAU stejným 
postupem jako v případě membrán a sedimentů.

Zhodnocení výsledků analýz vycházelo z porovnání naměřených hodnot 
s požadavky nového návrhu hodnot NEK pro sedimenty a biotu, který byl 
připraven jako součást novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném 
znění [10]. Přestože část tohoto dokumentu určující požadavky pro ichtyofau-
nu je co do rozsahu poměrně omezená, ukazuje se, že např. pro těžké kovy 
vykazuje výrazně volnější limitní hodnoty než požadavky EU. Druhým hodno-
ticím kritériem bylo nařízení komise ES č. 1881/2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách [13].

Výsledky a diskuse
Hodnocení stavu vod použitím semipermeabilních membrán

Hodnocení obsahu prioritních látek ve vodě vychází z požadavků přílo-
hy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES [2], uvádějící 
normy environmentální kvality (celoroční průměrné koncentrace a nejvyšší 
přípustné koncentrace) pro prioritní látky a některé další znečišťující látky. 
Výsledky hodnocení stavu v daných oblastech povodí Moravy a Dyje uka-
zují, že téměř v celém podélném profilu řeky Moravy (Šumperk, Kroměříž, 
Otrokovice, Uherské Hradiště) a také v Dyji pod Břeclaví a ve Svratce pod 
Brnem bylo zjištěno překročení limitních hodnot v ukazateli p,p´-DDT. V řece 
Moravě došlo také k překročení limitních hodnot u hexachlorbenzenu pod 
Olomoucí a u sumy endosulfanů pod Šumperkem. Přitom z hlediska průměr-
ných koncentrací Norem environmentální kvality (NEK) [2] došlo ve většině 
ze šesti sledovaných profilů řeky Moravy (Šumperk, Kroměříž, Otrokovice, 
Uherské Hradiště), v Bečvě pod Valašským Meziříčím, ve Svitavě pod Svita-
vami a ve Svratce pod Brnem k překročení v ukazateli suma HCH. V Bečvě 
pod Přerovem odpovídala průměrná koncentrace Σ HCH hodnotě limitní. 
Maximální koncentrace NEK [2] v tomto ukazateli Σ HCH byla překročena 
ve všech sledovaných profilech s výjimkou Dyje pod Znojmem, kde hodnota 
odpovídala hodnotě limitní. U prioritních a dalších nebezpečných látek ze 
skupiny polyaromatických uhlovodíků bylo zjištěno překročení limitních 
hodnot pouze v řece Moravě pod Olomoucí v ukazatelích fluoranthen, suma 
benzo(b)fluoranthen a benzo(k)flouranthen a suma benzo(g,h,i)perylen 
a indeno(1,2,3-cd)pyren. U druhého ukazatele bylo potvrzeno překročení 
limitu také ve Svratce pod Brnem a v Dyji pod Znojmem.

Součástí hodnocení bylo také informativní porovnání aktuálně zjiště-
ných průměrných hodnot s průměrnými hodnotami uvedenými v tabulce 4 
Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. v platném znění [9]. K překročení průměrných hodnot u ukazatelů 
p,p´-DDT, hexachlorbenzen, Σ HCH a fluoranthen došlo ve stejných profi-
lech jako při hodnocení podle přílohy I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/105/ES [2]. Limitní hodnoty v ukazateli Σ PCB, který není 
hodnocen podle směrnice EU, byly překročeny v následujících profilech: 
Morava-Olomouc pod, Svratka-Brno pod a Dyje-Znojmo pod. Ze skupiny 
polyaromatických uhlovodíků došlo k překročení limitních hodnot u fluor-
anthenu v Moravě pod Olomoucí a Σ PAU v témže profilu a rovněž ve 
Svratce pod Brnem.

Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá přípravný proces novelizace 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění [10], bylo do hodnocení 
zařazeno také porovnání průměrných a maximálních hodnot s limitními 
hodnotami v uvedeném návrhu. Limitní hodnoty byly překročeny ve stej-
ném rozsahu jako při hodnocení na základě přílohy I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/105/ES [2]. Průměrné koncentrace NEK [10] 
pro Σ PCB byly překročeny ve stejných profilech jako u hodnocení podle 
tabulky 4 Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. [9] v platném znění. K překročení průměrné koncentrace 
NEK [10] došlo u většiny ukazatelů ze skupiny polyaromatických uhlovodíků 
(fenanthren, benzo(a)anthracen, fluoranthen, Σ PAU, Σ benzo(b)fluoranthen 
a benzo(k)flouranthen a Σ benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren) 
v řece Moravě pod Olomoucí. U ukazatele Σ PAU bylo zjištěno překročení 
průměrné koncentrace NEK [10] také ve Svratce pod Brnem a u Σ benzo- 
(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren rovněž ve Svratce pod Brnem a v Dyji 
pod Znojmem.

Hodnocení stavu vod experimentálním použitím pasivních DGT 
vzorkovačů

Tento způsob vzorkování založený na expozici pasivního DGT vzorkovače 
ve vodním prostředí povrchových toků byl proveden v roce 2010 v rámci 
tohoto dílčího úkolu poprvé. Jelikož se jedná o experiment, jsou níže uve-
dená porovnání pouze orientační.

K překročení celoroční průměrné hodnoty podle Metodického pokynu 
odboru ochrany vod k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění 
[9] došlo u olova a rtuti v řece Moravě pod Hodonínem. Současně byly 
překročeny průměrné koncentrace NEK uvedené v návrhu novely nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění [10] a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/105/ES [2]. Překročení limitu v profilech 
Morava-Šumperk pod, Morava-Otrokovice pod a Svratka-Brno pod mohlo 
souviset s jejich nalezením v plaveninách. Vzhledem k tomu, že v rámci 
screeningu nebyly sledovány ukazatele vápník a hořčík, nebylo možné 
hodnotit obsah kadmia v závislosti na třídách tvrdosti vody v jednotlivých 
profilech podle NEK uvedených ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2008/105/ES [2].
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Hodnocení stavu sedimentů
Hodnocení kvalitativního stavu sedimentů je jednou z aktuálně sledova-

ných oblastí, která je v současnosti v centru pozornosti ze strany přísluš-
ných orgánů EU. Přestože jsou jemnozrnné sedimenty schopny akumulovat 
široké spektrum polutantů, nejsou pro sedimenty dosud v rámci Evropské 
unie stanoveny normy environmentální kvality. Tento proces je velice 
komplikovaný také s ohledem na nutnost zohlednění pozaďových hodnot 
odpovídajících daným geologickým podmínkám v jednotlivých zemích. Za 
prozatím orientační hodnocení stavu sedimentů v České republice lze 
označit posouzení jejich kvalitativního stavu na základě hodnot uvedených 
v návrhu norem environmentální kvality pro sediment, který by se měl 
stát po schválení součástí novelizovaného nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
v platném znění [10]. Určitou novinkou je skutečnost, že by NEK pro sedi-
menty v případě organických látek měly být stanovovány na zrnitostní frakci 
až o dva řády vyšší, než je frakce navržená pro stanovení kovů. V rámci 
projektu se tyto látky v sedimentech stanovují na stejné zrnitostní frakci, 
která je harmonizována s požadavky akceptovanými před více než 15 lety 
v prostoru povodí Dunaje, tj. frakce 63 μm. 

Vlastní výsledky hodnocení znečištění sedimentů signalizují, že podle 
pracovní verze NEK pro sedimenty [10] se v období 2008–2010 jeví jako 
největší problém nadlimitní obsah olova a rtuti v sedimentech toků oblasti 
povodí Dyje. V celkem pěti lokalitách ze šesti sledovaných v této oblasti 
přesáhla zjištěná maxima daný požadavek. Nejméně příznivý stav byl zjištěn 
v řece Jihlavě pod Jihlavou, kde byla limitní hodnota olova překročena více 
než trojnásobně. Výsledky získané v rámci řešení DÚ 5 a DÚ 6, kdy byly 
sledovány těžké kovy v odpadních vodách z komunální čistírny odpadních 
vod a dvou průmyslových podniků v Jihlavě, nepotvrdily zvýšené koncen-
trace olova, které by mohly pocházet z těchto zdrojů. Předpokládá se 
tedy, že tato kontaminace má svůj původ v horním povodí Jihlavy, které by 
mělo být v tomto směru podrobeno podrobnějšímu sledování. Překročení 
limitních koncentrací pro olovo a rtuť bylo zjištěno také v povodí Dyje ve 
Svitavě pod Svitavami, ve Svratce pod Brnem, Jihlavě pod Třebíčí a Dyji 
pod Znojmem. U rtuti došlo k překročení navrženého limitu v řece Moravě 
pod Šumperkem. Kadmium překračuje požadavek uvedeného návrhu pouze 
v řece Jihlavě pod městem Jihlava. Ve srovnání s prvním návrhem NEK 
pro sedimenty, který byl součástí hodnocení naměřených hodnot v roce 
2009, došlo v aktualizovaném návrhu k úpravě limitu rtuti, kde byl původní 
limit natolik mírný, že většina hodnot vykazovala o zhruba jeden řád nižší 
hodnoty. Pro nikl se požadavek v původním návrhu neuváděl, v současné 
verzi je průměrná hodnota NEK velice přísná a ve srovnání s ostatními, 
v jiných zemích používanými normami o řád nižší. Z tohoto důvodu bylo 
zaznamenáno překročení limitů ve všech sledovaných profilech.

Hodnocení zátěže sedimentů polutanty ze skupiny OCP a PCB signalizuje 
překročení navržených NEK [10] v ukazateli hexachlorbenzen v lokalitách 
Bečva pod Valašským Meziříčím a Dyje pod Znojmem. U lindanu došlo 
k překročení pouze na jednom ze sledovaných profilů, a to v Dyji pod 
Znojmem. V ukazatelích ze skupiny PAU byly překročeny navrhované limity 
u fluoranthenu ve všech sledovaných profilech, stejně tak u sumy PAU 
s výjimkou profilu Dyje-Břeclav pod.

V České republice je stále používáno hodnocení stavu sedimentů na 
základě normativů znečištění zemin, uvedených v Metodickém pokynu OEŠ 
MŽP ČR z roku 1996 [9]. Toto hodnocení je však spíše orientační a právně 
nezávazné a je využívané zejména pro posouzení kontaminace zemin v loka-
litách s ekologickou zátěží. Uvedený problém by měl být dořešen v rámci 
již zmíněné právě probíhající novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
v platném znění [10], kdy byly pracovní skupině pro novelizaci nařízení vlády 
předloženy návrhy norem environmentální kvality pro hodnocení chemického 
stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice (sediment a biota).

Hodnocení podle Metodického pokynu OEŠ MŽP ČR [12] řadí na základě 
zjištěných hodnot kadmia všechny sledované profily, v případě hodnot rtuti 
a niklu většinu profilů a u olova téměř polovinu hodnot do kategorie B. 
V roce 2008 byla v řece Dyji pod Znojmem naměřena o řád vyšší hodnota 
u rtuti, která náleží do kategorie znečištění s rizikem ohrožení zdraví člověka 
a složek životního prostředí.

Vysoká hodnota p,p´-DDT ve Svratce pod Brnem řadí tento profil podle 
Metodického pokynu OEŠ MŽP ČR [12] do kategorie C. Její překročení 
může znamenat riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. 
Orientační hodnocení podle tohoto metodického pokynu signalizuje rovněž 
mírně zvýšenou zátěž sedimentů odpovídající zařazení do kategorie B, 
v několika dalších ukazatelích ze skupin PCB, OCP a PAU.

Hodnocení stavu bioty
Hodnocení zátěže ichtyofauny nebezpečnými látkami vycházelo jednak 

z porovnání výsledných hodnot sledovaných prioritních a dalších látek 
s návrhy norem environmentální kvality pro biotu v novele nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. v platném znění v připomínkovém řízení [10] a s limity 
uvedenými v nařízení Komise ES č. 1881/2006 [13], které stanovuje 
maximální limity některých látek v potravinách.

Výsledky hodnocení obsahu kadmia a olova ve svalovině ryb vyznívají při 
porovnání s požadavky pracovní verze nových norem velmi příznivě, neboť 
se zjištěné hodnoty vesměs pohybují na hranici meze stanovitelnosti, což 

představuje zpravidla hodnoty o jeden až dva řády nižší než pro ČR navržené 
hodnoty NEK. Pro rtuť a nikl nejsou normy environmentální kvality pro 
biotu prozatím navrženy. U hexachlorbenzenu, pentachlorbenzenu, lindanu 
a Σ HCH, ukazatelů skupiny OCP a PCB hodnocených podle pracovní verze 
NEK pro biotu nebylo zjištěno překročení daných normativních hodnot. 
V návrhu NEK pro biotu je uveden poměrně mírný požadavek na limitní 
hodnotu u fluoranthenu, ukazatele ze skupiny PAU, která je ve všech loka-
litách sledovaných v daném povodí přibližně o tři řády vyšší než aktuální 
hodnoty tohoto parametru ve svalovině jelce tlouště.

Obdobně příznivé bylo hodnocení podle nařízení Komise ES č. 1881/2006 
[13], limitujícího obsah kontaminujících látek v potravinách s výjimkou jedi-
ného ukazatele ze skupiny PAU – benzo(a)pyrenu, který vykazuje v osmi ze 
čtrnácti sledovaných lokalit nadlimitní hodnoty.

V rámci hodnocení obsahu těžkých kovů ve vzorcích svaloviny starších 
jedinců nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty kadmia či olova u žádného 
jedince odloveného ve 14 sledovaných lokalitách. Hodnoty rtuti ve dvou 
profilech, v řece Moravě pod Kroměříží a v řece Jihlavě pod Třebíčí, přesáhly 
maximální limit podle nařízení Komise ES č. 1881/2006 [13]. Z ukazatelů 
skupiny OCP a PCB hodnocených podle pracovní verze NEK pro biotu [10], 
hexachlorbenzenu, pentachlorbenzenu, lindanu a Σ HCH došlo k překro-
čení normativní hodnoty pouze v ukazateli Σ HCH, a to v Moravě pod 
Šumperkem. Z polyaromatických uhlovodíků jsou udány průměrné hodnoty 
NEK v návrhu novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění [10] 
pouze pro ukazatele anthracen a benzo(a)pyren. K překročení průměrných 
hodnot došlo u benzo(a)pyrenu v osmi ze čtrnácti sledovaných profilů. 
U fluoranthenu, hodnoceného podle tohoto návrhu, je situace obdobná jako 
v případě jedinců ve stáří 3–5 let, průměrná koncentrace NEK je přibližně 
na trojnásobně vyšší úrovni než naměřené hodnoty.

Ze srovnání výsledků analýz jedinců ve věku 3–5 let s jedinci ve věku 
7–10 let nebyly potvrzeny výraznější rozdíly v zátěži svaloviny ryb cizorodými 
látkami. Podchycení vyšších koncentračních hodnot nebezpečných látek 
bylo u starších jedinců zaznamenáno pouze v ukazateli rtuť, a to v lokalitách 
na řece Moravě pod Kroměříží a na řece Jihlavě pod Třebíčí. Mírně zvýšená 
hodnota obsahu Σ HCH v rybí svalovině starších jedinců byla stanovena 
pouze v řece Moravě pod Šumperkem. Vzhledem k jednomu odlovenému 
jedinci ve věku 7–10 let v každé ze sledovaných lokalit lze však toto hod-
nocení považovat pouze za orientační.

Závěr
V článku jsou prezentovány závěry z hodnocení aktuálního stavu povrcho-

vých vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje za tříleté 
období 2008–2010. Výsledky získané při řešení dané úlohy představují 
jedinečný přínos, a to jak z hlediska zajištění podkladů k dokumentaci 
stavu problémových vodních útvarů v tocích v oblasti povodí řek Moravy 
a Dyje, tak z hlediska zajištění podkladů pro dokumentaci vývoje zátěže 
sedimentů a ichtyofauny v posledních dvou dekádách. Získané soubory 
dat, které doplňují datové soubory získané při řešení výzkumných projektů 
Projekt Morava I–IV [14–17] v období 1992–2006, tak představují významný 
podkladový materiál při ověřování návrhu hodnot norem environmentální 
kvality pro sedimenty a biotu pro Českou republiku.

Poděkování
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu VaV SP/2e7/73/08 „Identifika-
ce antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů 
v oblastech povodí Moravy a Dyje“.
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The article summarizes an assessment of water quality, sedi-
ments and biota downstream important sources of pollution within 
the Morava and Dyje River basins. Data for the assessment were 
obtained in the years 2008–2010 as a part of the research project 
VaV SP/2e7/73/08 (part No. 7 “Identification of impacts caused by 
anthropogenic pressures on surface water and water ecosystems”). 
Except passive sampling methods used as a part of the monitoring, 
SMPD were chosen to capture specific organic compounds and DGT 
samplers heavy metals. Sediments and ichtyofauna proved to be ap-
propriate indicators of water environment pollution status with regard 
to the monitored pollutants (heavy metals, OCP, PAH and PCB) loading 
and their accumulation in the matrices.

PROBLEMATIKA PŘÍSUNU ŽIVIN 
DO REKREAČNĚ VYUŽÍVANÝCH 
POVRCHOVÝCH VOD 

Milena Forejtníková, Danuše Beránková,  
Helena Brtníková 

Klíčová slova 
koupací vody – jakost povrchové vody – zdroje znečištění – živiny – země-
dělství – sinice

Souhrn
Tento článek je společným výstupem dvou dílčích úkolů projektu 

VaV SP/2e7/73/08, které byly zaměřeny na problematiku koupacích 
vod a zemědělského znečištění. Zemědělské hospodaření v oblasti je 
jedním z dlouhodobých antropogenních vlivů, které se podílejí na stavu 
trofie povrchových vod využívaných ke koupání. Pro jednotlivé skupiny 
koupacích vod v přírodě (velké a malé vodní nádrže, štěrkoviště, mrtvá 
ramena) byly definovány ovlivňující faktory (plošné a bodové zdroje 
znečištění, využití území, rekreační objekty, nadmořská výška, plocha 
povodí aj. Udržitelnost kvality povrchových vod ke koupání je závislá 
na zemědělském obhospodařování pozemků v povodí, pastevectví nebo 
hospodaření na orné půdě, množství použitých hnojiv i volbě plodin. 

Úvod 
Eutrofizace vod způsobená nadměrným přísu-

nem fosforu a dusíku do vodního prostředí a jejich 
přetrvávání v systému je stále jedním z hlavních 
problémů vodního hospodářství v České republice. 
Toto téma je považováno za stěžejní i v celém 
mezinárodním povodí Dunaje, také v plánech oblastí 
povodí je tomuto druhu znečištění věnována pozor-
nost na všech zpracovaných úrovních. Legislativa 
Evropské unie se věnuje omezování úniku dusíku 
a fosforu v příslušných směrnicích, které jsou dále 
přejaty i do českých zákonů a vyhlášek. Dílčí úkol 
„Podíl plošných a difuzních zdrojů na celkovém 
znečištění vod“ je zaměřen na celou šíři plošných 
vlivů na stav vod, včetně používání nebezpečných 
látek. Tento článek se však zabývá pouze proble-
matikou nutrientů, která tento dílčí úkol tematicky 
propojuje s dalším dílčím úkolem zaměřeným na 
zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke kou-
pání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí 
Moravy a oblasti povodí Dyje. Oba tyto dílčí úkoly 
jsou součástí projektu „Identifikace antropogenních 
tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů 
v oblastech povodí Moravy a Dyje. 

Výsledky řešení
Tematický okruh vlivů ze zemědělství byl v pro-

jektu zpracováván nejprve na teoretické úrovni, 
kdy byly využívány literární údaje, statistická 
hodnocení a byly zpracovávány dostupné poznatky 
z dřívějšího monitoringu. 

Ke znečišťování vod nutrienty přispívá jak rost-
linná, tak živočišná výroba. V případě rostlinné 

výroby jde o množství dodaných hnojiv a podíl jejich využití rostlinami. U chovu 
hospodářských zvířat je třeba sledovat nakládání se stájovými hnojivy, způ-
sob jejich zpracování, skladování i období aplikace na pozemky. Při snaze 
o kvantifikaci a porovnání vlivů z různých zdrojů se využívají postupy založené 
většinou na některém typu látkové bilance. V předchozích letech byl ve VÚV 
použit bilanční výpočet nutrientů na zemědělské půdě, který v sobě zahrnuje 
i chov hospodářských zvířat v bilancovaném území. V povodí Moravy byl tento 
výpočet proveden naposledy pro stav roku 2004 (obr. 1).

V posledních dvaceti letech procházejí obě odvětví zemědělství význam-
nými změnami. Nejprve po roce 1990 došlo ke skokovým změnám při pře-
chodu z intenzivního družstevního zemědělství na soukromé hospodaření 
na vrácených pozemcích. Celé další období je charakterizováno postupným 
přizpůsobováním se ekonomickým tlakům a podmínkám v EU. Z údajů 
převzatých z Českého statistického úřadu (ČSÚ) jasně vyplývá postupný, 
stále se zrychlující úbytek osevních ploch na celém území ČR. Je také 
vidět výrazný pokles pěstování brambor a cukrovky v posledních dvaceti 
letech a naopak nárůst ploch využívaných k pěstování řepky. V živočišné 
výrobě je patrný přechodný výrazný nárůst chovů prasat v 70. a 80. letech, 
zatímco nyní jsme na stavu první poloviny minulého století. U skotu je 
patrný výrazný pokles až v posledních asi 15 letech,  v současné době je 
chováno jen 44 % skotu oproti roku 1921. 

Jak se tyto náhlé i postupné změny projevují na kvalitě vod, může být 
posouzeno pouze dlouhodobým sledováním. Státní monitoring jakosti 
povrchových vod probíhá na některých lokalitách nepřetržitě od 70. let 
20. století, informace o tomto monitoringu i naměřené údaje jsou zveřej-
něny na stránkách ČHMÚ. Pro vyhodnocení byla v projektu vybrána vždy 
nejvýše položená monitorovaná místa na toku, aby bylo povodí nad odběr-
nou lokalitou pokud možno zatíženo spíše plošnými zdroji. Hodnocení se 
týkalo toků Branná, Desná, Moravská Sázava, Rokytná a Jihlava.

Obr. 1. Bilanční přebytek dusíku na zemědělské půdě v povodí Moravy a Dyje v roce 2004
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Z pěti hodnocených lokalit je podle hodnot C90 
ve čtyřech případech jasný klesající trend koncen-
trací u dusičnanů (data z období 1980–2008). 
Stejně tak klesají hodnoty koncentrací (vyjádřené 
jako C90) celkového fosforu, i když srovnávací 
období, za které byly pro fosfor data k dispozici, 
bylo jen od roku 1990 do 2008.

Zajímavé je také porovnání grafů (obr. 2a, 
obr. 2b) všech naměřených hodnot – obvykle 
12 hodnot ročně. Lokality v horských oblastech 
Jeseníků, Branná, Desná i Moravská Sázava mají 
od poloviny 90. let koncentrace dusičnanů v prů-
běhu roku vyrovnanější, nevyskytují se výrazně 
extrémní hodnoty v jarním období. Lze to dávat 
do souvislosti se zmenšením rozlohy orné půdy, 
a tím sníženým vyplavováním dusíku v mimovege-
tačním období. Na řece Jihlavě v Batelově a na 
Rokytné v Jaroměři však výrazné sezonní výkyvy 
s maximem v jarních měsících zůstávají. Je to 
typické právě pro povodí s vyšším zastoupením 
orné půdy. Při porovnání grafů měřených hodnot 
celkového fosforu není možno vypozorovat žád-
nou sezonní pravidelnost.

Dále byly poznatky o současném stavu ovliv-
ňování vod zemědělstvím doplněny vlastními 
terénními a laboratorními pracemi. Ke sledování 
v tomto projektu byly vybrány potoky v různých podmínkách povodí Moravy 
a Dyje, v intenzivně zemědělsky využívané krajině jižní Moravy, na Vysočině 
i v pastevních oblastech Jeseníků.  Ve vzorcích vod odebíraných v různých 
obdobích roku byly stanovovány některé základní parametry, různé podoby 
dusíku, fosforečnany i celkový fosfor. Současně probíhající průzkum nej-
bližšího okolí toku i celých dílčích povodí byl zaměřen na morfologii a na 
zdokumentování charakteristických negativních jevů.

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty některých základních 
ukazatelů v lokalitách sledovaných v projektu v roce 2009–10. Lokality 
Seninka, Stříbrnice a Brusný potok jsou sledovány vždy ve dvou místech 
tak, aby se zachytil případný vliv prováděných činností, v těchto případech 
pastevectví a obhospodařování luk. Potok Olešná na Vysočině dokladuje 
kombinované vlivy hospodaření na orné půdě odvodněné meliorací i vliv 
objektů živočišné výroby v Zubří. Vratislávka-skruž představuje samotný vliv 
meliorací, jedná se o poslední sběrnou šachtu odvodnění orné půdy. Mezi 
lokalitami Hruškovice-Skoronice a Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem 
dochází k závlahám tekutými upravenými odpaddy z velkochovu vepřů, 
projevuje se i vliv rybníka. Odběry z potoka Kašnice jsou povrchovými 
splachy z malého, výhradně zemědělsky obdělávaného povodí.

Fosfor jako limitující prvek rozvoje vodních květů se na těchto sledova-
ných lokalitách vyskytoval ve velmi rozdílných koncentracích. Při zvýraznění 
maximálních zjištěných hodnot na každé lokalitě byla nápadná shoda 
nejhorší koncentrace celkového fosforu s největším zjištěným zákalem. 
V grafu na obr. 3 je hledána závislost celkového fosforu na zákalu vody, 
v grafu jsou využity všechny naměřené hodnoty ze všech výše popsaných 
lokalit. Byly použity nástroje, které jsou součástí softwaru Excel, a pro 
vybranou logaritmickou funkci je koeficient spolehlivosti R2 = 0,7. Potvrzuje 
se tak, že zdrojem fosforu v nerozpuštěné formě jsou i v souladu s našimi 
dřívějšími poznatky erozní splachy z hnojených ploch. 

Rozpuštěné fosforečnany neprokázaly vazbu na zákal, ale ani na celkový 
fosfor. Nejsou tedy splavovány s ornicí, v případě zemědělství jde zejmé-
na o úniky ze živočišné výroby, které nejsou evidovány jako vypouštění 
odpadních vod.

Cílem úkolu „Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů 
ovlivňujících profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti 
povodí Moravy a oblasti povodí Dyje“ bylo identifikovat vlivy související 
s lidskou činností na souboru vyhlášených koupacích lokalit.

V průběhu let 2008–2010 bylo pro 41 koupacích míst situovaných 
v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje shromážděno velké množství 
písemných a mapových podkladů, které zahrnovaly řadu tematických 
oblastí a vědních oborů (geografie, hydrologie, hydrochemie, hydrobiologie, 
ichtyologie, GIS aj.) 

Pro každou koupací lokalitu byly zpracovány pasporty obsahující v tabul-
kovém přehledu popis fyzikálních, geografických a hydrologických charak-
teristik a jiných vodohospodářských informací, hodnocení jakosti vody za 
období 2004–2009, resp. 2010 z údajů monitoringu hygienické služby 
a další poznatky z okolí lokalit a fotodokumentaci. Pro každé povodí kou-
pací lokality byla s využitím dostupných digitálních vrstev v HEIS zhotovena 
mapka, která znázorňuje místo pláže, využití území v povodí podle Corine 
Land Cover, lokalizaci sídel a síť vodních toků (obr. 4).  

Všechny podklady získané pro koupací lokality posloužily při analýze 
a posouzení možných příčin zhoršování jakosti těchto vod a pro jejich 
multikriteriální hodnocení. Hodnocené lokality jsou z vodohospodářského 
hlediska velice různorodé a v zásadě je tvoří pět typů (velké vodní nádrže, 

Obr. 2a. Grafy vývoje dusičnanového dusíku v profilu Branná-Hanušovice a Jihlava-Batelov

Obr. 2b. Grafy vývoje dusičnanového dusíku a celkového fosforu v profilu 
Branná-Hanušovice a Jihlava-Batelov
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malé vodní nádrže a rybníky, štěrkoviště nebo pískovny, koupaliště, mrtvá 
ramena). Jejich rozdělení podle nadmořské výšky vyčlenilo část nádrží 
z oblastí s nadmořskou výškou nad 500 m n. m., které mají oproti lokali-
tám situovaným v nížinách dobrý předpoklad pro udržení jakosti vody ke 
koupání zejména s ohledem na méně příznivé podmínky pro silný rozvoj 
fytoplanktonu. Trvale existující antropogenní tlaky jako např. komunální 
znečištění z měst i ִobcí, znečištění ze zemědělství, rekreace, blízkost 
chat i nevhodná skladba rybí obsádky však způsobují, že mnohé lokality 
mají dostatek vnitřních i vnějších zdrojů dusíku a fosforu, a s tím i spojené 
problémy s výskytem vodního květu sinic. 

Pro každoroční monitorování kvality vody ke koupání v letním období je 
určeno pravidelné vzorkování, které provádějí v místě koupání ve 14den-
ním intervalu krajské hygienické stanice. Výsledky jsou uveřejňovány na 
internetových stránkách. Dosud sledovanými ukazateli jsou: nasycení 
kyslíkem, pH, teplota vody, průhlednost, chlorofyl-a, mikrobiální ukazatele 
fekálního znečištění a počty buněk sinic. Lokality jsou hodnoceny podle 
Metodického pokynu Státního zdravotního ústavu v Praze pětibodovou 
stupnicí. Celkový přehled nejhoršího dosaženého stupně hodnocení lokalit 
za období 2004–2009 je na obr. 5.

Z přehledu je zřejmé, že několik koupacích míst je bezproblémových, 
trvale vykazujících hodnocený stupeň 1, tj. voda vhodná ke koupání (VN 
Březina, Velký Pařezitý rybník, koupaliště Luleč, koupaliště Kámen). Naopak 
deset lokalit – rybník Domanínský, r. Olšovec, pláže na Brněnské přehradě, 
VN Plumlov – obr. 6, VN Luhačovice, slepé rameno Pahrbek – mělo již v minu-
losti opakovaně vyhlášen zákaz koupání z důvodu výskytu sinic přesahujících 
100 tis. buněk/ml, tj. voda nebezpečná ke koupání – stupeň 5. Z dalších 
šesti míst, která byla hodnocena stupněm 4, bylo pouze u dvou míst příčinou 
špatného stavu bakteriální znečištění (obě pláže VN Bystřička). 

V porovnání s výskytem sinic není krátkodobé mikrobiální znečištění 
zásadním problémem hodnocených míst. Prováděný biologický rozbor 
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Seninka, nad pastvinou 5,65 9,93 95,07 6,80 0,02 3,43 < 0,03 2,39 2,32 5,44 9,3 4,23 0,04
Seninka, ústí 7,60 10,19 96,50 7,15 0,04 4,07 < 0,03 2,64 2,43 6,74 9,8 4,66 0,04
Stříbrnice, u pramene 5,63 10,09 95,08 7,06 0,02 2,03 < 0,03 4,02 3,35 6,58 9,5 4,70 0,07
Stříbrnice, pod pastvinou 7,97 10,30 96,23 7,32 0,04 3,81 < 0,03 3,73 3,06 8,60 9,0 18,54 0,08
Brusný potok, horní tok 26,25 10,20 95,83 7,87 0,03 5,84 < 0,03 2,10 1,92 28,48 8,8 14,53 0,05
Brusný potok, u silnice 20,41 10,20 98,26 7,87 0,04 6,08 0,03 2,24 1,74 21,93 10,0 17,72 0,05
Hruškovice - Skoronice 81,61 9,09 93,19 8,05 0,94 12,41 0,34 7,88 5,89 68,40 16,8 84,1 0,37
Kyjovka, pod Jarohněvickým r. 82,37 9,91 99,93 8,10 0,27 10,60 0,22 10,54 7,18 63,53 17,0 46,9 0,23
Kašnice 202,44 9,03 91,19 7,93 0,15 73,51 0,09 9,31 9,05 116,70 14,6 136,2 0,20
Vratislávka, skruž 32,20 9,24 91,51 6,36 0,03 67,26 < 0,03 4,02 4,54 11,32 11,5 2,7 0,04
Olešná, nad Zubří 22,19 8,97 92,47 7,15 0,10 23,40 0,14 6,50 5,48 16,50 12,9 7,0 0,10
Olešná, pod Zubří 23,51 9,65 100,54 7,22 0,34 31,31 0,27 7,06 5,74 16,04 14,2 7,4 0,16

Tabulka 1. Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů na lokalitách sledovaných v roce 2009 a 2010

Obr. 3. Vztah mezi hodnotou celkového fosforu a zákalu

Obr. 4. Schematická mapka povodí rybníka Černý 

Obr. 5. Dosažený stupeň hodnocení lokalit (2004–2009)

zaměřený na saprobní index biosestonu sledovaných vod ukázal, že většina 
z nich má β-mezosaprobní charakter, což představuje prostorově a časově 
poměrně trvalý systém, který mění svou biologickou rovnováhu s dalším 
přísunem znečištění jen pozvolna. Z vyhodnocených podkladů také vyply-
nulo, že na většině nádrží existuje převaha kaprovitých ryb, které svými 

Obr. 6. Nánosy sedimentů v horní části nádrže Plumlov na přítoku (květen 
2010)
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potravními aktivitami podporují uvolňování živin ze sedimentů. Nedostatek 
dravých ryb na lokalitách neumožňuje účinnou biomanipulaci, pro kterou je 
typický výskyt velkých filtrujících perlooček potlačující fytoplankton. 

Pomocí multikriteriálního hodnocení byly lokality zařazeny do třech skupin 
podle potenciálního ohrožení. K tomu bylo využito geografického informační-
ho systému a softwarových nástrojů Arc View. Byl sestaven bodovací systém 
pro přírodní i antropogenní parametry vztažené k dané lokalitě a ploše jejího 
povodí (nadmořská výška, srážky, hloubka nádrže, doba zdržení, plocha 
povodí, hustota obyvatel, počet evidovaných míst vypouštění, využití území 
– zastavěná plocha, lesní porost, zemědělské plochy, rekreační využívání, 
okolí, blízkost obce aj.) Mezi parametry s nejvyšším významem pro vývoj 
jakosti vody v koupacích lokalitách byly zařazeny nadmořská výška lokality 
a srážky. Na dalších místech byly řazeny zdroje znečištění, dále využití 
území a velikost povodí. Výsledný součtový index roztřídil lokality do skupin 
s nízkým, středním a vysokým potenciálním ohrožením (obr. 7).

Podíl zemědělské půdy převzatý z Corine Land Cover byl rozdělen takto: 
1. < 30 %, 2. 30–70 %, 3. > 70 %. Oblasti s menším podílem zemědělské 
půdy jsou zejména kopcovitá povodí, která jsou často zatravněná a pro-
vozuje se zde pastvinářství. Oblasti s vysokým podílem zemědělské půdy 
a zornění leží v nížinách a jsou typická intenzivní produkcí na orné půdě.  

U řady koupacích lokalit jsou pro vývoj jakosti vody zásadní právě živiny, 
které se uvolňují z usazených sedimentů přinášených do nádrží dlouhodobě 
vlivem erozních splachů z okolní zemědělské půdy. 

Provedené analýzy ukázaly nízké potenciální ohrožení koupacích lokalit 
kategorie malé vodní nádrže na Vysočině a v oblasti Beskyd. Střední stupeň 
ohrožení přísluší lokalitám ve středních polohách. Jako potenciálně nejvíce 
ohrožené při daném hodnoticím systému byly označeny štěrkoviště a slepé 
rameno Moravy. Tato místa se nacházejí v blízkosti husté zástavby a existuje 
zde možné nebezpečí průsaků a lokálního znečištění.

Závěr
Zemědělská činnost není v současné době ekonomicky soběstačná bez 

využívání dotací. V praxi se ukazuje, že se systém dotací stal významným 
nástrojem pro ovlivňování chování zemědělců. Nejvýznamněji je takto 
zpracována nitrátová směrnice, kdy každý farmář má možnost pro své 
pozemky nalézt v systému konkrétní pokyny, jak si počínat v souladu se 
správnou zemědělskou praxí, včetně evidence míry hnojení. Neobdělávané 

opuštěné pozemky zarůstající křovinami a remízky jsou pro ochranu kvality 
vod většinou kladným jevem. 

Využívání pozemků pro pastvu většinou nepřináší nadměrné zvýšení 
přísunu nutrientů do vod ani v případě, kdy jsou dočasně některé plochy 
rozbahněné. Problémové mohou být pouze přehnojované pastviny nebo 
trvale rozbahněné plochy využívané spíše jako výběh či venkovní ustájení 
s dodáváním krmiva. 

Zatímco přímé vyplavování dusíku z půdního profilu se daří postupně 
regulovat, jsou stále velké problémy s erozními splachy a látkovým odtokem 
nutrientů i dalších látek navázaných na erozní částice.

Přednostně by se měla tato situace řešit právě v povodí a bezprostředním 
okolí rekreačních nádrží, kde na udržení vhodné jakosti vody koupacích 
ploch a provozování souvisejících rekreačních kapacit ekonomicky závisí 
další rozvoj obcí a venkovských aglomerací. 

Tento článek vznikl za podpory úkolu VaV SP/2e7/73/08 „Identifikace 
antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů 
v oblastech povodí Moravy a Dyje“, jehož zadavatelem je MŽP. 
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Obr. 7. Koupací lokality sledované z hlediska potenciálního ohrožení
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This paper is based on the final results obtained of two individual 
tasks of the project ”Identification of anthropogenic pressures on quali-
tative state of water and water ecosystem in Morava and Dyje River 
basin”. There were several groups of bathing localities defined (large 
and small reservoirs, basin in the place of gravel mine, cutoff arms) and 
also main positive or negative anthropogenic or natural factors (point 
sources, villages, recreational buildings, land-use, agriculture, altitude 
above sea level, total area of catchment, etc.) specified. Agriculture 
is a very important factor, which contributes to surface bathing waters 
eutrophication. There are still differences in impact between farming 
on arable soils and pasture management.  

CHARAKTERIZACE FEKÁLNÍ 
KONTAMINACE A HYGIENICKÝCH 
RIZIK SPOJENÝCH S VYPOUŠTĚNÍM 
ODPADNÍCH VOD Z KOMUNÁLNÍCH 
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 
DO TOKŮ

Hana Mlejnková, Katarína Slezáková, Alžběta Petránová 

Klíčová slova
mikrobiální kontaminace – odpadní vody – komunální čistírny odpadních 
vod – ČOV

Souhrn
Vypouštění odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod (ČOV) je jedním 

z významných zdrojů mikrobiálního znečištění povrchových vod. I přes zlepšení 
stavu v posledních letech představuje tento zdroj stále potenciální hygienické 
riziko, které navíc není, vzhledem k absenci legislativního požadavku, limitováno. 
Ovlivnění recipientu je v současné době v ČR sledováno pouze na základě vybraných 
chemických ukazatelů. 

Mikrobiální kontaminace odtoků z ČOV a některých recipientů byla zmapována 
screeningovým šetřením na vybraných ČOV. Ve vzorcích byly stanoveny vybrané 
indikátory fekálního znečištění. Výsledky byly hodnoceny podle navržených emisních 
standardů [1]. V hodnoceném souboru byl navržený emisní limit splněn v 67 %, jakost 
vody v recipientu byla velmi rozdílné kvality – dosahovala 1. až 5. třídy jakosti podle 
naší klasifikace jakosti povrchových vod (ČSN 75 7221). 

Úvod
Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod (ČOV), průmyslových podniků 

a komunálních zdrojů je nejvýznamnějším antropogenním zdrojem znečištění vodních 
toků. Míra znečištění je obecně určována souborem chemických, fyzikálních, mikrobio-
logických a biologických ukazatelů, přičemž mikrobiologické ukazatele mají při užívání 
vody primární hygienický význam. Pro stanovení mikrobiální kontaminace vod jsou 
v praxi používány indikátorové skupiny mikroorganismů, které mohou upozornit na 
možná zdravotní rizika při kontaktu s kontaminovanou vodou. Vypouštění odpadních vod 
do toků v ČR není z pohledu mikrobiálních ukazatelů v současné době kontrolováno, 
nejsou stanoveny emisní limity a není vyžadováno zařazení dezinfekčního stupně do 
čistírenských procesů. Z tohoto stavu vyplývá možné riziko zhoršení jakosti vody v tocích 
zároveň s možností šíření patogenních mikroorganismů. Kontrola kvality vypouštěných 
odpadních vod do recipientu je v současné době prováděna na základě šesti základ-
ních chemických ukazatelů přípustného znečištění (BSK

5
, CHSK

Cr
, nerozpuštěné látky, 

amoniakální dusík, celkový dusík a celkový fosfor).
Navzdory velkým pokrokům v čistírenských technologiích, které významně snižují 

znečištění recipientů, zůstávají infekce přenášené vodou stále velkou celosvětovou 
hrozbou. Jejich původci infikují ročně přes 250 milionů lidí a způsobují 10–20 milionů 
úmrtí, zejména v rozvojových zemích s nedostatečnými hygienickými a socioekonomický-
mi podmínkami [2]. Vodní prostředí může být patogeny kontaminováno prostřednictvím 
komunálních odpadů (prosakující septiky, kanalizační potrubí, rozvodněná kanalizace, 
odpady vypouštěné z lodí apod.) [3, 4], které ohrožují vodní prostředí hlavně tehdy, když 
nejsou v recipientu dostatečně naředěny. Následně může dojít k vytvoření příznivých 
podmínek pro přežívání nebo i pomnožení patogenních bakterií, virů a parazitů. Mezi 
mikroorganismy, jejichž cestou přenosu může být vodní prostředí, patří původci střevních 
nákaz (salmonely, shigely, kampylobaktery, yersinie, patogenní sérovary Escherichia coli, 
vibria, helikobaktery, enterokoky, adenoviry, rotaviry, kryptosporidia, giardie aj.), kožních 
onemocnění (stafylokoky, streptokoky, mikrokoky, sinice), respiračních onemocnění 
(mykobakteria, legionely, aeromonády, adenoviry aj.), jiných onemocnění (pseudomo-
nády, leptospiry, enteroviry, viry hepatitidy, akantaméby aj.) a další [5, 6, 7, 8]. Cestou 

nákazy těchto infekcí je nejčastěji ingesce, inhalace nebo přímý kontakt, kdy se bakterie 
dostávají do těla přes poraněnou kůži, sliznice a oči [5]. Infekční dávka potřebná ke 
vzniku onemocnění závisí zejména na citlivosti jedince a virulenci daného kmene a kolísá 
mezi desítkami (např. shigely, kryptosporidia, enteroviry) a tisíci (např. kampylobaktery, 
salmonely, yersinie) buněk [7]. V České republice vzniká každoročně přenosem z vodního 
prostředí nejvíce střevních infekcí, jejich původci jsou salmonely a kampylobaktery (cca 
20 000 případů). Ačkoli patogenní mikroorganismy nejsou přirozeně adaptovány k přežití, 
růstu a množení ve vodním prostředí, dokážou za příznivých podmínek (teplota, salinita, 
množství kyslíku, nutriční podmínky, UV záření, predace apod.) přetrvat v infekčním 
stavu i několik měsíců [9, 10, 7]. Některé mikroorganismy (např. Escherichia coli, 
kampylobaktery, pseudomonády) se rovněž dokáží akumulovat, dlouhodobě přežívat 
a v některých případech i pomnožovat v sedimentech a biofilmech [5].

Mikrobiální znečištění toků se v civilizovaných zemích vyskytuje především v souvislos-
ti s odtoky z ČOV. Zvýšené hygienické riziko indikované fekální kontaminací povrchových 
vod lze očekávat v místech s nedostatečným čištěním nebo produkcí velkého objemu 
odpadních vod [11]. Naše studie byla zaměřena na screening mikrobiálního znečištění 
odpadních vod v oblasti povodí Moravy a Dyje a byla provedena v návaznosti na projekty 
zahrnující sledování kvality vypouštěného znečištění z ČOV, které jsou v brněnské poboč-
ce VÚV TGM, v.v.i., dlouhodobě řešeny. V oblasti povodí Moravy a Dyje je v současné 
době evidováno více než 650 ČOV, z toho na 256 komunálních ČOV je pravidelně 
monitorován stav vypouštěných odpadních vod do recipientu. ČOV se kategorizují podle 
počtu připojených ekvivalentních obyvatel (EO), tj. 32 ČOV je menších než 2 000 EO, 
175 ČOV je v kategorii 2 001–10 000 EO, 41 ČOV je v kategorii 10 001–100 000 EO 
a pouze pět ČOV je v kategorii nad 100 000 EO (Brno-Modřice, Olomouc, Prostějov, 
Přerov a Zlín). Princip čištění odpadních vod je u většiny čistíren mechanicko-biologický, tj. 
zahrnující stupeň odstraňování dusíkatých látek pomocí nitrifikace/denitrifikace. Stupeň 
odstraňování fosforu je začleněn u většiny čistíren nad 10 000 EO. 

Sledované ČOV byly vybrány s ohledem na velikost a podíl napojených průmyslových 
odpadních vod, které představovaly minimálně 30 % celkového objemu odpadních vod 
na přítoku ČOV. 

Cílem naší studie bylo zmapování aktuálního stavu mikrobiální kontaminace čištěných 
odpadních vod vypouštěných z komunálních čistíren odpadních vod, jejich vlivu na jakost 
recipientů a zhodnocení stavu, popř. návrhy opatření. 

Metodika
Stanovení mikrobiologických ukazatelů

Pro sledování bylo v oblasti povodí Moravy a Dyje vybráno 49 komunálních ČOV 
ve velikostních kategoriích nad 2 000 EO. Bylo zpracováno 26 ČOV z kategorie 
2 000–10 000 EO, 21 ČOV z kategorie 10 000–100 000 EO a dvě ČOV nad 100 000 
EO. Vzorky z odtoků ČOV byly odebírány převážně jednorázově (devět ČOV bylo šetřeno 
opakovaně) v letním období v letech 2008 až 2010. U třinácti vybraných čistíren byl 
proveden i odběr vody z recipientu cca 100 až 200 m pod výpustí. 

Ve vzorcích byly stanoveny indikátory fekálního znečištění: fekální koliformní bakte-
rie, Escherichia coli podle ČSN 75 7835 – Jakost vod – Stanovení termotolerantních 
koliformních bakterií a Escherichia coli (2009) a enterokoky podle ČSN EN ISO 7899-2 
– Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků – Část 2: Metoda membránových 
filtrů (2001). Odběry a analýzy vzorků byly provedeny podle standardních postupů 
akreditované laboratoře VÚV TGM, v.v.i., Brno. 

Mapový výstup byl vytvořen z aktuálních výsledků získaných v této studii a s použitím 
dat DIBAVOD (T. Fojtík, VÚV TGM, v.v.i., Praha).

Hodnocení výsledků
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, které udává v ČR přípustné hodnoty pro povrchové a odpadní 
vody, zahrnuje mikrobiologické imisní standardy pouze pro povrchové vody, pro vypouš-
tění odpadních vod nejsou v této oblasti emisní standardy stanoveny. Pro mikrobiální 
znečištění povrchových vod jsou přípustné tyto imisní hodnoty (C

90
): koliformní bakterie 

200 KTJ/ml, fekální koliformní bakterie 40 KTJ/ml a enterokoky 20 KTJ/ml. Ani evropské 
směrnice nepředepisují mikrobiologický monitoring odtoků z ČOV, řešení je ponecháno 
na jednotlivých členských státech. Podobně je tomu i ve Spojených státech amerických, 
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kde se přípustné hodnoty pro jednotlivé státy liší (nejčastější požadavek je 200 KTJ 
na 100 ml fekálních indikátorů) [12, 13]. Pro naše hodnocení míry znečištění odpadních 
vod vypouštěných z ČOV byly použity emisní standardy mikrobiologických ukazatelů 
v odtocích z ČOV (tabulka 1) navržené Baudišovou v roce 2004 [1].

Výsledky
Počty indikátorových mikroorganismů, stanovených na odtocích z ČOV, byly porovnány 

s navrženými emisními standardy uvedenými v tabulce 1. Splnění nebo překročení 
emisních standardů pro sledované ČOV je zpracováno do mapového výstupu (obr. 1). 
Výsledky provedeného screeningu mikrobiální kontaminace z komunálních ČOV ukázal 
u hodnocených ČOV velmi odlišný stav čištěných odpadních vod, tj. od velmi dobré 
mikrobiální jakosti vody po masivní fekální kontaminaci. Při porovnání s emisními 
standardy dosáhlo 33  % z celkového počtu hodnocených ČOV na odtoku nadlimitních 
hodnot fekálního znečištění. U menších ČOV (do 10 000 EO) nesplnilo navržený limit 
23 % (obr. 2), u větších čistíren s počtem napojených EO nad 10 000 byl navržený 
limit překročen ve 43 % (obr. 3). Masivní mikrobiální kontaminace, zjištěná u některých 
odpadních vod, přitom může představovat významné hygienické riziko s vysokým poten-
ciálem ohrožení jakosti vody v recipientu. Mikrobiální znečištění recipientu, tj. 3. až 5. 
třída jakosti podle ČSN 75 7221 – Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod 
(1998) bylo zaznamenáno v 54 % ze 13 hodnocených profilů. Hygienické riziko spojené 
s vypouštěním odpadních vod z komunálních čistíren do recipientu nebylo závislé na 
velikosti ČOV, ačkoli u větších ČOV došlo častěji k překročení navrženého limitu.

Závěry
Z výsledků provedeného screeningu mikrobiální kontaminace vypouštěných odpadních 

vod a charakterizace hygienických rizik spojených s jejich vypouštěním do toků vyplynuly 
následující závěry a doporučení:

• navržené emisní standardy byly překročeny u třetiny ze sledovaných ČOV v povodí 
Moravy a Dyje,

• zjištěné vysoké mikrobiální (fekální) znečištění na odtocích z některých ČOV ukázalo 
na zvýšení potenciálu zdravotního rizika a možnost zhoršení jakosti vody v recipientu, 
které by bylo vhodné pravidelně kontrolovat sledováním mikrobiální kvality vody na 
odtocích z ČOV,

• pro možnost objektivního hodnocení by bylo vhodné na základě statisticky významného 
souboru dat optimalizovat a validovat navrženou stupnici emisních standardů pro 
mikrobiální ukazatele i s ohledem na jakost vody a velikost recipientu,

• u ČOV, jejichž kvalita vody na odtoku představuje díky vysokým bakteriálním počtům 
hygienické riziko, by vzhledem k prevenci šíření chorob bylo vhodné zařadit dezinfekční 
stupeň čištění odpadních vod (např. chlor, ozon, UV záření, sterilní filtrace, termální 
dezinfekce vody, písková pomalá filtrace atd. [14]),

• bylo by žádoucí navržená opatření přijmout do legislativy ČR.

Poděkování: Práce byla podporována výzkumným záměrem MZP0002071101 
– Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního 
prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně 
legislativních nástrojů a projektem Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní 
stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje.

Obr. 1. Mikrobiální znečištění odpadních vod z ČOV v povodí Moravy (plnění emisních standardů 2009–2010) (autor T. Fojtík)

Velikost ČOV  
(počet obyvatel)

Koliformní bak-
terie

Fekální koliformní 
bakterie

Enterokoky

KTJ/ml

501–2 000 2 000 400 200

2 001–10 000 1 660 332 166

10 001–100 000 1 332 266 133

více než 100 000 1 000 200 100

Tabulka 1. Navržené emisní standardy mikrobiálních ukazatelů v odtocích 
z ČOV [1]

Obr. 2. Mikrobiální znečištění vod 
na odtoku z ČOV (do 10 000 EO)

Obr. 3. Mikrobiální znečištění vod na 
odtoku z ČOV (nad 10 000 EO)
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Characterisation of faecal contamination and hygienic risks related to municipal 
waste water treatment plants (Mlejnková, H.; Slezáková, K.; Petránová, A.)
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Discharging of waste water from municipal waste water treatment plants is one 
of the main sources of surface water microbial pollution. Despite the improvement in 
recent years, it is still a source of potential health risk, which is, due to the absence 
of corresponding Czech legislation, not limited. Impact on the recipient is currently 
controlled only on the basis of selected chemical indicators.

Microbial contamination of waste water from WWTPs and some of their recipients 
was mapped by waste water quality screening of chosen WWTPs. In water samples 
chosen faecal pollution indicators were determined. Evaluation of obtained results was 
made on the basis of proposed emission standards [1]. These limits were achieved in 
67% of evaluated data sets; the water quality in recipient varied a lot – from 1st to 5th 
quality class according to the Czech quality classification (CSN 75 7221).

VLIV RYBNÍKŮ NA VODNÍ 
EKOSYSTÉMY RECIPIENTŮ  
JIŽNÍ MORAVY

Miloš Rozkošný, Zdeněk Adámek, Jiří Heteša,  
Lucie Všetičková, Petr Marvan, Pavel Sedláček

Klíčová slova
vodní ekosystém – rybník – chov ryb – jakost vod – umělé substráty

Souhrn
Příspěvek přináší poznatky z hodnocení vzájemného ovlivnění jakosti povr-

chových tekoucích vod a jakosti vody rybníků na základě terénního šetření na 
vybraných lokalitách rybníků (s přihlédnutím k jejich hospodářskému využití) 
v oblasti povodí dolní Dyje. Bylo potvrzeno, že charakter změn kvality vody po 
průtoku rybníky je zcela zásadně ovlivněn kvalitou přítokové vody. Průtok vody 
rybníky, na nichž byla kvalita přítokové vody zhoršená v důsledku organického 
znečištění, se projevil pozitivními změnami v hydrochemických, mikrobiologických 
i saprobiologických ukazatelích, a to i přesto, že biomasa jejich obsádky byla 
vysoká. Intenzita a opatření v rámci rybnikářského managementu se na sapro-
biologických ukazatelích odtékající vody projevily negativně pouze v případě, že 
kvalita přitékající vody odpovídala betamezosaprobitě (popř. vyšší kvalitě).

Úvod
Rybníky jsou významným typem biotopů vybudovaným jako umělé stavby v mís-

tech s příznivou konfigurací terénu. Postupem doby se staly organickou součástí 
krajiny a nahradily tak jezera, která se u nás prakticky nevyskytují. Osídleny byly 
pestrým společenstvem vodních a bažinných organismů (Přikryl, 1987). Rybniční 
ekosystémy prošly od vzniku rybníkářství složitým vývojem. Jejich podobu vedle 
přírodních podmínek vždy významně ovlivňoval i způsob rybářského managementu. 
Období jejich největších změn od konce 19. století je charakteristické významným 
rozšířením druhového spektra chovaných ryb, širokým uplatněním krmení, hnojení 
a vápnění, zavedením řady technologických změn v chovu a dalších intenzifikač-
ních opatření. To pak spolu se zátěží ve formě nedokonale čištěných a/nebo 
nečištěných odpadních vod a splachů půdy a živin ze zemědělských ploch vedlo 
k enormnímu nárůstu trofie (úživnosti) rybníků a povrchových vod obecně. 

Přes uvedenou složitost změn podmínek hospodaření, umocněnou rozdíly 
mezi jednotlivými rybníky, se v uplynulém období řádově desítek let celoplošně 
projevila především tendence rostoucí trofie rybniční vody, hustoty obsádek 
a intenzity produkce s kulminací v sedmdesátých a osmdesátých letech minu-

lého století. Její úroveň se zdála být dlouho neměnná v důsledku požadavků na 
trvalé zvyšování produkce rybníkářství. Dnes však již na části ploch další růst 
intenzity produkce není možný, popřípadě mnohde je požadován její pokles na 
úroveň optimální pro jiný způsob využití rybníků (rekreace, přírodní rezervace, 
krajinotvorné aspekty apod.). 

V blízkém časovém horizontu lze očekávat, že dosažená úroveň produkce a inten-
zifikačních opatření se bude částečně měnit. Aspekty kvality přírodního prostředí 
budou mít větší význam, a proto byl cíl výzkumu v tematice rybničního managementu 
a kvality vody orientován přednostně na biologické hodnocení (makrozoobentos, 
fytoplankton, fytobentos) vývoje kvality vody po průtoku rybníky. Je známo, že kvalita 
vody se v rybnících často zásadně mění, podle míry znečištění dochází k posunu 
v kvalitě vody, a to buď pozitivnímu (v případě silného organického zatížení přítoku 
– např. Gergel a Kalenda, 1983; Adámek aj., 1987; Adámek a Jirásek, 1989; 
Heteša aj., 2002), nebo negativnímu (v případě neznečištěného přítoku – např. 
Guziur a Adámek, 1987).

Příspěvek přináší informace z řešení výzkumného projektu SP/2e7/73/08 
(Rozkošný aj., 2010), jehož náplní bylo též hodnocení vzájemného ovlivnění 
jakosti povrchových tekoucích vod a jakosti vody rybníků při zohlednění jejich 
hospodářského využití na základě terénního šetření aktuální situace na vybraných 
typických, pokud možno vzorových lokalitách rybníků, a to se zaměřením na oblast 
povodí řek dolní Moravy a Dyje.

Metodika
Všechny studované rybníky patří do kategorie polointenzivního rybníkářského 

managementu, tzn., že je na nich s příslušným povolením vodohospodářského 
orgánu umožněno omezené přikrmování obilovinami.

Hlavní rybníky (chov tržních ryb)
Nesyt (Sedlec u Mikulova) – kvalita vody v hlavních přítocích do rybníka je ovliv-

něna zaústěním odpadních vod z ČOV Valtice (Valtický potok) a Sedlec u Mikulova, 
včetně výše položených rybníků (Včelínek),

Vrkoč (Ivaň, Pohořelice) – přítok do rybníka je tvořen vodou odtékající z výše 
položeného Novoveského rybníka a náhonem z řeky Jihlavy.

Výtažníky (chov násad)
Šibeník (Mikulov) – charakteristický vysokou trofií přítoku v důsledku silné živinové 

zátěže ze zaústění ČOV Mikulov,
Kurdějovský (Kurdějov, Horní Bojanovice) – kvalita vody přítoku je ovlivněna pří-

tomností výše položené obce Kurdějov.
Podrobný popis povodí jednotlivých lokalit rybníků a malých vodních nádrží a širších 

souvislostí (geografie, klimatologie atd.) je součástí výzkumných zpráv (Rozkošný aj., 
2008, 2009). V těchto zprávách jsou také uvedeny detailní tabulky analýzy využití 
ploch v povodích („land-use“), zpracované podle mapových zdrojů CORINE. V povodí 
sledovaných rybníků převládá ve využití půdy zemědělská činnost a většina půdy 
v jejich povodí je půda orná. 
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Ichtyologický průzkum přítoků, odtoků a rybničních stok byl proveden v červnu 
a červenci 2009 s použitím bateriového přenosného agregátu Smith-Root (50 Hz, 
400 V). V červnu byly proloveny přítoky a odtoky rybníků Vrkoč a Šibeník a v červen-
ci potom stoky rybníků Nesyt a Kurdějovský. Ve vymezených úsecích bylo loveno 
v celém příčném profilu toku na úseku o délce od 20 do 130 metrů s ohledem na 
dostupnost. Ulovené ryby byly na místě druhově určeny, změřeny (SL – „standard 
length“), zváženy a puštěny nepoškozené zpět do vody.

Výsledky a diskuse
Hodnocení chemismu vod a fytoplanktonu

Souhrnné informace o chemickém složení vod na přítoku do sledovaných rybníků, 
v blízkosti hráze a v odtocích z rybníků, prezentované jako průměrné hodnoty za 
období duben až říjen 2009, jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3. Podrobné informace 
jsou pak uvedeny ve zprávě Rozkošný a kol. (2010). V případě amoniakálního 
a dusičnanového dusíku, celkového fosforu a fosforečnanového fosforu dochází 
ve vodním prostředí rybníků oproti koncentracím zjištěným v přítocích k významné 
redukci jejich množství. Tyto živiny jsou vázány v biomase rybniční biocenózy. 
Rozdíly v průměrných hodnotách za vegetační období 2009 jsou uvedeny v tabul-
ce 3. Také hodnoty trofického potenciálu vody, stanovené pro vzorky z rybničního 
prostředí a z recipientů, byly nižší než hodnoty ve vzorcích z přítoků (tabulka 2). 
Naopak v recipientech byly zjištěny vyšší hodnoty chlorofylu než v přítocích, což 
souvisí se zvýšením biomasy řas (tabulka 2), i když voda na přítoku do rybníků 
Nesyt a Vrkoč byla již na vstupu bohatá na fytoplankton (přítok přináší vody z výše 
položených rybníků).

Tabulka 1. Základní charakteristika sledovaných rybníků

Rybník Plocha Přítok Odtok Produkce Kategorie 

ha l/s l/s kg/ha při vysazení

Šibeník 28,65 17,0 ± 9,9 16,2 ± 10,0 1 071 K
2,3+

, Ab
3+

, Tp
2,3+

, Tb
2
, Š

1
, Ca

1
, Br

Kurdějovský 6,58 2,6 ± 1,1 0,7 ± 0,3 737 K
0
, Ab

0,3
, L

0,1,gen
, Br

0,1
, Su

r

Nesyt 289,66
Vč 76,2 ± 44,2

67,8 ± 118,8 716 K
2,3

, L
3,4

, Š
0,1

, Ca
1,2,gen

, Su
3Valt 7,2 ± 7,3

Vrkoč 156,08 314,8 ± 209,8 25,8 ± 39,5 1 112 K
2-3+

, Ab
3-3+

, Tp
2
, Š

1-3
, Ca

2
, Su

3
, Br

1-2, gen

Vysvětlivky: Přítoky do Nesytu: Vč – Včelínek, Valt – Valtický potok
Označení rybích druhů: K – kapr, Ab – amur bílý, Tp – tolstolobec pestrý, Tb – tolstolobik bílý, Š – štika, Ca – candát, 
Su – sumec, L – lín, Br – hospodářsky méně významné a reofilní druhy z čeledi kaprovitých, tzv. „bílá ryba“ (plotice, 
cejn, karas obecný a stříbřitý, cejnek, perlín, bolen, jesen) a okrasné ryby. 
Čísla v dolním indexu označují věk ryby v letech, gen – generační ryby

V tabulce 1 jsou uvedeny vybrané charakteristické 
údaje ke sledovaným rybníkům. Obsádka sledovaných 
rybníků byla tvořena typickými druhy rybniční polykultury 
odpovídající klimatickým a trofickým poměrům oblasti 
jižní Moravy s výraznou převahou kapra. Produkce ryb 
v přepočtu na jeden hektar (716–1 112 kg) byla v roce 
sledování, tj. 2009, vzhledem k příznivým podmínkám 
jihomoravských rybníků vyšší přibližně o 50–130 %, než 
je odpovídající průměr pro ČR. Vývoj kvality vody v ryb-
nících s polointenzivním chovem je ovlivněn především 
chovatelskými zásahy v rozsahu odpovídajícím jejich 
intenzitě a kvalitě přítokové vody. 

Hodnoty průtoků uvedené v tabulce 1 jsou průměrné 
hodnoty vypočítané z měření prováděných během jednot-
livých odběrů v roce 2009 včetně rozptylu hodnot.

Hodnocení změn v míře znečištění vodního prostředí 
bylo zaměřeno na nutrienty, ukazatele kyslíkového 
režimu a biologické ukazatele. Odběry vzorků vody 
byly prováděny v měsíčních intervalech od dubna do 
října roku 2009. V terénu byly přímo měřeny fyzikálně-chemické parametry vodního 
prostředí (teplota vody, koncentrace rozpuštěného kyslíku, nasycení vody kyslíkem, 
pH, elektrická konduktivita, zákal a průhlednost vody) a základní klimatické údaje 
(počasí, teplota vzduchu). V laboratoři byly stanovovány ukazatele jakosti vod repre-
zentující organické znečištění (CHSK, BSK

5
), jednotlivé formy dusíku (amoniakální 

dusík N-NH
4
+, dusičnanový dusík N-NO

3
-, dusitanový dusík N-NO

2
-, celkový dusík TN), 

fosforu (fosforečnany PO
4
3- a celkový fosfor TP) a uhlíku (celkový organický uhlík 

TOC, anorganický uhlík), mikrobiologické ukazatele znečištění vod (enterokoky, 
termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, kultivovatelné organismy při 
22 0C), koncentrace chlorofylu-a, trofický potenciál a obsah suspendovaných látek 
(nerozpuštěné látky sušené NL 105). Vybrané ukazatele byly stanovovány ve filtrova-
ných a nefiltrovaných vzorcích. Stanovení byla prováděna podle akreditovaných metod 
laboratoří VÚV TGM, v.v.i., na základě normovaných postupů. Pro každý odběrový 
profil byly vypočteny charakteristické statistické hodnoty souborů dat. Jako podklad 
pro hodnocení byly počítány vzájemné korelace ukazatelů jakosti vod se zohledněním 
lokalizace odběrových profilů. 

Společně s tímto monitoringem bylo prováděno sledování fytoplanktonu, zooplank-
tonu, fytobentosu a makrozoobentosu, a to včetně využití umělých substrátů. 
Z výsledků determinací jednotlivých společenstev byly počítány hodnoty saprobního 
indexu (Si). Dále byl proveden detailní průzkum rybího společenstva na rybničních 
stokách a tocích tvořících přítok a odtok studovaných rybníků.

Fytoplankton byl analyzován po zahuštění na membránovém ultrafiltru a po druhové 
determinaci byly počítány buňky za použití Bürkerovy komůrky (Heteša a Marvan, 
2006). Fytobentos byl analyzován po seškrábnutí nárostu na instalovaných dlaždicích 
z pálené hlíny s PE fólií, které byly vkládány do přítoku 
a odtoku na dobu mezi dvěma odběry (1 měsíc). Znač-
né kolísání průtoku na přítocích však vyvolávalo často 
pokrytí substrátu sedimentem, což v mnoha případech 
zabránilo vytvoření nárostu. 

Vzorky makrozoobentosu byly odebírány tříminu-
tovým multihabitatovým sběrem bentosovou síťkou 
(„kick-sampling“) podle metodiky Kokeše a Němejcové 
(2006). Odebraný vzorek byl propláchnut na místě na 
sítu o velikosti ok 500 μm a konzervován 4% form-
aldehydem. Konzervované organismy byly průběžně 
vybírány v laboratoři a připravovány k determinaci. 
Rutinní odběry makrozoobentosu byly doplněny o sle-
dování s použitím umělých substrátů. Na přítokových 
a odtokových stokách byly v dubnu instalovány umělé 
substráty představované vyříznutými náplněmi do 
biofiltrů (h2 KGP 320 o ploše 600 cm2 s pěti patry 
o celkové výšce 15 cm). Substráty byly fixovány do dna 
pomocí kovového kříže. Vzorky z umělých substrátů byly 
odebírány po měsíční expozici, propláchnuty proudem 
vody v umělohmotném kbelíku a následně opláchnuty 
pomocí střičky naplněné 4% formaldehydem pro uvol-
nění přichycených živočichů (pijavky, larvy chrostíků 
Hydropsyche, larvy pakomárů Chironomus v rourkách 
apod.). Opláchnutý substrát byl pak opětovně proplách-
nut silným proudem vody z konve. Získaný materiál 
s živočichy byl promyt na sítě 500 μm a dále zpracován 
stejně jako makrozoobentos vzorkovaný bentosovou 
síťkou. V průběhu sledování byly některé instalované 
substráty zničeny odplavením vysokými průtoky nebo 
naopak se octly na suchu v důsledku extrémně nízkých 
průtoků. Vyhodnocení determinovaných vzorků bylo 
zaměřeno na stanovení saprobního indexu (Si – ČSN 
75 7716) a Shannon-Weanerova indexu diverzity H´ 
(Begon et al., 1990). Statistické vyhodnocení získaných 
podkladů bylo provedeno t-testem při definovaných 
hladinách spolehlivosti testu. 

Tabulka 2. Průměrné hodnoty koncentrací vybraných ukazatelů

pH
Rozpuštěný 

kyslík
BSK

5
TOC NL105 Chl-a

Trofický
potenciál

– mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Kurdějovský r. přítok 8,1 6,0 3,9 12,1 24 7 195

rybník 8,5 10,9 5,3 12,2 14 18 56
odtok 8,0 7,2 6,6 14,4 35 53 112

Nesyt přítok Vč 8,2 7,7 7,7 14,7 72 98 117
přítok Valt 7,9 2,8 28,1 30,2 49 7 286

rybník 8,5 6,9 6,2 18,6 32 79 75
odtok 8,3 6,2 5,2 16,8 35 55 134

Šibeník přítok 7,9 4,0 3,5 12,3 24 7 395
rybník 8,9 11,8 10,4 18,3 35 140 140
odtok 8,7 8,6 8,1 17,6 28 140 118

Vrkoč přítok 8,5 8,4 6,9 14,9 39 87 153
rybník 8,4 8,5 11,4 20,9 69 181 58
odtok 8,2 6,9 11,1 20,1 99 173 58

Pozn.: přítoky Nesyt: Vč – Včelínek, Valt – Valtický potok

N-NH
4
+ N-NO

3
- TN TP Enterokoky Term. kolif. bakt.

mg/l mg/l mg/l mg/l KTJ/1 ml KTJ/1 ml

Kurdějovský r. přítok 5,91 1,46 8,82 0,96 31 33
rybník 0,09 0,36 1,40 0,08 0 0
odtok 1,0 0,33 2,82 0,49 4 3

Nesyt přítok Vč 0,21 0,45 2,71 0,63 10 45
přítok Valt 9,81 1,73 16,03 4,72 1700 16000

rybník 0,09 0,35 2,55 0,61 1 1
odtok 0,24 0,17 2,68 0,60 2 7

Šibeník přítok 3,75 4,20 10,75 3,35 45 62
rybník 0,28 0,57 3,45 1,23 0 1
odtok 0,19 0,53 3,31 1,26 2 3

Vrkoč přítok 0,51 2,12 4,75 0,48 10 27
rybník 0,03 0,28 3,13 0,37 1 1
odtok 0,08 0,29 3,03 0,46 13 2

Tabulka 3. Průměrné hodnoty koncentrací vybraných ukazatelů

Pozn.: přítoky Nesyt: Vč – Včelínek, Valt – Valtický potok
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Provedený monitoring jakosti vod rybníků Nesyt a Šibeník dokumentuje účinnost 
eliminace nadměrného znečištění vod, které může být časově omezené po dobu 
mimořádných událostí v rámci povodí (např. rekonstrukce ČOV). Silné znečištění, 
přicházející do rybníka Nesyt z nefunkční ČOV Valtickým potokem, je planktonním 
společenstvem rybníka v podstatě eliminováno. I když je jím zasažena jen dolní 
část rybníka (asi 1/20 z celkového objemu vody), okamžité silné naředění a bohatá 
planktonní biocenóza přinášené biogeny a organické látky inkorporuje do potrav-
ního řetězce bez významných důsledků pro ukazatele kvality vodního prostředí. 
Rychlé odčerpávání všech forem dusíku přinášených přítoky nasvědčuje tomu, že 
právě dusík je tu prvkem limitujícím rozvoj fytoplanktonu, který je velmi bohatý 
a v letních měsících nabývá formy vodního květu, tvořeného hlavně vláknitými 
sinicemi Planktothrix agardhii, P. suspensa a Pseudanabaena limnetica. Indikace 
znečištění ve Valtickém potoce podle analýzy nárostových řas nevykázala vysoké 
hodnoty indexu Si ani v období, kdy byly zjištěny vysoké hodnoty BSK

5
. Nejvyšší 

vypočtená hodnota indexu Si činila 2,37 (lepší III. třída čistoty), což nekorespon-
duje s hodnotami BSK

5
 (88,3 mg/l v dubnu, resp. 43,4 mg/l v květnu – V. třída 

čistoty). Dobře naproti tomu korespondují hodnoty BSK
5
 a Si u nárostů v přítoku 

Včelínek v letních měsících, kdy přítok Včelínek vykazuje proti Valtickému potoku 
vyšší hodnoty obou parametrů. 

Přítok do rybníka Šibeník přichází potokem Mikulovská strouha, do něhož jsou 
zaústěny vody odtékající z ČOV města Mikulova. Fytoplankton rybníka Šibeník 
dosahoval též vysokých abundancí a silný vegetační zákal snižoval průhlednost 
na několik decimetrů. Byl tvořen hlavně kokálními zelenými řasami a stejnými 
sinicemi jako v rybníku Nesyt – Planktothrix agardhii a Pseudanabaena limnetica. 
Při hodnocení vlivu rybníka Šibeník na kvalitu přitékající vody podle indexu Si 
nárostů bylo zjištěno, že v květnu a červnu byly tyto hodnoty na přítoku i odtoku 
zcela vyrovnané a držely se v rozmezí II. třídy čistoty (nebo ji těsně přesáhly). 
V červenci byl Si na výtoku horší než na přítoku, zatímco v říjnu tomu bylo naopak. 
Rozdíly však byly velmi malé. Při hodnocení podle hodnot BSK

5
 představuje Šibeník 

za této situace – při odklonění přítoku vod z ČOV – svými hodnotami na výtoku 
spíše soustavu zhoršující kvalitu přítokem přinášené vody (na rozdíl od poznatků 
získaných v letech 2002 a 2006 – Heteša aj., 2002 a Rozkošný aj., 2006).

Rybník Vrkoč je zčásti napájen z výše položeného rybníka Novoveský a ve vztahu 
k přinášenému P ovlivňuje množství obou jeho forem jen nevýrazně. I když je ve 
vodě rybníka silný vegetační zákal, abundace řas a sinic se drží na hodnotách 
500 000–800 000 b.ml-1 a vystupuje až nad 1 700 000 b.ml-1. Vše nasvědčuje 
tomu, že fytoplankton rybníka je ve svých nárocích na obsah fosforu zcela saturo-
ván. Hodnoty BSK

5
 v celém průběhu sledování ukazují, že v rybníku Vrkoč dochází 

k výraznému zhoršení čistoty přítokové vody. Snížení vysokých hodnot BSK
5
 ve 

výtoku proti hodnotám v rybníku je výraznější jen v červenci–září. Podle BSK
5
 se 

pohybuje čistota vody v rybníce mezi III. a IV. třídou. Zdrojem vyšších hodnot BSK
5
, 

ale i nerozpuštěných látek a zákalu je biopertubace rybí obsádkou (víření sedimentu 
v mělké zóně u hráze do vodního sloupce) hlavně v souvislosti s přikrmováním. 
Zhoršení kvality vody rybníka Vrkoč podle Si nárostů není tak zřejmé s výjimkou 
situace v červnu, kdy byl tento index na přítoku extrémně nízký (pod 1,2). 

Fytoplankton rybníka Kurdějovský byl v důsledku kompetice s porosty submerz-
ních makrofyt (Potamogeton spp.) po většinu sledování 
poměrně chudý, na vyšší hodnoty narůstal až koncem 
vegetačního období a na chemismus vody rybníka neměl 
významný vliv. 

Hodnocení stavu přítoků a odtoků podle mak-
rozoobetosu a fytobentosu

Na potoce Mikulovská strouha, který přivádí vodu 
z ČOV Mikulov, odpovídala kvalita vody alfamezosapro-
bitě (Si – 2,89). Průtok vody rybníkem se i přes toto 
zatížení a vysokou produkci ryb (1 071 kg/ha) projevil 
vysoce průkazným (p < 0,01) zlepšením kvality vody 
o půl saprobního stupně na betamezosaprobitu (Si 
2,38) a vysoce průkazně (p < 0,01) se zvýšil i počet 
taxonů, i když index diverzity makrozoobentosu 
významně ovlivněn nebyl (tabulka 4). Podobný trend 
byl zaregistrován i ve vzorcích z umělých substrátů, 
jejich specifika však vedla k mírně horším výsledkům 
v porovnání s makrozoobentosem toku (tabulka 5).

Analýza fytobentosu poskytla ve srovnání s mak-
rozoobentosem výrazně lepší hodnoty Si, přičemž na 
začátku a na konci vegetačního období byly na odtoku 
lepší než na přítoku, uprostřed vegetačního období 
tomu však bylo naopak.

Podobná situace byla zdokumentována i na rybníce 
Kurdějovský, u nějž kvalita přítokové vody odpovídala 
alfamezosaprobitě (Si 2,81) s průkazným (p < 0,05) 
zlepšením na beta-alfamezosaprobitu (Si 2,42) na 
odtoku. Počet taxonů i diverzita makrozoobentosu 
neprůkazně (p > 0,05) vzrostly (tabulka 4). Změny 
zachycené bentickými živočichy na umělých substrá-
tech byly podobné, avšak v počtu taxonů a diverzitě 
na odtoku došlo k poklesu (p > 0,05), jehož příčinou 
bylo umístění substrátů v blízkosti požeráku (výpusti) 
utěsněného chlévskou mrvou (tabulka 5). Jiné umístění 

substrátu nebylo kvůli nedostatečnému průtoku a nízké výšce vodního sloupce mož-
né. Rozklad mrvy však ovlivňoval kvalitu vody pouze v bezprostřední blízkosti takto 
ošetřeného požeráku, protože ve složení makrozoobentosu odebíraného bentosovou 
síťkou na úseku cca 50 m níže toto negativní ovlivnění potvrzeno nebylo.

Rybník Nesyt má dva hlavní zdroje vody – Včelínek, který přivádí vodu z výše 
položených rybníků Nový a Šibeník, spolu s odtokem z ČOV Sedlec, a Valtický potok, 
který je v podstatě odtokem z ČOV Valtice. Tomu také odpovídala kvalita vody podle 
makrozoobentosu, která se na Včelínku pohybovala na rozmezí alfa–betamezosapro-
bity (Si 2,59), zatímco na Valtickém potoce se v průběhu sezony zlepšovala v rámci 
alfamezosaprobity z Si 3,23 v dubnu na Si 2,62 v září. Stejný trend zlepšení byl na 
Valtickém potoce patrný i v počtu taxonů (z pěti v květnu na 21 v září) a diverzitě 
(H´ z 0,27 v červnu na 2,01 v září) – tabulka 4. Na Včelínku byl zřejmý spíše opačný 
trend s nejnižšími hodnotami na konci vegetační sezony. Kvalita vody podle makro-
zoobentosu nedoznala na odtoku z Nesytu (Si 2,59) ve srovnání se Včelínkem žádnou 
změnu, oproti Valtickému potoku se sice zřetelně, avšak neprůkazně zlepšila (tabul-
ka 4). Počty taxonů v jednotlivých odběrech i diverzita makrozoobentosu v odtoku 
byly velmi nízké. Příčinou byl extrémně nízký počet (180) celkem ulovených jedinců 
makrozoobentosu, který byl při srovnatelném úsilí (3 min „kick-sampling“) přibližně 
sedmi- až 22,5násobně nižší než na ostatních sledovaných profilech (od 1 224 ks 
na odtoku z Vrkoče po 4 056 ks na odtoku ze Šibeníku), přestože diverzita habitatu 
toku byla na tomto profilu velmi příznivá. Extrémně nízké oživení dna bylo důsledkem 
vysokého predačního tlaku ryb (především karase stříbřitého), jejichž celková denzita 
a biomasa dosahovala 1 554 jedinců, resp. 48 821 g na 100 m toku. V přepočtu 
na jeden hektar vodní plochy to odpovídá přibližně 39 000 kusům a 1 200 kg, tedy 
téměř čtyřem rybám o průměrné hmotnosti 30 g na m2, což představuje extrémně 
silný vyžírací tlak na přirozené potravní zdroje. Vzhledem k tomu, že rybami jsou před-
nostně vyžírány vodní larvy hmyzu (hlavně jepic a chrostíků), které mají vesměs nižší 
(příznivější) individuální saprobní index Si, přetrvávají početněji méně „zranitelné“, 
ukrývající se taxony (pijavky, larvy pakomárů) o vyšším, méně příznivém Si, což vede 
k jistému zkreslení výsledných hodnot směrem k vyšším hodnotám saprobity. 

Stejný trend v ukazatelích makrozoobentosu byl patrný i v hodnocení substrátů 
na přítocích a odtoku z Nesytu, avšak podobně jako na ostatních rybnících byly 
všechny hodnocené parametry v porovnání s makrozoobentosem toku mírně zhor-
šené. Oživení substrátů makrozoobentosem bylo na Včelínku a na odtoku zkreslené 
jejich kolonizací rybami – několikrát v nich byl zjištěn výskyt hlavačky skvrnité (max. 
1 exemplář) a tohoročního plůdku okouna (max. 27 jedinců v červenci 2009). To 
nepochybně vedlo k významnému vyžírání kolonizujícího makrozoobentosu rybami, 
které využívaly umělé substráty jako úkryt.

Hodnocení změn saprobního indexu Si podle fytobentosu na substrátech v pří-
padě přítoků a odtoku rybníka Nesyt ukázalo na zlepšování kvality vody (s výjimkou 
říjnového odběru). I  tyto hodnoty však byly zřetelně lepší (nižší), než jaké poskytla 
analýza zoobentosu.

Rybník Vrkoč je napájen přítokem, který vzniká spojením odtokové stoky z rybníka 
Novoveský a Mlýnského náhonu z řeky Jihlavy. Kvalita jeho vody je touto skutečností 
zásadně ovlivněna a odpovídá betamezosaprobitě (Si 2,32) s poměrně vysokým 
počtem taxonů a příznivým indexem diverzity (tabulka 4). Ukazatele saprobity 

Tabulka 4. Průměrné hodnoty (± SD) počtu taxonů, saprobního indexu (Si) a Shannon-Weanerova 
indexu (H´) makrozoobentosu na studovaných profilech 

Rybník Počet taxonů Si H´

přítok odtok p přítok odtok p přítok odtok p

Kurdějovský
12,5
±1,9

13,0
±4,2

NS
2,81
±0,11

2,42
±0,33

*
1,02
±0,35

1,29
±0,55

NS

Nesyt Vč
18,7
±10,4 7,2

±4,3

NS
2,59
±0,32 2,59

±0,21

NS
2,12
±0,55 1,59

±0,56

NS

Nesyt Valt
7,8
±7,0

NS
2,89
±0,24

NS
0,94
±0,74

*

Šibeník
11,0
±3,6

22,8
±4,8

**
2,89
±0,15

2,38
±0,13

**
1,09
±0,81

1,86
±0,47

NS

Vrkoč
21,8
±7,1

11,5
±4,7

*
2,32
±0,26

2,82
±0,13

**
2,02
±0,57

1,68
±0,31

NS

Pozn.: přítoky Nesyt: Vč – Včelínek, Valt – Valtický potok; NS p > 0,05, * p < 0,05, ** p < 0,01

Tabulka 5. Průměrné hodnoty (± SD) počtu taxonů, saprobního indexu (Si) a Shannon-Weanerova 
indexu (H´) makrozoobentosu na umělých substrátech na studovaných profilech 

Rybník Počet taxonů Si H´

přítok odtok p přítok odtok p přítok odtok p

Kurdějovský
10,0
±3,7

7,6
±3,8

NS
2,96
±0,15

2,92
±0,19

NS
1,09
±0,52

0,69
±0,53

NS

Nesyt Vč
14,8
±6,0 8,3

±3,3
NS

2,62
±0,10 2,84

±0,16
*

1,85
±0,29 1,16

±0,69
*

Nesyt Valt
4,0
±4,9

NS
3,23
±0,07

*
0,78
±0,65

NS

Šibeník
12,2
±2,5

23,0
±6,8

*
3,02
±0,14

2,53
±0,11

**
1,07
±0,71

1,64
±0,97

NS

Vrkoč
19,0
±4,2

10,7
±3,8

*
2,57
±0,27

2,84
±0,05

NS
2,25
±0,18

1,33
±0,73

NS

Pozn.: přítoky Nesyt: Vč – Včelínek, Valt – Valtický potok; NS p > 0,05, * p < 0,05, ** p < 0,01
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i diverzity na odtoku z Vrkoče byly v důsledku průtoku vody rybníkem zhoršené, 
v případě saprobity vysoce průkazně (p < 0,01) z alfa- až betamezosaprobity (Si 
2,32) na přítoku na alfamezosaprobitu (Si 2,82). Rovněž počet zjištěných taxonů 
na odtoku (11,5±4,7) byl signifikantně nižší (p < 0,05) než na přítoku (21,8±7,1). 
V případě makrozoobentosu na umělých substrátech byl tento trend shodný, avšak 
opět s mírným posunem k indikaci méně příznivých hodnot (tabulka 5).

Také analýza fytobentosu na umělých substrátech v případě rybníka Vrkoč ukázala 
zhoršení saprobního indexu (s výjimkou měsíce dubna).

Rybí společenstva přítokových a odtokových stok
Kvalitativní i kvantitativní složení rybího společenstva rybničních stok je zásadně 

ovlivněno obsádkami navazujících rybníků a únikem ryb z nich jak v průběhu sezony, 
tak při lovení (Musil a Adámek, 2007). Úniky raných stadií se projevují zvýšeným 
výskytem 0+ kategorie hospodářsky významných vysazovaných ryb (např. kapr 
a bolen v odtokovém kanále Vrkoče). Vyšší věkové kategorie naopak vykonávají 
většinou protiproudové migrace do přítokových kanálů (např. kapr, amur, jesen, 
candát a štika v přítoku Vrkoče). 

Významným abiotickým faktorem je především průtok – stoky s minimálními 
průtoky vykazovaly nízký (odtok Šibeník) až nulový výskyt ryb (stoky Kurdějovského 
rybníka). Absence rybího společenstva byla zřejmá především na těch přítocích, kde 
kvalita vody přežití ryb v podstatě vylučovala (Valtický potok, Mikulovská strouha). 
Podrobně výsledky průzkumu zastoupení druhů ryb v rybničních stokách a v odtocích 
uvádí Chaloupková a Adámek (2009).

Ve shodě s dřívějšími výsledky (Musil a Adámek 2007; Musil et al., 2007) 
bylo potvrzeno, že rybniční stoky mohou být významným rezervoárem přežívání 
nepůvodních a invazních druhů ryb (střevlička východní a karas stříbřitý), jak bylo 
prokázáno např. na odtoku z Nesytu, kde se jejich denzita pohybuje ve stovkách 
až tisících jedinců při biomase až desítek kilogramů na úseku 100 m (v přepočtu 
na plochu téměř 877 kg/ha).

Závěr
Pozornost byla věnována problematice vlivu vodního prostředí polointenzivně 

obhospodařovaných rybníků na jakost vod ve vztahu k antropogennímu zatížení 
a znečištění přiváděnému přítoky se zaměřením na povodí řeky dolní Dyje (oblast 
jižní Moravy). Přítoky zahrnující významný podíl vod z odtoků z ČOV Mikulov a Valtice 
do rybníků Šibeník a Nesyt měly velmi rozkolísanou kvalitu vzhledem k tomu, že 
na obou ČOV probíhaly rekonstrukční práce, které v určitém období vyřazovaly 
ČOV z funkce. V rybníku Šibeník kromě toho vstupovala do procesu vývoje kvality 
vody od hlavního tělesa rybníka oddělená zátoka na přítoku, která fungovala jako 
předzdrž. Shodným prvkem pro rybníky Nesyt a Vrkoč byl fakt, že v obou případech 
přítoková voda pocházela z výše položených rybníků a byla již na vstupu bohatá 
na fytoplankton. Provedený monitoring prokázal, že v průběhu vegetační sezony 
dochází ke změnám koncentrací sledovaných ukazatelů jakosti vod v rybničních 
vodách. Koncentrace fosforu byly nejvyšší v letních měsících, nejvyšší koncentrace 
amoniakálního dusíku byly zjištěny v květnu, koncentrace dusičnanového dusíku 
brzy na jaře (první odběr v dubnu) a koncentrace nerozpuštěných látek v závěru 
vegetační sezony. Změny v koncentraci chlorofylu ve vazbě na datum odběru neměly 
tak jednoznačný trend. Stejně tak i ukazatele organického znečištění. Tyto poznatky 
z monitoringu jsou v souladu s informacemi prezentovanými v literatuře (Janda 
a Pechar, 1996; Luzar a Nowaková, 2010). 

Lze konstatovat, že ekosystémy sledovaných rybníků významně eliminovaly i silné 
znečištění přinášené přítoky. Hlavní roli v jejich samočisticí funkci přitom hraje silné 
zředění a dobře rozvinutá planktonní společenstva. Hodnoty BSK

5
 na odtoku však 

nebyly vždy lepší než na přítoku – u námi sledovaných rybníků tomu tak bylo jen 
u rybníka Nesyt. Zde je třeba poukázat na skutečnost, že při stanovení BSK

5
 vod 

bohatých na plankton nebývá BSK
5
 jen mírou znečištění, tedy množství rozkládajících 

se organických látek, ale je silně ovlivňováno i dýcháním živého planktonu, který 
spotřebovává rozpuštěný kyslík, což byl zejména případ rybníka Šibeník a Vrkoč. 
Z výsledků monitoringu prezentovaných v tabulkách 2 a 3 je patrné, že v případě 
rybníků s poměrně vysokým znečištěním přítoků dochází k redukci zatížení, zejména 
v případě mikrobiálního znečištění a obsahu dusíku a fosforu. Tyto poznatky byly 
zjištěny v případě Kurdějovského rybníka a rybníků Šibeník a Nesyt.

Na příkladu vybraných rybníků jižní Moravy bylo potvrzeno, že charakter změn 
kvality vody po průtoku rybníky je zcela zásadně ovlivněn kvalitou přítokové vody. 
Průtok vody rybníky, na nichž byla kvalita přítokové vody zhoršená v důsledku 
organického znečištění, se projevil pozitivními změnami v saprobiologických uka-
zatelích, a to i přesto, že jejich produkce ryb byla v porovnání s průměrem českých 
rybníků významně vyšší (716–1 112 kg/ha). Hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj 
a změny kvality vody po průtoku studovanými rybníky tak bylo především zatížení 
přítokové vody. Intenzita a opatření v rámci rybníkářského managementu se na 
zhoršení parametrů odtékající vody projevily pouze v případě, že kvalita přitékající 
vody odpovídala betamezosaprobitě (popř. vyšší kvalitě).
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The paper provides information about a part of the research project SP/ 
/2e7/73/08, which was focused on the mutual interference of water quality in 
streams and carp ponds with respect to the pond management specifics in the Dyje 
River catchment area (Czech Republic). There was confirmed that the pattern of water 
quality alterations after flow through a carp pond was principally determined by the 
inflow water quality. Positive changes (improvement) of water quality determinants 
were recorded downstream the ponds receiving severely polluted water with heavy 
organic loading. On the contrary, negative changes (water quality deterioration) 
were recorded downstream the ponds supplied with good quality water (adequate 
to beta-mesosaprobity, or better).
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Souhrn
Vzhledem k tomu, že v České republice je v současné době erozí ohroženo více než 

50 % orné půdy, je třeba takto rozsáhlý problém řešit návrhy a realizací efektivních 
opatření ke zmírnění nežádoucích dopadů. Vybudování vhodných systémů ochranných 
opatření představuje ve výsledku investici nemalých finančních prostředků. Je proto 
nutné vlastní návrhy optimalizovat z pohledu vynaložených nákladů a dosaženého 
efektu posuzovaných opatření.

Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu „Stanovení efektivity a účelnosti 
protipovodňových přírodě blízkých opatření“ řešeného v rámci projektu „Identifikace 
antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech 
povodí Moravy a Dyje“ v letech 2007–2010.

Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybra-
ného prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ 
biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení 
hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy 
nákladů a užitků hodnoceného opatření.

Úvod
Eroze půdy je v podmínkách České republiky významným degradačním procesem 

ohrožujícím v současné době více než 50 % orné půdy, což je cca 1,5 mil. ha. Z této 
plochy je celých 80 % postiženo vodní erozí. 

Projevem degradace půdy, způsobené vodní erozí, je poškození komplexu fyzikálních, 
chemických a biologických vlastností, které vede k dalším „zrychleným“ erozním pro-
cesům (půdy jsou bezstrukturní, náchylné ke vzniku půdní krusty), v důsledku čehož 
se i nenasycená suchá půda schopná infiltrovat a akumulovat srážky chová jako půda 
nasycená (Kutílek aj., 2000; Lal, 2001). Voda rychle odteče po povrchu (způsobuje 
silnou vodní erozi), stéká do drah soustředěného odtoku a bez užitku končí ve vodních 
tocích. Zde dochází k zanášení koryta  a následně pak ke snižování jeho kapacity, 
která musí být obnovována odtěžením sedimentů (Robinson, 1973). V případě blízkosti 
zastavěných ploch může docházet k významným škodám na majetku.

Degradace půdy má také nepříznivé ekonomické dopady (Lal, 1998), způsobené 
především snížením úrodnosti půdy. Nižší produkci plodin je možné do určité míry 
zabránit zvýšenou dodávkou hnojiv, což má za následek vyšší náklady na pěstování 
plodin (Lal, 2001).

Degradaci půd vodní erozí a s ní spojených dopadů lze účinně omezit různými 
typy protierozních opatření v ploše povodí (Janeček, 2007). Měly by výrazně omezit 
nepříznivé účinky povrchového odtoku a snížit povodňové ohrožení právě z přívalových 
srážek. Vhodně navržená opatření mohou významně přispět k redukci škod na majetku 
v intravilánech obcí, k omezení transportu splavenin a znečišťujících látek do vodních 
toků a nádrží. Omezení povrchového odtoku také zabraňuje destrukci komplexního 
systému půdních vlastností.

Náklady spojené s realizací a provozem ochranných opatření lze rozdělit na přímé 
a nepřímé (Lal, 2001). Za přímé náklady jsou považovány náklady na vybudování opatření 
a náklady na jeho provoz a údržbu. Mezi nepřímé pak patří náklady na odtěžení sedimentů 
z vodních toků, nádrží, popř. z intravilánu obcí. Dále je sem možné zahrnout náhrady 
ekonomické újmy způsobené snížením výměry obdělávaných pozemků o plochu realizo-
vaných opatření, popř. změnou způsobu obdělávání pozemků. V neposlední řadě je třeba 

do nepřímých nákladů (dopadů) 
také zahrnout snížení produkce 
půdy způsobené její degradací 
v případě neuplatnění žádného 
protierozního opatření. 

Do kategorie užitků patří 
především snížení ztráty půdy 
(objemu eroze), a tím i omeze-
ní degradace půdy. Dále pak 
zabránění snižování výnosů 
zemědělské produkce, snížení 
zanášení kor yt vodních toků 
a nádrží a v neposlední řadě 
také ochrana majetku v intravi-
lánech obcí. 

Jedním ze základních prvků 
systému protierozních opatření 
v ploše povodí je záchytný prů-
leh. Pro tento typ opatření byly 
připraveny a vyzkoušeny přístupy 
stanovení hlavních komponent 
tvořících celkové náklady, tj. 
vstupní údaje pro vlastní analýzy 
nákladů a užitků hodnoceného 
opatření.

Návr hem prot ie rozn ích 
a protipovodňových opatření se 
v České republice zabývala řada 
autorů. Postup návrhu a reali-
zace biotechnických opatření 
(záchytného průlehu) metodicky 
zpracoval Janeček aj. (2007). 
Vlastní analýza nákladů a užit-
ků záchytného průlehu nebyla 
v České republice podrobněji 
řešena. Kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství se zabývala ve své metodice Poláčková 
aj. (2010). Byly zde popsány metody, pravidla a postupy zpracování kalkulací vlastních 
nákladů a výnosů jednotlivých zemědělských i nezemědělských výrobků, služeb a čin-
ností. I zahraniční prameny se věnují především degradaci půdy způsobené vodní erozí 
(Lal, 2001), popř. zemědělským obděláváním (Lewis and Nyamalinda, 1996; Quine et 
al., 1999) a následně transportem oderodovaného půdního materiálu do vodních toků 
(Robinson, 1973). Lal (1998) vyčíslil hodnoty rizika globální ztráty pěstitelských výnosů 
vlivem eroze na 10 % pro obiloviny, 5 % pro sojové boby, 5 % pro luštěniny a 12 % pro 
okopaniny a brambory.

Materiál a metodika
Vlastní analýzy byly prováděny na pilotním povodí Hostišovského potoka (pravostranný 

přítok Dřevnice, plocha povodí 10,8 km2 – obr. 1). V případě extrémních srážkových 
situací ohrožuje Hostišovský potok obce Lhotku a Tečovice. Vlivem nepříznivých účinků 
přívalových dešťů a jarního tání dochází k ohrožení intravilánu povrchovým odtokem 
a transportem splavenin. 

Zde byla vybrána modelová lokalita na pravobřežním svahu Hostišovského potoka mezi 
obcemi Hostišová a Lhotka. Pro ni byly navrženy různé varianty dispozičního řešení opatření 
typu průleh (obr. 2) a stanoveny jejich hlavní návrhové parametry nezbytné pro posouzení 
jejich výsledných efektů. Jako referenční stav sloužila tzv. varianta V0, která reprezentovala 
současný stav bez uplatnění jakéhokoliv opatření. Efektivita variant jednotlivých návrhů 
opatření byla dále posuzována vzhledem k tomuto stavu.

Stanovení objemu eroze
Stanovení objemu eroze (ztráty půdy) pro stav před uplatněním biotechnických opatření 

a kvantifikace jejího snížení po uplatnění těchto opatření představuje jeden z hlavních 
přínosů v analýze nákladů a užitků. 

Ztráta půdy byla stanovena podle metody Wischmeiera 
a Smithe (1978) na základě DMT (digitálního modelu 
terénu) metodou USLE 2D s využitím LS algoritmu podle 
McCoola (Govers and Van Oost, 2003). Podíl odnosu spla-
venin do vodního toku byl stanoven pomocí metody poměru 
odnosu, která je založena na vztahu mezi intenzitou ztráty 
půdy a velikostí povodí (Robinson, 1977).

Stanovení pořizovacích nákladů
Stanovení pořizovacích nákladů biotechnických opatření 

je založeno na jednotkových cenách z Katalogů popisů 
a směrných cen stavebních prací (ÚRS, 2010).

Pořizovací náklady v tomto případě byly stanoveny pro 
modelové opatření typu průleh s následujícími konstrukč-
ními parametry (obr. 3): 
šířka dna průlehu   b = 0,5 m,
hloubka průlehu   h = 0,5 m,
sklon svahů průlehu  m

1,2
 = 5,

podélný sklon dna průlehu  I = 0,5 %,

Obr. 1. Pilotní povodí Hostišovského potoka 
(včetně lokalizace v rámci povodí Moravy)

Obr. 2. Lokalizace jednotlivých variant záchytného průlehu (varianta 1–15)
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sklon svahu sběrného povodí  s = 10 %,
délka průlehu   L = 300 m.

Hloubka ornice sejmutá z povrchu svahu byla stanovena na 0,2 m a ornice vrácená 
na plochu vybudovaného průlehu byla počítána v tloušťce 0,1 m. Z celkové ceny 
modelového průlehu (363 823,57 Kč) byla stanovena cena za 1 m3 prostoru průlehu 
(268 Kč). Tato cena sloužila k výpočtu pořizovacích nákladů na jednotlivé varianty 
navrhovaných průlehů.

Provozní náklady 
Údržba záchytného průlehu bez doprovodné vegetace zahrnuje pravidelné sečení 

travního porostu na výšku 8–10 cm (dvakrát ročně – koncem května a v průběhu 
srpna), přihnojování porostu (jednou ročně na začátku vegetačního období) a bezpro-
střední odstraňování škod vzniklých v průlehu v důsledku odvádění povrchového odtoku. 
Významnou součástí údržby je také odstraňování sedimentu akumulovaného v průtočném 
profilu průlehu zejména v prvních třech letech po realizaci a dále jen podle potřeby 
průměrně po 5 letech (po realizaci doprovodných plošných opatření se nepředpokládá 
další výraznější zanášení průlehu).

Roční údržba záchytného průlehu bez doprovodné zeleně byla vyčíslena na 2,82 Kč/ 
/m2/rok, tj. odtěžení sedimentu – 2,02 Kč/m2/rok (jednou za rok, ÚRS, 2010), kosení 
– 0,60 Kč/m2/rok (dvakrát za rok) a hnojení – 0,20 Kč/m2/rok (jednou za rok). Náklady 
na kosení a hnojení byly stanoveny podle Poláčkové (2010a) a na základě konzultací 
s odborníky z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Nepřímé náklady

Odtěžení sedimentu z vodního toku
Mezi nepřímé náklady lze zahrnout finanční vyčíslení negativních dopadů vodní eroze. 

Sem patří zanášení vodních toků a nádrží erodovaným materiálem, které je možné 
vyjádřit pomocí nákladů na odtěžení sedimentů. Ceny prací na odtěžení sedimentu 
z vodního toku vycházely opět z Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací 
(ÚRS, 2010). Jsou závislé především na třídě horniny, na šířce dna a hloubce koryta 
toku. Podle typu horniny (ČSN 73 3050) se pohybují v rozmezí 234–1 060 Kč/m3 
odtěženého sedimentu.

Stanovení odnosu půdy do vodního toku bylo řešeno na základě předpokladu rovno-
měrného zanášení. Tento předpoklad je do jisté míry zjednodušením. V závislosti na 
rychlosti proudění dochází k transportu látek a v důsledku toho k tvorbě výmolů, resp. 
nánosů, a tedy ke ztrátě stability koryta, která však nebyla předmětem tohoto úkolu.

Degradace půdy
Jediný způsob jak ohodnotit snížení ceny půdy (degradace půdy) vlivem eroze je 

využít systému bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Vlivem erozní činnosti 
nastávají změny jak u hlavních půdních jednotek (HPJ) (např. černozem typická HPJ 01 
se mění na HPJ 08 černozem smytou), tak se mění také hloubka půdy a skeletovitost, 
tj. 5. číslo kódu BPEJ. Cenu jednotlivých BPEJ (Kč/m2) stanovuje cenová vyhláška 
(vyhláška č. 3/2008 Sb.).

Na modelové lokalitě v povodí Hostišovského potoka se vyskytuje ilimerizovaná 
půda (BPEJ 31410). V případě neřešení komplexní protierozní ochrany v tomto povodí 
by po určité době došlo ke změně na pelozem (BPEJ 32011). Podle uvedené vyhlášky 
by klesla cena půdy z hodnoty 12,50 Kč/m2 na hodnotu 7,28 Kč/m2. Časový interval, 
za který dojde k degradaci půdy z jedné úrovně BPEJ na nižší, však není v současné 
době jednoznačně stanoven a není tedy možné vyjádřit roční degradaci půdy v peněžních 
jednotkách. 

Náhrada ekonomické újmy
Náhrada ekonomické újmy představuje případné ztráty příjmů (z produkce orné půdy) 

v důsledku zavedení daného protierozního opatření. V případě záchytného průlehu se 
především jedná o snížení obdělávané plochy pozemku o plochu průlehu.

Příspěvek na náhradu ekonomické újmy je definován jako rozdíl mezi tržní produkcí 
a variabilními náklady jednotlivých komodit. Kalkulace vychází z údajů pro zemědělské 
hospodaření (Poláčková, 2010a). 

Výpočet je možné prezentovat na příkladu pšenice, která nepatří mezi erozně 
nebezpečné plodiny a je možné ji pěstovat i na svazích ohrožených erozí. Podle údajů 
pro rok 2008 (Poláčková, 2010a) byl výnos pšenice 6,18 t/ha. Náklady na vypěstování 
jedné tuny pšenice činily 2 726 Kč a prodejní cena byla 3 991 Kč/t. Finanční výnos 
na ha (prodejní cena snížená o náklady) tak v roce 2008 činil 7 818 Kč/ha. Provedení 
biotechnického opatření na obdělávaném pozemku sníží jeho výměru o plochu daného 
opatření, pro kterou lze navrženým postupem stanovit výši ekonomické újmy.

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze finančně vyčíslit hodnotu degradace půdy 
vlivem eroze, nebylo do analýzy nákladů a užitků zahrnuto vyčíslení náhrady ekonomické 
újmy. Důvodem je fakt, že finanční vyčíslení nákladů je v mnoha případech jednodušší 
a exaktnější než ohodnocení všech přínosů navrhovaného opatření. Mohlo by pak dojít 
k situaci, kdy všechny přesně vyčíslené náklady přesáhnou jen částečně vyjádřené 
přínosy a finanční rozvaha vždy vyjde v neprospěch navrhovaného opatření.

Výsledky a diskuse
Na modelové lokalitě bylo navrženo celkem 15 variant dispozičního řešení opatření 

typu průleh (obr. 2) a stanoveny jejich hlavní návrhové parametry nezbytné pro posouzení 
jejich výsledných efektů (tabulka 1).

Největšího snížení ztráty půdy (o 25 % a více) bylo dosaženo u tří nejdelších variant 
průlehu (varianty V6–V8, tabulka 1). Varianta V5, která je také 900 m dlouhá, snižuje 
ztrátu půdy o 24,2 %. Z pohledu ochrany vodního toku před zanášením sedimenty 
je nejúčinnější varianta V5, u které došlo ke snížení odnosu půdy do vodního toku 
o 80 %. Je to dáno především polohou navrhovaného záchytného průlehu, který leží 
nejblíže vodnímu toku (obr. 2). Ještě další tři varianty navržené blízko vodního toku (V6, 
V7, V1) snižují zanášení vodního toku o více než 50 %. Podobně je to i s hodnotami 
snížení kapacity koryta vodního toku. Naopak u variant V5–V7 a V1 dojde ke snížení 
kapacity koryta maximálně o 10 % (tabulka 1). Je logické, že čím blíže vodnímu toku 
je navrhovaný průleh, tím více se zmenšuje plocha, ze které dochází k odnosu půdy do 
recipientu a tím i jeho zanášení.

Analýza nákladů a užitků byla provedena z pohledu srovnání varianty V0 (stav 
bez uplatněného biotechnického opatření) a celkových nákladů na jednotlivé návrhy 
variant záchytného průlehu. Náklady na výchozí stav – variantu V0 představuje cena 
každoročního odtěžení sedimentů z vodního toku jako výsledek eroze zemědělské půdy. 
Ke stanovení celkových nákladů pro dílčí prvek ochranného opatření záchytný průleh 
bylo nezbytné vyčíslit dílčí položky  nákladů: na pořízení (realizaci) vlastního opatření; 
na údržbu průlehu; na odtěžení transportovaného materiálu-sedimentu z vodního 
toku (tabulka 2). Zajištění údržby prvku ochranného opatření a těžba sedimentů se 
předpokládá v ročním kroku.  

Z odhadu vývoje celkových nákladů jednotlivých uvažovaných variant vyplývá, že již 
od druhého roku provozu jsou celkové náklady na variantu V2 nižší než v případě stavu 
bez uplatněného biotechnického opatření (varianta V0). V pětiletém horizontu se jako 
nejefektivnější jeví varianta V10, v desetiletém pak varianta V2. Od 11. roku provozu 
je „optimem“ varianta V5 (tabulka 2). Významnou částí nákladů za dobu provozování 
navržených opatření je cena za odtěžení sedimentů z vodního toku. Je tedy logické, že 

Obr. 3. Základní konstrukční parametry záchytného průlehu

Tabulka 1. Charakteristiky jednotlivých variant záchytného průlehu na modelové lokalitě v povodí Hostišovského potoka

Va
ri
an

ta Délka 
průlehu

Plocha svahu 
nad průlehem

Podélný 
sklon 

průlehu

Střední 
hloubka 
průlehu

Q
N

průlehu
Tang. 
napětí

Objem 
průlehu

Ztráta 
půdy

Ztráta 
půdy na ha

Celkový 
odnos půdy

Odnos půdy 
do vodního 

toku

Snížení 
kapacity 
koryta

[m] [m2] [%] [m] [m3/s] [Pa] [m3] [t/rok] [t/ha/rok] [m3/rok] [m3/rok] [%]

V0 současný stav 668,9 18,7 221,6 221,6 22,56
V1 608 147 547 0,5 0,375 1,22 17,5 1 211,6 575,3 15,2 190,6 96,8 9,86
V2 612 111 214 3,0 0,280 1,03 69,6 743,7 518,6 14,5 171,8 118,5 11,02
V3 600 100 000 4,0 0,260 0,92 83,2 595,9 523,6 14,6 173,4 132,0 13,44
V4 600 80 000 5,0 0,245 0,82 98,0 495,7 533,1 14,9 176,6 145,0 14,76
V5 900 240 000 1,0 0,385 1,90 34,9 1 751,0 507,2 14,1 168,0 44,2 4,50
V6 900 190 000 2,0 0,335 1,63 60,4 1 406,0 483,6 13,4 160,2 67,5 6,87
V7 900 150 000 3,0 0,305 1,43 80,0 1 187,9 477,2 13,2 158,1 91,9 9,36
V8 900 110 000 4,0 0,275 1,17 92,6 942,8 498,4 13,8 165,1 119,9 12,21
V9 300 80 000 0,5 0,310 0,63 13,3 399,0 585,5 16,3 194,0 152,3 15,50
V10 300 70 000 2,0 0,255 0,59 41,6 285,8 583,8 16,3 193,4 158,1 16,10
V11 300 70 000 3,0 0,240 0,56 55,3 259,0 584,0 16,3 193,4 162,3 16,53
V12 300 60 000 5,0 0,215 0,49 80,4 206,9 590,0 16,5 195,5 171,5 17,46
V13 100 30 000 0,5 0,235 0,20 9,20 79,5 636,6 17,8 210,9 198,2 20,18
V14 100 30 000 4,0 0,200 0,19 54,9 62,1 637,8 17,8 211,3 199,8 20,35
V15 100 20 000 5,0 0,200 0,18 68,7 60,4 637,1 17,8 211,1 200,2 20,38
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z tohoto pohledu (bez započtení ekvivalentní hodnoty degra-
dace půdy a ekonomické újmy na zemědělské produkci) 
bude nejefektivnější varianta nejblíže vodnímu toku podél 
celého studovaného úseku. Náklady na údržbu vlastního 
průlehu nejsou dominantní položkou.

Hlavním přínosem protierozních opatření je z pohledu 
zemědělce výrazné zpomalení poklesu úrodnosti půdy, 
potažmo snížení její degradace. Z pohledu vodohospodáře 
je významným efektem „zpomalení stárnutí“ vodohospo-
dářské infrastruktury. Dosud neuspokojivě vyřešeným 
problémem však zůstává přiléhavé ocenění degradace 
půdy a aproximace průběhu tohoto jevu v čase. Proto nebyl 
tento významný přínos zahrnut do obvyklé analýzy nákladů 
a užitků založené na finančním srovnání variant. 

Závěr
Na vybraném pilotním povodí Hostišovského potoka 

bylo navrženo 15 variant dispozičního řešení biotechnické-
ho opatření a stanoveny jejich hlavní návrhové parametry, 
výsledné efekty, tj. celkové snížení ztráty půdy, snížení 
odnosu půdy a tím i snížení zanášení úseku vodního toku 
Hostišovského potoka. Pro všechny sledované varianty 
byly stanoveny náklady na jejich případnou realizaci a roční náklady na údržbu těchto 
opatření. Do celkových nákladů jednotlivých variant byly dále zahrnuty výdaje spojené 
s odtěžením sedimentů transportovaných vodou do vodního toku. Výsledné hodnoty 
nákladů byly porovnávány s tzv. počáteční variantou V0, která reprezentovala stav bez 
uplatněného opatření. Náklady na tuto variantu představují jen náklady na odtěžení 
sedimentů z úseku vodního toku.

Dosud neuspokojivě vyřešeným problémem zůstává přiléhavé ocenění degradace půdy 
a aproximace průběhu tohoto jevu v čase. Proto nebyl tento významný přínos zahrnout 
do obvyklé analýzy nákladů a užitků založené na finančním srovnání variant.

V průběhu řešení byly vytvořeny a otestovány nástroje a přístupy stanovování 
efektivity biotechnického opatření typu záchytný průleh. Ty budou využívány v dalších 
projektech při hledání vhodných systémů opatření na ochranu území před dopady 
povodní a erozními jevy. 

Poděkování
Příspěvek je výsledkem řešení projektu VaV „Identifikace antropogenních tlaků na 
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Proposal of effectiveness assignment of structural soil protection measure 
(Štěpánková, P.; Chlubna, L.; Drbal, K.; Sobotková, V.; Dumbrovský, M.)
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In the Czech Republic, more than 50% of arable land is endangered by soil ero-
sion. It is necessary to solve this problem by proposal and realization of protection 
measures systems. This procedure requires big financial expenses. So, it is essential 
to make detailed cost-benefit analysis for all proposed measures. 

Following text presents results of subproject “An assessment of effectiveness of 
soil protection measures”, which was a part of the project “Identification of anthro-
pogenic pressures on water quality and water ecosystems in Dyje and Morava River 
subbasin” from 2007 to 2010.

The aim of this subproject was to propose and verify procedures of cost-benefit ana-
lysis of one type of protection measures. Base components of total costs and benefits 
were found for the channel terrace as main inputs into cost-benefit analysis.
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První realizace membránové ČOV v ČR
Účelem tohoto článku je seznámení odborné veřejnosti s postupem 

realizace dosud největší komunální ČOV v ČR s membránovou separa-
cí kalu, kterou dodávala společnost ASIO, spol. s r.o., v roce 2010 jako 
generální dodavatel, včetně projektových a stavebních prací.

Požadavek na výstavbu ČOV vznikl na základě záměru soukromého 
investora, který řeší výstavbu jedenácti bytových a dvou polyfunk-
čních domů v lokalitě na okraji obce Chýně. Prvotní varianta řešení 
napojení odpadních vod na stávající obecní čistírnu ztroskotala na její 
omezené kapacitě. Druhá varianta návrhu byla klasická komunální čis-
tírna s terciárním stupněm. Tato varianta technologie by byla schopna 
plnit přísné limity, avšak na hraně svých možností. Ovšem doplňující 
investorův požadavek na zmenšení čistírny na pouhých 350 m2 cel-
kové plochy pozemku již definitivně rozhodl o použití membránové 
technologie. Tento návrh vyřešil jak problém minimalizace potřebné 
plochy, úspora činila téměř 100 %, tak i požadavky na velmi nízké 
koncentrace znečištění odtoku.

Popis návrhu ČOV
ČOV je navržena v celkové kapacitě na 1 850 EO, s průměrným pří-

tokem 275 m3/den a s maximálním hodinovým průtokem 33 m3/hod. 
Odpadní voda z oddílného systému kanalizace přitéká do vstupní 
čerpací stanice (ČS). ČS je vlivem značného zahloubení přívodní stoky 
řešena jako samostatný objekt umístěný v těsné blízkosti monobloku 
ČOV. Odpadní voda je čerpána přes jemné strojní česle o velikosti ok 
1 mm do denitrifikační a následně do nitrifikační části, která je vyba-
vena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy a dávkováním 
koagulantu pro srážení fosforu. Z této části je odpadní voda čerpána 
do membránové sekce, kde dochází k separaci aktivovaného kalu 
a vyčištěné vody. 

Přebytečný aktivovaný kal je čerpán na „spirálový dehydrátor“ 
(strojní odvodňovací zařízení), který odvodněný kal ukládá do při-
staveného kontejneru.

Protože se objekt ČOV nachází v těsné blízkosti obytných budov, 
bylo navrženo i čištění vzduchu přes PCO jednotku. Toto zařízení pra-
cuje na principu fotokatalytické oxidace. Navržená kapacita zařízení 
1 000 m3/hod. plně pokrývá veškerou potřebu vzduchu.

Etapy zprovoznění
Z důvodů etapovitosti výstavby bytových domů se počítá s přibližně 

stejnou etapovitostí i u náběhu ČOV. V první etapě byly vybudovány 
kompletní stavební objekty a dodána značná část technologie. S navy-
šováním počtu připojených obyvatel se budou dodávat i příslušné 
membránové moduly. U poslední, čtvrté etapy, která má být uvedena 
do provozu v roce 2015, bude zprovozněna celá ČOV, tj. včetně kalo-
vého hospodářství.

Systém MBR a očekávané parametry na odtoku
Vzhledem k naším dlouholetým zkušenostem jsme si pro tuto první 

větší dodávku zvolili deskové membrány siClaro® od firmy MARTIN 
Systems AG, se kterou naše společnost ASIO, spol. s r.o., již 10 let 
spolupracuje. Konkrétně byl použit model FM 6123 o rozměrech L/B/H 
1917/608/1910 mm, váze 400 kg, s plochou membrán 225 m2, viz foto 
na titulní straně. Tento systém jsme si vybrali na základě tříletého 
provozního testu, kdy jsme testovali mnoho ostatních systémů, a to 
zejména z důvodů:
• více než 12 let zkušeností, počet prodaných modulů – 16.000 ks,
• není potřeba žádný zpětný proplach, tudíž menší periferie a žádné 

uskladnění chemikálií na ČOV (bezpečnostní předpisy atd.),
• membrány jsou tepelně vařeny, ne lepeny,
• optimální čištění vzduchem mezi deskami modulů,
• dlouholetá garance životnosti, 5 až 8 let.

Zanášení a regenerace MBR
Během provozu se na povrchu membrán vytváří tenkovrstvé povla-

ky, které na jedné straně zvyšují separační schopnost, ale na druhé 
straně snižují hydraulickou kapacitu. Aby se odpor udržoval nízký, 
zařazuje se uvolňovací fáze, při které se zastaví odtah filtrátu a vná-
šený „oplachovací“ vzduch „odírá“ povlaky, které přilnuly.

Přibližně po roce se na povrchu membrán vytvoří povlak, který je 
třeba chemicky odstranit. Jako čisticí prostředky se užívají chlornan 
sodný k odstranění biologických povlaků a kyselina citronová k odstra-
nění vysrážených solí (sclaing). Použité chemikálie jsou dávkovány 
v malých množstvích a po čištění jsou bez účinku. Na konci každého 
čištění se chemikálie zneutralizují a přečerpají se do zásobníku kalu 
nebo do čerpací stanice. Tak nedochází k znečištění životního prostředí. 
Chemická regenerace zpravidla zajistí původní výkon MBR.

Parametry znečištění 
na odtoku

Hodnoty p 
[mg/ l]

Hodnoty m 
[mg/ l]

Očekávané 
hodnoty

BSK5 9 18 5

CHSKCr 45 90 40

NL 2 5 0 (2)

NNH4 10 20 8

Pcelk 2 6 1

Tab. 1. Odtokové parametry

Závěr
Z hlediska investičních nákladů lze říci, že vyšší investice do tech-

nologie MBR jsou v celku úspěšně kompenzovány rapidním snížením 
objemů nádrží, které je dosažitelné díky možnosti zvýšení koncentrace 
aktivovaného kalu. Celkové navýšení investičních nákladů pro tuto 
čistírnu bylo cca 1,5 mil. Kč. I tak investiční náklady na celou akci 
nepřekročí 16 mil. Kč, tj. 9 000 Kč/EO.

Neoddiskutovatelnou pravdou je navýšení provozních nákladů, 
které se ovšem od komerční čistírny liší pouze spotřebou elektrické 
energie, k zajištění vzduchu potřebného pro kontinuální čištění mem-
brán. U této velikosti se jedná o navýšení cca o 140 kWh/den. Dále pak 
náklady na chemické čištění, které se pro danou velikost odhadují na 
20–30 tisíc korun v závislosti na skutečné době mezi regeneracemi. 
Skutečné hodnoty provozních nákladů budou známé až ze zkušebního 
provozu. Nicméně odborným odhadem nám vychází navýšení cca 
300 tis. Kč/ rok, tj. cca 3 Kč/m3.

Z hlediska kvality vyčištěné vody nemusíme dlouho polemizovat, 
abychom našli nesporné výhody na straně MBR. SiClaro® proces 
byl vyvinut pro moderní, vysoce účinné čištění odpadních vod. Ve 
srovnání s normálním aktivačním čištěním odpadá nejen dosazovací 
nádrž, ale i další úpravy jako UV-dezinfekce, písková filtrace atd., 
protože částice, bakterie a prakticky skoro všechny viry se zadržují 
membránami. Tím se jen jedním procesním krokem dosahuje vysoká 
kvalita na odtoku, která umožňuje opětovné využití vyčištěné odpadní 
vody jako vody užitkové. Navíc zadržováním všech tuhých částic vzni-
kají vysoce specializované biomasy se širokým spektrem obsažených 
bakterií, které zajišťují výtečnou stabilitu provozu.

Doufám, že díky této první realizaci v ČR dojde k odbourání 
některých mýtů, se kterými se membránové procesy u nás v praxi 
potkávají. Jak je vidět, lze membránovou čistírnu včetně kalového 
hospodářství a jedinečného systému čištění vzduchu dodat za při-
jatelné a ekonomicky srovnatelné investiční náklady jako běžnou 
komunální čistírnu. 

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

Tuřanka 1, P.O.Box 56
627 00 Brno

tel.: +420 548 428 111
fax.: +420 548 428 100

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

Celkový pohled na ČOV
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Vejcoid 2011 
…aneb v Kobylí na Moravě tentokrát 
o kalech a zápachu

Vejcoid je uznávaným optimálním tvarem pro skladování kalu 
a zároveň může v jistých souvislostech být tento tvar spojován 
s typickým zápachem. Jak však upozornil prof. Dohanyos, vajíčko 
není jediným vhodným tvarem, jsou i jiné (obr. 1).

zvyšování odolnosti škodlivých mikroorganismů. Je škoda, že samotní 
zemědělci této problematice věnují minimum pozornosti a daleko více 
je zajímají škodliviny jako jsou těžké kovy nebo aromatické uhlovo-
díky. Možná by oběma oborům – zemědělství i čištění vod – prospělo, 
kdyby se zemědělci více zajímali o procesy zpracování kalů, které jim 
mají přijít na pole, a naopak by technologové ČOV měli mít znalosti 
o procesu hnojení. Už dnes mají společné téma: bioplynové stanice. 
Věci by jistě prospělo, kdyby se obě strany častěji setkávaly. Mohly 
by se objevit nové možnosti spolupráce!

Podmínkou i trendem použití kalů v zemědělství je mimo jiné 
vytvoření „systému řízení jakosti“, tj. systému kontroly řízení zpraco-
vání, který by byl pro zemědělce důvěryhodný. Připravuje se např. 
zavedení systému obdobného kontrole procesů v potravinářských 
výrobách, které jsou známy pod pojem HACCP. Jde o systém kontroly 
provádění procesů vedoucí k trvalému zajištění kvality. V zahraničí 
se tento přístup již osvědčil.

Do budoucna je neudržitelné řešení, kdy se provozovatel ČOV zbaví 
kalu a problémů tím, že mu je jedno, co odběratel kalu s ním provede, 
a v rámci statistik ČR se tak oficiálně neví, kde podstatná část kalu 
skončila. Již i v ČR je původce odpovědný za celý proces likvidace, 
je povinen jej monitorovat a nemůže se odpovědnosti za nakládání 
s ním smluvně zbavit. Praxe i povědomí je však zatím jiné.

Aby využití energie na ČOV bylo co nejefektivnější, nabízí se spo-
lečné zpracování kalu s odpady, výhodnost potvrzuje řada realizova-
ných akcí v zahraničí. Je škoda, že u nás zatím toto využití legislativa 
a dotační politika nepodporují, spíše naopak. Vzpomeňme např. ener-
gokomposty, které s ohledem na nevýhodnou klasifikaci postupů jejich 
využití jsou znevýhodněny natolik, že se ztrácí motivace pro jejich 
využití. Přitom využití odpadů k výrobě bioplynu, a tedy elektrické 
energie se přímo nabízí a je určitě smysluplnější, než vyrábět odpad ze 
zemědělských produktů pěstovaných na zemědělské půdě a zdražovat 
tak ve výsledku potraviny. Je statisticky známo, že až 50 % potravin 
končí v odpadech, které tak skýtají obrovský energetický potenciál. 
Řešení s využitím odpadů na ČOV k výrobě energie podporuje dále 
skutečnost, že velká část vyhnívacích nádrží na čistírnách není 
využita (viz příklady ze Slovenska) – využití na 50 a méně procent se 
vyskytuje poměrně často. Předpokládá se, že toto řešení zatím není 
více využito vzhledem k absenci motivačních stimulů pro vlastníky 
a provozovatele čistírenských provozů. Přitom z celospolečenského 
hlediska by efektivita těchto postupů byla mnohonásobně vyšší než 
např. podpora využití jiných alternativních zdrojů energie.

Stále více se v souvislosti s čištěním vod nebo zpracováním kalů 
také mluví o zápachu. Je to se stoupajícími požadavky na prostředí 
logické. Stále více čistíren odpadních vod se proto potýká se stížnostmi 
obyvatel. I když v řadě případů jsou stížnosti diskutabilní, nezbývá, 
než se zápachem na ČOV zabývat. Jak bylo na setkání konstatováno, 
příčinou mohou být chyby již v projektové dokumentaci, způsobené 
nezkušeností projektantů v této oblasti, nebo v nekázni uživatelů 
a v provozování. Je také jasné, že některé procesy se bez vzniku zápa-
chu neobejdou, a čištění vzduchu je tedy proces, se kterým je třeba při 
návrhu vodohospodářských zařízení uvažovat. S rostoucími nároky 
lidí v okolí staveb s potencionální možností vzniku zápachu porostou 
i nároky na spolehlivost zařízení. Vhodnost zvolené technologie je dána 
jednak druhem zápachu a pak jeho intenzitou. Zjednodušeně řečeno 
– dnes automaticky používané biofiltry nejsou univerzálním řešením 
a mají svá omezení. Zejména je-li potřeba odstranit složitější sloučeniny, 
vyšší koncentrace nebo látky ovlivňujících pH se uplatní technologie 
nezávislé na biologických procesech. Vedle např. biofiltrů by tedy měly 
být zvažovány fyzikálně-chemické způsoby jako ionizace a katalytické 
oxidace, které, pokud se zohlední všechny ukazatele, jsou často nakonec 
efektivnější. Je možné se setkat i s dalšími zajímavými způsoby zpraco-
vání a předcházení vzniku zápachů, jako je tvorba mlhy.

Jak vidno z toho, co na semináři bylo diskutováno, v oblasti kalu 
se stále něco děje, v současnosti možná ještě více a s většími dopady 
na zacházení s „použitou“ vodou než v minulosti. Někteří účastníci 
konstatovali, že obdobná setkávání odborníků z více oblastí na jedno 
téma mohou přispívat k ladění názorů, ke vzniku nových nápadů 
a nových aliancí na jejich řešení, k vyšší komplexnosti řešení, a tedy 
i k synergickým efektům. Škoda jen, že si na podobná setkání, kde lze 
získat nadhled na řešení v oboru, nenajdou čas i ti, kteří pak o vývoji 
a osudu oboru rozhodují. Nad sklenkou vína to někdy jde příjemněji. 
Poděkování všem zúčastněným.

Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
ploteny@asio.cz

Obr. 1. Tvar skladovacích nádrží na kal

Asi je všem jasné, že u této jediné informace na tradičním setkání 
odborníků pořádaném firmou ASIO, spol. s r.o., nezůstalo. Zvláště 
když přístup k čistírenským kalům prochází v současnosti podstatnou 
změnou pohledu. Dá se konstatovat, že klasický pohled na kal jako 
na nechtěné dítě se pomalu mění a z kalu se stává cenná surovina, 
zejména pokud ČOV vedle čištění vod má v budoucnu ještě „recyklo-
vat“ energii a nutrienty.

Snažit se recyklovat energii z odpadních vod je potřebné proto, 
že je to potenciálně nezanedbatelný zdroj: v Německu se oficiálně 
uvádí, že až 10 % spotřeby domácností by mohlo být kryto z energie 
v odpadních vodách. Zatím se hovoří o energeticky soběstačné ČOV 
(a několik v Evropě je tak již i provozováno). Vytvoření přebytku 
energie však již předpokládá změny v technologii směrem k anae-
robním procesům, důkladnému mechanickému předčištění, vyřešení 
problematiky dusíku a co nejúčinnější přeměně tepelné energie na 
elektrickou. Ve všech jmenovaných oblastech probíhá intenzivní 
výzkum s pozitivními výsledky.

Hledat způsoby vhodné recyklace nutrietů je potřebné proto, že 
zejména u fosforu bude s jeho nižší dosažitelností stoupat podstatně 
cena, přičemž se zemědělství bez něho neobejde – obr. 2. Proto by 
bylo dobré se touto otázkou zabývat zavčas.

U další základní otázky: co s kalem – spálit, nebo na pole? bude 
třeba si odpovědět na logistické možnosti (viz příklad Vídně a roz-
hodnutí pro spalovnu) a na limity úrodnosti půdy, kde bez vracení 
nutrientů a dalších komponentů do ní bude její úrodnost v budoucnu 
podstatně klesat. Existuje ještě jedna možnost – termická hydrolýza 
jako bezodpadové, ale energeticky nejnáročnější řešení.

V případě použití kalů v zemědělství bude otázkou i to, jak se 
vypořádáme se škodlivinami, jako jsou těžké kovy nebo xenobiotika. 
Některé země to řeší zákazem aplikace kalů na půdu (Švýcarsko), něk-
teré naopak zpřísňováním požadavků na kal (Německo). Jak ukazují 
současná sledování půd samotnými zemědělci, tak na půdách, na 
které byl aplikován čistírenský kal, k nějakému viditelnému poškození 
nebo přenosu škodlivin do rostlin nedochází. Alespoň ne ve sledo-
vaných ukazatelích. Přesto, a i proto v oblasti zlepšování vlastností 
kalu probíhá intenzivní výzkum. Jsou prezentovány nové metody 
jak minimalizovat třeba obsah těžkých kovů v kalu např. s pomocí 
nanoželeza. Jako potřebná se jeví dezinfekce kalů tak, aby se zabránilo 

Obr. 2. Patří kal na pole, nebo do pece?
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Porovnanie sorpcie 
antimónu(III) z vodného 
prostredia na rôzne typy 
biomasy
Pavol Littera, Martin Urík, Jaroslav Ševc, Marek Kolenčík, 
Katarína Gardošová, Radko Zamboj

Kľúčové slová
biosorpcia – antimón – sorpčná kapacita – kinetika

Súhrn
Cieľom predkladanej práce je porovnať kapacitu viazania Sb(III) 

z vodného prostredia u štyroch typov biomasy: biomasa húb (Agari-
cus bisporus), drevných pilín, rybích šupín a tekvicovej kôry. Sorpčná 
kapacity bola hodnotená Langmuirovymi a Freundlichovymi izoter-
mami. Najvyššie hodnoty maximálnej sorpčnej kapacity boli zistené 
u rybích šupín (3,32 mg.g-1) a biomasy A. bisporus (2,92 mg.g-1). Na 
základe porovnania iniciálnych sklonov Langmuirových izoteriem 
však možno konštatovať, že biomasa A. bisporus je účinnejším sorben-
tom pri nižších koncentráciách rozpusteného Sb(III). Pri hodnotení 
kinetiky viazania Sb(III) na biomasu A. bisporus sa ako vhodnejší 
ukázal model pseudo prvého poriadku (hodnota rýchlostnej kon-
štanty bola 0,054 min-1), zatiaľ čo v prípade biomasy drevných pilín 
bol vhodnejší model pseudo druhého poriadku (hodnota rýchlostnej 
konštanty bola 0,212 g.mg.min-1). Na základe interpretácie výsledkov 
modelom vnútročasticovej difúzie možno usúdiť, že rýchlosť viazania 
Sb(III) bola ovplyvnená difúziou častíc sorbátu cez vonkajší film, ako 
aj difúziou do pórov a vnútorných priestorov biomasy.

u

1.  Úvod
Kontaminácia vodného prostredia antimónom predstavuje, vzhľa-

dom na jeho toxické účinky, vážnu hrozbu pre životné prostredie 
a zdravie človeka. Antimón sa v prírodných vodách vyskytuje v oxi-
dačných stavoch Sb(III) a Sb(V). Zlúčeniny Sb(III) majú vo všeobec-
nosti vyššiu toxicitu ako Sb(V) [1, 2].

K najdôležitejším antropogénnym zdrojom kontaminácie Sb patrí 
banská činnosť a spracovanie rúd. Na Slovensku je zaznamenaný 
pomerne bohatý výskyt antimónovej rudy, ktorá bola v minulosti inten-
zívne ťažená (bývalá ČSSR patrila k popredným svetovým producentom 
Sb). Ťažba Sb rúd prebiehala najmä v Spišsko-gemerskom rudohorí, 
v Nízkych Tatrách, Malých Karpatoch a v neovulkanitoch stredného 
a východného Slovenska. Staré banské diela v týchto oblastiach pred-
stavujú významný zdroj kontaminácie vôd antimónom [3]. 

Jednou z alternatívnych metód, ktoré môžu nájsť uplatnenie pri reme-
diácii kontaminovaných vôd je biosorpcia, ktorá je založená na viazaní 
kontaminantu z vodného prostredia na funkčné skupiny prítomné 
v polyméroch biomasy [4–7]. Výhodou tejto metódy je najmä možnosť 
zužitkovať biomasu, ktorá vzniká vo veľkých množstvách ako odpadový 
produkt poľnohospodárstva, potravinárskeho alebo farmaceutického 
priemyslu a zároveň je obnoviteľným prírodným zdrojom. 

Na rozdiel od katiónov ťažkých kovov, ktoré majú k povrchu 
biomasy všeobecne vysokú afinitu [8], je biosorpcia prvkov prítom-
ných vo forme aniónov, resp. elektroneutrálnych častíc problema-
tickejšia. Dôvodom je najmä povrchový náboj biomasy (vyjadrený ζ 
potenciálom), ktorý je pre natívnu biomasu zvyčajne vo väčšej časti 
rozsahu pH záporný [9]. Zrejme aj preto je počet prác zaoberajúcich 
sa biosorpciou antimónu pomerne malý. Sledované bolo viazanie 
antimónu na biomasu kvasiniek [10, 11], bazidiomycét [12] a stoniek 
slnečnice ročnej [13].

Cieľom predkladanej práce bolo zhodnotiť kinetiku a kapacitu sorp-
cie Sb(III) na rôzne typy biomasy. Keďže k viazaniu sorbátu dochádza 
najmä na polyméry prítomné v bunkových povrchoch biomasy, 
bola pre porovnanie sorpčnej kapacity vybraná biomasa rastlinného 
(drevné piliny, tekvicová kôra) a živočíšneho pôvodu (rybie šupiny), 
ako aj biomasa húb (pečiarka dvojvýtrusová (Agaricus bisporus)). 
U týchto typov biomasy možno predpokladať značné rozdiely v stavbe 
bunkových povrchov, ktoré sa môžu prejaviť aj v rozdielnej sorpčnej 
kapacite.

2.  Materiál a metódy

2.1  Príprava biomasy
Piliny z chemicky neupraveného bukového dreva (Fagus sylvatica) 

boli obdržané z drevospracujúcej firmy. Tekvice (dýně, Cucurbita mix-
ta), z ktorých bola použitá kôra, ako aj ryby (Cyprinus carpio), ktorých 
šupiny boli použité v experimentoch, a huby (Agaricus bisporus) boli 
zakúpené v obchodnom reťazci. Všetky typy biomasy boli pred spraco-
vaním dôkladne premyté v redestilovanej vode, následne vysušené pri 
80 °C, podrvené a preosiate cez sito s veľkosťou otvorov 0,5 mm. Takto 
pripravená biomasa bola pre odstránenie rozpustných látok štyrikrát 
premytá v redestilovanej vode, opätovne vysušená a preosiata. 

2.2  Biosorpcia
Zásobný roztok Sb bol pripravený rozpustením hemihydrátu vínanu 

antimonylo-draselného (C4H4KSbO7.0,5 H2O p. a., Centralchem, Bra-
tislava) v redestilovanej vode. Biosorpcia prebiehala v dynamických 
podmienkach, pri 140 ot.min-1 (Unimax, Heidolph, Nemecko), použité 
bolo dávkovenie 0,1 g biomasy na 50 ml roztoku Sb, pH roztokov bolo 
upravené na hodnotu 7 pridaním 0,1M HCl alebo 0,1M NaOH. Po 24 
hodinách bola biomasa od roztoku oddelená filtráciou, pričom obsah 
Sb(III) vo filtrátoch bol stanovený metódou prietokovej elektrochemic-
kej coulometrie (Ecaflow 150, Istran, Bratislava). V experimentoch boli 
použité modelové roztoky s počiatočnou koncentráciou antimónu (Ci) 
v rozsahu približne 0,2–15 mg.l1. 

Kinetika sorpcie Sb(III) bola sledovaná v rovnakých experimen-
tálnych podmienkach. Použitá bola biomasa drevných pilín (Ci = 
5,954 mg.g-1) a huby Agaricus bisporus (Ci = 9,251 mg.g-1). Po začiatku 
biosorpcie boli vo zvolených časových intervaloch z roztoku odobera-
né vzorky (0,2 ml), v ktorých bol stanovený obsah Sb.

2.3 Vyhodnotenie výsledkov
Pre zhodnotenie sorpčnej kapacity biomasy bola použitá Lang-

muirova izoterma (1), [14] a Freundlichova izoterma (2), [15].

 (1)

 (2)

kde Ceq (mg.l-1) je rovnovážna koncentrácia Sb v roztoku; Seq (mg.g-1) 
je množstvo Sb naviazané na jednotku hmotnosti biomasy po dosiah-
nutí equilibria; b je konštanta, ktorá zodpovedá afinite sorbovanej látky 
k väzbovým miestam sorbentu; Smax (mg.g-1) je maximálna sorpčná kapa-
city biomasy; Kf (mg.g-1) je sorpčná kapacita biomasy pri jednotkovej 
rovnovážnej koncentrácii Sb v roztoku a n je konštanta, ktorá zodpovedá 
miere energetickej heterogenity väzbových miest biomasy.

Pre hodnotenie kinetiky viazania Sb boli použité modely pseudo 
prvého (3), [16] a pseudo druhého poriadku (4), [17]. 

 (3)

 (4)

kde St (mg.g-1) je množstvo Sb naviazané na jednotku hmotnosti 
biomasy v čase t (min) a k1 (min-1) a k2 (g.mg.min-1) sú rýchlostné kon-
štanty modelov pseudo prvého a pseudo druhého poriadku. Parametre 
vyššie uvedených modelov a izoteriem boli vypočítané nelineárnou 
regresnou analýzou použitím programu QtiPlot.

Pre hodnotenie mechanizmov difúzie Sb(III) k väzbovým miestam 
biomasy bol aplikovaný model vnútročasticovej difúzie (5) [18].

 (5)

kde kw (mg.g-1.min-0,5) a C (mg.g-1) sú konštanty.

3.  Výsledky a diskusia

3.1  Hodnotenie sorpčnej kapacity
Konštanty Langmuirovej a Freundlichovej izotermy pre jednotlivé 

typy biosorbentov sú uvedené v tab. 1. Ako vyplýva z hodnôt koefici-
entov determinácie (R2), pre všetky typy biomasy je pre interpretáciu 
výsledkov vhodnejší Langmuirov model. Najvyššie hodnoty Smax boli 
získané pre biomasu rybích šupín a huby Agaricus bisporus. V prípa-
de biomasy A. bisporus bola dosiahnutá vyššia hodnota konštanty b, 
ktorá určuje strmší počiatočný sklon Langmuirovej izotermy (obr. 1). 
Možno teda konštatovať, že sorpcia na biomasu A. bisporus je pri 
nižších koncentráciách rozpusteného Sb(III) efektívnejšia ako na 
biomasu rybích šupín. Vysokú účinnosť biosorpcie antimónu (90 %) 
na biomasu bazídiových húb zaznamenali aj Tomko a kol. [12]. Pri bio-
sorpcii As(III) boli ako dôležité väzbové miesta identifikované najmä 
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účel bol aplikovaný model vnútročasticovej difúzie. Závislosť St od 
t1/2 vykazuje v prípade oboch biosorbentov multilineárny priebeh, 
v ktorom možno identifikovať viaceré časti, zodpovedajúce jednotli-
vým fázam sorpcie. Prvá fáza zodpovedá viazaniu sorbátu na vonkajší 
povrch sorbentu. Jej priebeh je najrýchlejší, rýchlosť sorpcie je limi-
tovaná prechodom sorbátu cez povrchový film na časticiach sorben-
tu. Druhá, pomalšia fáza zodpovedá transferu sorbátu k väzbovým 
miestam v póroch a vnútorných priestoroch biomasy. V tretej fáze 
dochádza k spomaľovaniu vnútročasticovej difúzie, ktoré je spôsobené 
poklesom koncentračného gradientu sorbátu v dôsledku vytvorenia 
sorpčno-desorpčnej rovnováhy [23]. Ako vyplýva z obr. 3, v prípade 
biomasy Agaricus bisporus možno identifikovať všetky tri vyššie opísa-
né fázy, zatiaľ čo pri sorpcii Sb(III) na biomasu bukových pilín boli 
pozorované len prvé dve (keďže v sledovanom časovom úseku nebol 
dosiahnutý rovnovážny stav). Hodnoty parametrov kw a C (tab. 3) boli 
vyššie pri biomase A. bisporus, čo naznačuje, že difúzia Sb(III) do 
pórov biosorbentu tu prebiehala rýchlejšie ako u pilín. Tieto výsledky 
však môžu byť ovplyvnené počiatočnou koncentráciou Sb(III), ktorá 
bola vyššia pri sorpcii na biomasu A. bisporus. Vyššej počiatočnej 
koncentrácii sorbátu v roztoku 
zodpovedá väčší koncentrač-
ný gradient, v dôsledku čoho 
môže dôjsť k zvýšeniu hodnôt 
kw a C [24]. 

4.  Záver
Pre dosiahnutie dostato-

čnej efektivity biosorpcie je 
potrebné nielen stanovenie 
optimálnych podmienok pre 
priebeh procesu, ale aj výber 
vhodného typu biomasy pre 
viazanie daného kontaminantu. 
Účinnosť viazania kontaminan-
tu na jednotlivé typy biomasy 
je možné objektívne zhodnotiť 

amino a amido skupiny, ktoré majú v biomase húb pomerne vysoké 
zastúpenie [19]. Možno predpokladať, že Sb(III), ktorý má podobné 
chemické vlastnosti ako As(III), sa bude viazať na podobné funkčné 
skupiny. Pérez-Corona a kol. [10] pozorovali pri viazaní Sb(III) na bio-
masu kvasiniek značné zvýšenie efektivity sorpcie pri zvýšení teploty 
na 70 °C (z približne 20 % na prakticky 100 %). Podobne aj Marcellino 
a kol. [11] zaznamenali výrazné zvýšenie účinnosti sorpcie Sb(III) po 
termálnej úprave biomasy. Autori upravovali biomasu pri 80 °C, čomu 
zodpovedá teplota, pri ktorej bola sušená biomasa použitá v našich 
experimentoch. Pri zvýšenej teplote dochádza k zmene štruktúry 
niektorých komponentov bunkovej steny, čím môžu vzniknúť doda-
točné väzbové miesta, resp. sa môže zvýšiť dostupnosť existujúcich 
[20]. V dôsledku termálnej úpravy bolo pozorované aj zvýšenie plochy 
aktívneho povrchu biomasy [21].

3.2  Hodnotenie kinetiky
Hodnoty konštánt modelov pseudo prvého a pseudo druhého pori-

adku pre sorpciu Sb(III) na biomasu huby Agaricus bisporus a buko-
vých pilín sú uvedené v tab. 2. Ako vyplýva z hodnôt R2, pre inter-
pretáciu kinetiky sorpcie Sb(III) na biomasu A. bisporus je vhodnejší 
model pseudo prvého poriadku, zatiaľ čo v prípade bukových pilín 
je vhodnejší model pseudo druhého poriadku. Na základe výsledkov 
zobrazených na obr. 2 možno usúdiť, že pri sorpcii Sb(III) na bio-
masu A. bisporus bol rovnovážny stav dosiahnutý po 150 minútach. 
Podobný údaj (do 200 min) uvádzajú aj Marcellino a kol. [11], zatiaľ 
čo Pérez-Corona a kol. [10] uvádzajú dosiahnutie equilibria po 30 min 
a Tomko a kol. [12], ktorí sledovali kinetiku viazania Sb(III) na bio-
masu huby Agaricus campester, dokonca po 10 min. Čas potrebný na 
dosiahnutie equilibria, ako aj hodnota rýchlostných konštánt však 
môžu byť značne ovplyvnené odlišnými experimentálnymi podmi-
enkami, najmä hodnotou pH, teplotou, počiatočnou koncentráciou 
sorbátu ako aj dávkovaním a veľkosťou častíc sorbentu [22]. Sorpcia 
Sb(III) na biomasu bukových pilín prebiehala počas prvých 90 min 
pomerne rýchlo (obr. 2), následne došlo k spomaleniu priebehu, trend 
mierneho nárastu však pokračoval až do 300 min. 

Modely pseudo prvého a pseudo druhého poriadku nezohľadňujú 
mechanizmy difúzie častíc sorbátu k väzbovým miestam. Pre tento 

 Langmuirova Freundlichova
Smax b R2 Kf 1/n R2

A. bisporus 2,92 1,13 0,82 1,41 0,29 0,73

piliny 1,62 1,10 0,75 0,78 0,28 0,58

tekvicová kôra 1,28 0,17 0,77 0,21 0,55 0,66

rybie šupiny 3,32 0,14 0,85 0,44 0,64 0,77

Tab. 1. Konštanty izoteriem pre sorpciu Sb(III) na jednotlivé typy 
biomasy (pH = 7, dávkovanie biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku). Smax 
(mg.g-1) je maximálna sorpčná kapacita biomasy; b je Langmuirova 
konštanta; Kf (mg.g-1) je sorpčná kapacita pri jednotkovej rovno-
vážnej koncentrácii; n je Freundlichova konštanta a R2 je koeficient 
determinácie

model pseudo prvého 
poriadku

model pseudo druhého 
poriadku

Seq k1 R2 Seq k2 R2

A. bisporus 1,880 0,054 0,978 2,032 0,039 0,967

piliny 0,634 0,116 0,853 0,686 0,212 0,940

Tab. 2. Konštanty kinetických modelov pre sorpciu Sb(III) na bioma-
su huby Agaricus bisporus (Ci = 9,251 mg.l-1, pH = 7, dávkovanie 
biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku) a bukových pilín (Ci = 5,984 mg.l-1, 
pH = 7, dávkovanie biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku). Seq (mg.g-1) je 
rovnovážna sorpčná kapacity biomasy; k1 (min-1) a k2 (g.mg.min-1) 
sú rýchlostné konštanty modelov pseudo prvého a pseudo druhého 
poriadku a R2 je koeficient determinácie

kw C R2

A. bisporus 0,059 1,24 0,865

piliny 0,013 0,507 0,75

Tab. 3. Parametre modelu vnút-
ročasticovej difúzie pre sorpciu 
Sb(III) na biomasu Agaricus bis-
porus  (Ci = 9,251 mg.l-1, pH = 7, 
dávkovanie biomasy 0,1 g na 50 ml 
roztoku) a bukových pilín (Ci =  
= 5,984 mg.l-1, pH = 7, dávkovanie 
biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku). 
C (mg.g-1) a kw (mg.g-1.min-0,5) sú 
konštanty modelu vnútročasticovej 
difúzie a R2 je koeficient determi-
nácie

Obr. 1. Langmuirova izoterma pre biosorpciu Sb(III) na biomasu huby 
Agaricus bisporus (  ■), rybích šupín (  ▲), bukových 
pilín (  ●) a tekvicovej kôry (  ♦) (pH = 7, dávkovanie 
biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku). Seq (mg.g-1) je množstvo Sb(III) 
viazaného na biomasu pri rovnovážnej koncentrácii Ceq (mg.g-1)

Obr. 2. Časový priebeh biosorpcie Sb(III) na biomasu huby Agaricus 
bisporus (■), (Ci = 9,251 mg.l-1, pH = 7, dávkovanie biomasy 0,1 g 
na 50 ml roztoku) a bukových pilín (●), (Ci = 5,984 mg.l-1, pH = 7, 
dávkovanie biomasy 0,1 g na 50 ml roztoku). St (mg.g-1) je množstvo 
Sb(III) viazaného na biomasu v čase t (min)
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a porovnávať, najmä použitím matematických modelov – izoteriem. 
Ako vyplýva z parametrov Langmuirových izoteriem, zo štyroch 

hodnotených typov biomasy mali najvyššiu hodnotu Smax biomasa 
rybích šupín (3,32 mg.g-1) a huby Agaricus bisporus (2,92 mg.g-1). 
V prípade biomasy A. bisporus však bola zistená vyššia hodnota kon-
štanty b, čo zodpovedá účinnejšej sorpcii pri nižších koncentráciách 
rozpusteného Sb(III). 

Pre hodnotenie kinetiky viazania Sb(III) na biomasu A. bisporus bol 
vhodnejší model pseudo prvého poriadku, s hodnotou rýchlostnej 
konštanty 0,054 min-1, pričom equilibrium bolo dosiahnuté po 150 
minútach. V prípade biomasy bukových pilín bol vhodnejší model 
pseudo druhého poriadku, s hodnotou rýchlostnej konštanty 0,212 
g.mg.min-1. 

Na základe hodnotenia výsledkov modelom vnútročasticovej difúzie 
možno konštatovať, že na rýchlosť viazania Sb(III) na biomasu A. 
bisporus a bukových pilín mal vplyv jednak prechod častíc sorbátu 
cez vonkajší film, ako aj difúzia do pórov a vnútorných priestorov 
biomasy.

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov KEGA 
3/7234/09 a VEGA 1/0778/11.
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215-225.
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The present study compares the sorption capacity of Sb(III) of 
four biomass types: fungal biomass (Agaricus bisporus), sawdust, 
fish scale and pumpkin peel. The sorption capacity was evaluated 
by Freundlich and Langmuir isotherms, of which the latter provided 
a better fit to the experimental results. Fish scale and fungal biomass 
had the highest values of maximum sorption capacity (3,32 and 
2,92 mg.g-1, respectively). However, as indicated by the initial slope 
of the Langmuir isotherms, A. bisporus had much higher sorption 
efficiacy at lower concentrations of Sb(III) in solution. Pseudo first 
and pseudo second order models were applied to study sorption 
kinetics data for sawdust and fungal biomass. For sawdust, pseudo 
second order model provided a better fit with value of the rate 
constant being 0,212 g.mg.min-1, whereas for A. bisporus biomass, 
pseudo first order model was more suitable, with rate constant 
value 0,054 min-1. Based on the results of intraparticle diffusion 
model, both film diffusion and intraparticle diffusion were found 
to influence the sorption kinetics.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2011. 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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Intenzifikace procesu 
čištění odpadních 
vod membránovým 
bioreaktorem s důrazem  
na následné využití odtoku 
Lukáš Dvořák, Marcel Gómez, Iveta Růžičková

Klíčová slova
membránový bioreaktor (MBR) – kvalita odtoku – chemické a mikro-
biologické ukazatele – následné využití odtoku 

Souhrn
Princip membránové technologie umožňuje produkovat vodu 

o vysoké kvalitě. V závislosti na velikosti pórů membrány jsou z vody 
odstraněny veškeré nerozpuštěné látky, ale i bakterie či viry. Voda 
po průchodu vhodnou membránou je z hygienického hlediska dobře 
zabezpečena. Pokud je membránová technologie spojena s procesy 
biologického odstraňování organických látek a dusíku z odpadních 
vod, je dosahováno obecně vysoké kvality odtoku. To jej předurčuje 
k následnému využití (po větších či menších dodatečných úpravách) 
např. pro technologické, provozní a rekultivační účely.

V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky dlouhodobého 
(více jak 3letého) sledování membránového bioreaktoru (MBR). MBR 
byl provozován za reálných podmínek, tzn., že do něj byla v celém 
průběhu čerpána surová odpadní voda po hrubém mechanickém 
předčištění. Důraz byl kladen zejména na mikrobiologické a che-
mické ukazatele v odtoku z MBR. Z výsledků vyplynulo, že odpadní 
voda po průchodu sledovaným MBR dosahovala z hlediska sledova-
ných ukazatelů vysoké kvality a mohla by být dále využívána.

u

1. Úvod

1.1. Vývoj membránové technologie
Aplikace membránové technologie v oblasti čištění odpadních vod 

již dnes není spíše výjimkou, jak tomu ještě nedávno bývalo. Stále více 
se tato technologie dostává do povědomí provozovatelů a zejména poté 
projektantů čistíren odpadních vod. To znamená, že z oblasti výzkumu 
se membránová technologie přesouvá do běžné provozní praxe. V sou-
časné době je možné nalézt řadu větších či menších provozních apli-
kací. Navíc k dalšímu rozšíření této technologie výrazně přispívá i její 
snižující se cena a neustále sílící legislativní tlak. Možnost následného 
využití vyčištěné odpadní vody též poslední dobou hraje významnou 
roli. Tento fakt se stává důležitou skutečností při volbě vhodné techno-
logie zejména při rekonstrukcích či intenzifikacích stávajících čistíren 
odpadních vod. Rostoucí celosvětový trend v aplikacích membránové 
technologie velice dobře dokládá i neustále se zvyšující počet výrobců 
a dodavatelských firem. Vývoj v aplikacích membránové technologie 
v Evropě od roku 1990 a rostoucí trend popisují např. Lesjean a Huisjes 
[1]. Slibný vývoj trhu s touto technologií v různých částech světa je 
taktéž předpokládán některými autory odborných publikací [2, 3].

1.2. Dělení membránových procesů
Membránové procesy lze klasifikovat podle několika kritérií. Vhod-

né kritérium se zpravidla volí dle dané situace a konkrétní potřeby. 
V oblasti čištění odpadních vod se nejčastěji membránové procesy 
klasifikují z hlediska velikosti pórů v membráně. Pro separaci aktivo-
vaného kalu od vyčištěné odpadní vody se ve většině případů použí-
vají membrány o velikosti pórů na úrovni mikrofiltrace či ultrafiltrace 
(viz tab. 1). Použití mikrofiltračních či ultrafiltračních membrán 
představuje jakýsi kompromis mezi kvalitou vyčištěné odpadní vody 
a finanční náročností. Ovšem stále častěji se lze setkat s aplikacemi 
nanofiltračních membrán či dokonce i reverzní osmózy. 

Klasifikace membránových procesů na základě velikosti pórů 
v membráně je uvedena v tab. 1. Zde jsou pro konkrétní typ mem-
bránového procesu uvedeny i přibližné transmembránové tlaky 
a konkrétní příklady zachycených látek.

Jak je patrné z tab. 1, při procesech mikrofiltrace a ultrafiltrace 
dochází k zachycení bakterií, respektive i některých virů. Je zřejmé, 

že pokud dojde k odstranění/zachycení bakterií a virů, je takto vyčiš-
těná voda z hygienického hlediska velmi dobře zabezpečena. To ji 
předurčuje k následnému využití.

1.3. Možnosti následného využití vyčištěné odpadní vody
Mikrofiltrační a ultrafiltrační membrány jsou používány pro přímou 

separaci aktivovaného kalu a vyčištěné odpadní vody. Zpravidla 
jsou umístěny vně či v těsné blízkosti aktivační nádrže. Poslední 
dva typy membránových procesů uvedené v tab. 1, tedy nanofiltrace 
a reverzní osmóza, jsou aplikovány především jako terciární stupeň 
čištění odpadních vod. V technologické lince čistírny odpadních vod 
jsou umístěny až za dosazovací nádrží. Zde poté dochází k záchytu 
nerozpuštěných látek, které se vlivem nejrůznějších příčin dostaly 
mimo dosazovací nádrž, a v závislosti na použitém procesu (velikosti 
pórů membrány) k záchytu dalších nečistot. Kvalita takto vyčištěné 
odpadní vody dosahuje vysoké úrovně, a to především z hlediska 
mikrobiologického. Proto je ekonomicky nevýhodné vodu o takovéto 
kvalitě dále vypouštět do recipientu, ale je žádoucí ji následně využí-
vat. Její následné využití může být velice rozmanité a vždy záleží na 
aktuálních potřebách a dané situaci. Jako příklad následného využití 
vyčištěné odpadní vody lze uvést její aplikace na vody technologické, 
chladící, mycí, rekultivační či závlahové [4, 5].

Aplikace membránové technologie je také žádoucí ve zvláště citli-
vých oblastech, např. v blízkém okolí vodárenských zdrojů, pro horské 
hotely a jiná rekreační zařízení. Ovšem nemusí se vždy nutně jednat 
o aplikace na velkokapacitních čistírnách odpadních vod. Membrá-
nová technologie je též úspěšně aplikována pro čištění odpadních 
vod z malých zdrojů znečištění, tj. z rodinných domů, z bytových 
jednotek apod. Vyčištěná odpadní voda může být poté využita např. 
pro závlahy, mytí automobilů či splachování toalet. Nabízí se i apli-
kace pro rodinné bazény. Avšak v tomto případě je nutné překonat, 
spíše než problémy s nedostatečnou kvalitou takto vyčištěné vody, 
problémy související s lidskou psychikou a předsudky.

1.4. Nevýhody membránové technologie
Z předešlého textu je patrné, že membránová technologie poskytuje 

celou řadu výhod. Ovšem jako každá technologie má i membránová 
technologie své nevýhody. Mezi nejvýznamnější nevýhody patří 
nutnost občasného čištění membránového povrchu, který se vlivem 
akumulace (především nerozpuštěných) látek zanáší, a tím dochází 
ke snižování průtoku. Délka filtračního cyklu, tj. provozní čas bez 
nutnosti čištění membránového povrchu, je z uživatelského hlediska 
zcela zásadní a velkou měrou ovlivňuje ekonomiku celého systému. 
Je proto vyvíjena snaha o co největší prodloužení filtračních cyklů. 
Jinými slovy řečeno, minimalizovat náklady nutné na čištění mem-
bránového povrchu. Jako další nevýhodu související s membránovou 
technologií lze zmínit častý výskyt biologické pěny. Ta je nejčastěji 
způsobena vlivem vysoké koncentrace aktivovaného kalu, s čímž 
zároveň souvisí i nutnost intenzivnější aerace aktivační směsi. To 
není nutné jen z důvodu dodávky dostatečného množství kyslíku 
pro oxické procesy, ale též z důvodu promíchání a zajištění kontaktu 
aktivovaného kalu s odpadní vodou.

1.5. Čištění membránového povrchu
Po určitém provozním čase je nutné membránu vyjmout a vyčistit 

její povrch. Čištění membránového povrchu se zpravidla provádí 
nejprve mechanickým odstraněním vrstvy usazených částic, např. 
proudem vody. Poté následuje aplikace chemických činidel. Podsta-
tou aplikace chemických činidel je vzájemná reakce mezi usazenými 
složkami na celém povrchu membrány, a to i uvnitř pórů membrány, 
a vlastním činidlem. Nejběžněji používané činidlo je roztok chlornanu 
sodného ve směsi s kyselinou citronovou či kyselinou šťavelovou [6]. 
Hmotnostní koncentrace tohoto činidla se pohybuje do 1 %. Chemicky 
vyčištěný membránový povrch je dále ošetřen roztokem hydroxidu, 
zpravidla sodného, za účelem korekce hodnoty pH. Je nutné podo-

název procesu velikost 
pórů [μm]

transmembránový 
tlak [MPa]

zachycené typy 
látek

klasická filtrace 1 000–10 < 0,02 pyl, písek

mikrofiltrace 10–10-1 0,02–0,5 bakterie, koloidy

ultrafiltrace 10-1–10-2 0,02–1,0
některé viry, 

bílkoviny

nanofiltrace 10-2–10-3 0,5–1,0 cukry, soli

reverzní osmóza 10-3 > 1,0–15,0 jednomocné ionty

Tab. 1. Klasifikace filtračních procesů podle velikosti pórů v mem-
bráně

74vh 2/2011



tknout, že opakované chemické čištění membránového povrchu čás-
tečně snižuje hydraulický výkon membrány i odolnost vůči dalšímu 
zanášení. Tudíž po každém chemickém čištění dochází k určitému 
poklesu průtoku membránou a k rychlejšímu zanášení [7].

1.6. Faktory ovlivňující provoz membránového bioreaktoru
Na zanášení membránového povrchu se podílí celá řada nejrůzněj-

ších provozních parametrů a podmínek. Lze zmínit vliv charakteru 
aktivovaného kalu, respektive jeho koncentrace, zastoupení vlákni-
tých mikroorganismů, strukturu a velikost vloček aj. Z provozních 
parametrů se jedná zejména o stáří a zatížení aktivovaného kalu či 
stupeň předčištění surové odpadní vody. Jistou roli hraje také vlastní 
charakteristika membrány, např. její materiál či typ membránového 
modulu (deskový membránový modul × modul z dutých vláken).

Problematika zanášení membránového povrchu je velice komplexní 
záležitost a z provozního hlediska nežádoucí. V mnoha případech je 
právě zanášení membránového povrchu považováno za hlavní limi-
tující faktor této technologie bránící jejímu širšímu rozšíření [8–10]. 
Podrobné informace o problematice zanášení membránového povrchu 
lze nalézt v mnoha odborných publikacích [8, 11–13].

2. Experimentální část
Kvalita odtoku byla sledována v membránovém bioreaktoru (MBR), 

který byl osazen deskovým typem membránového modulu. Do MBR 
byla čerpána reálná odpadní voda pouze po mechanickém předčištění. 
MBR byl rozdělen do dvou částí oddělených přepážkou v přibližném 
poměru 1 : 3. První část byla provozována za anoxických podmínek. 
V druhé části MBR byly nastaveny oxické podmínky. Zde probíhala 
oxidace organických látek a nitrifikace. Schematické znázornění sle-
dovaného MBR je uvedeno na obr. 1.

Provoz MBR byl rozdělen celkem do 7 etap s přibližnou délkou 
jedné etapy půl roku. To znamená, že MBR byl provozován po dobu 
více jak tří let. Délku každé etapy určovala míra zanesení membráno-
vého povrchu, respektive míra poklesu specifického průtoku (inten-
zity toku) membránovou jednotkou. Po dosažení určité minimální 
hodnoty došlo k výměně membránového modulu a k zahájení další 
etapy. Přehled vybraných technologických a technických parametrů 
MBR je uveden v tab. 2.

Pravidelně prováděné chemické analýzy sledovaných parametrů 
byly založeny na spektrofotometrickém principu dle metodiky uve-
dené v publikaci [14]. Mikrobiologické kultivace byly prováděny 
metodou přímého výsevu podle doporučení uvedeného v příslušné 
normě [15–17].

3. Výsledky a diskuse

3.1. Mikrobiologická kvalita odtoku
Pokud se týká výsledků hygienického zabezpečení odtoku z MBR, 

jsou výsledky shrnuty v tab. 3. Z mikrobiologických ukazatelů byly 
stanovovány: Escherichia coli, termotolerantní koliformní bakterie, 
intestinální enterokoky (fekální streptokoky) a počty kolonií kulti-
vovaných při 22 0C. Tyto ukazatele byly stanovovány jak v odtoku 
z MBR, tak i v surové odpadní vodě – v přítoku do MBR. Ve vybraných 
případech byly provedeny i analýzy supernatantu a pro ilustraci 
i analýza vzorku odebraného na odtoku z dosazovací nádrže městské 
čistírny odpadních vod (v tab. 3 označeno jako DN). Pozn.: V tab. 3 
jsou uvedeny průměrné hodnoty ze všech v dané etapě provedených 
mikrobiologických kultivací.

Jak je patrno z tab. 3, účinnosti odstranění 
jednotlivých sledovaných mikrobiologických 
ukazatelů se blížily hodnotě 100 %. Jinými 
slovy řečeno, vyčištěná odpadní voda po 
průchodu membránou byla z hygienického 
hlediska na velmi dobré úrovni. Téměř ve 
všech případech bylo ve vzorcích odtoku 
z MBR dosaženo lepších výsledků, než jsou 
povolené hodnoty ukazatelů jakosti vody 
vhodné ke koupání ve volné přírodě a jejich 
limitní hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 
135/2004 Sb. [18]. Navíc je nutné zdůraznit, že 
prezentované výsledky se týkají reálné odpad-
ní vody z městské aglomerace a mikrofiltrační 
membrány, respektive membrány o velikosti 
pórů pohybujících se na rozmezí mikrofil-
trace a ultrafiltrace. Při použití nanofiltrační 
membrány by výsledky mikrobiologických 
kultivací vzorku odtoku dosahovaly ještě 

parametr typ/hodnota/jednotka
membránový modul deskový

velikost pórů < 0,1 μm

plocha membrány 6,0 m2

materiál membrány polyethersulfon

objem modelu 510 l

transmembránový tlak 5 kPa

zatížení aktivovaného kalu ~ 0,05 g·g-1·d-1 (CHSK, X)

koncentrace aktivovaného kalu ~ 16 g·l-1

stáří aktivovaného kalu ~ 80 d

specifický průtok membránou 21→6 l·m-2·h-1

Tab. 2. Přehled vybraných technologických a technických parametrů 
MBR

Escherichia coli
termotolerantní 

koliformní bakterie
intestinální 
enterokoky

počty kolonií  
při 22 oC

jednotka KTJ·103 KTJ KTJ·104 KTJ KTJ·104 KTJ KTJ KTJ·102

v 1 ml v 10 ml  v 1 ml v 10 ml  v 1 ml v 10 ml v 1 ml  v 1 ml

etapa a přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok

3. 7,5 0 12,2 0,33 5,6 1,7 b 5,8

4. 44,3 0 17 16 3,6 80 b 98

5. 21,4 1 14,7 3 6,6 185 b 112

6. 4,3 0 7,1 2 3,7 17 b 184

7. 20,3 3 23,5 2 10,1 9 b 55

vzorek supernat. DN supernat. DN supernat. DN supernat. DN

0,7 2·103 0,2 8·103 0,15 6·103 b b

a během 1. a 2. etapy nebyly prováděny mikrobiologické kultivace
b z důvodu nadměrného množství nebyla možná kvantifikace vzorku

Tab. 3. Výsledky mikrobiologických kultivací vzorků z MBR

Obr. 1. Schematický nákres sledovaného MBR

lepších hodnot. Prezentované výsledky navíc mohl mírně zhoršovat 
fakt, že postupem času dochází k částečné akumulaci, následnému 
množení některých mikroorganismů a k jejich postupnému uvolňo-
vání až za samotnou membránou. Je tedy možné, avšak nikoliv jisté, 
že docházelo k sekundárnímu znečištění odtoku z MBR. Bez větších 
konstrukčních zásahů do technologického uspořádání MBR nebylo 
v podstatě možné tuto skutečnost potvrdit či vyvrátit. Další testy by 
proto měly být orientovány mimo jiné i tímto směrem.

V tab. 3 jsou uvedeny výsledky týkající se pouze nejvýznamnějších 
skupin bakterií. Ovšem jak již bylo zmíněno dříve, některé mem-
brány (ultrafiltrační a zejména nanofiltrační) jsou schopny zachytit 
i viry. Tento předpoklad vychází z té skutečnosti, že velikost viru se 
pohybuje v přibližném rozmezí 20–800 nm, přičemž velikosti pórů 
v nanofiltrační membráně jsou ještě menší (viz tab. 1). Navíc velikosti 
v tab. 1 jsou uvedeny jako rozměry pórů před vlastním použitím 
membrány. Během používání membrány dochází k zanášení jejího 
povrchu, a to jak povrchu vnějšího, tak i vnitřního. Zanášením vnitř-
ního povrchu se rozumí akumulace látek na stěnách pórů membrány, 
čímž zároveň dochází ke snižování jejich velikosti. Z tohoto důvodu 
může být v některých případech vir zachycen i membránou, která 
nemá patřičnou původní velikost pórů.
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3.2. Chemická kvalita odtoku
Jak již bylo naznačeno dříve, membránové 

biologické systémy dosahují kromě dobrých 
výsledků hygienického zabezpečení odtoku 
také vysokých účinností odstranění chemic-
kých ukazatelů. Navíc je dosahováno i sta-
bilních hodnot účinností, což jen přispívá ke 
kladům této technologie. Chemická kvalita 
odtoku je důležitá nejen z hlediska legisla-
tivního, ale také z hlediska možností jeho 
následného využití.

V tab. 4 jsou uvedeny průměrné (v závor-
kách minimální a maximální) hodnoty sledo-
vaných ukazatelů zjištěné v odtoku z MBR. 
Zároveň jsou zde uvedeny i hodnoty účinností 
odstranění Namon., CHSKCr a P-PO

4

3-, které byly 
stanoveny diferenčně.

Z uvedené tab. 4 je zřejmé, že bylo dosaho-
váno vysokých hodnot účinností odstranění/
nízkých koncentrací Namon. a CHSKCr v odtoku 
z MBR. Jelikož žádná z částí MBR nebyla pro-
vozována za anaerobních podmínek ani do 
MBR nebyla během uvedených etap dávkována žádná aditiva jako např. 
síran železitý, daly se relativně vysoké koncentrace fosforečnanového 
fosforu v odtoku z MBR očekávat. Odstraňování fosforečnanového 
fosforu probíhalo pouze jako inkorporace do biomasy aktivovaného 
kalu. Ovšem poněkud jiná situace nastává v případě dusičnanového 
dusíku, jelikož MBR disponoval anoxickou částí. Vysoké koncentrace 
dusičnanového dusíku v odtoku z MBR (vyjma 3. etapy) poukazují 
na špatně fungující denitrifikaci. To bylo zřejmě způsobeno několika 
faktory. Jednak samotnou konstrukcí MBR a jednak nedostatkem 
snadno biologicky rozložitelného organického substrátu v přitékající 
odpadní vodě. Nedokonalá konstrukce MBR (pozn.: komerčně dodaný 
MBR) způsobovala dodatečný vnos kyslíku do anoxické části, kde poté 
docházelo k inhibici denitrifikace. Ovšem ani po odstranění tohoto 
nedostatku nedošlo k uspokojivému zlepšení. Proto bylo přistoupeno 
k testům s dávkováním acetátu sodného (zdroj snadno rozložitelného 
substrátu) do anoxické části MBR. Během těchto testů bylo dosaženo 
průměrné koncentrace dusičnanového dusíku v odtoku z MBR 
4,83 mg·l-1. V porovnání s průměrnou hodnotou, která byla zjištěna před 
zahájením dávkování, tj. 10,9 mg·l-1, představuje tento rozdíl snížení 
o více jak 55 %. Navíc bylo dosahováno stabilních hodnot koncentrací 
dusičnanového dusíku. Dávkování snadno rozložitelného organického 
substrátu do anoxické části MBR se proto ukázalo jako účinný přístup 
eliminace dusičnanového dusíku v odtoku ze sledovaného MBR.

3.3. Výsledky kinetických testů
Dobrá funkce metabolické aktivity mikroorganismů aktivovaného 

kalu z MBR byla kromě výsledků uvedených v tab. 4 prokázána také 
během pravidelně prováděných kinetických testů. V těchto testech 
byly za uzančních podmínek stanovovány maximální specifické 
rychlosti pro dané děje. Během nitrifikačního testu byly zjišťovány 
maximální rychlosti úbytku amoniakálního substrátu a maximální 
rychlosti přírůstku dusičnanového dusíku. Během denitrifikačních 
testů byly sledovány maximální rychlosti úbytku organického substrá-
tu (acetátu sodného – vyjádřené parametrem CHSKCr) a dusičnanového 
dusíku. Výsledky kinetických testů (průměrné hodnoty za jednotlivé 
etapy provozu MBR) jsou uvedeny v tab. 5.

Rychlosti uvedené v tab. 5 pro denitrifikační test představují celko-
vé specifické rychlosti daných procesů. To znamená hodnoty získané 
po odečtení endogenních rychlostí od zjištěných specifických rych-

lostí získaných během kinetických testů. V porovnání s rychlostmi 
odpovídajícími dobře fungujícímu aktivovanému kalu z „klasické“ 
městské čistírny odpadních vod jsou uvedené hodnoty pro aktivovaný 
kal z MBR na srovnatelné úrovni.

4. Závěry
Z výsledků uvedených v tomto příspěvku zabývajícího se proble-

matikou mikrobiologické a chemické kvality odtoku z MBR a jeho 
následného využití lze vyvodit několik důležitých závěrů:
• z mikrobiologického hlediska byl odtok z MBR dobře zabezpečen 

a účinnost odstranění sledovaných ukazatelů se blížila hodnotě 
100 %;

• koncentrace amoniakálního dusíku a CHSKCr v odtoku byly z dlou-
hodobého hlediska na nízké úrovni – v případě amoniakálního 
dusíku méně než 3,5 mg·l-1 a pro CHSKCr méně než 34 mg·l-1;

• byly zjištěny stabilní a vysoké účinnosti odstranění amoniakálního 
dusíku (průměrně 92,3 %) a CHSKCr (průměrně 91,6 %);

• dávkování acetátu sodného se ukázalo jako účinný přístup pro 
eliminaci koncentrací dusičnanového dusíku v odtoku z MBR; 

• výsledky kinetických testů prokázaly srovnatelnou aktivitu mikro-
organismů aktivovaného kalu z MBR a aktivovaného kalu z městské 
čistírny odpadních vod;

• především z důvodu možného následného využití odtoku/jeho 
vysoké kvality lze očekávat vzrůstající trend v aplikacích této tech-
nologie.

Poděkování: Financováno z účelové podpory na specifický vyso-
koškolský výzkum MŠMT č. 21/2010 a z výzkumného záměru 
MSM6046137308 MŠMT ČR.
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ukazatel 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 6. etapa 7. etapa
Namon. 
[mg·l-1]

3,3 
(0,9; 7,4)

3,9  
(0,4; 18)

0,9  
(0,4; 5,9)

1,2  
(0,7; 9,2)

3,1  
(0,7; 9,2)
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(0,1; 5,9)
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(0,2; 34)

ηc  
[%]
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(88; 99)
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(90; 99)
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(40; 99)

CHSKCr 
[mg·l-1]

41  
(7,3; 71)

56  
(12; 71)

26  
(12; 59)
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(32; 95)

44  
(17; 70)

8,7  
(0; 22)

11 
(2,0; 57)

ηc  
[%]

95  
(91; 99)

89  
(76; 93)

97  
(92; 99)

75  
(57; 83)

90  
(78; 96)

97  
(80; 99)

98  
(93; 99)

N-NO3
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[mg·l-1]
29  

(18; 44)
21  

(11; 29)
3,4  

(0,2; 34)
11  

(1,8; 22)
12  

(7,8; 19)
22  

(12; 39)
11  

(1,6; 30)

N-NO2
- 

[mg·l-1]
0,4  

(0,1; 1,0)
0,7  

(0,1; 3,0)
0,6  

(0,2; 1,1)
0,5 

(0,1; 3,1)
0,3 

(0,01; 0,7)
0,1 

(0,01; 0,2)
0,1 

(0,01; 0,4)

P-PO4
3- 

[mg·l-1]
5,9 

(0,3; 20)
5,0 

(1,5; 25)
7,3 

(3,9; 9,6)
0,9 

(0,5; 1,6)
2,0 

(0,7; 3,8)
4,8 

(1,3; 9,3)
8,9 

(1,4; 20)

ηc  
[%]

69 
(32; 99)

64 
(31; 97)

52 
(33; 68)

49 
(23; 79)

61 
(50; 92)

34 
(14; 67)

64 
(31; 94)

Tab. 4. Přehled průměrných, minimálních a maximálních koncentrací sledovaných ukazatelů 
v odtoku z MBR, včetně účinností odstranění Namon., CHSKCr a P-PO

4

3-

nitrifikační test denitrifikační test

etapa rX,celk. [mg·gXorg.
-1·h-1] rX,celk. [mg·gXorg.

-1·h-1]

Namon. N-NO3
- CHSKCr N-NO3

- 

1. -1,6 1,4 -38 -6,1

2. -1,0 0,9 -23 -5,0

3. -1,1 1,0 -32 -3,3

4. -0,8 1,1 -35 -4,9

5. -1,7 1,6 -24 -3,3

6. -3,0 2,9 -28 -4,8

7. -2,0 1,9 -29 -4,2

Tab. 5. Specifické rychlosti jednotlivých procesů
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Principle of membrane technology allows producing high water 
quality. Depending upon membrane pore size all suspended solids 
as well as bacteria and viruses are removed from the water. Water 
after passing through membrane has very satisfactory microbio-
logical quality. If membrane technology is coupled with processes 
of biological oxidation of organic compounds and nitrification the 
quality of effluent is generally very high. This fact influences further 
use of effluent. After lesser or larger modifications can be effluent 
reuse for technological, operational purposes, recultivation of land-
scape, irrigation etc.

This paper presents results from long-term (more than 3 years) 
operation of pilot membrane bioreactor (MBR). MBR was operated 
under real conditions it means that raw wastewater after mechanical 
pretreatment was pumped into the MBR during the whole operation. 
Emphasis was focused especially on microbiological and chemical 
parameters in the effluent. From shown results, it is obvious that 
the quality of effluent from MBR was very high. That’s why, effluent 
can be further reuse.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Do diskuse: Vliv plavebních úprav 
na morfologický stav vodních toků

Vlivy říční plavby na přírodu a krajinu bývají diskutovány hlavně 
v souvislosti se záměry nové zesplavňující výstavby. Tato složitá 
problematika je většinou prezentována jenom v některých dílčích 
pohledech. Ochránci přírody a krajiny se ponejvíce zabývají případ-
nými dopady výstavby na jejich tak zvané zvláštní zájmy – chráněná 
území a chráněné druhy organismů. Ti, kteří hodlají profitovat ze 
zesplavňující výstavby a z plavby, tradičně udržují, prostředky spíše 
propagandistickými než odbornými, mýtus o plavbě coby nejekolo-
gičtějším druhu dopravy. Podstatně méně často než třeba v Německu, 
kde je velmi živá otázka plavební výstavby na Labi, se u nás hovoří 
o nákladech a rentabilitě plavby a plavební výstavby. Plánované i již 
dříve realizované plavební úpravy řek a provozování plavby také 
zatím nebyly posuzovány v aspektech obecné ochrany příznivého 
ekologického stavu vodních toků a jejich niv, včetně morfologického 
stavu vodních toků a jejich průtokového režimu. Posledně uváděný 
pohled se pokusí komentovat tento příspěvek.

Ochrana příznivého ekologického stavu vodních toků je novým 
polem odpovědnosti s novými nástroji, které se s přijetím evropské 
právní úpravy otevřelo primárně sektoru vodního hospodářství. 
Značné možnosti však přináší také ochraně přírody a krajiny, což 
mimo jiné souvisí s tím, že v moderním evropském pojetí mají k sobě 
tyto dvě oblasti velmi blízko. Východiskem je Směrnice 2000/60/ES, 
stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
(Rámcová směrnice). Tato směrnice pracuje s pojmem příznivý eko-
logický stav vodních toků, resp. vodních útvarů, přičemž měřítkem je 
blízkost stavu přírodnímu. Ekologický stav je posuzován v aspektech 
kvality vody, oživení a morfologických charakteristik toků. Směrnice 
ukládá ekologický stav vodních toků chránit. Kde je stav příznivý, 
nesmí být poškozován. Kde jsou vodní toky následkem různých lid-
ských činností příznivému ekologickému stavu vzdáleny, měla by být 
prováděna opatření ke zlepšení. V Rámcové směrnici ani v nástrojích, 
které jsou z ní odvozeny, nelze vidět prostředek rychlé všenápravy, 
neboť mezi obecnými požadavky a konkrétními opatřeními jsou dosti 
komplikované převodní mechanismy a zdroje finančních prostředků 
jsou velmi omezené. Z toho plyne, a v našem specifickém národním 
prostředí zvlášť, poměrně velká míra tolerance k různým formám 

nepříznivých změn vodních toků, souvisejících s jejich hospodářským 
využíváním, včetně plavby. Jakož i tendence reálná účinná opatření 
nahrazovat různými zdůvodňovacími administrativními konstruk-
cemi. Rozhodně by však neměly být nástroje nové vodohospodářské 
politiky zcela podceňovány. Přinejmenším proto, že nám umožňují 
pro účely zlepšování ekologického stavu vodních toků čerpat finanční 
prostředky z evropských zdrojů. Přirozeně je pak žádoucí, aby péče 
o ekologický stav vodních toků, včetně distribuce nákladných revita-
lizačních opatření, byla logická, přiměřená a proporční.  

Potom musí být nutně posuzována také plavba jako významný 
faktor morfologické, tedy i celkové ekologické degradace našich nej-
větších řek. V prostředí evropské rámcové směrnice o vodách jsou 
technické úpravy vodních toků pro účely plavby obecně akceptova-
telné jako důvod odchýlení od příznivého ekologického stavu. Sotva 
tedy bude zlepšování ekologického stavu samo o sobě důvodem pro 
zánik plavby v některém říčním úseku. Měla-li by tato varianta nastat, 
pak spíše z důvodů ekonomických. Nelze však přistoupit na to, že by 
jakékoliv provozování plavby mělo být bez dalších výhrad důvodem 
amnestování jakýchkoliv odchylek od příznivého ekologického stavu 
a že by plavbou dotčený říční úsek nebo dokonce rovnou celý vodní 
útvar měl být zcela vyňat z provádění zlepšujících opatření. Neboli:
• Za přijatelný důvod zhoršení morfologicko-ekologického stavu 

vodního toku může být pokládána pouze plavba, která je přiměřeně 
společensky přínosná.

• Odchylky od příznivého stavu vodního toku mohou být akcepto-
vány pouze v nezbytném, dobře odůvodněném rozsahu. Pokud 
současný stav dříve zesplavněných říčních úseků tomuto před-
pokladu neodpovídá, podmínkou zachování plavby a plavební 
úpravy v těchto úsecích by mělo být uskutečnění přiměřených 
kompenzačních revitalizačních opatření. 
Je zřejmé, že současná ekologická degradace splavných úseků 

našich řek přesahuje míru nezbytnosti a přiměřenosti, a to jak 
v míře absolutní, tak s ohledem na pochybnou rentabilitu a nejisté 
hospodářské perspektivy plavby u nás. Je třeba požadovat podstatné 
ekologicky příznivé změny ve vztazích mezi plavbou a prostředím 
řek. Morfologicko-ekologický stav vodních toků a jejich niv musí být 
významným hlediskem při posuzování jakýchkoliv záměrů nových 
staveb, sloužících plavbě. 

Regulace Labe a Vltavy, jejichž významným, byť samozřejmě ne 
jediným účelem bylo zesplavnění, započaly na konci 19. století a pak 
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bez dostatečného rozlišení mezi zastavěnými a nezastavěnými 
úseky niv. Z hlediska současných potřeb poskytují příliš malou 
protipovodňovou ochranu obcím a městům, a naopak příliš velkou 
míru ochrany plochám mimo zástavbu. Starší ochranné hrázové 
stavby často nevyhovují současným požadavkům ochrany sídel. 
Protipovodňová ochrana obcí a měst je zatím vylepšována lokálními 
opatřeními, podporovanými programy protipovodňové prevence 
Ministerstva zemědělství. Jde však spíše o dílčí a výrazně lokální 
řešení, zatímco v zájmu komplexně pojaté protipovodňové ochrany 
by bylo potřeba zásadněji rehabilitovat průtokové poměry v rámci 
povodí. To zahrnuje i šíře pojaté revitalizace významnějších úseků 
řek a jejich niv, včetně obnovy přírodě blízkých, povodňově prů-
točných říčních pásů.   

• Problém představuje existence některých historických prvků tech-
nických úprav řek, které vznikly kvůli dnes již neprovozované 
voroplavbě nebo potažní plavbě. Jde zejména o dlážděné potahové 
stezky, kvůli nimž jsou rovněž převážně dlažbami souvisle stabilizo-
vány říční břehy. Některé výhony a podélné koncentrační hráze byly 
postaveny v zájmu koncentrace proudění, ale později jejich účinky 
nahradily nové jezové stavby nebo nové funkční konstrukce jezů. 
Dnes se ptáme, zda tyto prvky regulací dál udržovat jako zajímavé 
starožitnosti, ovšem s tím, že jejich existence blokuje případné 
obnovování členitosti koryt řek.

• Nákladně udržované plavební cesty na Labi a na Vltavě jsou využity 
jenom málo. Na Labi nad soutokem s Vltavou není výskyt plavidla 
většího než rybářská pramice každodenní záležitostí. Provozování 
plavebních zařízení správci vodních toků se stává do určité míry 
státní službou fantazmatu. Zástupci plavby vysvětlují tento stav 
mimo jiné nedoinvestovaností plavebních cest a vznášejí požadavky 
na jejich masivní podporu z veřejných prostředků, včetně financo-
vání zcela nové výstavby. Spíše však lze hovořit o tom, že plavba 
neuspívá v soutěži s jinými druhy dopravy. V této situaci říční 
plavba ztrácí váhu jako důvod pro udržování řek v ekologicky 
degradovaném stavu. 
Celkově není současná situace našich zesplavněných toků uspoko-

jivá a měla by se změnit. Významná rozhodnutí by měla být činěna 
v souvislosti se samotnou plavbou a její další ekonomickou existencí. 
Pokud se říční plavbě podaří najít novou hospodářskou dynamiku, 
je současně nezbytné, aby byla přinucena také k nalezení kvalita-
tivně nových způsobů soužití s prostředím řek a niv, umožňujících 
významná zlepšení jejich ekologického stavu. Pokud by se to nemělo 
podařit, pak je na místě nepopulární otázka, zda by se plavba na 
českých řekách skutečně neměla vzhledem k převažujícím společen-
ským zájmům zredukovat na několik krátkých tras výletních parníků, 
v Praze třeba mezi Chuchlí a Císařským ostrovem.  

Bohužel česká plavba nehledá ekologicky příznivější soužití 
s řekami příliš aktivně. Po léta produkuje povšechnou propagandu 
o nejekologičtějším způsobu dopravy, včetně dosti zvláštních tvrzení, 
například o blahodárných účincích provzdušňování a míchání vody 
lodními šrouby na říční ekosystémy a na samočištění vody. Nepřistu-
puje však ke konkrétním opatřením, která by odpovídajícím způsobem 
kompenzovala degradaci vodních toků, působenou zesplavňovacími 
úpravami. Od rozmachového období naší plavby ke konci socialistické 
éry, kdy byly prováděny rekonstrukce zdymadel, projevovaly se silné 
tlaky na zesplavnění Berounky a na výstavbu plavebního kanálu mezi 
Dunajem, Labem a Odrou, byla propagátory plavby  dávána za příklad 
ekologická kompenzační opatření, provázející výstavbu plavebního 
kanálu Dunaj – Mohan. Nejvýznamnějším „ekologizačním“ prvkem 
tam je zřejmě otevřená komunikace mezi plavební dráhou a pomístně 
dochovanými členitými strukturami někdejší řeky Altmühl. Když 
však u nás po létech dochází k první reálné akci nového zesplavnění 
– na Vltavě mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, resp. Týnem 
nad Vltavou – nákladná plavební výstavba není provázena prakticky 
žádnými opatřeními, která by zlepšovala morfologický stav řeky 
a nivy. Velmi poučná ukázka toho, jak se verbální sliby proměňují 
v realitu. V současné době (psáno na konci roku 2010) jsou živé snahy 
o výstavbu nového jezu na Labi u Děčína a je předkládán návrh kom-
penzačních revitalizačních opatření. Při bližším pohledu a v porovná-
ní s „ekologickými“ opatřeními, doprovázejícími srovnatelné stavby 
v zahraničí, například výstavbu nové elektrárny v Ruppoldingu na 
řece Aaře ve Švýcarsku, však působí tato opatření velmi skromně. 
Autor příspěvku se domnívá, že kdyby plochy větší části tak zvaných 
revitalizačních opatření, navrhovaných v souvislosti s jezem u Děčína, 
byly ponechány samovolné renaturaci, případně jenom s iniciačním 
odstraněním svrchních půdních vrstev, byl by po několika letech efekt 
podobný jako v případě uskutečnění oněch opatření.  

probíhaly v meziválečném období. Vedle plavby profituje z těchto 
úprav zejména malá vodní energetika a zemědělství, které získalo nové 
plochy a ochranu před častějším zaplavováním menšími povodněmi. 
Ve druhé polovině minulého století byly úpravy rozvíjeny zvětšová-
ním kapacity plavebních komor, rekonstrukcemi jezů a postupnými 
korekcemi plavebních drah. Tyto regulace znamenaly celkovou pře-
stavbu řek a jejich niv. Z hlediska ekologického stavu, v aspektech 
morfologické členitosti a bohatosti oživení, přinesly plavební úpravy 
nepříznivé změny velkého až fatálního rozsahu. V zasažených úsecích 
došlo k zásadní prostorové redukci a tvarovému zjednodušení říčních 
koryt a přírodních říčních pásů a k celkovému zjednodušení průto-
kových poměrů. Ve sledech zavzdutých říčních úseků se významně 
omezila členitost hloubek vody a rychlostí proudění v neprospěch 
partií s mělčí vodou a rychlejším prouděním. Převážně zmizela eko-
logicky významná stanoviště říčních litorálů. Strmě sklonité břehy 
převážně stabilizované dlažbou nahradily významná stanoviště 
v rozmezí vody a souše a stanoviště přirozeně se vyvíjejících břehů. 
Na zesplavněných částech Vltavy a našeho Labe se dnes této zkáze 
vymyká – a to ještě díky působení dlouhodobé samovolné renaturace 
– pouze krátký úsek Vltavy v Troji, v souběhu s podbabským plaveb-
ním kanálem. Technická úprava, vzhledem k původním představám 
o voroplavebním využití dnes nepotřebná, nadále degraduje i 11 kilo-
metrů nesplavné Vltavy v souběhu s Hořínským kanálem. Zejména 
v ploché nivě českého středního Labe, ale také na dolní Vltavě, dopadá 
nepříznivý vliv plavební úpravy na široké území nivy, které bylo do 
značné míry izolováno od říčního režimu a v důsledku toho v řadě 
aspektů degraduje. Nastavení rozsahu a průtokových funkcí říčních 
koridorů v upravených úsecích řek také může být problematické i po 
stránce vodohospodářské, především vzhledem k provádění povod-
ní. Relativně úzké průtokové koridory, jejichž povodňová kapacita 
obvykle leží v rozmezí Q20 až Q50, mohou zrychlovat a koncentrovat 
postup povodňových vln, přitom však řadě obcí, které leží v nivách 
v zápolí, neposkytují takovou úroveň ochrany, jakou by si dnes tyto 
obce mohly přát. 

V současnosti jsou technické úpravy splavných úseků Vltavy a Labe 
soustavně udržovány státními správci vodních toků, na jejich náklady. 
Pro správce je hlavním kriteriem udržování parametrů plavební cesty. 
V podstatě velmi konzervativně dodržují předlohy, založené v dobách 
před druhou světovou válkou, přičemž ekologický stav vodních toků 
zůstává stranou. V některých aspektech jsou správcovské přístupy pře-
konané i jen z  technického hlediska – například udržování  některých 
historických konstrukčních prvků, které sloužily dnes již zaniklým 
způsobům plavby – voroplavbě a potažní plavbě. Jsou uplatňovány 
dosti ustrnulé požadavky, které lze zjednodušeně vyjádřit slovy „Na 
plavební dráhu nám nesahejte“. Znamená to například odpor k naru-
šování souvislého průběhu břehových linií napojováním postranních 
vodních prvků nebo obnovováním členitějších přechodů mezi vodou 
a souší. Přesto, že tyto základní revitalizační přístupy by mohly být 
do značné míry přijatelné i z hlediska samotné plavby. Podstatnější 
zlepšující opatření nelze v této situaci provádět nebo by se posouvala 
do toporných, neorganických způsobů provedení s významně ome-
zenými efekty. Místo toho je zejména ve splavné trati Labe bráněno 
renaturaci břehů strháváním drnového pokryvu, který se vytváří na 
dlažbách, nebo ničením vegetace postřiky herbicidů. (Osobně zazna-
menával autor příspěvku tyto devastační postupy v posledních letech 
například na březích Labe v okolí Kolína.) 

Dopravu, kvůli níž byly vážně poškozeny naše největší řeky a jsou 
nadále udržovány v degradovaném stavu, lze těžko pokládat za 
„ekologickou“. 

Zdá se, že v současné době dozrává neudržitelnost současného stavu 
zesplavněných úseků českých řek, a to z hlediska zájmů jak ochrany 
přírody a krajiny, tak vodního hospodářství i samotné říční plavby:
• Hlavně v široké nivě středního Labe se začíná zřetelněji projevovat, 

trochu nadneseně vyjádřeno, další generace nepříznivých ekologic-
kých dopadů regulačních úprav. Zřetelným se stává zánik řady vod-
ních prvků krajiny, které se při úpravách řeky ocitly mimo působení 
přirozeného říčního průtokového režimu. Zazemňování mrtvých 
ramen probíhalo po léta celkem nepozorovaně, dneska si však začíná-
me uvědomovat, že v řadě míst se vytrácejí vodní hladiny, stanoviště 
se zjednodušují a ochuzují. To se bohužel týká i zvláště chráněných 
území, o nichž jsme si mohli léta myslet, že jsou „zabezpečena“. 

• Zejména po povodňových zkušenostech posledního desetiletí 
začíná být zřejmé, že systém regulací, vytvořený v první polovině 
minulého století, již v řadě ohledů nevyhovuje ani současným 
vodohospodářským požadavkům. Souvislé technické úpravy koryt 
řek, včetně částečného ohrázování, byly ve své době prováděny 
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Technicky upraven, druhdy též pro účely voroplavby, je také pro 
lodě  nesplavný úsek Vltavy nad soutokem s Labem. Jalové bermy 
v korytě dávají značný prostor pro revitalizační opatření. 

Nedávno prováděné plavební úpravy Vltavy v Českých Budějovicích 
namísto vytváření členitějších, ekologicky přijatelnějších a rekre-
ačně lépe využitelných ploch stabilizovaly geometricky pravidelné 
jalové bermy. 

Jedna z lokalit „ekologických“ opatření podél plavebního kanálu 
Dunaj – Mohan. Takovéto formy členitosti jsou slučitelné s provo-
zováním plavby. (Zdroj: Google Earth)

Zesplavněná Mosela v Německu. S provozováním plavby se snášejí 
volněji tvarované břehy stabilizované kamennými pohozy a záhozy.
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Labe nad Kolínem, 2007. Plavební cesta je velmi málo využitá. Nic-
méně stále se udržuje ekologicky degradovaný stav řeky. Zde byl 
čerstvě stržen drnový pokryv a nálet dřevin, který se za poslední léta 
uchytil na dlážděném břehu. Zásah je odůvodňován též udržováním 
povodňové průtočné kapacity řeky. To však je vzhledem k prostoru, 
který drnový pokryv v průtočném průřezu zabíral, a vzhledem 
k poloze ve volné krajině slabé odůvodnění. 

Konečně nástup dlouho očekávané rekreační plavby na Labi 
u Neratovic? Spíš ojedinělá vodácká akce s prvky exhibicionismu 
a masochismu. 

Nepochybně, srovnávání se splavnými řekami jinde v Evropě je 
pro posuzování stavu splavných úseků českých řek velmi užiteč-
né. Vltavu a české Labe lze šířkou a průtokem srovnávat například 
s německou Moselou. Její plavební úprava, prováděná v padesátých 
letech minulého století, již musela překonávat značný „proteroeko-
logicky“ motivovaný odpor veřejnosti. Zřejmě také díky tomu – aniž 
bychom samotný fakt zesplavnění Mosely pokládali za pozitivum – je 
tato ukázkou, že plavbu lze provozovat i s jinak pojatými úpravami 
řečiště. Přinejmenším detailní tvarování břehů je podstatně volnější, 
než jaké známe z našeho Labe a Vltavy. Svahy mají proměnlivější 
sklony a jsou stabilizovány spíše kamennými záhozy a rovnaninami, 
než dlažbou. V břehové čáře běžně roste stromová vegetace. Obavy 
z nespojitosti břehové čáry se při výstavbě této plavební cesty evi-
dentně uplatňovaly v menší míře – postranní zálivy, delty drobných 
přítoků a podobné prvky nebyly vymýceny tak důsledně, jak to známe 
z našich plavebních cest. 

Jak by měla vypadat nová kvalita soužití s řekami, aby mohla být 
plavba i z hlediska ekologického stavu toků akceptována? Funkční 
migrační zprostupnění plavebních stupňů je nezbytným, ale zdaleka 
ne postačujícím minimem. Nutná jsou opatření, která v celé délce 
splavných toků významným způsobem zvětší, respektive obnoví 
prostorový rozsah a přírodě blízkou tvarovou členitost vodních 
prvků krajiny, zvětší rozsah říčních pásů s přirozeným průtokovým 
režimem, aktivují přirozené mechanismy tlumení průběhu povodní. 
Ze strany  správy toků je třeba opustit přežilé dogma nekompromisní-
ho udržování souvislé, hladké břehové čáry. Pak se otvírají možnosti 
revitalizačních opatření, jako jsou například:
• Rozvolňování břehových partií.
• Snižování úrovně a rozvolňování tvarů říčních berem tak, aby 

dosavadní suché a z velké části dlážděné bermy byly nahrazeny 
bermami přírodě blízkými, které v říčním korytě rozhojní nabíd-
ku mokřadů a litorálů.(Revitalizace berem jsou nejméně náročné 
z pozemkového hlediska, z velké části pozemkově příslušejí k vod-
ním tokům.)

• Aktivace ploch pro přirozené povodňové rozlivy odsazováním linií 
protipovodňových hrází dál od řečiště (současně se dosáhne vyšší 
úrovně ochrany sídel vně těchto linií).

• Opětovné vystavování odříznutých ramen a dalších vodních prvků 
průtokovému režimu řeky.

• Přírodní a krajinářská rehabilitace dílčích degradovaných ploch 
v říční nivě. Tyto plochy lze vhodnými zásahy (například napoje-
ní na říční průtokový režim, dílčí terénní korekce, hloubení tůní 
a mokřadních sníženin, rekonstrukce postranních ramen, zakládání 
porostů lužního charakteru) aktivovat jako biocentra v neformálním 
smyslu. 
Tato opatření budou omezena řadou faktorů, jako třeba nepřiroze-

ným podélným profilem vodních toků, daným zdymadly, nebo nedo-
stupností pozemků. Nicméně i za těchto podmínek je možné provádět 
řadu  opatření ke zlepšení ekologického stavu řek a niv. 

Správa vodních toků by dále měla v zájmu zlepšování ekologického 
stavu i v těch úsecích, které jsou technicky upraveny pro potřeby plav-
by, přehodnotit nakládání s porosty dřevin. Zatím prakticky jakékoliv 
porosty od břehové hrany do řečiště pokládá za nežádoucí a snaží se 
je likvidovat. Náhradou jsou prováděny převážně liniové výsadby 

v bezpečné vzdálenosti od břehové hrany. Ty ovšem ani v případě, 
že se zdárně uchytí a budou prosperovat, což není vždy pravidlem, 
nemohou přiměřeně nahrazovat skutečné přírodní nebo alespoň příro-
dě blízké břehové porosty. Nevyrovnají se jim co do vodohospodářské 
funkčnosti (zejména schopnost přispívat k dekoncentraci povodňové-
ho proudění a zachycovat povodňové plaveniny), biologické hodnoty 
ani vzhledu.  Jakkoliv dosavadní přístupy správců toků výslovně 
nekolidují ani s předpisy na ochranu přírody, měly by být revidovány. 
Například v českém středním úseku Labe, kde pohyb větších říčních 
plavidel do značné míry ustal, je zjevně nepřiměřené s odkazem 
na provozování plavební cesty udržovat i mimo sídla říční koryto 
souvisle holé, bez porostů. I v úsecích, nebo možná právě v úsecích, 
které nebudou zásadnějším způsobem revitalizovány, by měla místo 
likvidace porostů v březích říčního koryta nastoupit uvážlivá péče, 
která, na základě vhodného výběru a se zřetelem k individuálnímu 
charakteru různých říčních úseků, připustí vznik a vývoj porostních 
formací, které vodní tok obohatí, a přitom nebudou narušovat jeho 
vodohospodářské funkce. Námitka ohledně povodňové průtočnosti, 
která v této souvislosti jistě zazní, může být uznávána pouze dife-
rencovaně, vzhledem k reálnému hydraulickému významu porostů 
a vzhledem k tomu, že v řadě úseků toků mimo zastavěná území může 
být dekoncentrace a zpomalování povodňových průtoků a zachy-
cování spláví působením porostů naopak žádoucí. Správci toků by 
měli působit také jako kvalifikovaní správci zeleně. Je třeba obhajovat 
požadavek, aby na takovou činnost byly zajištěny prostředky, neboť 
je to potřebné a v celkové struktuře nákladů vodního hospodářství 
nepochybně přiměřené.  

Shrnutí
Říční plavbu označují ti, kteří se z ní snaží profitovat, za ekologicky 

velmi příznivý druh dopravy. Tuto tezi však zpochybňuje ta skuteč-
nost, že pro účely plavby musely být splavné řeky technicky upraveny, 
a tím z ekologického hlediska silně degradovány. V současnosti jsou 
řeky kvůli plavbě dál udržovány v degradovaném stavu, přestože 
hospodářsky je plavba ve zřetelné depresi. Aby se stala plavba přijatel-
nou z hlediska ekologického stavu vodních toků, mělo by především 
dojít k významným změnám v udržování plavebních cest. Měly by 
být opuštěny ustrnulé zásady, poplatné době před druhou světovou 
válkou, a správa plavebních cest by měla být sladěna s moderními 
požadavky revitalizací říčních koryt a niv. Jinak je na místě otázka, 
zda vůbec má plavba na českých řekách nadále místo. 

Ing. Tomáš Just
Potamologický klub Vodomil při 

01/30. ZO Českého svazu ochránců přírody „Troja“
Praha 7 (členská organizace Koalice pro řeky)

vodni.brouk@seznam.cz

DO DISKUSE. Příspěvek nemá být  vědeckým pojednáním, ale 
snaží se vybudit výměnu názorů. Autor i redakce proto očekávají 
stanoviska k článku – jak je zvykem –  do 31. března 2011. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodni-
hospodarstvi.cz
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Odpověď na diskusní 
příspěvek Mgr. A. Malého 
(ČHMÚ Brno) k článku 
Aktuálnost „Metody čísel 
odtokových křivek – CN“ k určování 
přímého odtoku z malého povodí, 
VH 7/2010, str. 187–190

Ve VH č. 12/2010 byla uveřejněna diskusní reakce na náš článek 
ve VH č. 7/2010, ve kterém se v podstatě uvádí to, co je nám většinou 
známé, a na co jsme se v dotyčném článku snažili upozornit. Je ale 
evidentní, že metoda CN křivek má slabý fyzikální základ, který bude 
stálým zdrojem diskusí. Nicméně jsou zde různá nedorozumění a něk-
teré nedostatky vyžadující vysvětlení. V následujících komentářích 
dodržujeme číslování jednotlivých bodů diskusních dotazů.

1.  Přímý vs. celkový odtok
Článek popisuje pouze produkt metody CN křivek, tj. přímý odtok, 

nikoliv celkový odtok. Ten bude záviset na řadě okolností, především 
na počátečním průtoku Q0, intenzitě a trvání přívalového deště, hod-
notě CN, tvaru čáry vyčerpání povodí atd. To diskutovaná metoda 
neřeší.

2.  Pokles hodnot CN
V tomto bodě jde evidentně o nepochopení použitelnosti metody 

CN křivek, která je určena pro návrhové účely a jako „jednoparametro-
vý model“ a z principu komplexnosti procesu nemůže věrně simulovat 
srážko-odtokový proces od malých hodnot přívalových dešťů až po ty 
extrémní. Není však pravdou, že „neznáme gradienty poklesu CN“. 
Analýza citlivosti koeficientu počáteční ztráty λ na změnu potenciál-
ní retence S, výšky deště P a přímého odtoku Q pomocí odtokového 
součinitele C = Q/P je známá (viz rov. (8) a obr. 1 pro Ia = 0,20). Tuto 
analýzu je možno provést i pro škálu hodnot Ia ∈ 〈0; 0,4〉. Znovu ale 
opakujeme, „gradienty poklesu CN hodnot vždy budou záviset na 
zadaných datech. V rov. (14) je tisková chyba, kde by ve výrazu pod 
odmocninou mělo být 4Q2, a nikoliv AQ2.

3.  Počáteční ztráta
Pokud metodu CN křivek budeme chápat jako dvouparametrový 

model (viz rov. (2)), pak oba parametry S a Ia nebudou na sebe vázány 
striktním vztahem Ia = 0,2 S, ale obecně Ia = λS a model bude samo-
zřejmě flexibilnější v případě simulace jednotlivých srážko-odtoko-
vých případů širokého spektra významnosti srážek.

Hodnoty λ se teoreticky mohou pohybovat v intervalu od 0 do 1, 
prakticky asi od 0 do 0,4. Jestliže vyjádříme vztahy Q na P pomocí 
koeficientu přímého odtoku C a vztahy Ia na P pomocí koeficientu 
počáteční ztráty f, dostáváme: 

Q = C · P  a  Ia = f · P
Potom je možno vyjádřit i koeficient λ:

Tento vztah odvodil Chen [1] (viz obr. 1) a graficky vyjádřil vztah 
mezi koeficienty λ, C, f. Z toho jasně vyplývá, že chybné určení para-
metrů S a Ia rozhodující měrou ovlivňuje výpočet přímého odtoku.

Na tomto místě nelze souhlasit s tvrzením, že v průběhu extrémní, 
ale konstantní návrhové srážky na malém povodí (tj. její trvání bude 
v řádu hodin), pro které je metoda předurčená, se bude hodnota CN 
měnit. Ia je skutečná počáteční ztráta. Teoreticky však jestliže P → ∞, 
pak λ → 0. To však nelze aplikovat na podmínky návrhových průtoků 
na malých povodích.

V případě aplikace jednoparametrového modelu CN křivek pokládá-
me hodnotu Ia = 0,2 S za hodnotu průměrnou, která kolísá v poměrně 
širokém rozpětí podle různých podmínek. Na cca 100 našich měření 
extrémních srážko-odtokových procesů fyzickým simulátorem deště  
(převážně experimentální lokalita Třebsín) pro různé půdní, porostní 
a vlhkostní podmínky toto rozpětí bylo λ ∈ 〈0,03; 0,087〉, ale průměrná 
hodnota se blížila k 0,2 S. Malou poznámku uvádíme k článku [2]. 
Autoři v závěru abstraktu píší v poslední větě: „Účinek použití λ = 0,05 
namísto obvyklé hodnoty λ = 0,20 se projevuje zvláště ve výpočtech 

beroucích v úvahu nízké výšky deště a nízké 
hodnoty CN.“ V závěru článku navrhují revizi 
metody NEH4 [3] s doporučením uvedené 
záměny λ = 0,05 namísto λ = 0,20. Jelikož k té-
to změně dosud (po sedmi letech) nedošlo, je 

záležitost v rámci USDA NRCS stále předmětem diskuse.
Závěrem k tomuto bodu znovu zdůrazňujeme, že hodnoty CN jsou 

závislé na velikosti dešťových úhrnů. Čím menší je úhrn příčinné 
srážky, tím je hodnota CN vyšší a blíží se 100 bez ohledu na obsah 
vody v půdě, způsob využití půdy a hydrologické vlastnosti půdy. 
Proto je metoda CN křivek použitelná pouze pro určení přímého 
odtoku ze srážek o nižší pravděpodobnosti překročení (a vyšším počtu 
opakování v letech), tj. pro N = 20, 50, 100 let, kdy vliv úhrnů srážek 
již příliš neroste a hodnoty CN odpovídají hydrologickým vlastnos-
tem půdy a jejího pokryvu. Proto je tato metoda aplikovatelná daleko 
více pro návrhové účely, a nikoliv pro rekonstrukci situace s malými 
příčinnými dešti. Pro tento účel byla také koncipována [3].

4.  Vliv nasycenosti povodí
Průměrná podmínka půdní vlhkosti byla v metodě CN křivek pře-

vzata jako medián hodnot CN křivek stanovených na základě měření. 
Její skokové změny ve třech vlhkostních pomínkách jsou významné 
a jsou bezesporu slabým místem této metody. Zde má oponent pravdu 
a v komentáři k tab. 1 jsme chtěli pouze vyjádřit, že v rozsahu reál-
ných hodnot CN ∈ 〈70; 100〉 chyba ztrácí na významnosti směrem 
k vyšším hodnotám. Od 90. let jsme prováděli řadu měření a mate-
matických simulací bilančním modelem, abychom toto slabé místo 
metody paralelními výpočty deficitu půdních vlhkostí aktivní půdní 
zóny v denním časovém kroku „vylepšili“. Je ale jasné, že pro povodí 
bez měřených srážek a odtoků, kterých je u nás více než 95 %, tento 
postup zůstává akademickým, i když pro měřené proměnné P a Q 
jsme dosáhli solidních výsledků [4]. V diskutovaném článku jsme 
záměrně neuváděli předcházející numerické podmínky vlhkostních 
kategorií AMC. Proto nedoporučujeme půdní vlhkosti AMC hodnotit 
dle kritérií NEH4 [3], neboť skutečně neodpovídají pomínkám ČR, ale 
charakterizujeme je pouze stupněm nasycení: půda suchá – I, mokrá 
(nasycená) – III, středně nasycená (návrhová) – II. Na druhé straně 
extrémní příklad oponenta pro P = 50 mm, kdy CNII = 70 a CNI = 50, 
se již vymyká podmínce platnosti NEH4 metody, kdy není dodržena 
podmínka P > 0,2 S. S tím souvisí i údajná „nekompatibilita“ rovnic 
(11a) a (15), kde platí rozsah 55 ≤ CN ≤ 95. Pro výše uvedený příklad, 
kdy P = 50 mm, λ = 0,2, CNII = 70, bude CN0 = 50 a CNI = 45,4, což 
je mimo rozsah platnosti CN.

Závěrem odpovědi na diskusní příspěvek upozorňujeme na něk-
teré tiskové a věcné chyby v článku, zejména chyby z nedodržení 
jednotek SI. Jsou to následující rovnice a výrazy, které by měly být 
v SI soustavě:
– v čitateli LS rov. (6) má být: (P − 0,2 S)2,
– v čitateli LS rov. (7): (P − 0,2 S)2,
– v rov. (9): S = (25 400/CN) − 254 (převod BJ na SI),
– v rov. (10) a (10bis): CN = 25 400/(S + 254) (převod BJ na SI),
– v rov. (14): výraz AQ2 má být 4Q2.

Za tyto chyby se omlouváme.
Podotýkáme, že zatím zřejmě neexistuje lepší metoda výpočtu pří-

mých odtoků u malých povodí bez pozorování, než je metoda USDA 
SCS NEH4, která podrobně specifikuje vliv vegetačního pokryvu, 
pěstování polních plodin a protierozní opatření agrotechnického 
charakteru. To, že je tato metoda používána jinak, není chybou autorů 
článku, ale zodpovědností jejích uživatelů.

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
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Zhodnotenie 6. bienálnej konferencie 
AČE SR Odpadové vody 2010

Asociácia čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou 
vodárenských spoločností, Global Water Partnership, Oddelením 
environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FChPT STU Bratislava, 
Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava a Katedrou 
zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava 
usporiadala 20.–22. októbra 2010 na Štrbskom Plese 6. bienálnu kon-
ferenciu s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2010. Prednášková 
časť programu konferencie bola rozdelená do nasledovných sekcií: 
• plenárna sekcia 
• komunálne ČOV I., II. 
• stokové siete I., II., IV.
• legislatíva, ochrana povrchových a podzemných vôd I., II.
• regulácia a kontrola procesov na ČOV, hydrochémia
• priemyselné odpadové vody
• anaeróbne procesy, kalové hospodárstvo ČOV
• malé a domové ČOV 
• Fórum 33 – Prevádzka a kontrola ČOV I., II. 
• Fórum 33 – Nové technológie ČOV I., II.
• Fórum 33 – Stokové siete III. 

Neodmysliteľnou súčasťou programu boli aj dvojdňové posterové 
sekcie. Špecifické postavenie mala prednáška o histórii a vývoji akti-
vačného procesu, ktorou prof. Wanner otvoril spoločenský diskusný 
večer. 

Podobne ako na predchádzajúcich bienálnych konferenciách Od-
padové vody, samostatnú kategóriu prednášok a posterov s názvom 
Fórum 33 vytvorili príspevky mladých výskumníkov a prevádzkova-
teľov. Fórum 33 je súťažnou prehliadkou príspevkov prvých autorov 
vo veku do 33 rokov. Tento rok sme zaznamenali v rámci súťaže až 42 
príspevkov, z toho 17 prednášok. Príspevky v jednotlivých sekciách 
prednáškovej časti Fórum 33 boli veľmi kvalitné a o víťazovi sekcie 
často rozhodovali aj najmenšie detaily v spracovaní a prezentácii 
príspevku. Ocenenými prvými autormi sa stali:
• Fórum 33 – Nové technológie ČOV

1. Galbová K. (OEI FCHPT STU Bratislava) a kol.: Zhrnutie výsled-
kov anoxickej granulácie v denitrifikačnom USB reaktore od 
laboratórneho modelovania až po poloprevádzku

2. Koubová J. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Mikroaerace v anae-
robních procesech – hodnocení z pohledu aktivity mikrobiální 
biomasy

• Fórum 33 – Prevádzka a kontrola ČOV 
1. Srb M. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Možnosti řízení přerušo-

vané aerace a jejich vliv na spotřebu elektrické energie
2. Rybár M. (Čovspol Bratislava) a kol.: ČOV Galanta – prevádzkové 

skúsenosti po intenzifikácii
• Fórum 33 – Stokové siete 

1. Gibala T. (DHI Slovakia Bratislava) a kol.: Využitie hydroin-
formatických nástrojov pri riadení odtoku zrážkových vôd 
a integrovanej ochrane recipientu 

• Fórum 33 – Postery 
1. Bartáček J. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Nedostatek mikronut-

rientů v anaerobních reaktorech s granulovanou biomasou
2. Dvořák L. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Vliv adaptačního efektu 

aktivovaného kalu z membránového bioreaktoru na čištění 
průmyslových odpadních vod

3.–4. Stryjová H.. (ÚTVP VŠCHT Praha) a kol.: Využití FISH analýzy 
k identifikaci nitrifikační populace vybraných biologických 
ČOV

3.–4. Melicher M.. (OEI FCHPT STU Bratislava) a kol.: Využitie 
ozónu pri znižovaní zaťaženia vodných zdrojov rezistentnými 
a toxickými látkami

K jednotlivým prenáškovým sekciám si dovolíme uviesť krátke 
zhodnotenie:

Plenárna sekcia
Táto sekcia bola spoločná, následujúce sekcie boli prezentované 

paralelne v dvoch prednáškových miestnostiach. Plenárna sekcia za-
hrnula 4 tématicky rôzne prezentácie. V prvej prezentácii P. Chudoba 
prezentoval výsledky benchmarkingu anaeróbneho spracovania kalu 
na 20 veľkých európskych ČOV. Výstupy z týchto štúdií naznačujú, 
aké sú ďalšie možnosti optimalizácie prevádzkových parametrov ana-
eróbneho spracovania kalu – strojné zahustenie kalu, zníženie doby 
zdržania vo VN, spoluvyhnívanie externých bioodpadov, mechanická 

a termická predúprava kalu. V závere prezentácie bol naznačený ďalší 
možný smer v oblasti čistenia odpadových vôd – separácia a využitie 
organického uhlíka z odpadových vôd. V druhej prezentácii I. Bodík 
informoval o výslednej podobe technologickej linky ČOV Trnava po 
rekonštrukcii, ktorá prebehla v rokoch 2006–2008, ako aj o priebehu 
a výsledkoch skúšobnej prevádzky ČOV v období 2008–2009. Vzhľa-
dom na kapacitu po rekonštrukcii 211 700 EO ide o jednu z najväčších 
ČOV na Slovensku. V rámci rekonštrukcie nebolo riešené kalové 
a plynové hospodárstvo, čo sa následne ukázalo ako chybné rozhod-
nutie už pri príprave projektu. Táto chyba sa opakuje aj pri príprave 
projektov rekonštrukcie a intenzifikácie ďalších slovenských ČOV. 
V tretej prezentácii M. Sokáč informoval o projekte „Zlepšenie život-
ného prostredia v oblasti Liptova.“ Projekt bol realizovaný v rokoch 
2004–2007, skúšobná prevádzka bola ukončená v roku 2008. V rámci 
projektu sa rozšírila a obnovila stoková sieť v regióne horného Lipto-
va s dopadom na celkovo 46 000 obyvateľov tejto oblasti. Jednou zo 
zvláštností projektu je prvé rozsiahlejšie nasadenie čerpacích staníc 
s tzv. segregáciou tuhých látok v rámci SR. Vo štvrtej prezentácii J. 
Šejnoha vysvetlil, aké sú hľadiská voľby materiálu stokových sietí 
a dôležitosť a priamy dopad tejto voľby na následné náklady prevádz-
kovateľa na opravy stokovej siete. Vzhľadom na súčasných cca 70 
rôznych druhov a typov potrubných systémov, ktoré sa líšia účelom 
použitia, vlastnosťami, konštrukciou, materiálom a cenou, pre stavbu 
stokových sietí s dlhou životnosťou je potrebné, aby ich vlastníci 
a prevádzkovatelia disponovali odbornými vedomosťami o technoló-
giách a materiáloch a vedeli vyhodnotiť poznatky z prevádzkovania už 
skôr vybudovaných stokových sietí. K tomuto účelu slúžia aj mestské 
štandardy ako nástroj presadzovania kvalitatívnych požiadaviek vlast-
níkov a prevádzkovateľov pri výstavbe stokových sietí. 

Komunálne ČOV
V tejto sekcii odznelo celkovo 7 prednášok. Možnosti a hranice 

biologickej čistiteľnosti splaškových odpadových vôd a dosiahnuteľ-
nosť plnenia limitov kvality odtoku z ČOV v ukazovateľoch C, N a P 
vo svojej prezentácii zhodnotil L. Novák. T. Svobodová poukázala na 
základe konkrétnych príkladov obecných ČOV na možnosť výraznej 
úspory prevádzkových nákladov pri výmene povrchovej aerácie 
za aeráciu pneumatickú jemnobublinnú. O analytickej metóde po-
sudzovania životného cyklu LCA informoval O. Beneš. Metóda je 
využívaná na univerzálne hodnotenie ekonomických a technologic-
kých hľadísk, ako aj environmentálnych dopadov výrobkov, služieb, 
technológií a iných ľudských produktov. Jej aplikácia v praxi bola 
využitá na hodnotenie investičnej akcie riešenia kalovej koncovky na 
UČOV Praha. M. Hruša informoval o ukončených a o prebiehajúcich 
projektoch rekonštrukcií ČOV v severných Čechách. Podrobnejšie sa 
vo svojej prezentácii venoval rekonštrukcii ČOV Litvínov, ČOV Česká 
Lípa a ČOV Louny. O tom, ako je možné projekčne riešiť etapovité 
zvyšovanie kapacity ČOV, informoval vo svojom príspevku M. Dian. 
O nedávnej rekonštrukcii biologického stupňa ČOV Košice so zamera-
ním na zvýšenie účinnosti odstraňovania N a P vo svojom príspevku 
informovala M. Hudáková. J. Pavúk vo svojom príspevku predstavil 
niektoré technológie ponúkané spoločnosťou Kemifloc na zlepšenie 
prevádzky jednotlivých technologických stupňov ČOV – odour con-
trol, chem. zrážanie, potlačenie vláknitých baktérií a biologickej peny, 
dezinfekcia vody, spracovanie kalov, enzýmy. 

Stokové siete
Táto sekcia bola počtom príspevkov najsilnejšia. Kvalita a počet prí-

spevkov svedčia o tom, že problematika stokovania, odvádzania odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku je v súčasnosti na Slovensku 
mimoriadne aktuálna. Príspevky s témou stokových sietí boli rozde-
lené do štyroch častí, z ktorých jedna bola súčasťou súťaže Fórum 33 
a je komentovaná nižšie. V prvej časti s podtitulom „Navrhovanie 
a stavba“ sme si vypočuli 3 príspevky, z ktorých jeden bol špecifický. 
Išlo o derniéru pána docenta Hyánka, v ktorej nám podrobne vysvetlil, 
ako to bolo so začiatkami výučby čistenia odpadových vôd na staveb-
nej fakulte v Bratislave. Touto cestou pánovi docentovi prajeme veľa 
zdravia a dúfame, že to s tou derniérou nemyslel vážne. V ďalšom 
príspevku D. Stránsky oboznámil s metodickou príručkou „Posouzení 
stokových systémů urbanizovaných povodí“, ktorá bola spracovaná 
Českou asociáciou pre vodu CzWA. J. Polomský vo svojom príspevku 
prezentoval základné údaje, rozsah a skúsenosti z realizácie projektu 
„Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa“. Druhú časť 
s podtitulom „Nakladanie s vodami z povrchového odtoku“ otvoril 
svojou prezentáciou D. Rusnák. Informoval o legislatívnych požiadav-
kách posudzovania odľahčovacích komôr podľa NV č. 269/2010 Z.z. 
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a známych odporúčaných postupoch na hodnotenie činnosti OK a ich 
vplyvu na recipient. I. Kabelková vo svojom príspevku informovala 
o príprave metodickej príručky posudzovania dažďových oddeľovačov 
jednotných stokových systémov. Príručka bude založená na rakúskej 
smernici ÖWAV-Regelblatt 19 (2007) a modifikovaná na české pod-
mienky. V ďalšom príspevku J. Pollert zhodnotil vplyv odľahčovacích 
komôr na recipient v závislosti na type OK. Matematický 3D model 
prúdenia sa ukázal ako vhodný prostriedok k posúdeniu funkcie OK 
v spojení s kalibráciou z terénneho merania.V poslednom príspevku 
tejto časti sa M. Sokáč zaoberal kvantitatívnou bilanciou urbanizova-
ných povodí. Cieľom nakladania s vodami z povrchového odtoku je 
snaha dosiahnuť hydrologickú charakteristiku urbanizovaného povo-
dia, ktorá je blízka prírodnému povodiu – znížiť objem povrchového 
odtoku a zvýšiť dotáciu podzemných vôd. V ďalšej časti s podtitulom 
„Stavby s finančnou podporou EU“ boli prezentované projekty spo-
lufinancované z prostriedkov EU. P. Hlavínek prezentoval projekt 
„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu – Etapa 2“. 
Projekt zahrňa územia okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín 
a rieši 127,2 km novej splaškovej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc 
a intenzifikáciu dvoch jestvujúcich ČOV Dolný Kubín a Nižná. Pro-
jekt je v súčasnosti v štádiu schvaľovania žiadosti o NFP. V druhej 
prezentácii J. Kvaššayová zhodnotila skúsenosti investora z prípravy 
projektov, prípravy žiadostí o poskytnutie podpory, verejného obsta-
rávania a realizácie projektov na území severného Slovenska za po-
sledných 8 rokov. M. Váry informoval o príprave a realizácii projektu 
zachytenia a odvedenia dažďových a splaškových vôd z areálu závodu 
PSA Peugeot Trnava a zóny Lamačská brána. V poslednej prezentácii 
tejto časti J. Grič oboznámil s prípravou, realizáciou a skúšobnou 
prevádzkou projektu „Malokarpatský región – odkanalizovanie“. Tento 
projekt rieši čistenie odpadových vôd z Modry, Pezinka a Svätého 
Jura. Bola zvolená alternatíva čerpania všetkých odpadových vôd 
zo záujmového územia do kanalizačného systému mesta Bratislava 
a ich následné čistenie na UČOV Bratislava-Vrakuňa, so zrušením 
pôvodných miestnych ČOV. 

Legislatíva, ochrana povrchových a podzemných vôd
V rámci tejto sekcie sa dvoma príspevkami prezentoval VUVH 

Bratislava: E. Rajczyková – nové Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., 
J. Makovinská – hodnotenie stavu povrchových vôd Slovenska. Najmä 
k prezentácii nového NV 269/2010 sa otvorila diskusia v súvislos-
ti s tým, že nové Nariadenie opäť jednoznačne nerieši konkrétne 
možnosti a limity čistenia odpadových vôd vyplývajúce zo stavu 
súčasného poznania a ekonomicko-technicky prijateľných možností 
technológií ČOV. M. Dian vo svojom príspevku zhodnotil aktuálny stav 
legislatívy SR a stav investícií v oblasti prevádzkovania vodárenskej 
infraštruktúry. Súčasnosť a budúcnosť diania vo vodárenskom sektore 
podľa autora je nasledovná: Prekonali sme „technické“ obdobie, teraz 
vrcholí „ekonomické“ obdobie a po ňom príde „pravnické“ obdobie, 
ktoré zaúčtuje aktérom predchádzajúcich období všetky hriechy a de-
formácie. Ako riešiť legislatívny problém pri vypúšťaní odpadových 
vôd z ČOV do málo vodnatých a navyše znečistených recipientov 
vysvetlil na príkladovej štúdii ČOV Galanta J. Námer. Ako vyplýva 
z príspevku, nová stratégia stanovenia recipientu pre ČOV vyžadovala 
zo strany investora oveľa dôslednejšiu prípravu, než na akú bol bežne 
zvyknutý. Dvoma príspevkami sa prezentovala KZEI ČVUT Praha: 
I. Kabelková – bilancia vnosu živín do vodných tokov, G. Šťastná – bi-
ologické posudzovanie dopadov oddeľovacích komôr na vodné toky 
na základe zmien štruktúry spoločenstva makrozoobentosu. Jediný 
zástupca SIŽP v prednáškovej časti konferencie G. Ganse vo svojom 
príspevku hodnotila poznatky z kontrol inšpekcie na územiach so zvý-
šenou ochranou (národné parky, chránené vodohospodárske oblasti, 
PHO) v roku 2009. Z celkového počtu 57 kontrolovaných subjektov 
bolo v 43 prípadoch zistené porušenie vodného zákona. D. Ďurkovi-
čová z SHMÚ podala správu o 16 významných bodových zdrojoch 
znečistenia v SR na základe údajov nahlasovaných producentmi 
odpadových vôd do Súhrnnej evidencie o vodách v roku 2009. 

Regulácia a kontrola procesov na ČOV, hydrochémia
Tri príspevky boli zamerané na riadenie a reguláciu kompliko-

vaných procesov na ČOV s odstraňovaním nutrientov. M. Kollár sa 
v prezentácii zameral na vysvetlenie možnosti kontinuálnej kontroly 
procesu simultánneho chemického zrážania fosforu so zameraním na 
ekonomiku procesu. Na základe prevádzkových skúseností z dvoch 
ČOV sa ukázalo, že aplikácia riadenia dávky zrážadla znamenala vý-
raznú úsporu prevádzkových nákladov v spotrebe zrážadla. O použití 
ISE sond na on-line meranie NH4-N a NO3-N a na riadenie procesov 

biologického odstraňovania dusíka informoval vo svojom príspevku 
R. Bezák. J. Raclavský vo svojej prezentácii opísal modernizáciu ČOV 
Rodderweg a finančné úspory spojené s inštaláciou riadiaceho systé-
mu AQUALOGIC na princípe Fuzzy-Logic. Samostatným príspevkom 
v rámci tejto sekcie bol príspevok P. Pittera z oblasti hydrochémie, 
zameraný na problém rôznych modifikácií stanovenia CHSKCr 

Priemyselné odpadové vody
V tejto sekcii boli dva príspevky z dielne VUCHT Bratislava, autor-

kou oboch bola A. Andrášiová a kol. V prvom príspevku sú sumari-
zované výsledky prevádzkového overenia denitrifikácie priemyselnej 
OV z podniku Duslo Šaľa s vysokou koncentráciou anorganických solí 
10 až 20 g.l-1. Prevádzkové overenie bolo úspešným pokračovaním 
výsledkov získaných v laboratórnom modelovom výskume. Druhá 
prezentácia sa zaoberala biologickou rozložiteľnosťou 2-hydroxy-
benzotiazolu. Odpadové vody s obsahom látok, ktorých súčasťou je 
benzotiazol, sú produkované z výroby urýchľovačov vulkanizácie kau-
čuku. Výsledky tohto laboratórneho modelovania dávajú reálnu šancu 
na biologické čistenie týchto odpadových vôd na ČOV s dvojkalovou 
technológiou, vysokým vekom kalu a dostatočnou zdržnou dobou 
odpadovej vody. Nový jemnobublinový aeračný systém inštalovaný na 
ČOV Slovnaft Bratislava v roku 2008 prezentoval vo svojom príspevku 
P. Belica. V príspevku sú zhodnotené výsledky merania výkonových 
parametrov dúchadiel a oxygenačnej kapacity, ktoré na ČOV Slovnaft 
vykonal VUVH Bratislava. P. Ševčík vo svojej prezentácii predstavil 
reálne prevádzkové využitie tubulárnej membránovej filtrácie v čistení 
odpadových vôd z kovospracujúceho priemyslu, ktoré má v rámci 
SR premiéru. 

Anaeróbne procesy, kalové hospodárstvo ČOV
Tradične silná a zaujímavá sekcia konferencie Odpadové vody. Prvé 

dve prezentácie zabezpečili zástupcovia ÚTVP VŠCHT Praha. P. Je-
níček vo svojej prezentácii zhrnul dlhoročné skúsenosti s aplikáciou 
dezintegrácie kalu. Dezintegrácia kalu v rámci aktivačných systémov 
je ekonomicky zmysluplná iba v prípade vysokej ceny za finálnu lik-
vidáciu kalu alebo v prípade problémov s bytnením a penením kalu. 
V prípade anaeróbnej stabilizácie a zvýšenia produkcie bioplynu 
doporučuje použitie dezintegračných metód s veľmi nízkou spotrebou 
energie, alebo termických metód, u ktorých sa dodaná tepelná energia 
využije aj na ohrev stabilizačných nádrží. O výsledkoch pokusu zvýšiť 
produkciu bioplynu realizáciou miešania VN II° na UČOV Praha infor-
movala vo svojom príspevku J. Zábranská. Miešanie bolo odskúšané 
v druhom stupni jednej z celkovo 6 prevádzkových dvojíc vyhnívacích 
nádrží. Na doteraz nemiešaný druhý stupeň bolo inštalované hydrau-
lické miešanie ROTAMIX – VAUGHAN. Merania boli vykonávané pria-
mo v prevádzke, ako aj v laboratórnych podmienkach. Doteraz získané 
výsledky hovoria v prospech miešania druhého stupňa vyhnívacích 
nádrží. Špeciálnu prezentáciu mal A. Bernát o spôsobe oddelenia ka-
lového hospodárstva od čistiarenskej linky na ČOV, pričom prevádzku 
kalového hospodárstva zabezpečuje spoločnosť, ktorá je 100 %-nou 
dcérskou spoločnosťou vodárenskej spoločnosti. Tým sa pre rozvoj 
a prevádzku kalového hospodárstva vrátane spracovania externých 
BRO vytvárajú v ekonomických a legislatívnych podmienkach SR pod-
statne širšie možnosti. M. Jurčák v poslednej prezentácii tejto sekcie 
zhodnotil praktické skúsenosti s využitím mobilnej odstredivky, ako 
aj skúsenosti so správnym výberom flokulantu pre odvodnenie kalu 
na mobilnej odstredivke. 

Malé a domové ČOV
V tejto sekcii boli prezentované 3 z pôvodne prihlásených 4 pred-

nášok. M. Uher prezentoval postup prípravy a realizácie najväčšej 
komunálnej ČOV (1 850 EO) v ČR s membránovou separáciou ak-
tivovaného kalu. ČOV je navyše vybavená aj jedinečným systémom 
čistenia vzduchu na princípe fotokatalytickej oxidácie biologicky 
rozložiteľného znečistenia. L. Pénzes vo svojom príspevku zhodnotil 
rozdielne prístupy jednotlivých európskych krajín k uvádzaniu domo-
vých ČOV na trh napriek existencii harmonizovanej európskej normy 
STN EN 12566-3:2005+A1:2009. D. Doubravová vo svojej prezentácii 
na konkrétnych príkladoch dvoch ČOV (157 a 200 EO) deklarovala, že 
aj malé ČOV môžu dosahovať stabilne vysokú kvalitu odtoku, napriek 
špecifikám typickým pre malé ČOV – rozkolísanosť látkového a hyd-
raulického zaťaženia, balastné vody, neodborná obsluha. 

Fórum 33 – Prevádzka a kontrola ČOV
Je potešiteľné, že na konfernciu neprišli iba mladí autori z prostredia 

laboratórií výskumných pracovísk, ale aj priamo z prevádzkovej praxe. 
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Dôkazom toho je 6 prezentácií tejto sekcie. O skúsenostiach s návrhom, 
projekciou, realizáciou a prevádzkou bubnových filtrov ako terciárneho 
stupňa na ČOV informovala Z. Kováčiková. Prezentáciu zameranú na 
riadenie prerušovanej aerácie v obehovej aktivačnej nádrži na základe 
on-line merania koncentrácie foriem dusíka v reálnom čase na príklade 
dvoch ČOV mal M. Srb. Takáto optimalizácia má pozitívny vplyv na 
účinnosť odstraňovania N, ako aj na spotrebu el. energie. Prakticky 
zameranú prezentáciu mal aj M. Rybár. Vo svojom príspevku zhodnotil 
skúsenosti zo skúšobnej prevádzky ČOV Galanta (45 000 EO) po jej 
rekonštrukcii v rokoch 2007–2010. Problematikou návrhu technológie, 
realizácie a samotnou prevádzkou dvoch konkrétnych ČOV pre diaľnič-
né odpočívadlá sa vo svojom príspevku zaoberal M. Koller. Výsledky 
dlhodobého laboratórneho výskumu zameraného na overenie vhod-
nosti kuchynských odpadov ako substrátu pre produkciu bioplynu na 
komunálnych ČOV prezentovala M. Kubaská. F. Wanner vo svojej pre-
zentácii upozornil na to, že záujem odbornej a laickej verejnosti sa stále 
viac zameriava na prítomnosť špecifických polutantov v povrchových 
a odpadových vodách. Tieto látky môžu byť nebezpečné aj pre zdravie 
človeka. Jednou zo skupín týchto látok sú aj farmaká označované ako 
PPCP (lieky, kozmetické a čistiace prostriedky). 

Fórum 33 – Nové technológie ČOV
V tejto sekcii sa predstavilo 7 prvých autorov do 33 rokov. Dve 

prezentácie boli zamerané na sumarizáciu výsledkov laboratórneho 
výskumu zameraného na čistenie odpadových vôd oxidačnými pro-
cesmi: Ľ. Kučík – odstraňovanie AOX z odpadových vôd z bielenia 
buničiny oxidačnými procesmi a M. Melicher – oxidácia benzotiazo-
lových zlúčenín ozónom. Príspevok K. Galbovej sumarizuje výsledky 
4-ročného výskumu anoxickej granulácie na OEI FCHPT Bratislava od 
laboratórnych modelov až po poloprevádzku. Výskum bol zameraný 
najmä na zaradenú denitrifikáciu odpadových vôd v USB-reaktore. 
Príspevok z prevádzkovej praxe prezentoval J. Mrákota. Išlo o suma-
rizáciu doterajších výsledkov z aplikácie denitrifikačných baktérií 
imobilizovaných v polyvinylalkoholovej matrici (Biokatalyzátor 
lentikats) na mestskej (1 000 EO) a priemyselnej (4 000 EO) ČOV. 
V oboch prípadoch išlo o denitrifikáciu ako terciárny stupeň dočiste-
nia odpadových vôd na odtoku z dosadzovacej nádrže. V sekcii Nové 
technologie ČOV samozrejme nechýbal ani príspevok o membránovej 
separácii aktivovaného kalu. M. Gómez vo svojom príspevku zhodnotil 
skúsenosti z prevádzky doteraz najväčšej membránovej čistiarne do-
mových odpadových vôd v ČR (rekreačný areál – 400 EO). Výsledky 
laboratórneho výskumu zameraného na kofermentáciu substrátov ku-
rací trus a odpadový kuchynský olej v pomere sušín 9 : 1 prezentoval 
M. Lazor. Vzhľadom na vysoký obsah organického dusíka v kuracom 
truse sú výsledky výskumu zaujímavé a užitočné pre prípadnú pre-
vádzkovú aplikáciu kofermentácie týchto dvoch substrátov. Mikro-
aeráciou v anaeróbnom prostredí sa zaoberal príspevok J. Koubovej. 
Technológia, pri ktorej sa do anaeróbneho reaktora pridáva definované 
množstvo vzduchu na vytvorenie mikroaeróbnych podmienok, sa 
využíva na redukciu obsahu sírovodíka v bioplyne vznikajúcom pri 
anaeróbnom procese. V príspevku boli prezentované výsledky viac 
ako dvojročného laboratórneho výskumu vplyvu mikroaerácie na 
metanogénnu aktivitu anaeróbnej populácie. 

Fórum 33 – Stokové siete III
V rámci tejto sekcie súťažnej prehliadky mladých autorov Fórum 33 

odzneli príspevky zamerané na aktuálne otázky odvádzania splaško-
vých odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku. V prvej prezentácii 
L. Chabal zhodnotil možnosti optimalizácie prevádzky stokovej sústavy 
s veľkým počtom čerpacích staníc, ktorá zabezpečuje odkanalizovanie 
aglomerácií Šamorín, Zlaté Klasy, Veľké Úľany a Jelka. Posúdením 
hydraulickej kapacity hlavných zberačov stokovej siete Martin-Vrútky 
a následne posúdením odľahčovacích komôr stokovej siete bilančnými 
parametrami sa zaoberal príspevok M. Kolariča. M. Bronišová pre-
zentovala ciele, prípravu a realizáciu projektu odvádzania a čistenia 
odpadových vôd v aglomerácii Galanta. Implementácia projektu bude 
ukončená ku koncu roka 2010. Využitím hydroinformatiky a jej nástro-
jov – matematických modelov pri riadení odtoku zrážkových vôd a in-
tegrovanej ochrane recipientu sa zaoberal príspevok T. Gibalu. Reálne 
využitie týchto modelov je v podmienkach SR zatiaľ v úvodnom štádiu, 
ale v budúcnosti je predpoklad ich širšej aplikácie v praxi. 

Posterová sekcia
Z celkového počtu 41 posterov bolo až 25 od autorov do 33 rokov 

z vysokých škôl (už štandardne najmä z VŠCHT Praha a FCHPT STU 
Bratislava). Posterová sekcia bola obsahovo veľmi pestrá. Vysoký počet 

príspevkov svedčí o tom, že napriek súčasnej nepriaznivej ekonomic-
kej situácii výskumná a prevádzková činnosť v odbore odvádzania 
a čistenia odpadových vôd si stále zachováva svoju štandardnú 
kvalitu a rozsah. Organizátorov konferencie potešila najmä vysoká 
účasť doktorandov zo zainteresovaných vysokých škôl a výskumných 
pracovísk. Konferencia Odpadové vody sa stala, a dúfame že naďalej 
bude, miestom prezentácie nových myšlienok a nápadov nastupujúcej 
generácie vedcov a výskumníkov. 

Hlavné témy prezentované v rámci posterovej sekcie boli:
– ozonizácia, fentónová reakcia, oxidačné procesy a využitie fotoka-

talyzátorov pri čistení odpadových vôd
– granulácia denitrifikačného kalu
– membránová separácia aktivovaného kalu, prevádzka membráno-

vých ČOV
– mikronutrienty v anaeróbnych reaktoroch
– anaeróbne spracovanie rôznych druhov organických substrátov 

a ich využiteľnosť na výrobu bioplynu
– sledovanie kvality stabilizovaného kalu a aktivity anaeróbnej bio-

masy
– zapracovanie anaeróbnych reaktorov
– odstraňovanie sírovodíka z bioplynu metódou mikroaerácie
– využitie čistého kyslíka na stabilizáciu kalu 
– benchmarking vyhnívacích nádrží na slovenských ČOV
– identifikácia nitrifikačnej populácie
– sledovanie procesov nitrifikácie a denitrifikácie, denitrifikácia za 

oxických podmienok a pomocou enkapsulovanej biomasy
– využitie enzýmov na odstraňovanie ťažko rozložiteľných organic-

kých látok
– biodegradabilita a analytické stanovenie vybraných organických 

zlúčenín
– problematika obnovy stokových sietí, stokové siete v rovinatom 

území
– modelovanie komunálnych systémov a kvality vody v recipiente
– simulovanie vplyvu prívalových dažďov na ČOV a recipient
– vzorkovanie odpadových vôd
– biologické dočisťovacie rybníky
– špecifiká čistenia odpadových vôd z priemyslu a ich vplyv na ak-

tivovaný kal
– softvér pre odpadové vody a prevádzková databáza kanalizácií 

a ČOV
– výpočet vybraných parametrov mestských ČOV
– zmeny v kvalite povrchových vôd v SR

Konferencie sa zúčastnilo 279 účastníkov a celkový počet príspev-
kov bol 105. Ide o najvyšší počet príspevkov zo všetkých doterajších 
konferencií Odpadové vody konaných na Slovensku. Tieto čísla 
potvrdzujú, že konferencia Odpadové vody vo Vysokých Tatrách sa 
stala akciou, ktorá láka a priťahuje a ktorá je zárukou kvality a snáď 
aj spokojnosti účastníkov. 

Záverom si dovoľujeme poďakovať predovšetkým autorom, ktorí 
si našli čas pripraviť svoje príspevky a podeliť sa o svoje poznanie. 
Takisto ďakujeme tým, ktorí konferenciu pomohli zabezpečiť organi-
začne – všetko prebehlo bez vážnejších problémov. V neposlednom 
rade si dovoľujeme oceniť aj pomoc a podporu partnerov a sponzo-
rov konferencie, ktorými boli Asociácia vodárenských spoločností, 
AQUA-CONTACT Praha v.o.s., Hach Lange s.r.o., Kemifloc Slovakia 
s.r.o., Siemens s.r.o., Veolia Voda Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť a.s. a WTW meracia a analytická technika s.r.o. 
Dúfame, že aj oni boli s priebehom konferencie spokojní a prajeme im 
veľa úspechov v ich ďalšej odbornej a profesnej činnosti. 

PS: Ďalšie informácie o konferencii a jej podrobný program nájdete 
na www.acesr.sk. 

Marián Bilanin, Miloš Dian, Miroslav Hutňan
Za programový a organizačný výbor konferencie  

Odpadové vody
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Membránová separace Mitsubishi  
pro biologické čištění  
odpadních vod

Společnost ALVEST MONT s.r.o. je výhradním dodavatelem membrá-
nové separace Mitsubishi pro biologické ČOV pro ČR i SR. Firma Mit-
subishi je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců membránové 
separace. Největší ČOV, která se nyní s jejich membránami realizuje, je 
v Singapuru pro průtok 68 000 m3/den. Celkově je ve světě postaveno 
přes 3 000 ČOV tohoto typu. V Evropě je v provozu asi 100 ČOV s touto 
technologií. Podrobné informace jsou na www.alvestmont.sk.

Všeobecné výhody membránové separace Mitsubishi:
• Koncentrace kalu v aktivaci je 15 kg/m3, to umožňuje zmenšit veli-

kost ČOV asi o 60 % v porovnání s klasickými čistírnami. Tím se 
výrazně zmenšuje plocha zastavěného pozemku asi o 50 %. 

• Vyčištěná voda je filtrovaná, což zabezpečuje její maximální kvalitu. 
To má význam hlavně u průmyslových odpadních vod. Mnohé prů-
myslové odpadní vody, které nejsou biologicky čistitelné konvenční 
technologií se separací kalu usazováním, se použitím technologie 
MBR Mitsubishi dají velmi dobře biologicky vyčistit. Membrány 
Mitsubishi jsou dlouhodobě ověřeny právě v  nejtěžších průmys-
lových provozech.

• Systém je výhodný i pro intenzifikaci stávajících ČOV, protože na 
stejném pozemku a stavební části se dá zvýšit výkon ČOV minimál-
ně o 200 %.
Porovnání celkových investičních nákladů MBR Mitsubishi s kon-

venčními technologiemi:
– při koncentraci BSK5 do 300 mg/l – ČOV typu MBR Mitsubishi je 

dražší,
– při BSK5= 300–400 mg/l – náklady jsou srovnatelné,
– při BSK5 přes 400 mg/l – ČOV MBR Mitsubishi je levnější,
– při BSK5 = 1 000 mg/l – ČOV MBR Mitsubishi je lacinější o 20–30 %,
– při BSK5 = 2 000–2 500 mg/l – ČOV MBR Mitsubishi je lacinější až 

o 50 %,
– při BSK5 = 5 000 –6 000 mg/l – ČOV MBR Mitsubishi je lacinější 

až o 70 %.

3. Chemický průmysl – odpadní vody obsahují obvykle biologicky 
těžko rozložitelné organické látky. MBR Mitsubishi dosáhne podstat-
ně vyšší účinnost čištění než konvenční aktivační systém. Důvodem 
je skutečnost, že konvenční systém neudrží v aktivaci bakterie, které 
nesedimentují a které jsou potřebné právě pro odbourání těžko roz-
ložitelných organických látek. Membrány Mitsubishi znemožňují 
odtok těchto důležitých bakterií. Investiční náklady jsou nižší podle 
pravidla výše uvedeného.

4. Jatka, kafilérie, zpracování masa, konzervárny, mlékárny, zpracování 
ovoce a zeleniny, výroba potravin a nápojů – vysoká koncentrace 
tuků, dusíku, BSK5. MBR Mitsubishi dosáhne podstatně vyšší 
účinnost čištění při významně nižších investičních nákladech než 
klasické čištění.

5. Odpadní vody z chovu hospodářských zvířat – odpadní voda obsahuje 
vysokou koncentraci dusíku N = 1 000 – 3 500 mg/l. MBR Mitsubishi 
zabezpečí vyčištění vody na kvalitu pro vypouštění do řeky a investiční 
náklady budou bezkonkurenčně nejnižší – až o 70 %.

6. Zpracování kalu v městských čistírnách – recirkulovaná kalová voda 
má vysoký obsah dusíku – až 20 % z celkového zatížení čistírny 
dusíkatým znečištěním. Pokud by se na tento proud kalové vody 
instalovala malá čisticí jednotka s MBR Mitsubishi technologií, 
amoniakální dusík by se nitrifikoval a případně by se kalová voda 
vyčistila až na kvalitu pro vypouštění do řeky. Přebytečný kal z této 
jednotky s vysokou koncentrací nitrifikačních bakterií by se vypouš-
těl do aktivační nádrže. Tímto komplexním opatřením se dosáhne 
výrazné zvýšení účinnosti nitrifikace celé ČOV o 30–70 % podle 
chemicko-technologického výpočtu.

Na Výstavě POLEKO 2010 jsme zjistili, že zákazníky zaujalo zejmé-
na čištění problematických průmyslových odpadních vod:
1. Bioplynové stanice (výroba bioplynu z kukuřice a jiného organické-

ho materiálu) – odpadní voda po anaerobní fermentaci má vysokou 
koncentraci dusíku, NCelk = 4 000 mg/l a vysokou teplotu vody 
cca 40 °C. Běžně se navrhují na takové odpadní vody technologie 
s reverzní osmózou a odparky. Technologie MBR Mitsubishi zabez-
pečí vyčištění takové vody na kvalitu pro odtok do řeky a hlavně 
dosáhne investiční náklady asi o 75 % nižší. Současně se dosáhne 
výrazného snížení trvalých provozních nákladů (v porovnání 
s odparkou a reverzní osmózou).

2. U odpadních vod ze skládek komunálního odpadu je to obdobné. 
MBR Mitsubishi je lacinější až o 60 % než jiné běžně používané 
technologie.

Projekt ČOV pro průtok 750 m3/den

Projekt ČOV pro průtok 4200 m3/den

Na základě požadavku zákazníka na ČOV pro průmyslové odpadní 
vody, nebo jiné problémové nebo náročnější zakázky, vypracujeme 
cenovou nabídku, ze které by bylo patrné, jaké úspory investičních 
prostředků lze dosáhnout. Z konkrétní nabídky budou zřejmé i velice 
nízké provozní náklady – spotřeba elektrické energie, spotřeba che-
mikálií – srovnatelné s konvenční technologií. 

V případě zájmu můžeme zorganizovat například návštěvu 
ČOV v Amsterodamu, která čistí odpadní vody ze zpracování 
biologických odpadů. Přítok je 2 000 m3/den, obsah dusíku na 
vstupu NCelk = 4 000 mg/l. Ve vyčištěné vodě je koncentrace dusíku 
do 5 mg/l.

Současně subjektům pracujícím v oboru nabízíme dlouhodobou 
spolupráci při projektování a realizaci technologie MBR Mitsubishi. 
Při projektování první zakázky můžeme zájemce postupně zaškolit 
na tuto technologii.

V současné době je projekčně připraveno nebo projektujeme více 
než 25 ČOV s celkovým průtokem přesahujícím 11 660 m3/den.

Podrobnější informace je možné najít na www.alvestmont.sk pod 
lištou „Membránová separace“. 

Ing. Pavol Pijak 
ALVEST MONT s.r.o.
info@alvestmont.sk
www.alvestmont.sk 
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V Drážďanech o Plavebním stupni Děčín

Koncem minulého měsíce se v Drážďanech v rychlém sledu odehrálo 
několik akcí, které se přímo dotýkaly stavby nového jezu v Děčíně. První 
z nich byl protest profesionálních aktivistů proti „milionům eur vyhoze-
ným za vodní cesty, jejichž potřeba je pochybná a škody působící přírodě 
značné“, k čemuž byl počítán i plánovaný děčínský jez. V protikladu k této 
události pak proběhly na drážďanské radnici dvě odborné, českou stranou 
vedené prezentace.  První proběhla přímo na městském zastupitelstvu 
a přiblížila též realizaci protipovodňových opatření na českém Labi. Po 
ní následovala druhá, otevřená pro veřejnost. Ta již byla zaměřená pouze 
na aktuální téma jezu pod Děčínem a přilákala asi sto osob z řad odborné 
a laické veřejnosti. Je potěšitelné, že to bylo téměř tolik, kolik se o dva dny 
dříve sešlo v Drážďanech odpůrců.

Cílem setkání, které se uskutečnilo na základě pozvání německé strany, 
bylo informovat místní obyvatele o záměrech české strany při budování 
Plavebního stupně Děčín, vyslechnout připomínky či dotazy a kvalifikova-
ně na ně reagovat.  Úvodem vystoupili ředitel pro správu povodí státního 
podniku Povodí Labe Václav Jirásek a ředitel Ředitelství vodních cest ČR 
Miroslav Šefara.

Vystoupení zahájil Pavel Obrdlík z poradenské společnosti WELL 
Consulting, která rovněž zpracovávala dokumentaci EIA k plánova-
nému projektu. Jeho prezentace v němčině informovala v první části 
o významu labské vodní cesty pro Českou republiku, o současné situaci 

na Labi v Děčíně, zvažovaných řešeních, zvolené variantě a jejím vlivu 
na životní prostředí. Ve druhé se Obrdlík soustředil na nejčastější obavy 
saské strany, která se obává zejména změn průtoků v Labi a splaveni-
nového režimu, změny jakosti vody, fragmentace populací a lokalit, 
změny životního prostředí typického pro údolní nivy, stejně jako ome-
zení migrační prostupnosti Labe a následné změny druhového spektra. 
Reakce na všechna tato německou stranou předpokládaná rizika byla 
vysvětlena vždy v několika bodech, v nichž byly významné negativní 
vlivy na německé území vyloučeny.

V následující diskusi zazněly dotazy z publika, k nimž se česká strana 
vyjádřila ústy Jana Hodovského ze společnosti WELL Consulting, Jana 
Bukovského z Ředitelství vodních cest ČR, Tomáše Šikuly z projektové 
kanceláře HBH Projekt, předsedy představenstva Okresní hospodářské 
komory Děčín Jiřího Astera a Jiřího Zahrádky, soudního znalce v oboru 
vodní hospodářství. 

Pokud jde o charakter dotazů, bylo patrné, že část tazatelů je o dané 
problematice nedostatečně či dokonce vyloženě zkresleně informována. 
To lze bezesporu přičíst vlivu německých médií a zároveň profesionálním 
ekologickým organizacím, které vedou kampaň proti zlepšování plaveb-
ních podmínek na Labi. Nikdo z publika však nezpochybňoval informace 
obsažené v prezentaci ani v dokumentaci EIA, která je k dispozici již 
i v němčině. Zazněly též dotazy, k nimž se česká delegace nemohla vyjá-
dřit, neboť byly v kompetenci německé strany. Celkově lze konstatovat, že 
prezentace splnila svůj účel – zájmem veřejnosti byl velký a akce trvala 
déle, než se předpokládalo: celkem více než 2 hodiny.  Přednášející oce-
nili vysokou úroveň diskuse bez zbytečné agrese a osobních výpadů, se 
kterými se v obdobných situacích jinak často setkávají. 

Václav Straka
tiskový mluvčí ŘVC ČR

straka@rvccr.cz

Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz jsme umístili  
kompletní ročník Vodního hospodářství 2010!





ON- LINE MĚŘICÍ TECHNIKA

Svět on-line
měřicí techniky

MĚŘICÍ TECHNIKA
pH · Redox · multiparametry · rozpuštěný kyslík ·   
vodivost · zákal · TSS · NH4-N · NO3-N · PO4-P · Pc · 
CHSK/TOC/DOC/SAC/BSK

Slovensko
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk  
Internet: www.wtw.sk
eshop: http://eshop.wtw.sk

Česká republika
WTW, měřící a analytická technika s.r.o
Praha 8, Dolní Chabry
Tel: +420 286 850 331
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com
eshop: http://eshop.wtwcz.com

Co dnes jinde objevují, je u nás v úspěšném provozu již léta!
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