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Utilitarismus
Žijeme v informační době a zásadním způsobem jsme jí ovlivňováni. 

Často však nedostáváme informace, ale poloinformace až dezinformace, 
které utilitaristicky slouží tomu, kdo nám je poskytuje. To však není nic 
nového pod sluncem. Kdysi Hlustvisihák (to byla postavička ze scének 
v televizi před nějakými 40 lety a to ještě nebyl svět obepnut webovou 
sítí) v té souvislosti poznamenal, že když příkladmo v Turecku napíší, 
že skoncovali se zbabělými vlastenci, tak se to třeba do čínštiny přeloží: 
V Turecku vraždí nebohé vlastence.

Vzpomněl jsem si na to, když v těchto dnech na oficiálním webu Evrop-
ské unie vyšla zpráva s názvem: „Životní prostředí: Kvalita rekreačních 
vod je v EU i nadále vysoká“. Hádejte, jak název „přeložili“ na Novinkách? 
„Kvalita vody v přírodních koupalištích se v Česku i Unii zhoršuje“. 

Dále: kdysi kdosi spočetl, že člověk má denně spotřebovávat 100 litrů 
vody, aby nebyl považován za čuníka. Je zajímavé, že to číslo vyšlo tak 
pěkně zaokrouhlené, proč ne třeba 115 nebo 95 litrů? Ale jak vysychají 
studně i řeky, hlavně na jihu Evropy (ač i nás se to týká), tak se byrokrati 
v Bruselu usnesli, že lze být čistý i s podstatně menším množstvím vody. 
V nejbližších letech se má proto snížit spotřeba vody v celé Evropě o tře-
tinu. Bez ohledu na výchozí stav. Tedy nehraje roli, zda jde o země, kde 
s vodou asi opravdu ne úplně šetrně zacházejí, nebo jde o státy, kde již 
dnes je spotřeba kolem sta litrů na obyvatele. Jako třeba u nás. Bez ohle-
du na to, jak která země je tím suchem postižená. Sucha nám ve střední 
Evropě hrozí, ale onačejší krajinná žízeň panuje v středomořské oblasti. 
Jinak než měřit stejným metrem prý ale nejde, protože Evropa je jednotná. 
No nevím. Ať se eurokomisaři budou snažit o jednotnou Evropa sebeví-
ce, tak sjednotit přírodní podmínky se jim nepodaří – naštěstí. Pokud ty 
přírodní podmínky budou v Bruselu ignorovány, pak se můžeme dočkat 
rozhodnutí, že třeba teplota v domech Evropy musí být všude stejná. Třeba 
22 oC. Potom si otužilí Angličani budou muset topit v krbech celý rok, no 
a v domech v jižní Itálii bude celoročně hučet klimatizace. 

Všem doporučuji přečíst si knihu od pana Lomborga Skeptický ekolog. 
Autor tím, že v podstatě všechno převádí na ekonomické a statistické 
ukazatele, dochází k závěru, že se máme stále lépe. Problém je ale v tom, 
že jednak svět by se spíše než průměry měl měřit mediány (ty údaje pak 
mohou být setsakramentsky rozdílné), a jednak život, a život člověka 
zvláště, nemá hodnotu kvantitativní, nýbrž i kvalitativní. Ostatně když 
jsme u těch ekonomických ukazatelů: máme se stále lépe a – hypoteticky 
připusťme – že i to životní prostřědí je v globálu stále lepší. Ale za jakou 
cenu? Za cenu hrozivého zadlužování veřejných rozpočtů. Až dojde 
k placení, pocítí to lidé na svém blahobytu a obávám se, že i příroda. Na 
úrovni podprahové reklamy jsou i některé Lomborgovy snahy dokazovat, 
že všechno zlé je pro něco dobré. Dosud prý v zimě umírá více lidí než 
v létě. To se však oteplováním změní. Čertovo kopýtko však je v tom, že 
možná ta větší mortalita není způsobena teplotou, nýbrž délkou dne. A ta 
se tedy ani globální změnou klimatu nezmění!

Myslím, že skoro každý den se setkáme s „informacemi“ (nejen) z oblasti 
životního prostředí, které podprahově, někdy možná podpásově ovlivňují 
naše vědomí. Neberme proto všechno vážně. Přeji příjemný čas letního 
lenošení, které je dobré prošpikovat i přemýšlením, aby mozek nezakrněl.

Ing. Václav Stránský

Z dálky kadibudka, zblízka vodní zdroj. Ostatně jed-
nou možná odpadní voda bude vodním zdrojem.
(Autor V. Stránský)

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou 
raritou. Podělte se o ni s námi. Otištěné fotky oceníme celoročním před-
platným zdarma nebo honorářem 500 korun.
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Problematika malých 
zdrojů pitné vody
František Kožíšek

Klíčová slova
zásobování pitnou vodou – malé zdroje – bezpečnost – nápravná 
opatření 

Souhrn
Článek je věnován problematice bezpečnosti vody v malých 

zdrojích pitné vody. Podává definici malých zdrojů a informaci 
o jejich počtu a kvalitě vody v České republice. Dále popisuje pří-
činy současného rizikového stavu a diskutuje provedená a hlavně 
v budoucnu potřebná opatření ke zlepšení situace. Zmiňuje i mezi-
národní aktivity v této oblasti.

u

Diskutuje-li se v posledních letech o tom, jaká jsou prioritní témata 
v oblasti zásobování pitnou vodou z pohledu hygieny, pak se pra-
videlně na předních místech objevuje problematika malých zdrojů 
pitné vody. Řada zemí vytvořila pro tyto zdroje v posledních letech 
speciální regulační či podpůrné programy, aktuálně věnuje této oblasti 
zvláštní pozornost i Světová zdravotnická organizace a Evropská 
komise. Proč? Protože je dostupných stále více informací o tom, že 
tyto zdroje jsou mnohem zranitelnější a pro spotřebitele rizikovější 
než velké vodovody. A také proto, že celkový počet obyvatel z malých 
zdrojů zásobovaných není vůbec zanedbatelný.

Co jsou malé zdroje zásobování pitnou vodou?
Pod malé zdroje zahrnujeme nejen individuální zásobování domác-

ností z vlastních studní, ale i veřejné studny a tzv. komerční studny 
(tj. studny sice obvykle soukromé, ale dodávající vodu veřejnosti 
v penzionech, kempech, hostincích apod.) a samozřejmě také malé 
vodovody. Kde je hranice mezi malým a velkým vodovodem? Na to 
není úplně snadné odpovědět, protože různé země a různé instituce 
používají k tomuto dělení různá kritéria – např. podle počtu zásobova-
ných obyvatel, objemu vyrobené vody, počtu přípojek nebo existence 
a složitosti technologie úpravy vody. V rámci EU je asi dnes nejvíce 
používané jednoduché dělení vycházející ze směrnice Rady 98/83/ES 
o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, podle kterého se za malé 
zdroje (veřejného zásobování) považují vodovody zásobující do 5 000 
obyvatel, ale více než 50 obyvatel (směrnice umožňuje členským 
zemím zásobování do 50 osob z působnosti směrnice vyloučit). Podle 
údajů nedávno zveřejněných Evropskou komisí je v současné době 
v EU z malých vodovodů, zásobujících mezi 50 a 5 000 osobami, 
zásobeno celkem asi 65 milionů obyvatel, přičemž počtem představují 
85 % všech vodovodů [1]. Další miliony jsou zásobovány ze zdrojů 
ještě menších.

Ani jedno z výše uvedených kritérií se však nedotýká vlastních 
důvodů, které obvykle činí malé zdroje zranitelnější a problematičtější 
a o kterých bude blíže pojednáno níže. Proto vznikl nedávno návrh, 
že by se příslušnost konkrétního vodovodu k „malým zdrojům“ měla 
primárně odvíjet ne od počtu osob, ale od přítomnosti známých 
rizikových faktorů [2]. Existují totiž i vodovody zásobující více než 
5 000 obyvatel, které jsou podobně rizikové jako nejmenší zdroje, 
ale na druhou stranu tu jsou i daleko menší vodovody, které žádné 
problémy nemají – třeba jen proto, že je provozuje velká a zkušená 
vodárenská společnost.

Kolik máme u nás malých zdrojů?
V roce 2010 bylo v České republice evidováno 4 039 veřejných 

vodovodů (či přesněji zásobovaných oblastí – jeden vodovod může 
představovat dvě i více zásobovaných oblastí, pokud je zásobován 
z několika zdrojů vody a kvalita vody v různých částech vodovodu 
je tím různá). Tyto oblasti zásobovaly celkem asi 9,756 milionů osob, 
což činí 92,62 % celkové populace ČR. Malých vodovodů, zásobují-
cích do 5 tisíc osob, bylo 3 754 a dohromady zásobovaly 1,956 mil 
obyvatel. Nejmenších oblastí zásobujících do 1 000 obyvatel bylo 
evidováno 3 222. Vedle toho bylo ve stejném roce v databázi minis-
terstva zdravotnictví IS PiVo evidováno 352 veřejných studní a 2 264 
komerčních studní [3].

Přes 7 % obyvatel ČR je trvale zásobováno z vlastních studní a další 
miliony přechodně o víkendech a dovolených ze studní na chatách 

a chalupách. Jaký je celkový počet těchto studní u nás, není veřejně 
známo. Poslední publikovaný odhad o počtu studní v ČR z roku 1989 
uváděl více než 750 tisíc soukromých studní [4].

Jaké máme důkazy, že malé zdroje jsou problém?
Systematická pozornost věnovaná v některých zemích v posled-

ních letech malým zdrojům přináší mnoho různých důkazů o jejich 
rizikovosti. Tyto důkazy se opírají o inspekční prohlídky malých 
zdrojů, o data o kvalitě pitné vody, o počty udělovaných výjimek 
z předepsané kvality vody a v neposlední řadě o počty epidemií 
způsobených konzumací vody z malých zdrojů. Zde uvádím pouze 
data relevantní pro ČR.

Porovnáme-li výsledky kvality vody – co do počtu nálezů překraču-
jících stanovené hygienické limity – v malých a velkých vodovodech, 
pozorujeme již řadu let jasnou závislost: u malých vodovodů dochází 
k nedodržení stanovené jakosti častěji. Názorně to ilustruje obrázek 1, 
poskytující údaje o překračování hygienických limitů ve vodovodech 
(oblastech) zásobujících různý počet obyvatel. Zatímco u největších 
oblastí nalézáme nedodržení limitů zdravotně závažných ukazatelů 
(s nejvyšší mezní hodnotou – NMH) jen u asi 0,02 % stanovení, 
u nejmenších oblastí je to asi 1 % vzorků. U ukazatelů s mezní hod-
notou (MH), které se vztahují především k ovlivnění organoleptických 
vlastností vody, ale do určité míry mají také zdravotní význam, je pak 
rozdíl ještě větší: u velkých oblastí byla v roce 2010 četnost nedo-
držení MH 0,5–0,8 %, u malých oblastí okolo 3 %.

U veřejných a komerčních studní je pak četnost nedodržení přede-
psané jakosti ještě vyšší: nedodržení NMH bylo v roce 2010 nalézáno 
v 1,46 %, nedodržení MH v 5,53 %. Poměrně četné byly nálezy nedo-
držení limitních hodnot všech mikrobiologických ukazatelů jakosti 
pitné vody, např. Clostridium perfringens (4,06 %), enterokoky (4,95 %) 
či Escherichia coli (4 %).

V databázích IS PiVo bylo v roce 2010 evidováno 301 zásobovaných 
oblastí, pro které platila výjimka schválená orgánem ochrany veřejného 
zdraví (mírnější hygienický limit než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb. 
byl nejčastěji určen pro ukazatel dusičnany, jednalo se o 149 oblastí 
zásobujících celkem 55 420 obyvatel). V 99 % procentech se tyto výjim-
ky týkají malých oblastí, většinou zásobujících méně než tisíc obyvatel. 
V 19 zásobovaných oblastech zásobujících celkem 3 118 obyvatel platil 
alespoň po část roku 2010 zákaz užívání vody jako vody pitné [3].

Analýza hlášených epidemií infekčních onemocnění z pitné vody 
v ČR za období let 1995 až 2005 vedla ke zjištění, že z 27 evidova-
ných epidemií byly studny příčinou 19 epidemií – v 10 případech šlo 
o komerční a v 9 případech o soukromou studnu [5].

Kvalita vody v soukromých studních v ČR není povinně sledována, 
a proto není k dispozici aktuální přehled, jak situace na národní či 
jen regionální úrovni vypadá. Poslední aspoň trochu reprezentativní 
pokus popsat tuto oblast pochází z 90. let, kdy byly shromážděny 
výsledky z více než tří tisíc soukromých studní a kdy se ukázalo, že 
voda asi v 70 % nevyhovovala některému ze zdravotně významných 
ukazatelů s NMH [6].

Obr. 1. Závislost jakosti pitné vody, vyjádřená jako procento pře-
kročení limitních hodnot, na velikosti zásobované oblasti. Česká 
republika, rok 2010
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Proč jsou malé zdroje problém?
Popsaný nepříliš lichotivý stav u malých zdrojů zásobování pitnou 

vodou je výsledkem kombinovaného působení řady příčin, jak his-
torických, tak současných. Následný výčet nemusí být úplný a není 
uspořádán podle priorit, protože ne všechny aspekty se u všech sys-
témů zásobování uplatňují. Nicméně se jedná o charakteristiky, které 
jsou obvykle pro malé zdroje typické, ačkoli mnohé z nich se mohou 
kriticky uplatnit také u větších vodovodů.
1) Nižší úroveň právní regulace, popř. její úplná absence. S tím sou-

visí nedostatečná ochrana těchto zdrojů vody – ochranná pásma 
se podle vodního zákona stanovují jen pro zdroje produkující více 
než 10 000 m3 za rok (a to vůbec nyní pomíjím i současnou spornou 
účinnost existujících ochranných pásem). Obecná ochrana vod se 
sice vztahuje na všechny vody, ale její vymahatelnost není v reál-
ném životě snadná a její efektivita např. pro studny nijak vysoká.

2) Nižší právní regulace se netýká jen ochrany zdrojů, ale i požadav-
ků na provoz těch malých zdrojů, které považujeme za veřejné 
zásobování. Vzhledem k menšímu počtu zásobovaných osob je 
povinná četnost rozborů vody nízká, v nejnižší kategorii se jedná 
o jediný krácený rozbor ročně a úplný rozbor jednou za dva roky. 
Pravděpodobnost detekce problematického stavu (není-li trvalý) je 
tedy rovněž nízká.

3) Jedním z klíčových nedostatků je, že neexistují žádné legislativní 
požadavky na „správnou výrobní praxi“, která by zahrnovala 
periodickou kontrolu stavu klíčových článků systému zásobování, 
jejich zhodnocení z hlediska rizik a provedení nápravných opatření. 
Hygieniky dnes podle zákona zajímá jen to, co vytéká z kohoutku, 
ale o to, co se děje s vodou předtím (i když to je pro výslednou kva-
litu vody klíčové), se ze zákona nezajímají. A vodoprávní úřady?

4) Malé zdroje mají obvykle jen velmi jednoduchou technologii úpra-
vy (někdy pouze dezinfekci), která často nekoresponduje s kvalitou 
surové vody a někdy ani není správně obsluhována. V některých 
případech je voda distribuována bez jakékoli úpravy, což je sice 
teoreticky přípustné, ale musí být splněna řada podmínek k zajištění 
bezpečnosti dodávané vody.

5) Nedostatek odborných znalostí na straně provozovatele. Pokud 
je systém zásobování provozován obcí nebo fyzickou osobou, tato 
obsluha nemá ani příslušné odborné vzdělání, ani řádné zaškolení. 
V některých případech, kdy voda nevyžaduje čerpání, ale je od 
zdroje ke spotřebiteli dopravována gravitačně, dokonce ani „provo-
zovatel“ neví, kde se zdroj přesně nachází, resp. jak se do jímacího 
objektu dostat.

6) Nedostatek odborného zázemí. Nastane-li v provozu nějaký problém, 
nemá osoba pověřená péčí o vodovod (studnu) systematickou mož-
nost, kam se obrátit o radu, zvláště o radu technického charakteru. 
Podobně stojí-li malý provozovatel před nutností větší investice, 
v podstatě nemá, kde by mohl nabídky firem nezávisle konzulto-
vat – nejen z hlediska finančního, ale i samotného navrhovaného 
technického řešení. Jako nezávislou odbornou platformu lze sice 
provozovatelům malých zdrojů doporučit Československou asociaci 
vodárenských expertů (ČSAVE), ale je otázkou, zda by byla schopna 
vykonávat konzultační funkci i při větším počtu požadavků.

7) Nedostatek politické pozornosti. Problematika malých zdrojů vody 
stojí zcela stranou pozornosti krajských i celostátních politiků, 
protože jí jednak nerozumějí, jednak na ní lze získat minimum 
„politických bodů“ a jednak jí neprotékají žádné velké veřejné 
peníze, na kterých by se šlo obohatit. 

8) S předchozím souvisí i poslední, ale zdaleka ne nejmenší problém 
a tím je nedostatek finančních zdrojů. I když výše investice do 
zlepšení stavu malého vodovodu bývá v porovnání s investicemi 
do velkých systémů zásobování minimální, náklady přepočtené na 
jednoho zásobovaného obyvatele vycházejí u malých systémů vyšší. 
Dotační programy na zlepšení stavu vodovodů byly v uplynulých 
letech nastaveny na velké miliardové projekty, nikoliv na drobné 
investice ve výši několika milionů, i když právě takové by v mnoha 
obcích pomohly vyřešit kritický stav.

Cesty k nápravě
Země, které např. mají celkem 16 (velkých) provozních vodáren-

ských společností a 99 % obyvatel napojených na veřejný vodovod 
(příklad Nizozemí), nemají s malými zdroji prakticky žádný problém. 
Takových je však menšina. V zemích jako je ČR, s tisíci neprofesio-
nálně provozovaných malých vodovodů, je situace složitá a zlepšení 
nebude lehké ani rychlé. Bude to vyžadovat systematický přístup záro-
veň ve většině výše naznačených problémových oblastí, který bude 
kombinací osvěty, zákonných opatření, systémů finanční a technické 

podpory atd. V prvé řadě však musí dojít ke zvýšení zájmu o řešení 
této problematiky, a to jak ze strany samotných provozovatelů, tak ze 
strany politické reprezentace, především na krajské úrovni.

Ministerstvo zdravotnictví již před více než 5 lety provedlo novelu 
zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou zahrnulo mezi činnosti 
epidemiologicky závažné také provozování úpraven vod a vodovodů. 
Z toho vyplývají provozovatelům určité povinnosti, konkrétně to 
znamená, že „fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech 
v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku 
s vodou“ musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně 
veřejného zdraví. Okruh těchto znalostí je definován ve vyhlášce 
č. 490/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb. Jako učební text 
k tomu zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) publikaci [7] a ve 
spolupráci se SOVAKem uspořádal řadu školení. I když tato iniciativa 
byla mířena především na provozovatele malých vodovodů, z jejich 
řad byl zájem o proškolení dosud nízký. Zmíněná publikace zahrnuje 
úvod do hygienické problematiky zásobování pitnou vodou, co zde 
však stále chybí, je moderní technická příručka správné provozní 
praxe malých zdrojů, podobně jakou vydali např. nedávno ve Finsku 
[8]. Zatím jsou u nás k dispozici jen dílčí technická doporučení, např. 
pro provoz vodojemů [9].

Za hlavní technický nástroj zvýšení bezpečnosti dodávané vody se 
dnes již téměř deset let považuje aplikace přístupu založeného na hod-
nocení a řízení rizik, který se v terminologii Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) nazývá „plány bezpečného zásobování vodou“ (Water 
safety plans) [10]. WHO nyní připravuje adaptaci této metodiky pro 
malé zdroje, což již dříve udělali ve Švýcarsku [11] a Rakousku [12].

Evropská komise sice prozatím odsunula revizi směrnice o pitné 
vodě, do které chtěla zpracování plánů bezpečného zásobování vodou 
povinně zahrnout, zároveň však zadala zpracování příručky speciálně 
určené pro malé zdroje (Best practice guidance document for risk-
assessment of small drinking water supplies), kterou chce vydat na 
podzim 2011. I když někteří provozovatelé zavedli metodiku plánů 
dobrovolně a některé země (Nizozemí, Anglie) ji nedávno zákonem 
uložily provozovatelům velkých vodovodů zavést povinně, většina 
evropských zemí dosud vyčkává na novelu směrnice o pitné vodě.

Řešením problematiky malých vodních zdrojů se od loňského roku 
zabývá i Protokol o vodě a zdraví, mezinárodní dohoda, jejíž je ČR 
členem.

Specifikum individuálního zásobování
U nás zakořeněnou představou je, že soukromé zásobování pitnou 

vodou z domovních studní nemůže být nijak zákonem regulováno, že 
je zde možné – ze strany státu – působit nejvýše osvětově. O to se sice 
např. SZÚ snaží [13, 14, 15], ale nevíme, jak je tato osvěta v národním 
měřítku účinná. Nedělejme si však o tom přehnané iluze.

Přitom existují země na západ od ČR, kde majitelé domovních 
studní sloužících pro zásobování pitnou vodou povinnost kontroly 
kvality vody a oznamování jejích výsledků dozorovým orgánům mají 
uloženou zákonem. Příkladem je např. Německo (viz novela Nařízení 
o pitné vodě, která byla vydána v květnu 2011 [16]) nebo Skotsko, 
které jako první v Evropě zavedlo podobný požadavek na soukromé 
systémy zásobování pitnou vodou, obsahující i rizikovou analýzu, již 
v roce 2006 [2] a dokonce bylo schopno i vyčíslit, jaký finanční přínos 
(zahrnující úsporu na zdravotních výdajích a ekonomický přínos 
nezameškané pracovní doby) toto opatření ke zvýšení bezpečnosti 
vody znamená.

Závěr
V době, kdy vzniká tento článek, vrcholí v severním Německu 

velká epidemie způsobená enterohemoragickou formou bakterie 
Escherichia coli. Nelze pochybovat, že až bude zjištěn zdroj nákazy 
a cesta přenosu, bude to mít následný legislativní dopad do příslušné 
oblasti (výroby a distribuce potravin?), aby se něco podobného již 
nemohlo opakovat.

Podobně jako tomu bylo po roce 2000 v Kanadě, kde jedna jediná 
epidemie z pitné vody vedla k razantnímu zpřísnění legislativy záso-
bování pitnou vodou. K čemu tam tehdy došlo? V malém městečku 
Walkerton o asi 5 tisících obyvatelích tehdy z pitné vody onemocnělo 
na 2 300 osob, 63 bylo hospitalizováno, 7 zemřelo a několik desítek jich 
má dodnes trvalé následky. Příčinou byl řetězec nedbalostí a lidského 
selhání ze strany provozovatele vodovodu. Mimochodem, i tam byla 
příčinou infekčního průjmu enterohemoragická E. coli a je to jediné 
místo na světě, kde mají oběti onemocnění z pitné vody svůj pomník.

Doufejme, že podobně drastický podnět ke změně legislativy a zvý-
šení bezpečnosti pitné vody z malých zdrojů nebude u nás potřeba.
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Problems with small water supplies (Kožíšek, F.)
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The paper deals with problems with drinking water safety in 
small-scale water supplies. It defines small-scale water supply and 
provides information on number of these supplies in the Czech 
Republic and its water quality. It also describes challenges which are 
typical for small supplies and cause current risk situation. Remedial 
measures already applied and needed in future are discussed and 
relevant  international networking and activities are mentioned.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Soutěž „Společné zařízení roku“

Již pátým rokem vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, Ústřední 
pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pozem-
kových úprav soutěž Společné zařízení roku. Hlavním cílem této 
soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem 
a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových 
úpravách. V soutěži se vyhlašuje hned několik titulů. Hlavní titul je 
vyhlašován v návaznosti na odborné hodnocení, avšak letos již po 
druhé bude vyhlášen titul cena veřejnosti!

V termínu 1. 6. –  31. 7. 2011 se můžete zúčastnit veřejného hlaso-
vání v soutěži společné zařízení roku i VY.

Jeden vylosovaný hlasující obdrží poukaz na nákup biopotravin 
v hodnotě 3000 Kč!

Více informací o soutěži naleznete na www.spolecnezarizeni.
eagri.cz 

CO JSOU SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ?
S ohledem na revitalizaci krajiny představuje významnou součást 

pozemkových úprav tzv. plán společných zařízení. 
Mezi společná zařízení patří zejména

• opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní 
cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,

• protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní 
meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, 
zatravnění, zalesnění a podobně,

• vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povr-
chových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, 
úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně,

• opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologic-
ké stability krajiny jako místní územní systémy ekologické stability, 
doplnění, popřípadě odstranění zeleně a s tím související terénní 
úpravy a podobně.

-MZe-

Cesty a územní systém ekologické stability v k. ú. Skřípov. Cena 
ministra zemědělství 2010. 1. místo v kategorii opatření k ochraně 
a tvorbě životního prostředí v roce 2010. Pozemkový úřad Prostějov

Polní cesta spojující obce Jahodov a Dlouhá Ves. 2. místo v kategorii 
zpřístupnění pozemků v roce 2010. Pozemkový úřad Rychnov nad 
Kněžnou 
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Sedimenty ve světle 
rámcové směrnice o vodě
Dana Komínková

Klíčová slova
sediment – monitoring – WFD – ekologický stav

Souhrn
Sedimenty jsou esenciální nedílnou a dynamickou součástí vod-

ních útvarů a jejich povodí. Poskytují životní prostředí pro bentické 
organismy, ale jsou i potenciálním úložištěm kontaminantů, které 
vstupují do vodního prostředí. Pokud obsah znečišťujících látek 
v sedimentu překročí určitou hranici, dochází ke snížení biologické 
diverzity. Snížení biologické diverzity je nepřijatelný důsledek zne-
čištění vodního prostředí. Rámcová směrnice o vodě (2000/60/EC; 
WFD) [30] má za cíl omezit poškozování vodních útvarů a předchá-
zet mu. Hlavním cílem WFD je dosáhnout dobrého ekologického 
stavu všech vodních útvarů v Evropském společenství do roku 2015. 
I když se WFD přímo nezabývá sedimenty, je z ní zcela zřejmé, že 
existuje těsné spojení mezi jejich kvalitou a dosažením vytyčených 
environmentálních cílů. 

Článek se zabývá problematikou monitoringu kvality sedimentu 
z pohledu rámcové směrnice a souvisejících předpisů a metodických 
doporučení.

u

Úvod
Sedimenty jsou nedílnou součástí vodních ekosystémů a podílejí 

se na udržení jejich základních ekologických funkcí. V posledních 
desetiletích se o sedimentech hovořilo zejména v souvislosti s jejich 
schopností akumulovat znečišťující látky vstupující do vodního pro-
středí. Často jsou označovány jako časované ekologické bomby. 

S novým komplexním přístupem k vodním ekosystémům se začíná 
měnit i jejich vnímání. Již nejsou chápány jako odpad, který je třeba 
z vodních těles odstranit, ale začíná se prosazovat jejich ekologický 
význam jako diverzifikovaných habitatů pro bentické organismy. 
Implementace WFD s sebou mimo jiné přináší i požadavek na inte-
grovaný management „systému půda-sediment-voda“ v rámci oblastí 
povodí. WFD si bere za cíl stanovit rámec ochrany všech vodních 
útvarů s využitím nového integrovaného přístupu vedoucího k trvale 
udržitelnému využívání vodních zdrojů [30]. 

WFD se samostatně nezabývá sedimenty, ale chápe je jako přiro-
zenou a esenciální část vodních ekosystémů a nakládání s nimi je 
třeba zahrnout do legislativy. Protože základní jednotkou hodnocení 
dle WFD je povodí, je zřejmé, že management sedimentů (např. čištění 
koryt od sedimentu) by se měl přesunout z lokální úrovně na úroveň 
oblasti povodí.

WFD obsahuje část, která volá po hodnocení kvality sedimentů. 
Článek 16(7) směrnice uvádí: „Komise předloží návrhy standardů 
jakosti použitelných pro koncentrace prioritních látek v povrchových 
vodách, sedimentech nebo biotě“ [30]. Pokud budou identifikovány 
standardy environmentální kvality pro sedimenty, bude nutné, aby 
monitoring sledoval dodržování a splnění těchto environmentálních 
kritérií. Z WFD je také zřejmé, že monitoring kvality sedimentu musí 
být nedílnou součástí hodnocení vlivu na ekologický stav vodních 
útvarů, dlouhodobých trendů vývoje znečištění a potvrzení, že v dlou-
hodobém časovém horizontu nedochází k zhoršování ekologického 
stavu vodního útvaru (Příloha V), což zahrnuje také sledování chování 
prioritních polutantů a jejich osud ve vodním prostředí.

Důležitost sedimentů pro WFD
Úloha sedimentů

Většina sedimentů vzniká jako důsledek eroze nerostů a půd v horní 
části povodí a eroze břehů a organického materiálu a jejich transportu 
do nižších částí řek. Proto není jejich přítomnost omezena jen na 
určitou část povodí, ale tak, jak se mění průtokové podmínky, dochází 
k jejich transportu až do míst jejich konečného uložiště, kterým jsou 
většinou delty velkých řek. Přestože v podmínkách České republiky se 
může zdát, že problém kontaminovaných sedimentů je s vodou odne-
sen do sousedních států, při novém pojetí hospodaření a řízení povodí 
je nutné si uvědomit, že sedimentům je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost i u nás a v blízké budoucnosti je nutné přijmout vhodné 

legislativní nástroje, které se budou sedimenty zabývat. V současné 
době je v ČR věnována pozornost sledování kvality sedimentů zejmé-
na v rámci činností a projektů vedených ČHMÚ [1, 19] a VÚV T.G.M. 
[22]. Sedimenty jsou monitorovány i správci povodí a v neposlední 
řadě se jimi zabývají mezinárodní projekty sledující kvalitu řeky Labe 
(ELBE 2000, Labe IV) [17, 27].

Sedimenty mají značnou ekologickou hodnotu, protože tvoří 
diverzifikované habitaty, které podporují různé druhy vodních orga-
nismů (např. jemný nezpevněný sediment je vhodným prostředím 
pro měkkýše, blešivce a řadu dalších). Jsou také důležitým zdrojem 
potravy pro tyto druhy a nepřímo i pro druhy stojící na vyšším stup-
ni potravního řetězce. Mikrobiální procesy probíhající v sedimentu 
způsobují regeneraci živin a zajišťují koloběh živin v celém vodním 
ekosystému. Dynamika sedimentu (eroze a sedimentace) vytváří 
podmínky zajišťující vysokou biodiverzitu vodního ekosystému nejen 
v podélném profilu toku, ale také zajišťující dynamickou rovnováhu 
systému při menší variabilitě průtoků změnou sedimentačních pod-
mínek. Zdravé řeky potřebují sediment jako zdroj života [4].

Sediment je také důležitým socioekonomickým zdrojem. Po staletí 
ho lidé využívali nejen jako hnojivo v zemědělství, ale také jako sta-
vební materiál [29].

Množství sedimentu je již po staletí ovlivňováno zejména odtěžová-
ním. Odtěžování je stále nedílnou a potřebnou součástí hospodaření 
se sedimenty. Udržuje průchodnost vodních toků a zajišťuje dosta-
tečnou kapacitu vodních toků pro případ povodní, takže je nedílnou 
součástí protipovodňových opatření. Mimo jiné také zajišťuje dostateč-
né množství vody pro zásobování pitnou vodou, zavlažování a lodní 
dopravu. Přirozené hydrodynamické podmínky vodních toků však 
jsou přímo narušeny stavbou přehrad, jezů a dalších vodohospodář-
ských děl a nepřímo změnou využití krajiny se změnou vegetačního 
krytu (odlesnění, urbanizace). Tyto změny se projevují v nechtěné 
akumulaci sedimentů na určitých místech a následně v nutnosti jejich 
odstranění, která představuje značné ekonomické náklady [32].

Znečištění sedimentů
Mnoho nebezpečných látek má díky svým vlastnostem schopnost 

vázat se do sedimentů. Emise antropogenních látek do vodního pro-
středí způsobují od počátku průmyslové revoluce snižování kvality 
sedimentů. Tento trend zhoršující se kvality přinesl v druhé polovině 
20. století nový přístup k sedimentům. Začala být sledována jejich 
kvalita a se sedimenty z vodních toků se začalo nakládat jako s odpa-
dy, jejich využití začalo být řízeno legislativními nástroji. 

WFD přináší nový pohled na sedimenty, které již nemají být 
chápány jako odpad, ale jako nedílná součást vodních ekosystémů, 
která ovlivňuje funkci vodního toku. Jejich problematika nemůže být 
chápána izolovaně, ale je nutné ji začlenit do holistického pohledu 
na oblast povodí. Transport kontaminovaného sedimentu je proto 
problémem, který je třeba řešit na úrovni celé oblasti povodí, nikoliv 
jen lokálně, jako je tomu u kontaminované půdy [29].

Sedimenty jako dlouhodobé uložiště škodlivých látek mohou v mís-
tech s dlouhodobou sedimentací nejen poskytnout informace o histo-
rickém znečištění, ale mohou být i sekundárním zdrojem znečištění 
zejména v místech, kde dochází k jejich erozi během povodní nebo 
k zvýšení eroze koryta v důsledku urbanizace [28]. Velké množství 
relativně malých vstupů znečišťujících látek, které splňují emisní 
limity, se postupně kumuluje do množství, které vysoce přesahuje 
přijatelné koncentrace.

Monitoring sedimentů dle WFD
Cíle monitoringu

Důvodem pro sledování obsahu prioritních látek v sedimentech dle 
WFD je jednak nutnost monitoringu trendu redukce znečištění prio-
ritními látkami (případně následné vyřazení ze seznamu prioritních 
látek), jednak prokázání „nezhoršování“ kvality sedimentů. 

Dle požadavků WFD [30] je možné identifikovat čtyři typy moni-
toringu sedimentu:
a) Hodnocení rizika (Risk assessment)
b) Monitoring trendu
c) Monitoring prostorové distribuce
d) Monitoring splnění požadavků

Přičemž v řadě případů b-c mohou být součástí hodnocení rizika.
Hodnocení rizika

Přítomnost kontaminovaných sedimentů může být jedním z důvodů 
nesplnění požadavků WFD na dosažení dobrého ekologického stavu 
vodních útvarů. Jedním ze široce akceptovaných způsobů získání 
informací o možné příčině nedosažení dobrého ekologického stavu je 
tzv. triáda kvality sedimentu (sediment quality triad) [5, 6]. Jedná se 
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o současné sledování a vyhodnocení chemie sedimentu, toxicity sedi-
mentu (laboratorní testy) a stavu bentického společenstva v hodnocené 
lokalitě [3, 4, 5, 32]. Některé práce [18] v posledních letech ukázaly, že 
ne vždy obsah škodlivých látek v sedimentu, který překročí přijatelné 
koncentrace, způsobuje toxický účinek, ať už v testech toxicity, nebo 
přímo v terénu na společenstvo bentických organismů. Neprojevení 
se toxického účinku bývá dáno do spojitosti s poklesem biologické 
dostupnosti škodlivin v důsledku reakcí s dalšími látkami přítomný-
mi v sedimentu [4]. Některé práce však popisují i opačný jev – tzn. že 
sedimenty, které splňují požadavky kladené standardy environmentální 
kvality, vyvolávají negativní účinek u bentického společenstva v terénu 
nebo v laboratorních testech toxicity. Většinou je příčinou synergický 
efekt přítomných škodlivin, nebo se může projevit i účinek neidentifi-
kované škodliviny. Z těchto prací jasně vyplývá, že je nezbytně nutné 
lépe porozumět vztahu mezi zatížením sedimentů a jejich akutním 
nebezpečím pro funkci vodního ekosystému jako předpokladu pro 
přijetí efektivních opatření vedoucích k dosažení dobrého ekologického 
stavu vodních útvarů [20]. Mezi možné nástroje, které mohou přispět 
k tomuto porozumění, patří stanovení ukazatelů jako je AVS/SEM (acid 
volatile sulfides/simultaneously extracted metals), zrnitostní složení, 
obsah organické hmoty, stanovení toxicity, využití biomimetických 
technik a vytvoření modelu ekosystému [2].
Monitoring trendu

Monitoring trendu poskytuje informace o krátkodobých i dlouho-
dobých změnách v delším časovém období, např. pokles nebo nárůst 
znečištění v průběhu času. V současné době jsou vyvíjeny metody sta-
tistického vyhodnocení, které mají přispět k správnému vyhodnocení 
pozorovaných trendů. AMPS navrhla seznam prioritních polutantů, 
které mají být sledovány v sedimentu a v biotě.
Monitoring prostorové distribuce

Prostorový monitoring poskytuje informace o rozložení znečištění 
v určité oblasti. Tento typ monitoringu se provádí za účelem zjistit 
horizontální distribuci znečištění v povodí, s možností identifikovat 
zdroj znečištění. Tento typ monitoringu poskytuje informace také 
pro správné nakládání se sedimenty. Historické znečištění v tzv. hot 
spot je většinou patrné v různých hloubkách a překrytí historického 
znečištění je značně závislé na rychlosti sedimentace. Následně je 
proto pro prostorový monitoring velice důležité, jaká hloubka odběru 
sedimentu se zvolí, tak aby byly získány výsledky vypovídající o sou-
časném znečištění a nikoliv o historickém zatížení [32].
Monitoring splnění požadavků

V současné době jsou dle WFD identifikovány normy environmen-
tální kvality (NEK) pro prioritní polutanty vyskytující se ve vodě. 
NEK znamená koncentrace konkrétní škodliviny, případně skupiny 
látek, ve vodě, sedimentu a biotě, které nesmějí být překročeny, aby 
nedošlo k ohrožení lidského zdraví a životního prostředí [30]. V pří-
padě, kdy dojde k překročení NEK pro vodu, nemusí to vždy být 
důsledek aktuálního znečišťování z určitého zdroje, ale může to být 
způsobeno uvolněním škodlivin ze sedimentu, jde o tzv. sekundární 
znečištění, které jasně ukazuje na těsné propojení vodní a pevné fáze 
akvatického ekosystému. V současné době však není ještě monitoring 
splnění požadavků pro sedimenty jasně vymezen, zejména v důsled-
ku neustále chybějících NEK pro sedimenty v celoevropském rámci. 
Přestože na území členských států EU bylo provedeno velké množství 
studií zabývajících se sledováním kvality sedimentu. Brils [4] uvádí, 
že v databázi projektu Commps je zahrnuto přes 68 000 individuál-
ních výsledků monitoringu z 10 členských států a stanoveno bylo 
přes 221 různých chemických sloučenin. Na základě této databáze 
byly vybrány některé sloučeniny, které se akumulují v sedimentech, 
a zařazeny na seznam prioritních polutantů. 

Sediment a normy environmentální kvality
Přestože o významu sedimentů pro vodní prostředí dnes již není 

pochyb, teprve v roce 2010 byla přijata metodika ustanovující pravi-
dla chemického monitoringu sedimentů a bioty [15], ale i přes tento 
pokrok ucelený systém NEK pro sedimenty stále chybí. Brils [4] uvádí, 
že v současné době není dle názoru expertů možné stanovit systém 
NEK pro sedimenty, protože chybí informace o ekotoxikologickém 
působení na bentické organismy (organismy žijící v sedimentu) 
a kvantifikace nejistot, které jsou spojeny s expozicí jako součástí 
hodnocení rizik sedimentů. V současné situaci proto Evropská 
komise nechává na uvážení jednotlivých členských států, aby roz-
hodly o sedimentech, u kterých je třeba zavést nápravná opatření na 
základě ekologického monitoringu v souladu s WFD. Stav bentického 
společenstva je jedním z kvalitativních ukazatelů určujících „dobrý 
ekologický stav“ dle WFD. Pokud je kvalita sedimentu nedostačující 

pro dosažení dobrého ekologického stavu, musí členské státy při-
stoupit k opatřením v souladu s články 4 a 11 WFD. Tato opatření je 
třeba přijmout i v případech přeshraničního znečištění způsobeného 
sedimenty a je nutno je koordinovat v rámci mezinárodních plánů 
povodí tak, jak to vyžaduje článek 13 WFD. I přes toto dočasné řešení 
Komise i nadále pokračuje v získávání dostatečných podkladů pro 
stanovení NEK pro sedimenty.

V roce 2008 byla přijata Směrnice o standardech environmentální 
kvality [31], která identifikovala NEK pro 33 prioritních látek plus 8 
dalších ve vodě. Pouze u tří sloučenin (hexachlorbenzen, hexachlor-
butadien a rtuť) byly stanoveny NEK pro biotu. Důvodem pro prioritní 
identifikaci NEK pro biotu u těchto prioritních polutantů byla skuteč-
nost, že standardy NEK pouze pro povrchovou vodu nemohou zajistit 
ochranu před nepřímým efektem a sekundárními otravami, způsobe-
nými těmito polutanty. Dle této směrnice členské státy mohou stanovit 
NEK pro sedimenty a biotu (pro všech 33 prioritních polutantů +8 
dalších polutantů) a mohou jimi nahradit standardy NEK pro vodu. 
Tyto NEK musí být stanoveny na základě transparentní procedury 
a musí o nich být vyrozuměna nejen Komise, ale i ostatní členské státy. 
Tyto NEK musí zajistit minimálně stejný stupeň ochrany jako NEK pro 
vodu. EC [15] uvádí, že monitoring sedimentu (a/nebo bioty) může být 
použit k zjištění stavu znečištění i jako zdroj referenčních hodnot pro 
místní a regionální monitoring. Analýza sedimentu může být cenově 
výhodnější než analýza vzorků vody, a to zejména ve fázi screeningu 
povodí pro přítomnost kontaminantů, při porovnání zatížení různých 
oblastí a při identifikaci zdroje znečištění. Způsob stanovení NEK je 
dán nově připravovaným dokumentem EU [16].

Výběr vhodné matrice pro monitoring  
kvality vodního ekosystému 

WFD [30, 31] stanovují frekvenci monitoringu prioritních polu-
tantů. Zatímco u vody je vyžadována frekvence jednou za měsíc 
(v případě polutantů specifických pro povodí stačí jedenkrát za 3 
měsíce), pro sediment a biotu je požadována frekvence jedenkrát za 
rok, pokud technické znalosti a názor expertů nestanoví jiný interval. 
Tento zásadní rozdíl ve frekvenci odběru vzorků různých matric 
určuje i finanční náročnost monitoringu.

Hlavním cílem WFD je dosáhnout dobrého chemického stavu 
vodních útvarů a členské státy si mohou vybrat matrici, dle které stav 
budou posuzovat. Při tomto výběru je však třeba zohlednit i některé 
další podmínky prostředí. Sediment je například doporučenou matricí 
pro hodnocení chemického stavu pro některé kovy a hydrofobní slou-
čeniny. Doporučenou matricí je však pouze pro mořské a stojaté vody. 
V dynamických letických systémech však sediment nepředstavuje 
vhodnou matrici pro svou vysokou variabilitu, v některých místech 
může být resuspendován anebo zcela chybět. V takových případech 
je nutné pro stanovení obsahu polutantů použít plaveniny (suspen-
ded solids). V případě dolního toku velkých řek je možné použít 
čerstvě uložený sediment, pro jehož odběr se použijí sedimentační 
pasti; v takovém případě je však nutné provést verifikaci s obsahem 
polutantu v plaveninách.

Pro monitoring trendů je sediment, případně plaveniny a biota, 
tou nejvhodnější matricí pro řadu polutantů, protože integrují časový 
a prostorový faktor znečištění konkrétního vodního útvaru. Změny 
polutantů v těchto matricích nejsou tak rychlé jako ve vodním sloupci, 
a proto je možné provést dlouhodobé porovnání.

Výběr sloučenin monitorovaných v sedimentu
Primárním faktorem, určujícím v jaké matrici budou prioritní látky 

sledovány, jsou jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Řada priorit-
ních polutantů se vyznačuje nízkou rozpustností ve vodě, vysokým 
distribučním koeficientem oktanol-voda (Kow) a vysokou schopností 
bioakumulace a biokoncentrace. 

V případě organických látek platí, že čím víc je látka hydrofobní, 
tím více se bude vázat do sedimentu. EC [15] uvádí jako nejjednodušší 
pravidlo pro určení vhodné matrice pro sledování organických látek 
hodnotu Kow. Látky s Kow>5 mají být monitorovány zejména v sedi-
mentu nebo v plaveninách, zatímco látky s Kow < 3 mají být moni-
torovány ve vodné fázi. Pro látky jejichž Kow se pohybuje v intervalu 
od 3 do 5, je sledování jejich obsahu v sedimentu nebo plaveninách 
dobrovolné a závisí na stupni znečištění. V případě organických 
látek, u kterých je úroveň znečištění nízká nebo neznámá, by měl 
sediment sloužit jako doplňující matrice, která poskytuje informace 
o možné akumulaci.

Tabulka 1 uvádí seznam prioritních polutantů s doporučenými 
matricemi tak, jak je uvádí EC [15]. Přičemž preferovaná matrice je ta, 
v které by měl monitoring probíhat. Dobrovolná matrice je ta, u které 
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může být prováděn monitoring jako doplněk 
k preferované matrici a její výběr závisí mimo 
jiné i na stupni znečištění dané matrice. 
Nedoporučená matrice je taková, u které se 
nedoporučuje provádět monitoring, jestliže 
není důkaz o možnosti akumulace látky v této 
matrici. V případě kovů není možné stanovit 
obecně vhodnou matrici, protože chování 
jejich sloučenin je vysoce variabilní, výjimkou 
jsou pouze organokovové sloučeniny (např. 
metylrtuť). 

Strategie monitoringu sedimentu
EC [14] uvádí obecná kritéria strategie 

monitoringu sedimentů a rozlišuje dva možné 
přístupy, první tzv. pravděpodobnostní, který 
náhodně volí odběrové body v rámci moni-
torovaného místa, a druhý cílený, kdy výběr 
odběrových bodů je založen na analýze tlaků 
a informací o bodových zdrojích. Zatímco 
pravděpodobnostní strategie je vhodnější pro 
charakteristiku plošných zdrojů znečištění, 
cílená strategie je vhodná pro implementaci 
WFD v oblasti průzkumného, provozního 
a situačního monitoringu. Při použití cílené 
strategie odběrů jsou odběrové body vybrány 
na základě dřívějších znalostí např. o hloub-
ce, topografii dna, typu sedimentu, zatížení 
a dostupnosti.
Místa odběru

Obecná kritéria pro výběr monitorovacích 
míst pro monitorovací programy dle WFD jsou 
uvedena v [13, 14]. Sedimenty sice vykazují 
nižší časovou proměnlivost než voda, ale jsou 
mnohem heterogennější. Homogenita odběro-
vého místa může být známa z dřívějších studií 
nebo může být zjištěna v rámci pilotní fáze, 
kdy je určen jeden nebo více transektů a na 
každém je následně vybráno pět odběrových 
bodů. Z každého bodu je odebráno minimálně 
pět nezávislých vzorků povrchového sedimentu. 
Každý vzorek je následně homogenizován a síto-
ván. Homogenita sedimentu může být testována 
mezi odběrovými body v rámci transektů a mezi 
jednotlivými vzorky v rámci jednoho odběro-
vého bodu, pro testování se používá ANOVA/
F-test. Pokud je odchylka mezi jednotlivými 
vzorky v rámci odběrového bodu stejného řádu 
nebo dokonce větší než mezi odběrovými body 
v transektu, potom je třeba celý transekt brát 
jako jedno odběrové místo.

Jako preferovaná odběrová místa jsou sta-
noveny oblasti s měkkým sedimentem obsa-
hujícím vysoký podíl jemné frakce (< 63 µm, 
obsahující jemný písek a jíl), zatímco místa, kde se nacházejí velké 
kameny, oblázky, kompaktní sediment nebo hrubý písek se nedopo-
ručují. Doporučuje se, aby sediment obsahoval minimálně 5 % jemné 
frakce (< 63 µm). V případě vodních toků, kde může sediment chy-
bět, je možné pro získání jemné frakce využít plaveniny nebo čerstvě 
uložený sediment [13, 14].

Pro sledování dlouhodobých trendů je nutné využívat stejná odbě-
rová místa, tzn. že tato místa musí být nejen jasně určena geograficky, 
ale i časově.

Pro zajištění kvality výsledků monitoringu je nutné odebírat 
z každého odběrového místa několik replik, doporučuje se 3 až 5 
opakování z každého místa [13, 14].

Zabezpečení a řízení jakosti (QA/QC analýza) musí zahrnovat i fázi 
odběru vzorků, proto je třeba, aby vzorkovací metoda používaná při 
rutinním monitoringu byla ověřena a byla prováděna kontrola kvality 
vzorkování [15].
Frekvence odběru vzorků sedimentu

Je dána [31], pro účely zjištění splnění NEK je minimální frekvence 
odběru jednou za rok, pro sledování trendů stačí jednou za tři roky, 
pokud technické znalosti a expertní posudek nestanoví jiný interval 
odběru. Vzorky sedimentu mají být odebírány tak, aby postihly oče-
kávané změny v sedimentu, způsobené hydrologickými podmínkami 

a sedimentační rychlostí v daném prostředí. Obecně platí, že čím 
větší jsou očekávané nebo pozorované změny v sedimentu, tím vyšší 
je frekvence odběru vzorků sedimentu. Doporučuje se, aby odběr 
probíhal za nízkých průtoků a vždy ve stejném ročním období. Při 
plánování odběrů je třeba brát v úvahu rozdíly způsobené změnou 
fyzikálních podmínek (nízké versus vysoké průtoky), které vedou ke 
změně celkového sedimentu (podíl zrnitostních frakcí) a následně ke 
změnám obsahu škodlivých látek v celkovém sedimentu, a procesů, 
které vykazují určitý sezónní charakter, jako je např. aplikace herbici-
dů, které vedou ke změně zatížení sedimentu. Zatímco první případ 
je možné vyřešit použitím normalizačních metod, v druhém případě 
je nutné zvýšit frekvenci odběru vzorků.

Ke snížení frekvence odběrů může být přistoupeno v případě, že 
byly monitorovány hodnoty, které jsou hluboce pod cílovými hodnota-
mi, nebo nejsou pozorovány nebo očekávány žádné změny trendu.

Vzorkování suspendovaných látek pro analýzu trendů by mělo být 
prováděno minimálně čtyřikrát za rok, ideálně jednou měsíčně. Roční 
medián je pak použit pro hodnocení trendu, protože je méně citlivý 
k odlehlým hodnotám, které mohly být získány za mimořádných 
vodních stavů [31].
Hloubka odběru

Monitoring kvality sedimentu je většinou zaměřen na svrchní vrst-
vu sedimentu, protože ta vypovídá o aktuálně uloženém materiálu 

Prioritní látka BCF Log Kow Voda Sediment/ 
suspendované 

látky

Biota

Alachlor 50 3,0 P D N

Antracen 162–1440 4,5 D D D

Atrazin 7,7–12 2,5 P N N

Benzen 13 2,1 P N N

Bromovaný difenylether 14350–1363000 6,6 N P P

Kadmium a jeho sloučeniny NP

Chloralkany (C10-13) 1173–40900 4,4–8,7 N P P

Chlorfenvinfos 27–460 3,8 D D D

Chlorpyrifos (-ethyl, -methyl) 1374 4,9 D D D

1,2-dichlorethan 2–<10 1,5 P N N

Dichlormethan 6,4–40 1,3 P N N

Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) 737–2700 7,5 N D D

Diuron 2 2,7 P N N

Endosulfan 10–11583 3,8 D D D

Fluoranthen 1700–10000 5,2 N P P

Hexachlorbenzen 2040–230000 5,7 N P P

Hexachlorbutadien 1,4–29000 4,9 D D P

Hexachlorcyklohexan 220–1300 3,7–4,1 D D P

Izoproturon 2,6–3,6 2,5 P N N

Olovo a jeho sloučeniny NP

Rtuť  a její sloučeniny NP N D P

Naftalen 2,3–1158 3,3 D D D

Nikl a jeho sloučeniny NP

Nonylfenol 1280–3000 5,5 P P D

Oktylfenol 471–6000 5,3 P P D

Pentachlorbenzen 1100–260000 5,2 N P D

Pentachlorfenol 34–3820 5,0 D D D

Polyaromatické uhlovodíky 9–22000 5,8–6,7 N P P

Simazin 1 2,2 P N N

Sloučeniny tributylcínu 500–52000 3,1–4,1 D D P

Trichlorbenzeny 120–3200 4,0–4,5 D D D

Trichlormethan 1,4–13 2,0 P N N

Trifluralin 2360–5674 5,3 N P D

DDT (zahrnuje i DDE, DDD) 6,0–6,9 N P P

Aldrin 6,0 N P P

Endrin 5,6 N P P

Isodrin 6,7 N P P

Dieldrin 6,2 N P P

Tetrachlorethylen 3,4 D D N

Tetrachlormethan 2,8 P N N

Trichlorethylen 2,4 P N N

Tabulka 1. Matrice vhodné pro monitoring prioritních látek a některých dalších látek 
[14] (BCF – biokoncentrační faktor; P – preferovaná matrice, D – dobrovolná matrice, 
N – nedoporučená, NP – nepoužívá se)
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a aktuálním stupni znečištění. Svrchní vrstva sedimentu tvoří habitat 
pro bentické organismy, a proto je její ochrana jedním z cílů WFD. 
Hlavním kritériem určujícím hloubku odběru sedimentů je sedimen-
tační rychlost v odběrovém místě. Běžně se doporučuje v závislosti na 
sedimentační rychlosti odebírat vrstvu 1- 5 cm silnou. Hloubka odběru 
musí být jasně definována pro každé odběrové místo. V případě často 
narušovaných sedimentů nebo velkých rychle tekoucích řek může být 
hloubka odběru větší.
Zrnitost

Sedimenty obsahují částice různých velikostí, od velmi jemných 
jílovitých částic (< 2 µm) až po valouny a kameny o velikosti až něko-
lika centimetrů. Jejich povrch je často pokryt organickým materiálem, 
který funguje jako vazebné místo pro řadu polutantů a jiných látek. 
Obecně platí, že čím menší je částice, tím větší je relativní povrch, 
tzn. že největší podíl většiny nebezpečných látek je přítomný v jemné 
frakci sedimentu, který také slouží jako zdroj potravy pro vodní bio-
tu. Zrnitostní složení je jedním ze základních faktorů ovlivňujících 
distribuci polutantů v sedimentech, stejně tak jako obsah organické 
hmoty. Proto je důležité normalizovat sediment vzhledem k zrni-
tostním frakcím tak, aby získané hodnoty poskytovaly smysluplné 
srovnání výskytu polutantů v sedimentech různé zrnitosti z různých 
míst a v různém čase. EC [15] uvádí, že analýza celkového sedimentu 
(< 2 mm) v rámci prostorového monitoringu může dát skutečný obraz 
o znečištění pouze tehdy, když je sediment vysoce homogenní (např. je 
tvořen jen jílem, nebo jen pískem) v celé sledované oblasti. V místech, 
kde se zrnitostní složení sedimentu mění, budou výsledky závislé na 
množství jemné frakce a podíl ostatních vlivů jako např. antropogen-
ního znečištění bude potlačen. Pokud sediment obsahuje více než 
80 % jemné frakce, bude vliv zrnitostního složení jen minimální a je 
možné se vyhnout zdlouhavé sítové analýze. Sítování sedimentu a zís-
kání frakce < 20 µm je sice způsobem jak snížit variabilitu výsledků, 
ale na většině lokalit obsahuje sediment jen malé množství frakce 
20-63 µm ve srovnání s frakcí < 20 µm [15]. Z čistě pragmatických 
důvodů (získání dostatečného množství jemné frakce je pracovně, 
časově i finančně náročné) se k analýze používá frakce < 63 µm [15]. 
Z těchto důvodů je tato frakce široce rozšířená v řadě současných 
monitorovacích programů [15]. Následně je i pro korekci zrnitostního 
efektu doporučená zrnitostní frakce < 63 µm [15]. Toto doporučení 
bere v potaz nejen úsilí spojené se sítováním, ale i riziko kontaminace 
spojené se sítováním obzvlášť jemné frakce. U některých vodních 
útvarů, zejména jde o velké řeky a jejich ústí, dochází ke zvýšení 
podílu frakce 20-63 µm a je třeba proto využívat normalizační faktory 
(např. normalizace na obsah Al, Li) [15]. Alternativní způsob, založený 
na normalizaci pro frakci < 63 µm, je doporučen pro minimalizaci 
úsilí, ale i zamezení kontaminace spojené se sítováním. V případě 
písečných sedimentů, u kterých je zatížení většinou výrazně nižší, je 
možné provádět analýzu sedimentu o velikosti zrn < 2 mm a následně 
výsledek normalizovat na sediment obsahující 100 % zrnitostní frakce 
< 63 µm [15]. Pro zajištění relevantních výsledků však lze tuto metodu 
použít pouze pro sedimenty, kde jemná frakce tvoří minimálně 10 %. 
Tato metoda však musí být doprovázena podrobnou a velmi citlivou 
granulometrickou analýzou [15].

Přes tato metodická doporučení, uvedená v [15], je v novele N. 
vl. 61/2003, č. 23/2011Sb.[25] uvedena NEKS pro organické látky 
v sedimentu o zrnitostním složení < 2 mm. Pro toxické kovy pak jsou 
uvedené NEKS pro frakci < 20 µm [25]. Frakce, které uvádí novela 
nařízení vlády, odpovídají frakcím, které jsou běžně sledovány v rámci 
mezinárodního povodí Labe [17]. Volba této frakce je značně diskuta-
bilní zejména z pohledu drobných vodních toků, kde je velmi obtížné 
odebrat dostatečné množství frakce < 20 µm. Mezi další rizika spojená 
s volbou těchto frakcí patří v případě monitoringu organických látek 
ve frakci < 2 mm možnost podhodnocení úrovně znečištění, u toxic-
kých kovů může naopak dojít k zvýšení rizika kontaminace a k zvýšení 
finanční nákladnosti monitoringu. V případě toxických kovů také řada 
prací [12,21,23,24,26] prokázala, že v případě silně kontaminovaných 
sedimentů se značné množství váže i na frakce středně (63-200 µm) 
až hrubozrnné (200-630 µm), tudíž jejich opominutí při monitoringu 
může způsobit v konečném hodnocení podcenění skutečného zatížení 
sedimentu kovy. Cílem tohoto článku však není diskutovat o vhod-
nosti či nevhodnosti určité zrnitostní frakce pro hodnocení zatížení 
vodních sedimentů, ale ukázat současnou situaci z pohledu WFD 
a souvisejících předpisů a metodických doporučení.

Technické aspekty odběru vzorků sedimentů a jejich manipulace 
jsou shrnuty v řadě českých technických norem [7,8,9,10,11], kterými 
je vhodné se řídit. EC [15] upozorňuje na nutnost zabránění druhotné 
kontaminaci vzorků během jejich odběru a předúpravy (sítování, 

homogenizace, lyofilizace) a skladování. Stejně tak je nutno mini-
malizovat degradaci znečištění v důsledku oxidace a fotodegradace. 
Řada dalších prací [33,34] se věnuje odběru, předúpravě a zpracování 
vzorků sedimentů a mohou pomoci při plánovaní procesu vzorkování 
a úpravy vzorků.
Množství vzorku

EC [15] doporučuje minimální množství vzorku, které je nutno 
odebrat pro stanovení různých skupin znečišťujících látek. Zatímco 
pro stanovení stopových prvků je to 50 ml, pro organické mikropo-
lutanty je to 200 ml. Při stanovení množství vzorku potřebného pro 
analýzu je třeba zohlednit i porozitu a zrnitostní složení vzorku, 
např. u sedimentů tvořených zejména pískem je třeba odebrat větší 
množství tak, aby se získalo potřebné množství jemné frakce [15]. 
V neposlední řadě je třeba zohlednit typ a množství analýz, zejména 
u organických látek, kde je třeba množství 200 ml chápat spíše jako 
minimální množství pro analýzu jednoho parametru nebo jednoho 
skupinového ukazatele.
Předúprava

Vzorky sedimentu je nutno co nejdříve po odběru přesítovat přes 
síto o velikosti ok 2mm tak, aby byly odstraněny velké kusy detritu 
a bentické organismy [15]. Pokud by byl biotický materiál ponechán 
v sedimentu, během další manipulace se vzorky se začne rozkládat 
a stane se součástí sedimentu a ovlivní výsledky analýz. EC [15] dopo-
ručuje, aby toto sítování bylo provedeno v terénu a pro mokré sítování 
byla použita voda přímo z monitorovaného vodního útvaru. Pokud 
není v terénu možné provést sítování, je třeba provést ho bezprostřed-
ně po transportu vzorku do laboratoře v kontrolovaných podmínkách, 
přičemž během transportu je vzorek „stabilizován“ vodou tak, aby 
nedošlo ke změně chemické rovnováhy jednotlivých kontaminantů. 
EC [15] se dále zabývá nejen podmínkami transportu, uskladnění, 
ale také např. dobou, po kterou je vhodné vzorky skladovat a při jaké 
teplotě, analytickými metodami; popis této problematiky však není 
cílem tohoto článku.

V českých podmínkách se běžně prováděna předúprava vzorku 
sedimentu značně liší od doporučení EU [15]. Běžné je zmrazení 
vzorku a jeho následné vysušení lyofilizací s následným sítováním 
za sucha [12,17,24]. 

Závěr
Sedimenty jsou nedílnou součástí vodního prostředí a jejich kvalita 

může zásadním způsobem ovlivnit stav vodního útvaru. Přestože 
WFD se přímo samostatně nezabývá sedimenty, chápe je jako přiro-
zenou a esenciální část vodních ekosystémů, jejíž nakládání je třeba 
zahrnout do legislativy v oblasti vody. Od přijetí WFD již uplynulo 
deset let a v poslední době začíná legislativa EU týkající se sedimen-
tů nabývat konkrétní podobu a na národních úrovních začínají být 
vyplňovány mezery, týkající se monitoringu kvality sedimentu a jeho 
vyhodnocení, ale stále zde zbývá ještě řada otázek, které musí být 
v budoucnu vyřešeny tak, aby se monitoring kvality sedimentu stal 
skutečnou nedílnou složkou hodnocení stavu vodních útvarů.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu SGS11/039/
OHK1/1T/11 a projektu MŠMT č.6840770002.
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Sediment in the Water Framework Directive perspective 
(Komínková, D.)
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Sediments are essential, integral and dynamic part of water bod-
ies and their watershed. Sediments provide environment for benthic 
organisms, but they are also potential sink for many toxic substances. 
Above a certain level of contamination this will result in negative 
impact such a loss of biodiversity. The loss of biodiversity is intol-
erable consequence of aquatic environment pollution. The Water 
Framework Directive (WFD) aims to minimize deterioration of aquatic 
environment. The main goal of WFD is to achieve a good status of all 
water bodies in European Community by 2015. The WFD does not 
specifically deal with sediments although it is clear that there is a link 
between sediment quality and achieving of WFD objectives.

The paper is focused on monitoring of sediment quality from the 
perspective of WFD.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
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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Diskuse k článku „Vývoj 
technické stabilizace dřevní 
hmoty v korytě Moravy 
v CHKO Litovelské Pomoraví“ 
autorů P. Koženého, P. Vajnera, O. Žerníčkové, 
M. Šindlara a J. Zapletala (VH 3/2011, 
str. 125 a dále)

Úvodem bych chtěl podotknout, že nejen já, ale troufám si tvrdit, že 
i většina vodohospodářské veřejnosti vítá každý vývojový krok ke sta-
bilním úpravám toků blízkých přírodním podmínkám. Tato myšlenka, 
předpokládám, vedla i autorský tým k řešení uvedené problematiky, 
jak je možné vyvodit ze čtvrté kapitoly článku, kdy – cituji „cílem 
celého opatření bylo bezpečné zachování dřevní hmoty v korytě 
a současně její využití k tlumení zrychlených erozních procesů“. 

Nebyla zde cíleně stabilizovaná dřevní hmota za účelem zvýšení 
horizontální dynamiky koryta, podporující vznik břehových nátrží 
ovlivňující proměnlivost šířky koryta, jak je zeširoka citován význam 
stabilizované dřevní hmoty v obecném úvodu tohoto článku. Tento 
destabilizující efekt dřevní hmoty na vývoj koryta je možná na místě 
v lokalitách neupravených toků severoamerických sekvojových lesů, 
ale v našich diametrálně odlišných podmínkách (poměr vodní plochy 
k údolní nivě, počet obyvatel na km2 apod.) se dá využít dřevní hmoty 
v toku pouze jako stabilizujícího prvku.

Z dlouhodobé zkušenosti s úpravami vodních toků blízkých přírod-
ním podmínkám si dovolím k uvedené problematice, a to k části zabý-
vající se stabilizujícím efektem dřevní hmoty, několik připomínek:
• K pozitivu patří, že se hledají stále nové možnosti stabilizace koryt 

formou biotechnických úprav, splňujících environmentální hledis-
ka, a které je tedy možné zařadit mezi revitalizační prvky.

• Dalším pozitivem se jeví využití převážně přírodního materiálu 
a navíc z místa stavby, což je ekonomicky velmi výhodné.

• Dřevní hmota je nejen významným refugiem vodních organismů, 
ale je i zdrojem živin různých bakterií a hub;

• v neposlední řadě je úkrytem a trdlištěm ryb, což by mohlo vést ke 
zvýšení rybí obsádky v toku. Bylo by to ovšem nutné kvantitativně 
posoudit se standardním tokem.
Určitě existují další pozitiva stabilizace dřevní hmoty v korytě, 

ale jsou zde výrazně negativní aspekty, které není možné přejít bez 
vědomí rizika vzniku rozsáhlých škod, které sebou nesou.
• Především je nutné vzít v potaz, že v našich podmínkách se obje-

vuje spláví především jako důsledek nevhodného nebo dokonce 
zakázaného skládkování materiálu na březích, případně i v kory-
tech vodotečí (na bermách), respektive jako výsledek zanedbání 
péče o břehové porosty. Navíc z celkového množství spláví je velké 
procento tvořeno umělohmotnými odpady.

• Kotvenou část dřevní hmoty v konkávním oblouku je nutné mecha-
nizačními prostředky vyvrátit do toku z břehové hrany, čímž jí ještě 
více obnažíme (destabilizujeme). Dále bylo nutné v uvedeném 
projektu kořenový systém stromů mechanizačními prostředky 
zakotvit zahloubením kořenů do svahu, čímž rovněž došlo k naru-
šení původního rostlého stavu terénu.

• Kotvením lany ke stromům na břehu může docházet k jejich poško-
zení v místě úvazu, zapříčiňujícímu vznik hnilobných procesů.

• Provázáním jednotlivých stromů mezi sebou se jen zvětšuje riziko 
rozsáhlejších škod při jejich odplavení, a to nejen na konstrukcích 
staveb v toku, ale i většími rozlivy.

•  K břehové erozi došlo ve všech meandrech, 
v meandru M1 se břehová čára posunula až 
o 14,2 m. Postrádám zde hydraulické zdůvod-
nění (rychlost proudění, směrování proudnice 
apod.) pro analýzu správného uložení dřevní 

hmoty. Chybí rovněž informace o pětileté povodni, zda v úseku M1 
došlo k inundaci do terénu a jak se voda vracela zpět do koryta.

• Nejzávažnější problém spočívá však v tom, že nejde jen o riziko, ale 
skutečnost, že dochází k odplavování dřevní hmoty, a to i kotvené. 
Sami autoři uvádí, že konkrétně v lokalitě „Vrapač“ bylo odplaveno 
41 % kmenů. V hustě osídlené krajině (ČR), kde neupravené části 
významných toků jako je Morava představují jen část celkové délky 
toku, se autoři nepozastavují nad možnými dopady odplavených 
kmenů, ale pouze konstatují jejich neexistenci, nebo existenci 
v neznámu.
Zachycené kmeny v upravených částech toku především zmenší jeho 

průtočnou kapacitu. Dále pak zúžením profilu zvětší rychlosti proudění, 
a tím zvýší erozi v korytě a riziko celkového poškození koryta. 

Zachycením odplavených stromů na jezovém tělese, eventuálně ve 
vývařišti, dochází k poškozování konstrukce údery kmene zmítajícího 
se ve vodním válci v podjezí.

Největší problémy pak mohou vzniknout při zachycení kmenů, 
eventuálně částí svázané „struktury kmenů“, na mostní konstrukci. 
V tomto případě může dojít nejen k rozlivům v důsledku vzduté 
hladiny, ale dokonce ke stržení mostní konstrukce a vzniku průlo-
mové vlny podstatně zvětšující dynamiku proudění, a tím následky 
povodně. V katastrofickém scénáři bych mohl pokračovat určitě dál, 
ale to není cílem tohoto příspěvku. Cílem bylo poukázat na negativní 
důsledky dřevní hmoty v korytě, jejíž stabilitu sami autoři nedoká-
zali potvrdit, ba naopak uvádí, že pozice kotveného dřeva v lokalitě 
„Vrapač“ je z uvedeného pohledu určitým rizikem, zvláště pak když 
se předmětný úsek nachází nad městem Litovel.

Vrátíme-li se zpět k úvodu článku, kde autoři spatřují význam kotve-
né dřevní hmoty na jedné straně ve vertikální a hlavně v horizontální 
dynamice koryta, tedy vytváření výtrží, které v našich geografických 
podmínkách lze akceptovat pouze výjimečně, tak na druhé straně 
spatřuji jejich význam ve stabilizaci výtrží exponovaných svahů.

Sanování výtrží a stabilizace koryta v našich podmínkách je stan-
dardní činností při úpravách toků. Ale ani s touto problematikou se 
„stabilizovaná dřevní hmota v korytě“, jak je uvedeno v článku, bez 
negativních dopadů nevypořádává. Jak je patrno z obrázku 2 jejich člán-
ku (VH 3/2011, str. 126), působí zde dřevní hmota spíše chaoticky než 
stabilizovaně (některé kmeny jsou i mimo výtrž – ve středu koryta).

Ke stabilizaci výtrží a zabránění břehové erozi je nutno postavit 
tuhou konstrukci, byť rovněž z dřevní hmoty břehového porostu, ale 
vybudovanou jako srubovou stavbu – viz obr. 1a-b. 

Toto řešení splňuje pozitivní vlastnosti kotvené dřevní hmoty (refu-
gium vodních živočichů, úkryty a trdliště ryb, zdroj živin pro bakterie 
a houby apod.) a eliminuje jejich negativní dopady.

Pokud jde o pořizovací náklady srubových staveb, tak ty jsou velmi 
nízké při použití kmenů z břehového porostu. Ekonomické srovnání se 
„stabilizovanou dřevní hmotou v korytě“ však není možné, poněvadž 
autoři příspěvku náklady neuvedli ani orientačně.

Závěrem se omlouvám autorům článku za kritické připomínky, které 
nebyly směrovány k znevážení jejich práce, ale k zamyšlení nad tím, 
že není možné bez hluboké analýzy implantovat jakékoli zahraniční 
výzkumy a zkušenosti do našich geografických podmínek.

doc. Dr. Ing.Ladislav Koutný, CSc. Ph.D.
KoutnyL@seznam.cz

Obr. 1a-b. Sanování erodovaných svahů srubovými stavbami – Desná, Dolní Studénky
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Revitalizace Litovicko-Šáreckého 
potoka v Praze

Litovicko-Šárecký potok pramení u obce Chýně, v západní  části 
Středočeského kraje. Do Vltavy se vlévá v Praze–Sedleci, v místech, 
kde končí Císařský ostrov.  K jeho nejvýznamnějším přítokům patří 
potoky Jenečský, Zličínský, Nebušický a Lysolajský. Litovicko-Šárec-
ký potok nejprve protéká soustavou rybníků (Litovický, Kala, Břve, 
Strnad) a za hranicemi Prahy retenční nádrží Jiviny a přehradou 
Džbán. Velká část toku teče Šáreckým údolím, kde je potok zaříznut 
do tvrdých buližníkových hornin, v nichž vyrývá kaňonovité údolí 
a vytváří řadu kouzelných scenerií. Průměrný průtok v Šáreckém 
potoce je okolo 20–40 l/s a patří mezi stále vodné pražské potoky.

V 60. letech 20. století proběhlo v oblasti Ruzyně masivní zakle-
nutí potoka pod Ruzyňskou věznicí až k oboře Hvězda. Kromě 
úseku pod samotnou věznicí vede zaklenutí v zeleném pásu mezi 
vilovou zástavbou a dále pak podél obory Hvězda. Toto zaklenutí 
zde postrádá jakýkoli hlubší smysl a účel. Místní tvrdí, že tato část 
nesmyslného zaklenutí vznikla na základě plnění plánu v množství 
spotřebovaného betonu u bývalého podniku Pražské kanalizace 
a vodní toky. Zaklenutí je obdélníkového profilu 3 x 1,1 m, tl. cca 
0,5 m, z železobetonového staveništního prefabrikátu ve tvaru U pře-
krytého železobetonovými deskami. V prostoru Obory Hvězda bylo 
překryto asi 10 cm vrstvou zeminy a mírně vyčnívalo nad okolní 
terén. Okolo pak rostla řada náletových mladých akátů.

Zaklenutí Šáreckého potoka tak zcela degradovalo tento význam-
ný pražský potok na stoku s minimem života, bez jakékoli estetické 
a ekologické funkce.

Plán na celkovou revitalizaci Litovicko-Šáreckého potoka se 
zrodil již v roce 2000. Následovala dlouhá řada projednávání s vlast-
níky pozemků a dotčenými orgány, která ani v roce 2006 nevedla 
k žádnému cíli. Nakonec bylo v roce 2006 rozhodnuto omezit projekt 
pouze na pozemky hl. m. Prahy a jeho organizací. Vznikl tak projekt 
otevření Litovicko-Šáreckého potoka v prostoru Obory Hvězda v dél-
ce 280 m. V roce 2009 se podařilo získat stavební povolení a v létě 
byly zahájeny samotné stavební práce.

Zahájení prací bylo ještě komplikováno stížnostmi místních 
občanů (kteří lokalitu často používali jako odkladiště zahradního 
odpadu), že celé okolí potoka bude zamořeno zápachem, komáry 
a potkany. Části občanů se podařilo vysvětlit přínos celé akce, zbytek 
„zpříjemňoval“ provádění prací přelepováním a ničením instalova-
ných informačních tabulí.

Samotná realizace byla velmi náročná, vzhledem k relativně 
úzkému pruhu, ve kterém „nový“ potok vznikal. Na jednom mís-
tě se tedy současně odstraňovalo původní (mimochodem velmi 
masivní) betonové zaklenutí a modelovalo nové otevřené koryto. 
Jako opevnění nového koryta byla použita horská úprava z velkých 
balvanů umístěných do dna i do břehů. Celkem masivní stabiliza-
ce byla navržena kvůli prostorovému uspořádání potoka, kdy na 
jednom břehu potok kopíruje komunikaci a na druhém historickou 
oborní zeď. Směrové rozčlenění koryta mohlo být tedy provedeno 
jen v minimálním rozsahu, ale i přesto se podařilo na několika mís-
tech koryto rozšířit, nebo více položit břehy. V roce 2010 bylo z jara 
provedeno ozelenění revitalizovaného koryta výsadbou několika olší 
a javorů keřových skupin. Přímo k vodě byly vysázeny mokřadní 
a vodní rostliny. Po zbytek roku již pracovala jen příroda sama. 
Dno koryta bylo pokryto jemným štěrkem, vyrašily zde první vodní 
rostliny a celý potok se zazelenal.

Součástí projektu bylo i vybudování nové ocelové lávky přes 
potok. Rovněž na silničním mostě u začátku úpravy bylo původní 
nevzhledné trubkové zábradlí nahrazeno zábradlím novým, které 
bylo pojato jako kovářský prvek s motivem hvězdy.

Vzhledem k poměrně velkým nákladům na revitalizaci – cca 
12 mil. Kč – se odbor ochrany prostředí MHMP jako investor akce 
obrátil na tým pracovníků z  Ústavu systémové biologie a ekologie 
AV ČR, České Budějovice a fakulty životního prostředí UJEP, Ústí 
n. L. (Renata Včeláková, Pavel Cudlín, Josef Seják) pro zpracování 
studie návratnosti celé akce z hlediska ekosystémových služeb, 
tedy služeb, které nám příroda sama poskytuje. Hodnocení bylo 
provedeno na základě dvou vybraných ekosystémových služeb 
– klimatizační služba (evapotranspirace) doplněná službou posky-
tování životního prostoru pro planě rostoucí rostliny a volně žijící 
živočichy (biodiverzita). Klimatizační služba byla vybrána jako 
klíčová pro městském prostředí, kde je celkově málo ploch porost-
lých vegetací. Ze závěrů této studie vyplývá, že návratnost projektu 

z tohoto úhlu pohledu je cca 9 let, což je z dlouhodobého hlediska 
velmi pozitivní výsledek, který ukazuje, jak velkou pozornost je 
potřeba věnovat vodním tokům v intravilánech měst.

Tímto projektem revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka ovšem 
neskončila. Také úsek koryta před Ruzyňskou věznicí čeká zásadní 
změna. Současný betonový lichoběžník bude celý odstraněn a na 
jeho místě vznikne podobné koryto jako u Obory Hvězda, navíc ale 
s přístupy k vodě z přilehlého parku.

Ještě v letošním roce by měla být zahájena rozsáhlá revitaliza-
ce potoka v Šáreckém údolí, kde byl potok v minulosti vymístěn 
k okraji údolí. Potok se vrátí do nivních luk jako meandrující tok 
s mnoha tůněmi. Projektem dojde k prodloužení potoka o cca 500 m 
a výstavbě 880 m2 nových drobných vodních ploch.

Lze jen doufat, že tyto dva další projekty budou při svém vzniku 
laickou veřejností lépe přijaty než otevření potoka u Obory Hvěz-
da a že motto celopražského projektu Potoky pro život – vracíme 
potokům život a jejich přírodní krásu bude naplněno i v těchto 
připravovaných akcích.

SPRÁVCE TOKU: Hl. město Praha, odbor ochrany prostředí

investor:
Hl. město Praha, Magistrát hl. města Prahy, 
Odbor ochrany prostředí

dodavatel: Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky
Projektant Ing. Jiří Hybášek
REALIZACE: srpen 2009–prosinec 2009
Náklady: 12 mil. Kč

Ing. Jiří Karnecki
Odbor ochrany prostředí MHMP

oddělení krajinné zeleně
správce drobných vodních toků

jiri.karnecki@cityofprague.cz
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Šárecký potok

…krátce před tím, než byl před půl stoletím pohřben… …takhle vypadal před revitalizací

…práce na jeho oživování

…takto žije dnes
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Malá povodí a jejich význam – 
konference Hydrologie malého  
povodí 2011

Problematice hydrologie malých povodí je věnována rostoucí 
pozornost od roku 1965, kdy byla zahájena Mezinárodní hydrologická 
dekáda (International Hydrological Decade – IHD). V rámci IHD, kte-
rou odstartovala Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu 
a kulturu – UNESCO, byl zahájen hydrologický výzkum zaměřený 
na hydrologické procesy v měřítku povodí, jehož cílem bylo poznání 
geografického a časového kolísání hydrologického cyklu v celoplane-
tárním měřítku. Ústav pro hydrodynamiku AVČR započal v roce 1964 
experimentální hydrologický výzkum v povodí Volyňky. Povodí bylo 
o rok později zahrnuto do celosvětové soustavy sledovaných povodí 
v rámci IHD. Experimentální povodí Volyňky bylo dále rozčleněno na 
jednotlivá subpovodí tak, aby bylo možné sledovat, jak se utváří odtok 
z povodí s jeho zvětšující se plochou (0,989 až 383,201 km2), snižující 
se nadmořskou výškou (od 1 362 m na Boubíně po 423,06 m na nule 
vodočtu v Něměticích), měnícím se vegetačním krytem (lesy, travní 
porosty, orná půda) a intenzitou antropogenní činnosti. Od doby 
IHD bylo po celém světě zřízeno velké množství dobře definovaných 
malých povodí se stále se zvyšující úrovní přístrojového vybavení, 
které umožňuje vysokou kvalitu měření pro potřeby pochopení a popi-
su fyzikálních, chemických a biologických procesů ovlivňujících 
hydrologickou bilanci povodí v podmínkách měnícího se prostředí. 
Výsledky získané dlouhodobým monitoringem v síti malých povodí 
jsou předmětem mnoha zahraničních i tuzemských konferencí. Jako 
příklad zahraničních akcí mohou posloužit pravidelně každé dva 
roky se opakující konference ERB (Euromediterranean Network of 
Experimental and Representative Basins).

V České republice konference s tématikou malých povodí iniciuje 
a organizuje Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky 
ve spolupráci hlavně s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou 
společností a s Českým výborem pro Mezinárodní hydrologický 
program UNESCO na Novotného lávce v Praze. Ve dnech 8. až 10. 
března 2011 se konala v pořadí již čtvrtá konference Hydrologie 
malého povodí 2011 (HMP2011). Tato hydrologická rokování se 
setkávají se stále větší příznivou odezvou v české a slovenské odborné 
hydrologické veřejnosti, o čemž svědčí stále rostoucí počet účastníků 
a jejich příspěvků i zájem zúročit navázané kontakty v další práci 
výzkumné a publikační. Letošní třídenní konference se účastnilo 
přes 120 účastníků, z nichž zhruba každý šestý byl ze Slovenska. 
Na konferenci bylo prezentováno v šesti sekcích 41 přednášek a ve 
sborníku konference bylo publikováno 73 plných textů vědeckých 
článků. Dvoudílný sborník je stále možné objednávat u organizátorů 
konference do vyčerpání zásob.

Konferenci HMP2011 zahájil prof. Ing. Pavel Kovář, CSc., který ve 
své úvodní přednášce mimo jiné zhodnotil příspěvky prezentované ve 
sborníku i formou posterů a význam hydrologie malých povodí. Pří-
spěvky reflektují široké spektrum aktuální hydrologické problematiky 
na územích České a Slovenské republiky a jejich záběr naznačuje, že 
problematika malých povodí je jednou z klíčových disciplín moderní 
hydrologie. Malá povodí, jejich hydrologický a hydrometeorologický 
monitoring, zpracování dat, simulace hydrologických procesů, imple-
mentace matematických modelů, to vše v malých měřítcích lokálního 
rozsahu, umožňují detailní pohled na složitost srážko-odtokového 
procesu. Dále tato měřítka malých povodí i elementárních ploch 
umožňují přesnější zpracování transportu látek a energií, bilancování 
vody v hydrologických zónách, simulaci jednotlivých procesů, vlivu 
antropogenních zásahů v povodí i vlivu klimatické změny na perio-
dicitu hydrologických extrémů.

První sekci předsedali RNDr. Vlasta Štekauerová, CSc. (ÚH SAV 
v Bratislavě) a prof. Ing. Pavel Kovář, CSc. (ČZU v Praze). Sekce byla 
věnována globálním vlivům a změnám v režimu vodních zdrojů 
v malém povodí, monitoringu v malých povodích a látkovým tokům 
v malém povodí. V této sekci bylo předneseno devět přednášek. První 
přednáška byla přednesena Ing. Jaroslavem Balkem, DrSc., který se 
zasloužil o to, že v úvodu zmiňované povodí Volyňky bylo začleněno 
roku 1965 do IHD. Přednáška se zaobírala srážko-odtokovým chová-
ním zalesněného a odlesněného povodí v Amazonii, kdy bylo prove-
deno srovnání hydrogramů jak pomocí standardní metody separace, 
tak i pomocí izotopu 18O. Překvapujícím poznatkem jsou identické 
tvary hydrogramů z rovnocenných srážek na zalesněném i zatrav-
něném povodí. Následovala přednáška prof. Ing. Miroslava Kutílka, 
DrSc., na téma globálního oteplení, v níž autor na základě analýzy 

teplot a koncentrace CO2 změřených v hlubokých vrtech v ledovcích 
v Antarktidě a v Grónsku dokládá, že skleníková hypotéza korelace 
mezi těmito proměnnými neplatí, a že platí spíše vtahy mezi teplotou 
a sluneční aktivitou. Dále dokládá nesporný vliv změny klimatu na 
hydrologii malých povodí. Příspěvek zabývající se dopadem klimatic-
kých změn na zásoby vody v půdě byl přednesen Ing. Milanem Gom-
bošem, CSc., který ve své prezentaci zdůraznil význam zdroje vody 
tvořeného vodou v nenasycené zóně půdního profilu a jeho ovlivnění 
klimatickou změnou. Ta způsobí zřejmě pokles hladin podzemní 
vody a problémy zemědělského sucha budou zejména v kořenové 
zóně půdy. Přednáška doc. RNDr. Huberta Kříže, DrSc., představila 
příklad nevhodných zásahů do malého povodí a pomocí instruktivní 
prezentace doložila, jak některé zásahy člověka mohou vést ke snížení 
vydatnosti malých toků a pramenů. Hydrologická bilance dlouhodobě 
monitorovaného povodí Lysina byla prezentována v přednášce RNDr. 
Pavla Kráma, Ph.D., který v ní objasnil pravděpodobné důvody, proč 
tvoří průměrný dlouhodobý povrchový odtok cca 46 % průměrných 
srážek v povodí, které je jedním z nejsilněji antropogenně acidifiko-
vaných povodí ve střední Evropě. Nejvyšší průtoky na povodí Lysina 
jsou vždy spojeny s nejméně příznivým chemickým složením vody 
v toku, s vysokou kyselostí a vysokými koncentracemi rozpuštěného 
hliníku uvolňovanými antropogenní acidifikací z podložních půd 
a hornin (leukogranity Slavkovského lesa). Metody monitoringu pro 
potřeby malého povodí byly představeny v přednášce M. Jurkoviče, 
která byla pozitivně hodnocena mnoha přítomnými zabývajícími se 
experimentálním výzkumem. Poté následovaly přednášky zaměřené 
především na kvalitativní aspekty monitoringu. Příspěvek zabývající 
se změnami chemického složení povrchových vod v modelovém 
povodí Lesní potok v období jarního tání 2009 přednesl Ing. Tomáš 
Navrátil, Ph.D. V příspěvku bylo jarní tání shledáno z hlediska exportu 
prvků z lesních ekosystémů jako velmi významné období, které je 
charakteristické vysokými průtoky, během něhož dochází k poklesu 
pH povrchových vod, což způsobuje zvýšení mobilizace řady prvků. 
Přednáška Ing. J. Hlaváčka byla věnována kvantitativní a kvalitativní 
studii vody při povodních v povodí Olešky v létech 2009 a 2010. 
I v tomto příspěvku byl potvrzen poznatek, že se kvalita vody při 
povodních zhoršuje. První sekci zakončila přednáška Ing. J. Fišáka, 
CSc., která pojednávala o ekologickém významu usazených srážek, 
přičemž byla pozornost věnována zejména nerozpustným částicím 
a metodám jejich stanovení. Dosavadní poznatky o nesporném 
významu vstupu vody a látek do ekosystému formou depozice vody 
z větrem hnané nízké oblačnosti a mlhy byly rozšířeny o určení typu, 
koncentrací a zdrojů nerozpuštěných látek.

Druhá sekce přinesla 6 příspěvků a byla řízena doc. RNDr. Miriam 
Fendekovou, CSc. (UK v Bratislavě). Hlavním mottem sekce byla 
extremita hydrologických jevů, a to jak povodňových, tak i extrémů 
sucha. První dva příspěvky zaujaly podrobnou analýzou povodňo-
vých situací. Příspěvek Ing. A. Kulasové se zabýval lokální povodní 
na Smržovském potoce v Jizerských horách a podrobně analyzoval 
srážkové úhrny z různých srážkoměrných stanic v povodí. Přednáška 
Bc. A. Berana analyzovala historickou povodeň z 23. května 1908 na 
řece Doubravě a přinesla zajímavé metody odvození podkladových 
materiálů, sestavení úplného hydraulického modelu situace a výpo-
čet kulminačního průtoku této historické povodně. Příspěvek Ing. 
V. Matouška, DrSc., byl věnován studiu srážko-odtokového procesu 
a odtokových vlastností malých povodí a přinesl pohled na možnosti 
interpretace průběhu změn průtoků korelací s mapami retenční vodní 
kapacity a infiltrační schopnosti půd. Příspěvek přednesený Ing. F. 
Šachem, CSc., se zabýval analýzou hydrogramů odtoku získaných 
při zadešťování za komplexu podmínek modifikovaných různými 
postupy obnovy lesa. Přinesl nové poznatky o problematice hydrické 
funkce lesa, které je věnována velká pozornost. Ukazuje se však, že 
i přes tuto pozornost je funkce lesa ještě stále nedostatečně kvantifi-
kována. Následovaly dva příspěvky slovenských účastníků konference 
věnované extrémům sucha. Příspěvek prezentovaný doc. RNDr. 
M. Fendekovou, CSc., analyzoval typy a metody hodnocení sucha 
v povodí řeky Nitra, přičemž byly porovnány sezónní typy a četnost 
výskytů sucha v malém horském povodí s jejich výskytem v uzávě-
rovém profilu povodí v nížinných podmínkách. V další přednášce 
podané doc. Ing. M. Zeleňákovou, Ph.D., bylo provedeno hodnocení 
minimálních průtoků ve vybraných stanicích na Slovensku. Diskuse 
k předneseným příspěvkům se vesměs týkala vstupních parametrů 
a technických detailů získávání podkladových údajů, výpočtů parame-
trů povodní a sucha a z nich vyplývajících neurčitostí. Sekce přinesla 
nejen prezentaci zajímavých výsledků, ale i nové náměty k dalšímu 
směrování výzkumu.
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Ve třetí sekci, které předsedal Ing. Viliam Novák, DrSc. (ÚH SAV 
v Bratislavě) a která byla věnována komplexnímu monitoringu 
a bilanci zásob vody v malých povodích, zaznělo celkem šest před-
nášek. Příspěvky byly zaměřené metodicky; jejich těžiště bylo cíleno 
na nové nebo zdokonalené metodiky monitorování obsahu vody a její 
dynamiky v povodí. Zajímavý příspěvek představený Ing. R. Jurasem 
byl zaměřen na možnost využití metod GPS pro účely stanovení 
plošného rozložení sněhové pokrývky. Určování zásob vody ve sněhu 
v ploše povodí je obtížný problém, který se řeší přímým měřením výš-
ky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu. Tento příspěvek ukázal, 
že současné technické prostředky, které jsou k dispozici, neumožňují 
určit zásoby vody ve sněhu s potřebnou přesností. Příčinou je zejména 
nemožnost ztotožnit měřicí body při určování nadmořské výšky teré-
nu a sněhové pokrývky, takže v tomto stadiu je určení zásob sněhu 
touto metodou zatíženo značnou nepřesností. Příspěvek širokého 
kolektivu autorů přednesený Ing. M. Šandou, Ph.D., charakterizoval 
současnou situaci s využitím stabilních izotopů v hydrologii malých 
experimentálních povodí v České i Slovenské republice. Tato meto-
dika umožnila zjistit strukturu odtoku v několika povodích v obou 
státech. Významným poznatkem je skutečnost, že odtok vody z povodí 
po intenzivních srážkách, které způsobují povodňovou vlnu, obsahuje 
70–80 % vody z předchozích srážek. Zároveň autoři poukázali na 
složitost procesu změn izotopového složení vody v horských povo-
dích. V přednášce Ing. F. Buzka, CSc., byla demonstrována variabilita 
obsahu deuteria a izotopu kyslíku 18O v povrchových a podzemních 
vodách v povodí řeky Labe a dokreslila složité procesy změn izotopo-
vého složení vody v hydrologickém cyklu. Ing. M. Vlčková seznámila 
posluchače se zkušenostmi z projektu LIFE+FutMon, jehož obsahem 
byla z Belgie koordinovaná mezinárodní prověrka jednotné metodiky 
stanovení retenčních čar vody v půdě. Identické pórovité prostředí 
(půdní vzorky) bylo dodáno spolu s metodikou četným institucím, 
které měly změřit retenční křivky a jejich porovnáním se měla zjistit 
schopnost institucí vykonávat tyto činnosti (kruhový test). Velké 
rozdíly ve výsledcích nebyly zřejmě způsobené jednotlivými organi-
zacemi, ale spíše nedostatečně propracovanou metodikou přípravy 
vzorků a korekcí výsledků v deformujícím se porézním prostředí, které 
měnilo svůj objem v průběhu měření. Příspěvky přednesené RNDr. 
J. Šútorem, DrSc., a Ing. F. Šachem, CSc. (Švihla et al.) se zabývaly 
návrhem metodik určení obsahu vody v půdách v závislosti na půd-
ním druhu a půdním typu. Tyto metodiky je vhodné použít, je-li třeba 
rychle a poměrně jednoduše stanovit zásoby vody na velkém území. 
Jedná se o využití empirických závislostí mezi obsahem vody a půd-
ním druhem v daném vegetačním období pro určení zásob vody. Ve 
druhém případě jde o pokus najít tyto závislosti s využitím půdního 
typu. Dá se očekávat, že vlastnosti půdního druhu budou v daném 
roce v těsnější korelaci s obsahem vody v půdě, v porovnání s korelací 
půdního typu a obsahu vody v půdě. 

Čtvrté sekci, zabývající se vlivem vegetačního krytu a způsobu 
využití povodí na vodní režim, předsedal doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, 
CSc. V sekci bylo předneseno celkem šest příspěvků, které postupně 
odpřednášeli Ing. M. Hríbik, prof. Ing. P. Kantor, CSc., Ing. D. Vaššová, 
Mgr. V. Královec, Ing. J. Urban, Ph.D., a Ing. V. Novák, DrSc. Posledně 
jmenovaný přednesl v rámci jediné organizační změny příspěvek 
plánovaný do sekce 5 na téma vlivu obsahu kamenů v půdě na obsah 
vody v půdním prostředí.

Příspěvky přednesené ve čtvrté sekci se zabývaly vodním režimem 
lesních a zemědělských partií povodí a jejich vodohospodářskými 
funkcemi v krajině. U smrkových porostů byla popisována dynami-
ka vodní hodnoty a tání sněhové pokrývky v horských podmínkách 
(Vysoké Tatry), a to jednak vlivem věkové skladby lesního porostu 
s přímým ovlivněním velikosti intercepce sněhu, jednak vlivem větru 
na ukládání sněhových zásob, následně na jejich tání, evaporaci a sub-
limaci. Vodní bilance vybraného transektu porostu byla srovnávána 
s blízko ležící volnou plochou. V dalším příspěvku byly vzájemně 
porovnávány vodní režimy smrku a buku (Orlické hory) a byly vyjá-
dřeny hlavní bilanční složky, zejména evapotranspirace a frakce 
odtoku. Pro smíšené zemědělsko-lesní povodí (okres Blansko) byly 
srovnávány výsledky scénářových simulací numerickým koncepčním 
bilančním modelem pro rozdílné tendence změn vegetačního pokry-
vu a jejich dopad na hydrologický projev povodí. Kvantifikaci vlivu 
využití území na odezvy povodí při srážko-odtokových epizodách se 
věnoval příspěvek, který využil kontinuálního monitoringu dvojice 
párových povodí na Šumavě. Kvantifikace retenční schopnosti jiné 
dvojice povodí na Českomoravské vysočině s různou plošnou inten-
zitou zemědělského odvodnění byla provedena s cílem popsat rozdíly 
odezvy povodí na srážko-odtokový proces, ale i s cílem poukázat na 

potřebu zvažovat kompenzační opatření v krajině při nedostatku 
vody, například s ohledem na klimatické scénáře a na aktuální stav 
vodohospodářských děl v povodí. Při porovnání evapotranspirace 
různých zemědělských porostů a porostů dřevin v průběhu vegetační 
sezóny se uplatnila měření, založená na metodě Bowenova poměru 
a na měření transpiračního proudu. Evapotranspirace bývá v našich 
podmínkách nejvýznamnější ztrátovou složkou vodní bilance, při-
čemž se v průběhu roku podíl jednotlivých složek významně mění. 
V diskusním bloku k této čtvrté sekci byly otázky posluchačů smě-
řovány u lesnicky orientovaných příspěvků na vliv podrostu lesních 
kultur. Přitom byl zvýrazněn jeho významný podíl na hodnotách 
transpirace. Bylo konstatováno, že retenční schopnosti lesních půd 
jsou často přeceňovány, uplatňuje se však komplex různých faktorů, 
který se z hlediska hospodaření se srážkovou vodou uplatňuje vesměs 
pozitivně. Byly diskutovány podmínky tvorby latentního/mělkého 
hypodermického odtoku (vlastnosti organického horizontu, vodood-
pudivost, vrstevnatost, často velmi vysoká skeletovitost horizontů 
minerálních), výrazný efekt intercepce závislý na stáří porostu a typu 
dřevin. Dotazy často směřovaly na instrumentální vybavení experi-
mentálních ploch a na komplexnost popisu dalších podmínek reali-
zace experimentů (pedologické charakteristiky, účinnost a funkčnost 
odvodňovacích prvků, měření stoku po kmeni u lesních porostů) 
a také na použité výpočtové metody pro integraci měřených hodnot 
(např. vhodnost různých metod a jejich modifikací pro výpočet 
potenciální evapotranspirace – viz typy rovnic, založené na Penma-
nově přístupu). Z provedených měření odvozené limity potenciální 
evapotranspirace pro různé typy plodin byly v diskusi porovnávány 
s podmínkami odpovídajícími standardům kultivovaného trávníku, 
jak jsou předpokládány v definicích tohoto termínu. Diskutována byla 
úspěšnost scénářových simulací a vhodnost zvolených předpokladů 
(výměna objemů vod s nižšími zvodněmi a jejich fungování, apro-
ximace systémem lineárních nádrží atd.). Příspěvky ve čtvrté sekci 
se zabývaly vodním režimem lesních a zemědělských partií povodí 
a jejich vodohospodářskými funkcemi v krajině. Na lesních pozem-
cích je pro bilanci vody významná druhová a věková skladba dřevin. 
To sehrává svou úlohu i při tvorbě zimní zásoby sněhu a následně 
při jejím tání. Na volných plochách má sněhová pokrývka vždy 
vyšší vodní hodnotu a nerovnoměrnější rozdělení po ploše. Může 
tak v jarních měsících zhoršovat povodňové jevy. Důsledky změn 
využití území obecně lze studovat numerickými modely; podmínkou 
je kalibrace na reálných povodích. Zemědělské systémy odvodnění 
snižují roční bilanci retence vod v povodí, v malých povodích proto 
vyžadují uplatňování kompenzačních opatření. Evapotranspirace jako 
zpravidla nejvýznamnější ztrátová složka vodní bilance se v průběhu 
roku mění, mění se i podíl evaporace a transpirace. Pro bilanci vody 
v povodí jsou k dispozici ověřené metody stanovení aktuálních hod-
not v různých typech porostů.

Poslední dvě sekce konference, zabývající se transportními proce-
sy v půdě a hydrologickým modelováním a jeho nejistotami, byly 

Petr Kantor při své instruktivní přednášce znázorňuje architekturu 
větví buku
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na programu poslední den konference a byly řízeny doc. Ing. Radkou 
Kodešovou, CSc., a Ing. F. Doležalem, CSc. (oba ČZU v Praze). Ing. B. 
Kandra, Ph.D., přednesl přednášku pojednávající o vlivu porostu na 
zásoby vody v kořenové zóně půdního profilu. Zásoba vody v půdě 
byla dlouhodobě sledována. Režim půdní vody je významně ovlivněn 
výraznými objemovými změnami půdy a vznikem trhlin. Vliv plodin 
na zásobu vody v půdním profilu do hloubky 1 m byl simulován 
pomocí programu GLOBAL. Ing. M. Dohnal, PhD., prezentoval výsled-
ky týkající se stanovení hydraulické vodivosti jemnozrnných půd 
a kambisolů pomocí minidiskového podtlakového infiltrometru, při-
čemž pozornost byla věnována ověření Zhangových výrazů pro 
výpočet vodivosti z průběhu kumulativní infiltrace. Autoři proto 
navrhli modifikovaný výraz, který je v současné době rovněž uveden 
v aktualizovaném manuálu k minidiskovému podtlakovému infiltro-
metru. Následovala přednáška Ing. F. Doležala, CSc., na téma detekce 
preferenčního proudění (gravitační vody) ve strukturní černozemi 
pomocí čidel Aqua-Tel-TDR. Pomocí čidel Aqua-Tel-TDR byly v prů-
běhu jednoho roku monitorovány půdní vlhkosti pod travou a kuku-
řicí. První zkušenosti s těmito čidly potvrdily, že je možné čidla 
instalovat vodorovně. Byly uvedeny problémy s použitím čidel a zod-
povězeny některé dotazy, které se týkaly vlivu těchto poměrně velkých 
čidel na proudění vody a charakteru preferenčních cest. Přednáška 
v podání doc. Ing. R. Kodešové, CSc., se zabývala využitím barviv pro 
vizualizaci preferenčního proudění v různých měřítcích. Příspěvek 
demonstruje rozdíly v mechanismech preferenčního proudění vody 
a jeho interakce s matricí v zemědělských půdách, které jsou pedolo-
gicky odlišně klasifikovány a vyvinuly se na odlišných substrátech. 
Kombinace infiltračních experimentů s obarvenou vodou, makrosko-
pického studia řezů takto obarvenou půdou a mikromorfologického 
studia půdních výbrusů ukázala, že hnědozem na spraši umožňuje 
rovnoměrnější vstup infiltrující vody do své struktury, zejména v orni-
ci, a cesty transportu barviva v podorničních horizontech současně 
indikují cesty iluviace – transportu koloidů, která způsobuje výrazné 
povlaky na površích prizmatických agregátů. Kambizem na ortorule 
je i v ornici málo propustná a proudění infiltrující vody je výrazně 
preferenční, přičemž prostorová hustota preferenčních cest je menší 
než v hnědozemi. Autoři vyvozují ze svého studia kvantitativní závě-
ry pro modelování pohybu vody v půdě jako v prostředí s dvojnou 
propustností, informační obsah jejich výsledků se tím však nevyčer-
pává a většina interpretačního i systematizačního úsilí zůstává před 
nimi. Na příspěvek navázala přednáška Ing. M. Féra, v níž bylo před-
staveno srovnání infiltrace do agregátů už zmíněné hnědozemě na 
spraši pokrytých koloidními organo-minerálními povlaky a do agre-
gátů těchto povlaků zbavených. Bylo konstatováno, že hydraulická 
vodivost povlaků je více než o řád nižší než hydraulická vodivost 
vnitřků agregátů. Diskuse poukázala na biologickou podmíněnost 
a rozmanitost drah preferenčního proudění, hydrofobii povlaků 
biopórů a dosud trvající nedostatečnou znalost složení a vnitřní 
struktury povlaků. Do předmětného dvojbloku byl přeřazen příspěvek 
doc. Ing. Z. Kulhavého, CSc., který se zabýval drenážním odvodněním 
v odtokovém režimu malého povodí. Diskuse o vlivu odvodnění 
zemědělských půd na odtokový režim povodí se během konference 
rozvinula několikrát a nedospěla nikdy k jednoznačným závěrům. 
Tento vliv se za různých místních podmínek (např. hydrogeologic-
kých, geomorfologických, klimatických, ale i sociálně-ekonomických) 
projevuje různě. Příspěvek srovnává dvě sousední malá zemědělská 
povodí na Skutečsku, odvodněná drenáží, z hlediska odlišností jejich 
hydrologické funkce. Za významný ukazatel autoři považují polohu 
bodu křížení čar překročení specifických odtoků obou povodí a její 
závislost na vodnosti jednotlivých hydrologických roků. Povodí inten-
zivněji odvodněné drenáží má vyšší vysoké odtoky a nižší nízké 
odtoky, drenáž tedy snižuje schopnost povodí napájet základní odtok 
v době sucha. Vliv odvodnění na retenci povodí při extrémních 
srážko-odtokových epizodách není jednoznačný. Autoři doporučují, 
aby tam, kde je odvodnění půd pro zemědělství a jiné účely potřebné, 
byla retence krajiny zvyšována kompenzačními opatřeními (např. 
vodními nádržemi nebo retardací odtoku). Přednáška RNDr. T. Orfá-
nuse, Ph.D., se zabývala hydraulickými vlastnosti lesních půd v Tat-
rách a jejich možným vlivem na tvorbu odtoku. Pozornost byla přitom 
zaměřena na měření hydraulických vlastností vodoodpudivých půd 
a následnému hodnocení proudění vody v půdě při zavlažovacím 
experimentu. Výsledky ukázaly, že lesní půdy (v jehličnatém lese) 
mají zvýšenou vodoodpudivost matrice. Voda pak do půdy infiltruje 
převážně makropóry. Položené otázky se týkaly vlivu jak anorganické 
(minerálů), tak organické (různé zdroje organické hmoty – lesní opad 
atd.) půdní složky na vodoodpudivost půdy. Následovalo vystoupení 

Ing. M. Sněhoty, Ph.D., které se zabývalo vlivem uzavřeného vzduchu 
na infiltraci do půdy při vlhkostech blízkých nasycení. Vliv uzavře-
ného vzduchu na proudění vody bylo dokumentováno na infiltračních 
experimentech v terénu i laboratoři. Pro vizualizaci výskytu uzavře-
ného vzduchu bylo použito počítačové tomografie, magnetické rezo-
nance a neutronové tomografie. Pozorované jevy nelze matematicky 
simulovat s použitím Richardsovy rovnice, a proto byl sestaven kon-
ceptuální model chování vzduchu ve strukturní půdě. Ing. J. Pavlásek, 
Ph.D., uvedl přednášku o vyhodnocení výsledků měření infiltrace 
v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. Příspěvek byl 
věnován měření nasycených hydraulických vodivostí pomocí Guel-
phského a laboratorního permeametru. Rovněž byla vyhodnocena 
jednoválcová infiltrace. Vzhledem k heterogenitě půdního prostředí 
podzolových půd nebylo možné přesně stanovit infiltrační charakte-
ristiky zájmových lokalit v povodí, ale bylo možné vymezit intervaly, 
ve kterých se hodnoty infiltračních charakteristik v povodí vyskytují 
a odhadnout průměrné hodnoty. Ing. M. Rodný prezentoval přednáš-
ku zabývající se alternativními metodami v modelování dynamiky 
obsahu vody v půdě, která byla věnována aplikaci neuronových sítí 
pro účely modelování dynamiky půdní vlhkosti v zemědělsky obhos-
podařované půdě. Metoda byla ověřena pomocí experimentálních dat 
získaných pomocí neutronové sondy. Prezentované výsledky proká-
zaly uspokojivou shodu s měřenými daty. Přednášku věnovanou 
nejistotám v hydrologickém modelování představila její autorka Ing. 
Š. Blažková, DrSc. Shrnula v ní možné nejistoty, které plynou jak 
z experimentálních dat vstupujících do modelů, tak z konceptů mode-
lů a jejich aplikací. Dále uvedla příklady, na kterých demonstrovala, 
jakým způsobem při hodnocení modelových výsledků postupovat. 
Ing. P. Máca, Ph.D., představil ve své přednášce výsledky simulací 
povodňových událostí na malém šumavském povodí za použití růz-
ných konceptuálních modelů. V příspěvku bylo představeno 5 kon-
ceptuálních modelů pro simulaci odtokového procesu na dané loka-
litě. Jednotlivé modely se lišily počtem, uspořádáním a prahovým 
objemem nádrží. Simulované odtoky byly srovnány s odtoky měře-
nými. Studie kalibrace povodňových vln malého povodí pomocí 
vybraných konceptuálních modelů ukázala, že modely se složitější 
strukturou, a tím i větším počtem parametrů, nepřinesly odpovídají-
cí vylepšení kalibračních výpočtů. Příspěvek v podání Ing. P. Tache-
cího, Ph.D., předvedl výsledky analýzy citlivosti modelu MIKE-SHE 
na hlavní vstupní parametry. Model je aplikován na malé zemědělské 
povodí na Českomoravské vrchovině, částečně odvodněné drenáží. 
Ukazuje se, že nejvýznamnějším parametrem je časová konstanta 
odtoku z drenáže, dále pak má významný vliv hydraulická vodivost 
nasycené zóny na svazích. Tyto parametry jsou bohužel obtížně měři-
telné jinak než kalibrací modelu. Diskuse poukázala na možnou 
neuzavřenost hydrologické bilance povodí, není-li uvažována složka 
podzemního odtoku mimo závěrový profil. Konference HMP2011 byla 
zakončena instruktivní přednáškou zabývající se využitím mikromo-
delů v hydrologii. Příspěvek upozornil na možnosti studia pohybu 
a retence tekutin (např. zbytkové ropy) v pórovitém prostředí na 
fyzikálních modelech. Autor RNDr. J. Pražák, CSc. předvedl na obráz-
cích prototyp trojrozměrného deterministicky náhodného modelu 
s vrstevnatou strukturou, tzv. multisendvičového, vytvořeného nume-
ricky řízeným obráběcím strojem. Diskuse poukázala na možný 
nedokonalý kontakt vrstev a pronikání tekutin do mezer mezi nimi. 

Konference HMP2011 navázala na předchozí tři konference (2003, 
2005, 2008) a pro organizátory je potěšující skutečnost, že se akce 
setkávají se stále více sympatizující odezvou v české i slovenské 
odborné veřejnosti. Svědčí o tom rostoucí počet příspěvků, zvyšující 
se návštěvnost těchto akcí, četná osobní sdělení, literární odkazy a dis-
kuse. I z tohoto důvodu byla letošní akce pořádána již jako třídenní, 
a přesto nebylo možné zařadit všechny příspěvky do programu jako 
orální prezentace. Organizátoři proto respektovali volbu některých 
autorů příspěvků a 34 z nich bylo prezentováno jako posterová 
sdělení, pro která byl v programu vyhrazen časový blok. Vzhledem 
k vynikající úrovni všech posterů a jejich obsahovému významu 
přikročil vědecký výbor konference k vyhodnocení čtyř nejlepších 
posterů (bez udělení pořadí) a k věcné odměně jejich autorů. Na závěr 
konference vyslovili organizátoři přesvědčení, že tato akce splnila své 
poslání, neboť malá povodí jsou mozaikou krajiny a jejich specifický 
odtokový režim si proto vyžaduje trvalou a kontinuální pozornost. 
V té souvislosti si organizátoři dovolují konstatovat, že tato konference 
k tomu rovněž přispěla. 

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.
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Tento příspěvek volně navazuje na diskusní 
příspěvky týkající se BAT, DČOV a vypouštění 
odpadních vod. Jedná se o články pánů Petra 
Soukupa (v čísle 1/2011, str. 17 a 5/2011, str. 
219), Václava Vučky (3/2011, str. 124) a Vlas-
timila Zahrádky (4/2011, str. 172). Množství příspěvků indikuje, že 
se jedná o závažné téma. Proto přivítáme i názory ostatních složek 
vodohospodářského oboru, třeba lidí z provozu, těch, kteří byli u zrodu 
příslušných právních norem nebo z vodohospodářských referátů na jed-
notlivých obcích. Zejména u těch posledních jsem se setkal s několika 
zajímavými postřehy. Když jsem je však požádal, aby své zkušenosti ve 
věci sepsali, tak to odmítli, protože se obávali možných nepříjemností 
v práci. Po projednání v redakční radě proto nabízíme otištění článků 
od autorů, jejichž identitu bude znát jen redakce. Příspěvky zasílejte 
na stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Domovní čistírny odpadních vod – 
právní úprava versus realita

S novelizací vodního zákona v roce 2010 a v návaznosti s tím 
i vydaným nařízením vlády, které specifikují podmínky vypouštění 
předčištěných odpadních vod do vod podzemních a povrchových, se 
podstatně změnila legislativa pro instalaci a provozovaní domovních 
čistíren odpadních vod (DČOV). Ve všech oblastech lidské činnosti 
nastává ideální stav, pokud realita života je v souladu se zákony, tj. 
legislativou. Z důvodů přiblížení reality a legislativy se (pokud neu-
važujeme o čistě lobbistických zájmech) provádějí novelizace zákonů. 
Bohužel v oblasti DČOV se dosavadní špatný stav změnil tak, že 
nová legislativa platná od roku 2011 již nemá s realitou prakticky nic 
společného. Většina domovních čistíren tak bude mít dvě nezávislé 
existence. Skutečnou u uživatele a teoretickou (úřední – papírovou). 
Možná by před příštími novelizacemi pomohlo, kdyby všichni 
zpracovatelé nových nařízení a metodických pokynů měli povinně 
u svého domku či chalupy alespoň rok v provozu některou čistírnu 
s CE a s deklarovanou účinností 98 %.

Při reálném provozu DČOV je třeba si uvědomit tato fakta:
1. Uživatel nečte návod na obsluhu a provozní řád. A to ani před 

koupí čistírny, ani po instalaci. A pokud by četl, nerozumí použité 
terminologii.

2. Pokud má uživatel naregulovat nějaké kohouty, ventily apod., určitě 
je nareguluje špatně.

3. Co se může ucpat, určitě se ucpe.
4. Pokud nemá čistírna samostatný kalojem s automatickým odkalo-

váním aktivační nádrže, odkaluje se automaticky do odtoku.
5. Žádná kontrola nedonutí uživatele řádně provozovat čistírnu, pokud 

to sám nepotřebuje. Navíc na kontrolu takového množství DČOV 
nejsou prostředky.

6. Většinou občan koupí „nějakou čistírnu s CE“ podle ceny v dobré 
víře, že pokud byla čistírna certifikována, jsou v podstatě všechny 
výrobky stejné.

7. Výsledky a účinnosti čištění dosažené při testování nemají žádný 
vztah k reálným výsledkům při skutečném provozu čistírny.
Toto jsou moje dlouholeté zkušenosti z výroby, prodeje a servisu 

DČOV, nejen z ČR. Jako výrobce čistíren samozřejmě nejsem proti 
DČOV. Jiná možnost v nesouvislé zástavbě prakticky neexistuje. Pokud 
nepovažujeme za řešení žumpy nebo dotované stavby centrálních 
systémů s náklady nad 50 000 Kč/EO, které jsou možné snad jen 
v ČR. Legislativa by měla především chránit občany před iluzemi 
a „obchodníky s deštěm“ a povrchové a podzemní vody před zne-
čišťováním. Zatím to vypadá, že občan opět zaplatí o něco více za 
dokumentaci, ale může naopak ušetřit při koupi čistírny.

Jaká je tedy současná legislativa a jak odpovídá výše zmíněným 
faktům z reálného provozu čistíren?

Provoz a obsluha DČOV
Vodní zákon v § 15a předpokládá, že pokud byl výrobek dlouhodobě 

testován dle EN 12566-3 + A1 (evropská norma na čistírny do 50 EO), 
není důvod kontrolovat v provozu kvalitu vypouštěné vody prostřed-
nictvím odběrů vzorků. Stačí kontrola (1x za 2 roky), zda čistírna je 
řádně provozována dle provozního řádu. Při doložení potřebných 
dokumentů (projekt s přílohami) se stavba čistírny povoluje ohláše-
ním. Úvaha je to v zásadě správná, protože pokud je voda na odtoku 
vizuálně čistá a nezapáchá, bude obvykle i vyčištěná. Z hlediska 
ochrany vod není při takto malém zdroji znečištění důležité, zda je 

účinnost čištění 98% nebo jenom 95%. Pod-
statné je, že čistírna vůbec funguje. Odběry 
vzorků jsou nákladné a vždy se dají naředit tak, 
aby vyšly správné výsledky. Problém je v tom, 
že při testování dle EN 12566 se postupuje 

dle bodu B. 2.3. Postup obsluhy a údržby během zkoušky: „Obsluha 
čistírny (během zkoušky) musí odpovídat provozním pokynům výrobce. 
Běžná údržba se musí provádět přesně v souladu s pokyny výrobce 
pro údržbu.“

Pokud víme, že platí bod 1 o provozním řádu a bod 2 o regulaci 
DČOV z úvodu, pak výsledky dosahované při certifikaci platí v pro-
vozu jen pro čistírny s plnou automatikou a signalizací poruchových 
stavů. Přitom jsou s CE prodávány i čistírny, které nesplňují ani bod 
6.1.1. normy: „Čistírny musí být vybaveny výstražným zařízením, 
signalizujícím provozní poruchy (např. elektrické, mechanické nebo 
hydraulické). V pokynech výrobce musí být uvedeno, jaký druh poruch 
je výstražným zařízením signalizován.“ 

Je logické, že certifikační orgán si při zkoušce návod nastuduje 
(ostatně je za to placen výrobcem) a pak podle návodu postupuje. 
Pochopit návod je však pro běžného uživatele (laika) často nemožné. 
Jako příklad uvedu citace z provozního řádu čistírny s deklarovanou 
kvalitou k vypouštění do podzemních vod a se 4 regulačními venti-
ly: „Ventil C reguluje množství vzduchu do mamutkového čerpadla... 
Aktivní kal musí přes mamutku přetékat kontinuálně, průtok nesmí 
být ani silný ani slabý. …Při týdenní vizuální kontrole celkového stavu 
ČOV je nutné zkontrolovat, případně doregulovat ventily, pokud došlo 
ke změně jejich nastavení působením zvyšujícího se množství aktivo-
vaného kalu… Pro vyčištění akumulačního zařízení je třeba vzduch 
naregulovat tak, aby jedenkrát za jednu až dvě sekundy vystoupila na 
hladinu separace velká bublina.“ 

Na závěr citací postup odkalování: „Odpojíme dmychadlo ze sítě, 
počkáme 30 min… Opatrně vsuneme sací koš (kalové čerpadlo) střída-
vě na dno provzdušňovaného aktivačního prostoru, prostoru separace 
a neprovzdušňovaného denitrifikačního prostoru, odkud odčerpáme 
část objemu tak, aby celkové množství kalu v ČOV po odčerpání nebylo 
menší než 300 ml/l, a aby rozdíl hladin v jednotných sekcích nebyl při 
odčerpávání větší než 10 cm.“

Přitom teoreticky vypočítaný kalový prostor uvedené čistírny má 
kapacitu max. na 1 měsíc provozu.

Technologie používané u DČOV se v podstatě neliší od technologií 
čistíren pro menší sídla. V obou případech platí zásada, že složité 
procesy biologického čištění je možné řešit jednoduchým a levným 
zařízením s návodem pro kvalifikovanou obsluhu, nebo s podstatně 
dražší automatikou a jednoduchou obsluhou. Je zřejmé, že kontrola 
DČOV 1x za 2 roky „inspektorem“ u čistíren, které nejsou vybaveny 
přenosem signalizace poruchových stavů na centrální dispečink 
servisu, nebo nejsou pravidelně servisovány výrobcem, postrádá 
jakýkoliv smysl.

Vypouštění 
Způsob vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrcho-

vých stanoví Nařízení vlády 23/2011 Sb. a do vod podzemních pak 
Nařízení vlády 416/2010 Sb. ze dne 14. 12. 2010. Je s podivem, jak 
tato dvě nařízení vlády spolu nesouvisí logikou ani terminologií. 

Pro vypouštění do povrchových vod jsou stanoveny třídy I–III 
DČOV podle výsledku účinnosti testování dle EN 12566-3. Nejvyšší 
účinnosti jsou stanoveny pro třídu III, kde se logicky předpokládá, že 
pro dosažení uvedených účinností je třeba, aby čistírna byla vybavena, 
případně doplněna o dočištění: „membránovou filtrací nebo jiným 
dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, 
zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným 
prostorem pro akumulaci kalu.“

Nařízení stanoví i požadavky na vodu pro zalévání: „…musí být 
taková DČOV (předpokládáme třídy III) vybavena i hygienickým 
zabezpečením …“

Naopak nařízení vlády 416/2010 Sb. nezná třídy čistíren I–III. Pokud 
výrobek má CE s deklarovanou účinností dle přílohy č. 2, je možné 
jej instalovat pouze na ohlášení bez pravidelného odběru vzorků. 
Pokud nemá požadovanou účinnost, povolí se také, ale s odběrem 
kontrolních vzorků 2x ročně. V porovnání s požadavky vypouštění do 
povrchových vod pro třídu III se pro vypouštění do podzemních vod 
požaduje vyšší účinnost na CHSK ze 75 % na 90 % a u BSK5 z 85 % na 
95 %. Nepožaduje se ale ani terciární dočištění, ani chemické srážení 
pro fosfor, ani oddělený kalojem. Metodický pokyn k tomuto nařízení 
vnáší další zmatek do pojmů. Zálivka se nechápe jako další využití 
odpadní vody, kdy je třeba dezinfekce (viz NV č.23/2011 Sb.), ale 
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jako zasakování do podzemních vod rozstřikem a bez požadavku na 
dezinfekci. Navíc zavádí tabulku č. 5 pro přepočet emisních standardů 
na účinnost čištění, přičemž EN 12566-3 pracuje výhradně s účinností 
v % a výrobek s CE nezná pojem emisní standardy.

Stalo se skutečností, že dnes většina čistíren, hlavně těch nejlev-
nějších, podle nařízení vlády 416/2010 Sb. dosahuje všech parametrů 
účinnosti čištění pro pouhé ohlášení k vypouštění do podzemních 
vod bez terciárního dočištění, chemického odstraňování fosforu a bez 
odděleného kalojemu. Přičemž pro mírnější ukazatele pro vypouštění 
do povrchových vod dle třídy III se nepředpokládá, že by bylo možné 
těchto ukazatelů dosahovat bez dalšího stupně čištění. Zdá se, že 
zpracovatelé nařízení vlády 416/2010 pro vypouštění do podzemních 
vod měli k dispozici informace o zázračných technologiích, o kterých 
zpracovatelé nařízení vlády 23/2011 Sb. neměli ani tušení, ale na 
základě zkušeností se snaží více přiblížit realitě. Bohužel do vodního 
toku je napojena jen menší část realizovaných DČOV, přičemž platí, že 
pokud již mám povolenu trubku do potoka, vodu nepotřebuji k dal-
šímu užití a kontrola přijde 1x za dva roky, pak vůbec nemá smysl 
čistírnu zapínat a tratit tím elektrickou energii.

Opatření
Jak by se tedy měla legislativa přiblížit realitě, aby současně došlo 

ke zlepšení této reality?
Potřebná opatření je možné rozdělit na krátkodobá, která nevyžadují 

legislativní změny a dají se řešit metodickým pokynem, a dlouhodobá, 
která vyžadují změnu legislativy.

1) Opatření krátkodobá
Je nezbytné dát do souladu nařízení vlády 416/210 Sb. s nařízením 

vlády 23/2011 Sb. To lze udělat jednoduchým způsobem, doplněním 
nebo úpravou metodického pokynu k nařízení vlády 416/2011 Sb. 
a) Stanovit, že pokud se použije balená čistírna na ohlášení, tj. bez 

dalšího stupně dočištění, musí svojí konstrukcí splňovat podmínky 
třídy III z nařízení vlády 23/2011 Sb. pro povrchové vody. Takto 
vybavená musí být certifikována a zároveň musí mít účinnost čiště-
ní dle nařízení vlády 416/2010 Sb., jinak nemůže být tento výrobek 
použit jako jediné čistící zařízení.

b) Jasně stanovit, co je zálivka předčištěnými odpadními vodami 
(s dezinfekcí) dle nařízení vlády 23/2011 Sb., a co je zasakováním do 
podzemních vod rozstřikem podle Metodického pokynu k nařízení 
416/2010 Sb. Právní výklad je zde částečně v rozporu se skutečností. 
Z hlediska právního je důležitý úmysl, tedy využití vody pro zálivku, 
a ne se vody zbavit jako odpadní. To znamená, že zálivka není zasa-
kování do podzemních vod. A to ani v tom případě, že by neúmyslně 
k zasakování došlo. Znamená to, že pokud již má občan vybudovánu 
žumpu, kterou využije pro akumulaci předčištěné vody, nebo součástí 
stavby čistírny je dostatečná jímka na zálivkovou vodu pro akumulaci 
vody v období dešťů a pro vývoz v zimě, pak se nejedná o vypouštění 
odpadních vod. Fakticky by se to týkalo všech již obývaných nemovi-
tostí, které nejsou připojeny na kanalizaci nebo nemají již povolenu 
čistírnu. Pokud je tedy pozemek dostatečně velký, což se dá ověřit 
jednoduchým evapotranspiračním výpočtem.

c) V nařízení vlády 416 /2010 Sb. se pracuje s ukazatelem N-NH4. 
V tabulce č. 5 Metodického pokynu je uveden ukazatel N bez dal-
šího vysvětlení.

d) Metodický pokyn alibisticky dává veškerou zodpovědnost za ochra-
nu podzemních vod na posudek hydrogeologa. Patrně se předpoklá-
dá, že zasakování bude povoleno jen v místech, kde nemůže dojít 
ke znehodnocení podzemních vod i při nefunkční čistírně. Vody se 
stejně dočistí v půdní vrstvě. Ze své praxe si nevzpomínám, že by 
někdy posudek hydrogeologa vyzněl negativně. Nakonec, posudek 
si platí klient a očekává, že nevyhodí peníze zbytečně.

2) Opatření dlouhodobá
Bylo by vhodné legislativu upravit s ohledem na platnost bodů 

1 až 7 v úvodu. Dále je třeba si uvědomit fakt, že při ceně likvidace 
odpadních vod ze žump na městských čistírnách se budou fakticky 
vyvážet jen odpadní vody z nemovitostí, kde není k disposici dostateč-
ný pozemek nebo jsou půdy tak jílovité, že se voda nevsákne. Posudek 
hydrogeologa je z tohoto hlediska kontraproduktivní. Pokud nebude 
povoleno legální zasakování předčištěných odpadních vod, budou 
odpadní vody bez předčištění buď zasakovány, nebo vypouštěny do 
dešťové kanalizace. Případné pokuty jsou pro občana ekonomicky 
výhodné s porovnáním nákladů na vyvážení. Jaké je tedy řešení? Zjed-
nodušit veškerou legislativu taxativními opatřeními, která bude mož-
né reálně kontrolovat, a která neumožní různý výklad úředníků:

a) Na ohlášení nepovolovat vypouštění do povrchových vod – není 
žádná kontrola funkce čistírny, pokud má voda kam odtéct.

b) Ohlášení stavby umožnit jen pro rodinné domky a chaty – do 15 EO 
a s likvidací odpadních vod výhradně na vlastním pozemku. Podob-
ně jako je tomu u dešťových vod.

c) Za čistírnou musí být vždy jímka s čerpadlem o objemu minimálně 
na denní produkci odpadních vod a s možností čerpané vody dez-
infikovat. Zde také bude prováděna vizuální kontrola předčištěné 
vody.

d) Předčištěné odpadní vody musí být vždy aplikovány na povrch 
pozemku – na orniční vrstvu. Není podstatné, zda se jedná o záliv-
ku nebo o zasakování do podzemních vod. Nikdy by se neměla 
povolit trubka do země. Důležité je, aby špatnou funkcí byl majitel 
okamžitě postižen a byl nucen udržovat čistírnu v řádném stavu. 
Např. při úniku kalu se ucpe kapénková zálivka nebo zasakovací 
štěrkopísková vrstva, nedočištěná voda při rozstřiku zapáchá 
apod.

e) Pokud není zajištěna dostatečná akumulace za čistírnou pro zimní 
provoz, musí být vybudována na povrchu pozemku zasakovací vrst-
va štěrkopísku o tloušťce min. 400 mm s rozváděcími trubkami pro 
rozstřik po povrchu štěrkopísku. Celá konstrukce pak bude zakryta 
zeminou proti zamrzání. Minimální plocha štěrkopísku musí být 
5 m2/EO.

f) Čistírna musí mít oddělený kalojem s objemem min. 200 l/EO nebo 
musí být certifikována se zařízením pro odvodňování kalu.

g) Účinnost čištění dosažená při certifikaci není podstatná pro povole-
ní čistírny. Ukazatele účinnosti pro P (fosfor) jsou zbytečné, protože 
biologické odstraňování P u malých čistíren je proces spíše naho-
dilý a chemické odstraňování při kontrole 1x za 2 roky bez odběru 
vzorků nebude v praxi prováděno ani v případě, že čistírna je pro 
dávkování vybavena. Posudek hydrogeologa není třeba vyžadovat. 
Pokud bude mít stavebník pochybnosti o vsakovací schopnosti půdy 
na svém pozemku, zajistí si jej sám.

h) Ohlášené stavby čistíren by měly být povoleny do provozu až po 
kontrole stavebního úřadu, že byly provedeny podle schváleného 
projektu.

i) Uživatel musí mít uzavřenu servisní smlouvu o kontrole čistírny 
minimálně 3x ročně. Během záruky s výrobcem nebo prodejcem, po 
záruce i s jinou oprávněnou osobou. Při vybavení čistírny dálkovým 
přenosem dat postačuje kontrola 1x ročně. Tímto opatřením zmizí 
z trhu nekvalitní výrobky, které není ani výrobce schopen nastavit 
tak, aby řádně fungovaly alespoň měsíce, natožpak roky. Zároveň, si 
bude i majitel pečlivěji vybírat výrobce, případně se naučí čistírnu 
obsluhovat. Dodržování těchto pravidel by kontroloval inspektor 
1 x za 2 roky.

j) U čistíren nad 15 EO, které většinou slouží ke komerčním účelům, 
i když jsou čištěny odpadní vody z ubytování, nepřipustit možnost 
ohlášení stavby čistírny. V ostatním dosavadní legislativa pro kapa-
city nad 15 EO vyhovuje.

k) Kromě projektu zpracovaného podle výše uvedených zásad 
a vyjádření majitelů sousedních nemovitostí, nebude pro ohlášení 
(povolení) potřeba dalších vyjádření a stanovisek. Tím se podstatně 
usnadní rozhodování vodoprávních úřadů a omezí se nároky na 
odbornost úředníků.
Nedělám si iluze, že v dohledné době dojde ke změnám naší legis-

lativy tak, aby reálně přispěla k ochraně povrchových a podzemních 
vod, což by mělo být jejím hlavním smyslem. Zatím vidím její význam 
spíše v dalším hromadění písemností. K mojí skepsi přispívá i zkuše-
nost s exportem malých čistíren do mnoha evropských i mimoevrop-
ských států. Vždy žasnu, co dokáže vymyslet byrokracie v různých 
státech, přičemž tyto nesmyslné požadavky se podle jednotlivých 
států obdivuhodně odlišují i v obdobných klimatických, geografic-
kých a společenských poměrech. Právě i tato odlišnost předpisů mě 
dále přesvědčuje o tom, že většina z nich je zbytečná. Nejdůležitější 
je nastavit při provozování DČOV takové podmínky, aby pro majitele 
čistírny, bez ohledu na legislativu, tj. represi, bylo výhodné produko-
vat řádně vyčištěnou vodu. Nejlépe vhodnou k dalšímu použití. Tímto 
článkem chci především vyvolat seriózní diskuzi na téma v úvodu 
– legislativa versus realita DČOV – a snad přispět k tomu, aby někdy 
platilo, že legislativa = realita.

Ing. Jan Topol
TopolWater, s.r.o.

jtopol@topolwater.eu

240



vh 6/2011



�

IDENTIFIKACE ANTROPOGENNÍCH 
TLAKŮ V ČESKÉ ČÁSTI 
MEZINÁRODNÍ OBLASTI POVODÍ 
ODRY – SOUHRN VÝSLEDKŮ 
Z ŘEŠENÍ PROJEKTU VAV

Přemysl Soldán, Petr Tušil

Klíčová slova
antropogenní tlaky – plošné, difuzní a bodové znečištění – standardy 
environmentální kvality – prioritní látky – biologické komponenty vodních 
ekosystémů – intenzifikace chovu ryb – ekotoxikologie

Souhrn
Příspěvek shrnuje výsledky a z nich plynoucí závěry z řešení projektu 

VaV Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti 
povodí Odry, financovaného Ministerstvem životního prostředí. Uvedený 
projekt se zabýval identifikací antropogenních tlaků s vymezením priorit 
z hlediska návrhu opatření na snížení jejich negativních dopadů na jakost 
půd, vod a habitaty vodních ekosystémů v české části mezinárodního 
povodí řeky Odry. Projekt byl multidisciplinární a na jeho řešení spolupra-
covalo pět vědeckých a výzkumných institucí s dlouholetou zkušeností 
v oborech výzkumné činnosti definovaných návrhem projektu. Na základě 
výsledků základního a aplikovaného výzkumu projekt poskytl výstupy 
s obecnou platností v oblasti ochrany kvality životního prostředí, ale také 
konkrétní zjištění a návrhy, okamžitě použitelné ve státní správě pro pod-
klady pro koncepční dokumenty, legislativu, podklady pro rozhodování, 
metodiky postupů stanovení antropogenních tlaků a jiné. 

Úvod
Mezinárodní oblast povodí Odry (MOPO) vznikla v souladu s Rámcovou 

směrnicí 2000/60/ES [1] na základě dohody mezi Českou republikou, 
Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo se základním cílem 
koordinovaného postupu při důsledné ochraně jakosti vod v povodí řeky 
Odry. Na jihu MOPO hraničí s Mezinárodní oblastí povodí Dunaje, na jihozá-
padě s Mezinárodní oblastí povodí Labe, na severozápadě s Oblastí povodí 
Warnow-Peene a na východě s Mezinárodní oblastí povodí Visly. Celková 
délka Odry od pramene k ústí činí 854,3 km a s přiřazením menších toků 
je plocha celého jejího povodí 124 049 km2. Na území Polska se nachází 
107 169 km2, na území České republiky 7 278 km2 a na území Německa 
9 602 km2. Povodí Odry je na jihu ohraničeno horskými masivy Krkonoš, 
Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd, na severu území spadá do rozsáhlé 
nížinné oblasti povodí největšího oderského přítoku Warty a povodí dolní 
Odry. Z hlediska nadmořské výšky je celé území povodí členěno tak, že 
21,4 % území se nachází ve výšce nad 300 m n. m., 54,6 % ve výšce 
100–300 m n. m. a 24 % ve výšce do 100 m n. m. Extrémní hodnoty 
průměrných ročních srážek dosahují v horských masivech až 1 400 mm za 
rok, roční průměr za celé povodí činí 533 mm. Průtokový režim, vyjádřený 
poměrem minimálních průtoků k povodňovým, vykazuje v horských oblas-
tech poměr 1 : 2 000, zatímco v ústí už jen 1 : 20. Průměrný dlouhodobý 
roční odtok z povodí činí 17,1.109 m3 [2]. 

Současně s vymezením Mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vymezeno 
jejích šest tak zvaných zpracovatelských oblastí – Horní Odra, Střední Odra, 
Lužická Nisa, Warta, Dolní Odra a Štětínská zátoka. 

Oblast Horní Odra zahrnuje na českém území horské komplexy Jeseníků, 
Beskyd a ostravsko-karvinskou kamenouhelnou pánev, která na severu 
přechází do rybnické pánve na polském území, na kterou dále navazují velké 
aglomerace měst Kedzierzyn-Kożle a Opole s jejich průmyslovým zázemím. 
Ve vazbě na tento základní surovinový zdroj došlo v celé této oblasti v druhé 
polovině 19. století k prudkému rozvoji průmyslu, zejména hutního, ener-

getického, chemického a strojírenského, provázeného vysokou koncentrací 
obyvatelstva a rozvojem dopravy. Průmysl i obyvatelstvo zde kladou vysoké 
nároky na vodní hospodářství. Především to jsou vysoké požadavky na 
vodní zdroje, značně převyšující jejich přirozenou kapacitu. V počátečním 
extenzivním období hospodářského rozvoje území byly nároky na zdroje 
pokryty výstavbou umělých vodních zdrojů – údolních nádrží. Vysoká potřeba 
pitné a užitkové vody se promítá do velkého množství odpadních vod, které 
jsou vzhledem k charakteru místního průmyslu velmi znečištěné. Aby voda 
a vodní hospodářství nelimitovaly další rozvoj území, došlo k poměrně 
rozsáhlé výstavbě čistíren odpadních vod, zavádění moderních způsobů 
hospodaření vodou a násobného využívání vody. 

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

Výzkumné práce na projektu VaV „Identifikace antropogenních tlaků 
v české části mezinárodní oblasti povodí Odry“ byly financovány Minister-
stvem životního prostředí a probíhaly od roku 2008 do roku 2010. Projekt 
se zabýval identifikací antropogeních tlaků s vymezením priorit z hlediska 
návrhu opatření na snížení jejich negativních dopadů na jakost půd, vod 
a habitaty vodních ekosystémů v české části MOPO. Základním cílem 
projektu bylo poskytnout na základě výsledků základního a aplikovaného 
výzkumu výstupy s obecnou platností v oblasti ochrany kvality životního 
prostředí, ale také konkrétní zjištění a návrhy, okamžitě použitelné ve státní 
správě jako podklady pro koncepční dokumenty, legislativu, podklady pro 
rozhodování, metodiky postupů stanovení antropogenních tlaků a jiné.

Struktura projektu
Projekt byl multidisciplinární a na jeho řešení spolupracovalo pět vě-

deckých a výzkumných institucí: ostravská pobočka Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM, v.v.i. (VÚV), Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity (OU), Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (JČU), 
ENKI o.p.s. (ENKI) a Slezské zemské muzeum Opava (SZMO). Odbornému 
zaměření projektu odpovídaly jednotlivé oblasti ve struktuře projektu. 
V daných oblastech byly jednotlivé problematiky řešeny v rámci dílčích 
úkolů (tabulka 1).

Výsledky řešení
Řešení dílčích úkolů jednotlivých oblastí projektu přineslo následující 

poznatky:
• Analýza podílu plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění na 

základě provedeného expertního odhadu ukázala, že podíl nebodových 
zdrojů znečištění na látkovém odtoku v hlavních bilančních profilech 
povodí (Odra-Svinov, Olše-ústí, Ostravice-Muglinov, Opava-Třebovice, 
Bělá-Mikulovice, Stěnava-Otovice, Smědá-Ves u Černous, Lužická Nisa-
-Hrádek n. Nisou, Mandava-Varnsdorf) je pro ukazatele kadmium, nikl, 
olovo a PAU ve většině případů velmi významný a je vyšší než 80 %. 
Výjimku tvoří povodí Ostravice (všechny bilancované ukazatele) a povodí 
Olše (pro ukazatele nikl a olovo), kde převažují zdroje bodové. Největší 
podíl mají nebodové zdroje na zatížení toků polycyklickými aromatickými 
uhlovodíky. Pro vodní útvary, kde nebylo dosaženo dobrého ekologického 
stavu nebo potenciálu z důvodu nadlimitních koncentrací dusičnanového 
dusíku a celkového fosforu, byl zjištěn u celkového dusíku ve všech 
případech více než 60% podíl nebodových zdrojů na zatížení toků 
v dílčím povodí vodního útvaru. U celkového fosforu tomu bylo v 57 % 
případů. Vyhodnocení závislosti naměřených koncentrací vybraných 
parametrů jakosti vody na aktuálním průtoku identifikovalo významný 
vliv plošných zdrojů znečištění na jakost vody u profilů Odra-Svinov 
(celkový dusík, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren), Opava-Třebo-
vice (celkový dusík), Ostravice-Ostrava (benzo(g,h,i)perylen), Olše-ústí 
(benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-
-c,d)pyren, fluoranthen), Stěnava-Otovice (celkový dusík, nikl), Lužická 



�

Nisa-Hrádek nad Nisou (olovo, benzo(a)pyren, 
benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
fluoranthen, anthracen), Mandava-Varnsdorf 
(benzo(a)pyren).

• Výsledky naměřené při screeningu výskytu 
vybraných znečišťujících látek z bodových 
zdrojů znečištění v povodí Odry dokumentují 
zejména vyšší výskyt PAU v odpadních vodách 
odtékajících z komunálních ČOV, kde jsou 
čištěny i průmyslové odpadní vody z tepelného 
zpracování uhlí, a vysoké koncentrace sledova-
ných kovů a PAU v důlních vodách čerpaných 
z dosud činných černouhelných dolů. V profi-
lech Ostravice-Kunčice, Lučina-Kunčičky, Olše- 
-Ropice, Karvinský potok-Sovinec a Mlýnka-
ústí došlo k překročení norem environmentální 
kvality daných směrnicí 2008/105/ES o nor-
mách environmentální kvality (NEK) [3, 6] pro 
nejvyšší přípustné koncentrace a průměrné 
koncentrace rtuti. V ostatních případech se 
koncentrace sledovaných rozpuštěných forem 
rtuti, kadmia, niklu a olova v tocích pod vybra-
nými bodovými zdroji znečištění většinou pohy-
bovaly pod nebo těsně nad mezí stanovitelnos-
ti. Vyjma sledovaných lokalit na Zlatém potoce 
a lokality Lužická Nisa-Proseč nad Nisou byla 
ve všech profilech na tocích, kde proběhly 
analýzy PAU, překročena norma environmen-
tální kvality pro sumu benzo(g,h,i)perylenu 
a indeno(1,2,3–c,d)pyrenu. Rovněž byl zjištěn přetrvávající vysoký výskyt 
látek ze skupiny PAU v Černém příkopu a Bohumínské stružce, a to již 
i v úsecích nad sledovanými zdroji znečištění. Až na několik případů nebyl 
prokázán v rámci provedeného screeningu v profilech dotčených vypouš-
těním ze sledovaných zdrojů statisticky významný nárůst koncentrací 
monitorovaných polutantů v povrchových vodách. V tocích pod sledova-
nými zdroji nebo skupinou zdrojů však docházelo k nárůstu koncentrací 
sledovaných látek v dnových sedimentech. Nejvýznamněji se tento jev 
projevuje v profilech Bohumínská stružka-pod ČOV železárny společnosti 
ŽDB GROUP a.s. (kovy, zejména olovo), Černý příkop-pod ÚČOV Ostrava 
(kadmium, nikl, olovo, všechny sledované látky ze skupiny PAU), Luči-
na-Kunčičky (kadmium, olovo), Olše-Ropice (nikl, olovo, fluoranthen, 
pyren, benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, 
benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a suma 
PAU), Ostravice-Žabeň (nikl), Karvinský potok-Sovinec (všechny sledované 
látky ze skupiny PAU) a Zlatý potok-pod ČOV důlních vod společnosti 
DIAMO, závod GEAM (kadmium, nikl). Mezi vodní útvary nejvíce zatížené 
emisemi anorganického dusíku pocházejícího z bodových zdrojů patří 
Odra po soutok s tokem Ostravice, Lužická Nisa po soutok s tokem 
Černá Nisa, Lučina po ústí do toku Ostravice a Ostravice po soutok 
s tokem Lučina. Do těchto vodních útvarů byla vypuštěna polovina cel-
kových emisí anorganického dusíku. V případě emisí celkového fosforu 
k nejvíce zatíženým útvarům náleží Ostravice po soutok s Lučinou, Odra 
po soutok s Ostravicí a Lubina po ústí do Odry.

• Nejvíce problematickými parametry z množiny společných relevantních 
znečišťujících látek pro českou část MOPO, z pohledu plnění v době 
řešení projektu platných národních limitních standardů, jsou polyaroma-
tické uhlovodíky a na úrovni evropských norem rovněž polyaromatické 
uhlovodíky a těžké kovy – rtuť a kadmium.

• Hodnocení dopadu aplikovaného množství účinných látek pesticidů 
na prostředí bylo prováděno na základě výsledků chemických analýz 
a specializovaných ekotoxikologických stanovení. Výsledky chemických 
analýz odebraných vzorků sedimentů, zaměřených na alachlor, chlor-
pyrifos a trifluralin zaznamenaly hodnoty podstatně nižší než „kritérium 
A“ podle Metodického pokynu MŽP [4]. Přibližný přepočet koncentrací 
uvedených tří ukazatelů zjištěných v semipermeabilních membránách na 
průměrnou koncentraci ve vodě byl prakticky ve všech případech nižší 
než přepočtené hodnoty imisních standardů na roční průměry podle MP 
MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [5]. Ekotoxikologická stanovení 
byla prováděna na odebraných vzorcích říčních sedimentů a půd. U vod-
ních útvarů, u kterých bylo předvídáno vyšší potenciální riziko výskytu 
pesticidů v povrchových vodách (Hvozdnice-nad Moravicí, Jičínka-nad 
Odrou, Luha-nad Odrou, Opusta-nad Opavou), byla při ekotoxikologickém 
hodnocení obvykle zjištěna vyšší mortalita žížal při kontaktních testech 
prováděných na odebraných vzorcích sedimentů. U vodních útvarů, 
u kterých byl semipermipermeabilními membránami zjištěn vyšší obsah 
účinné látky chlorpyrifos, byla v některých případech v kontaktních tes-
tech se sedimenty u žížal zjištěna vyšší inhibice acetylcholinesterázy 
(AChE). Tyto účinky mohly vyvolat také jiné účinné látky pesticidů než ty, 
které byly detekovány chemickými analýzami. U půd byl negativní účinek 
na tvorbu AChE zachycen pouze v krátkém období po aplikaci.

• Studium mikrobiální kontaminace odpadních vod vypouštěných z vybra-
ných čistíren v povodí řeky Odry (Bohumín, Havířov, Frýdek-Místek, Ostra-
va a Opava) prokázalo, že obsahují množství fekálních mikroorganismů 
a potencionálních patogenů. Oproti očekávání byly v odpadních vodách 
nalezeny malé počty salmonel – byly detekovány pouze v necelých 4 % 
všech vzorků. Naproti tomu vyčištěné komunální vody obsahovaly značné 
množství Staphylococcus aureus, řádově od 101 do 104 KTJ ve 100 ml. 
Tyto odpadní vody představují vysoké hygienické riziko, pokud by byly 
vypouštěny do recipientů využívaných k rekreačním účelům nebo jako 
zdroje závlahových vod.

• Průzkum projevů antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev 
tekoucích vod, provedený v povodí Lužické Nisy v letech 2008 až 2010, 
prokázal, že je rybí společenstvo ve všech hodnocených profilech závislé 
na umělém zarybňování. Výskyt 0+ juvenilních ryb z vlastního výtěru 
nebyl zaznamenán v žádné z lokalit průzkumu po celé tři roky, přestože 
stávající geologicko-morfologické a hydrologické charakteristiky sledo-
vaných lokalit odpovídaly ekologickým nárokům zjištěných druhů ryb 
na rozmnožování. S nejvyšší pravděpodobností je tento stav zapříčiněn 
chemickými vlastnosti vody, popř. synergickým působení nepříznivých 
hodnot chemických a fyzikálních faktorů, které buď souvisle, nebo epi-
zodicky nevyhovují časným stadiím ontogenetického vývoje ryb, tj. jikrám 
nebo 0+ juvenilním jedincům. 

• Z výsledků histologického vyšetření provedeného v rámci studia vlivu 
antropogenních tlaků na zdravotní stav ryb vyplynulo, že na Lužické 
Nise v profilu Chrastava-Barrandov působí na ichtyofaunu mírně rizikové 
faktory. Toto konstatování vychází především z histologického nálezu 
fokální hydropické vakuolizace žlučových a jaterních buněk u Barbatula 
barbatula (prevalence 13 %) a Gobio gobio (12 %), které patří k hepa-
totoxickým lézím, jež mohou vést k progresi neoplazií. Tuto hypotézu 
podporuje také aneurysmus žaberních kapilár sekundárních lamel střevlí 
a kožní léze u mřenek. Možnou příčinou těchto nálezů je opakované 
znečišťování prostředí. Byla také opakovaně prokázána vyšší vnímavost 
ryb k aeromonádovým infekcím jako původcům kožních afekcí v pod-
mínkách organicky znečišťovaných toků. U 40 ryb odlovených v nádrži 
Šance byl zaznamenán výskyt dvou neoplazií u Esox luciu (Sertoliho 
buněčný adenom a cholangiokarcinom s angiomatózní komponentou). 
Analýza sedimentů z nádrže odhalila kromě devíti těžkých kovů (zejmé-
na obsah Al) široké spektrum polycyklických aromatických uhlovodíků, 
z nichž za pozornost stojí přítomnost karcinogenního benzo[a]pyrenu 
a benzo[a]antracenu spolu s dalšími genotoxickými polutanty – chryse-
nem, benzo[b]fluorantenem, dibenzo[a,h]antracenem a indenopyrenem. 
Vzhledem k tomu, že u ostatních vyšetřených štik bylo histopatologické 
vyšetření parenchymatózních orgánů negativní, nelze etiologii obou tumo-
rů dát jednoznačně do souvislosti s uvedeným obsahem organických 
a anorganických cizorodých látek. 

• Ekotoxikologické hodnocení možných chronických účinků znečištění povr-
chových vod, provedené v roce 2009, indikovalo vysokou úroveň rizika 
genotoxicity v oblasti Liberecka a také na Lučině ve Slezské Ostravě, 
Ostravici v Muglinově a Odře v Bohumíně. Stejně výrazně se projevila 
genotoxicita také při hodnocení ekotoxikologických vlastností říčních 
sedimentů v povodí řeky Lužické Nisy. Tyto výsledky potvrzovaly analýzy, 
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provedené ve stejném roce v povodí Lužické Nisy. Bylo zaznamenáno 
překročení NEK pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3–c,d)pyrenu, 
které patří do skupiny PAU, výraznější pak byla kontaminace sedimentů. 
Také průzkum druhového složení i početních stavů ryb v povodí Lužické 
Nisy konstatoval anomálie ve struktuře studovaných společenstev. Pro 
moravskoslezskou část povodí pro rok 2009 výsledky chemických analýz 
nedisponujeme. V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení ekotoxiko-
logických ukazatelů ve všech sledovaných profilech (s výjimkou Lučiny 
ve Slezské Ostravě). K vylepšení s největší pravděpodobností přispěly 
zvětšené průtoky v povodí, které „vymyly“ dlouhodobé znečištění aku-
mulované v ekosystému, zejména v sedimentech (podobná situace byla 
zaznamenána v této části povodí řeky Odry po povodních v roce 1997). 
Jak plyne ze zprávy dílčího úkolu, nelze tyto předpoklady ověřit výsledky 
chemických analýz, neboť se tento dílčí úkol v roce 2010 věnoval průzkumu 
odlišných lokalit v moravskoslezské části povodí. Zaznamenané zlepšení 
se však nestačilo projevit ve svém vlivu na vodní ekosystémy – dílčí úkoly, 
věnující se průzkumu vlivu biologické jakosti vod na ichtyofaunu, konsta-
tují nadále nevyhovující situaci, projevující se u ryb absencí přirozeně se 
vyskytujících věkových skupin 0+ (potřeba umělého zarybňování) a pato-
logickými nálezy u ryb odlovených v profilu Lužická Nisa pod Chrastavou. 
Přetrvávání nepříznivého stavu z hlediska stupně rizika genotoxických 
účinků povrchových vod odebraných v profilu Lučina ve Slezské Ostravě 
přikládáme vlivu znečištění z podniku Arcelor Mittal, a.s. Jeví se tedy, 
že tento železárensko-ocelářský podnik, nechvalně známý masivním 
znečišťováním ostravského ovzduší, negativně ovlivňuje i kvalitu vodního 
prostředí v recipientu, do něhož vypouští své odpadní vody.

• Kontinuální monitoring havarijního znečištění, provozovaný v letech 2008 
až 2010, v profilu Odra-Bohumín opakovaně zachytil případy nežádoucího 
chování znečišťovatelů (ilegální vypouštění znečištění).

• Studiem produkce znečištění rybami v závislosti na druhu a množství 
předkládaného krmiva bylo jednoznačně prokázáno, že samotné zvýše-
ní rybí obsádky (i bez intenzifikačních zásahů – v našem případě bez 
přikrmování) má negativní vliv na kvalitu vody a dochází k častějšímu 
překračování platných imisních standardů i míry jejich překročení. Sou-
časně bylo doloženo, že příliš vysoká intenzita rybářského hospodaření 
vede jak k neadekvátnímu zhoršení kvality vody, tak k výraznému snížení 
efektivity hospodaření (zjištěné vysoké krmné koeficienty dokladují nízkou 
využitelnost předkládaného krmiva). Pokusy zaměřenými na sledování 
znečištění produkovaného rybami bylo potvrzeno, že ryby působí jako 
jeden z eutrofizujících prvků. Jak se dále jednoznačně ukazuje, ryby 
přikrmované předkládaným krmivem produkují výrazně větší množství 
nerozpuštěných látek a větší měrou zatěžují vodu organickými látkami 
vyjádřenými jako CHSK

Mn
 a CHSK

Cr
.

• Průzkum vlivu rybářského hospodaření na rozvoj vodních květů sinic a na 
kvalitu vody v rybnících ukázal, že v průběhu posledních 20 let dochází 
ke snižování zátěže rybničních vod především splachy ze zemědělské 
půdy. Tento trend snižování koncentrace hlavních iontů (tj. sodíku, 
draslíku, vápníku, hořčíku, síranů, chloridů, hydrogenuhličitanů a patrně 
i dusičnanů) je dobře dokumentován a potvrzen údaji z let 2008–2010. 
Tyto změny však nedoprovází obdobný trend v koncentracích sloučenin 
a forem dusíku a fosforu a stejně tak v koncentracích chlorofylu-a, jako 
měřítka biomasy fytoplanktonu. Znamená to, že úroveň eutrofizace ryb-
ničních vod zůstává v posledních letech více méně stabilní. Orientace 
na vyšší rybí obsádky, přikrmování ryb a do určité míry i hnojení rybníků 
navozuje podmínky, kdy v zooplanktonu převládají zejména drobné druhy, 
které neregulují rozvoj sinic a řas. V důsledku toho nastává v letním 
období enormní rozvoj fytoplanktonu, který kulminuje ve druhé polovině 
léta. Výskyt sinic je v posledních letech pravidelný a dosavadní výsled-
ky neukazují na významné změny ve frekvenci ani v rozsahu vodních 
květů v posledních 20 letech, avšak zatímco dříve byly poměrně časté 
monospecifické vodní květy planktonních sinic, nyní je přítomno více 
druhů současně.

• Studium vlivu intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele 
ukázalo, že v případech, kdy je průtok v recipientu příliš vysoký vůči 
vodě přitékající z rybníka nebo náhonu, je vliv rybníka nulový až velmi 
malý a může být zastřený jinými faktory, což ve výsledku znamená totéž. 
Jiná situace nastává, je-li rybník zaústěn do málovodného recipientu. 
Tehdy dochází ke zvýšení koncentrace chlorofylu-a a hodnoty CHSK. 
U sledovaných forem dusíku docházelo naopak spíše k poklesu. Byl 
pozorován také nárůst teploty. Tyto výsledky dokládají zvýšení organické 
zátěže a přesun dusíku z roztoku do biomasy. V případě dalšího nutrientu 
– fosforu – naopak nebyly nalezené rozdíly signifikantní.

Závěry
Shrneme-li poznatky získané při řešení projektu v letech 2008 až 2010, 

plynou pro povodí řeky Odry následující závěry:
• Postupné snižování zatížení toků z nebodových zdrojů znečištění je dlou-

hodobý proces, který by měl být prioritně zaměřen především do oblasti 
zemědělské výroby, na hospodaření s pozemky a půdou, na ochranu kra-
jiny a na zajištění řádné likvidace splaškových vod. Základním opatřením 

v oblasti eliminace zatížení toků nutrienty pocházejícími z plošných zdrojů, 
které by přineslo největší efekt, by bylo zavedení podmínek pro používání 
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění pro-
tierozních opatření uplatňovaných ve vymezených zranitelných oblastech 
na celé území České republiky. Z hlediska difuzních zdrojů je třeba dořešit 
problematiku odkanalizování a čištění odpadních vod z malých sídel a roz-
ptýlené zástavby. Především je nutno věnovat pozornost povodí útvarů 
stojatých vod, které jsou z hlediska vnosu nutrientů nejvíce citlivé a dochází 
zde nejčastěji k nežádoucím projevům eutrofizace. Některá další budoucí 
opatření v krajině je vhodné spojit i s opatřeními na eliminaci dopadu 
možných klimatických změn a s návrhem přírodě blízkých protipovodňových 
opatření. Z nejvýznamnějších bodových zdrojů znečištění je třeba velkou 
pozornost věnovat kvalitě vod vypouštěných z podniku Arcelor Mittal, a.s., 
a důlním vodám. Ty představují značné riziko z hlediska možné ekotoxicity 
v nich obsažených znečišťujících látek.

• Současná situace se nezlepší, pokud bude přetrvávat aktuální stav 
v oblasti kontinuálního monitoringu jakosti vod, kdy malá hustota 
monitorovacích stanic i nevhodně zvolené parametry sledování umožňují 
nelegální vypouštění znečištění i opožděnou detekci případů havarijního 
znečištění, což v konečném důsledku znamená nejen nefunkčnost sys-
tému včasného varování (early warning), ale také nulovou preventivní 
funkci kontinuálního monitoringu jakosti vod při ochraně povrchových 
vod před znečišťováním (žádné obavy znečišťovatelů z odhalení v období 
nízkého „rizika“ kontrol jakosti vod).

• Zvýšenou pozornost je třeba věnovat použití pesticidů v povodí. Prů-
zkum ukázal, že i když chemický monitoring nezaznamenal významně 
zvýšené koncentrace vybraných aktivních látek ve vodách ani v říčních 
sedimentech, má jejich aplikace negativní dopady na biotu. Zde je třeba 
si uvědomit, že použitím pesticidů v povodí řeky Odry je do prostředí 
vnášeno až 300 druhů aktivních látek, což je suma, kterou nelze běžným 
monitoringem detekovat v celé šíři.

• Odpadní vody vypouštěné z komunálních ČOV obsahují i zvýšené počty 
patogenních mikroorganismů, je tedy potřeba věnovat pozornost jejich 
případné hygienizaci, zejména pokud existuje riziko kontaminace rekre-
ačních vod či zdrojů vod závlahových.

• Nežádoucí eutrofizaci nádrží lze zabránit kontrolou množství chovaných 
ryb a nepřekrmováním rybí obsádky. Současná rybářská praxe má 
snahu udržovat poměrně vysoké rybí obsádky. V důsledku toho dochází 
k eliminaci velkých jedinců perlooček rodu Daphnia. Velké perloočky jsou 
schopné svou filtrační aktivitou účinně potlačit rozvoj drobného fytoplank-
tonu. Jejich absence v planktonu znamená, že rozvoj fytoplanktonu není 
omezován a v podmínkách nadbytku živin dosáhnou řasy nebo sinice 
velmi rychle vysokých hodnot hustoty biomasy. 

Tyto závěry by měly být zohledněny v následných pracích, zabývajících se 
rozpracováním a aplikací zásad pro zlepšování a ochranu jakosti vodního 
prostředí v povodí řeky Odry.
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Results of the project Identification of anthropogenic pressures 
at the Czech part of the International Odra River Basin (Soldán, 
P.; Tušil, P.)
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water ecosystems – fish breading intensification – ecotoxicology

Article presents results and conclusions of the project “Identification 
of anthropogenic pressures at the Czech part of the International Odra 
River Basin”, which was financed by the Ministry of the Environment of 
the Czech Republic. This project considered identification of anthropo-
genic pressures with setting of priorities for a suggestion of proposals 
of measures to decrease their negative impact on quality of soil, water 
and habitats of water ecosystems in the Czech part of the international 
Odra River basin. The project was multidisciplinary. Research team was 
created with 5 scientific and research institutions, which had long-time 
experiences in the fields of research defined by suggested project´s 
methodics. This project provided benefits with general relevance in the 
field of protection of environment quality and also specific findings and 
suggestions directly applicable by national administration for conceptual 
documents, legislature, decision-making, methodology of anthropogenic 
pressures assessment etc. based on the results of basic and applied 
research.

VÝSKYT VYBRANÝCH PRIORITNÍCH 
LÁTEK VE VYPOUŠTĚNÝCH VODÁCH 
Z BODOVÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ 
V POVODÍ ODRY

Martin Durčák, Alena Kristová

Klíčová slova
prioritní látky – bodové zdroje znečištění – normy environmentální kvality 
– mezinárodní oblast povodí Odry

Souhrn
V článku jsou popsány výsledky screeningového sledování výskytu 

vybraných prioritních látek ve vypouštěných odpadních vodách vytipova-
ných průmyslových a komunálních zdrojů znečištění a identifikace vlivu 
těchto zdrojů na koncentrace sledovaných prioritních látek v povrchových 
vodách a sedimentech v úsecích recipientů bezprostředně dotčených 
vypouštěním. Ve druhé části článku je uvedena celková bilance prioritních 
látek ve vypouštěných odpadních vodách na základě údajů z evidence 
vedené v rámci Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebez-

pečné látky a Integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry.

 Úvod
Problematice omezování vypouštění znečišťujících látek do vodního pro-

středí se na úrovni Evropské unie věnuje významná pozornost. Především 
směrnice 2000/60/ES [1] v článku 16 určuje strategii proti znečišťování 
vod. V souladu s touto směrnicí byl rozhodnutím č. 2455/2001/ES [2] 
stanoven seznam látek, které pro vodní prostředí představují významné 
riziko. V tomto seznamu jsou zahrnuty prioritní látky, jejichž vypouštění, 
emise a úniky je potřeba pomocí vhodných opatření cíleně snižovat, 
a prioritní nebezpečné látky, jejichž vypouštění, emise a úniky je potřeba 
zastavit nebo postupně odstranit, což představuje i jeden z hlavních 
environmentálních cílů pro útvary povrchových vod podle článku 4 směrnice 
2000/60/ES [1]. Jedním z nástrojů snižování znečištění povrchových vod 
v členských zemích Evropské unie je stanovení norem environmentální 
kvality (NEK). Po mnoha letech přípravy byla v roce 2008 schválena směr-
nice 2008/105/ES [3] o normách environmentální kvality v oblasti vodní 
politiky, která mimo jiné stanoví tyto normy pro všech 33 prioritních látek. 
Tyto normy byly do české legislativy implementovány na počátku roku 
2011 nařízením vlády č. 23/2011 Sb., kterým bylo novelizováno nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. [4].



�

Bodové zdroje znečištění představují v některých případech jednu z nej-
významnějších složek v procesu kontaminace povrchových vod určitými 
skupinami prioritních látek. Obecně představují místa, ve kterých dochází 
k vypouštění znečišťujících látek přímo do vodních toků nebo nádrží. Jedná 
se o výusti odpadních vod z průmyslových podniků, ale i měst a obcí, a to 
jak v podobě zaústění kanalizačních stok, tak odtoků z čistíren odpadních 
vod. Efekt bodového znečištění spočívá většinou ve skokové změně kva-
lity vody v podélném profilu toku, přičemž velké zdroje znečištění mohou 
ovlivňovat kvalitu vody v toku až na vzdálenost desítek kilometrů [5]. 
Významným bodovým zdrojům znečištění bývá věnována prioritní pozornost 
i v rámci různých programů opatření směřujících ke zlepšení jakosti vody 
v toku. Důvodem je především skutečnost, že eliminací tohoto znečištění 
se dosahuje ve většině případů rychlého a výrazného účinku, a jakkoli jsou 
tato opatření nákladná, jsou vždy technicky relativně snadněji realizovatelná 
než opatření na eliminaci zdrojů plošných a difuzních.

Níže publikované výsledky vznikly v rámci řešení dílčího úkolu, který byl 
součástí projektu VaV „Identifikace antropogenních tlaků v české části 
mezinárodní oblasti povodí řeky Odry“.

Metodika

Výběr sledovaných zdrojů znečištění a profilů na tocích
V první fázi řešení byl na základě v minulosti shromážděných podkladů 

proveden výběr bilančně významných bodových zdrojů s předpokládaným 
výskytem prioritních látek. Zájmovým územím byla česká část mezinárodní 
oblasti povodí Odry (MOPO). Při screeningovém sledování vypouštěných 
odpadních vod vybraných zdrojů znečištění byla pozornost zaměřena na 
prioritní látky ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) – naf-
talen, anthracen, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, 
benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a čtyři kovy 
– rtuť, kadmium, olovo a nikl, včetně jejich rozpuštěných forem. Celkem bylo 
pro sledování v letech 2009 a 2010 vybráno pět vypouštění důlních vod, 
osm průmyslových zdrojů a sedm komunálních ČOV. Dále byly monitorovány 
profily nad a pod vybranými bodovými zdroji znečištění nebo skupinou zdro-
jů, které jsou lokalizovány na dotčených recipientech. Celkem se jednalo 
o 25 profilů v dílčím povodí horní Odry a tři profily v dílčím povodí Lužické 
Nisy a ostatních přítoků Odry. Pro detailnější zhodnocení vlivu bodových 
zdrojů znečištění byla v tocích kromě vzorků povrchových vod sledována 
jakost dnových sedimentů.

V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny základní údaje o sledovaných zdrojích 
znečištění a profilech na tocích. Údaje o říčním kilometru byly odvozeny 

z kilometráže vodních toků, která je součástí digitální báze vodohospodář-
ských dat (DIBAVOD). 

Použité postupy při vzorkování a analytických stanoveních
Odběry vzorků povrchových a odpadních vod byly prováděny v souladu se 

schváleným plánem vzorkování a podle standardních operačních postupů 
respektujících platné normy pro příslušný odběr vzorků. Vlastní odběr vzorku 
vody z recipientů probíhal v proudnici toku ve vhodném místě s ohledem 
na jeho homogenitu jako prostý bodový odběr vzorku, a to pomocí nere-
zové nádoby, nebo přímo do vzorkovnic, v závislosti na konkrétní povaze 
odběrového místa. Při vzorkování vypouštěných odpadních vod ze zdrojů 
znečištění byl odebírán vždy z výusti do recipientu dvouhodinový směsný 
vzorek sestávající z osmi objemově stejných dílčích vzorků odebraných 
v intervalu 15 minut. Termíny odběrů vzorků byly voleny s ohledem na průtok 
vody v recipientu, přičemž byly preferovány odtokové situace s výskytem 
menších průtoků po bezdeštném období tak, aby byl maximálně elimino-
ván případný vliv plošných zdrojů znečištění na jakost vody v recipientu. 
Celkem bylo odebráno a analyzováno 104 vzorků odpadních vod a 144 
vzorků povrchových vod.

Vzorky dnových sedimentů z toků byly odebírány dvakrát (jaro a podzim) 
a reprezentovaly tzv. čerstvý sediment, který je v průběhu roku obměňován 
v závislosti na změnách průtoků vody v recipientu. Odběry byly prováděny 
hrabákovým odběrákem ze svrchní vrstvy dnových sedimentů o mocnosti 
5 až 10 cm v místech, kde dochází k přirozené sedimentaci pevných 
látek. Po několika odběrech vzorku z plochy 10 až 100 m2 byly ze vzorku 
odstraněny hrubé mechanické příměsi a byla provedena homogenizace. 
Použitý postup odpovídá ČSN ISO 5667-12 – Jakost vod – Odběr vzorků 
– Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů. Celkem bylo takto 
odebráno 56 vzorků dnových sedimentů.

Předběžná úprava pro stanovení koncentrace rozpuštěných kovů v povr-
chových a odpadních vodách byla založena na filtraci vzorku vody přes 
membránový filtr velikosti pórů 0,45 μm a následném okyselení vzorku 
kyselinou dusičnou na místě odběru. Pro přípravu vzorků sedimentů k ana-
lýzám PAU se používala frakce s velikostí částic menších než 2 mm, pro 
analýzu obsahu kovů frakce o velikosti 63 μm a méně. Úprava pevných 
vzorků pro stanovení kadmia, niklu a olova probíhala mineralizací v mik-
rovlnné peci kyselinou dusičnou a chlorovodíkovou podle ČSN EN 13346 
– Charakterizace kalů – Stanovení stopových prvků a fosforu – Metody 
extrakce lučavkou královskou.

Pro stanovení rtuti v kapalných a pevných vzorkcích byl použit přístroj 
AMA 254 a použitý standardní operační postup odpovídal TNV 757440 

Identifikační číslo 
vypouštění

Zdroj znečištění Místo odběru vzorku Recipient Říční 
kilometr

Číslo hydrolo-
gického pořadí

Množství 
vypouštěných od-

padních vod v roce 
2009 [tis. m3/rok]

Nejbližší ovlivněný sledovaný 
profil na toku

617058 ČOV Komterm vyústění do 
odvodňovacího příkopu

Sýkorečka 2,7 2-01-01-138 1 707,1 Kopřivnička-ústí

617062 ČOV Kopřivnice vyústění do recipientu Kopřivnička 2,4 2-01-01-138 2 262,4 Kopřivnička-ústí
617160 ČOV Opava vyústění do recipientu Opava 35,1 2-02-01-089 5 907 Opava-Malé Hoštice
627248 ÚČOV Ostrava vyústění do recipientu Černý potok 2,5 2-02-04-003/2 32 964,8 Černý potok-pod ÚČOV 
627304 ČOV Frýdek-Místek vyústění do recipientu Ostravice 20,5 2-03-01-053 8 503,2 Ostravice-Žabeň
627312 ArcelorMittal F-M 

– hlavní odpad
vyústění do recipientu Ostravice 20,1 2-03-01-053 3 053,1 Ostravice-Žabeň

627313 Biocel Paskov vyústění do recipientu Ostravice 8,7 2-03-01-061 9 451 Ostravice-Kunčičky
628052 DIAMO VJ Jeremenko 

– důlní vody
vyústění do recipientu Ostravice 8,1 2-03-01-061 5 387,5 Ostravice-Kunčičky

627349 ČOV Havířov vyústění do recipientu Lučina 13,5 2-03-01-072 5 483,1 Lučina-Bludovice
627374 ArcelorMittal Ostrava 

– ČOV Lučina
vyústění do recipientu Lučina 5,9 2-03-01-082 11 313,3 Lučina-Kunčičky

627410 Důl ČSA Doubrava 
– důlní vody

vyústění do recipientu Doubravská 
Stružka

2,8 2-03-02-004 801,8 Doubravská Stružka-pod výustí 
dolu ČSA

627426 ŽDB GROUP – ČOV 
železárny

vyústění do recipientu Bohumínská 
Stružka

5,8 2-03-02-012 2 556,6 Bohumínská Stružka-pod ČOV 
železárny

627470 ČOV Třinec vyústění do recipientu Olše 41,4 2-03-03-039 4 740,7 Olše-Ropice
627474/627493 Důl ČSM + Důl Darkov 

– důlní vody
vyústění do recipientu Karvinský 

potok
5,75 2-03-03-067/2 1 470,1/2 175,1 Karvinský potok-Sovinec

627484 Důl ČSA Jan Karel 
– důlní vody

vyústění do recipientu Karvinský 
potok

5,6 2-03-03-067/2 1 156,5 Karvinský potok-Sovinec

627496 ČEZ elektrárna 
Dětmarovice – čerpací 
stanice 2

vyústění do recipientu Mlýnka 1,7 2-03-03-071 999,9 Mlýnka-ústí

627497 ČEZ elektrárna 
Dětmarovice – čerpací 
stanice 1

vyústění do recipientu Mlýnka 0,5 2-03-03-071 387,6 Mlýnka-ústí

617513 DIAMO GEAM Zlaté 
hory – ČOV důlních vod

vyústění do recipientu Zlatý potok 6,6 2-04-02-021 2 976,9 Zlatý potok-pod ČOV  
důlních vod

432014 ČOV Preciosa Minko-
vice

vyústění do recipientu Doubský 
potok

3,8 2-04-07-010 141,9 Doubský potok-Minkovice

432003 ČOV Liberec vyústění do recipientu Lužická Nisa 28,2 2-04-07-015/2 19 900,0 Lužická Nisa-nad Černou Nisou  

Tabulka 1. Přehled sledovaných zdrojů znečištění
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– Jakost vod – Stanovení veškeré rtuti jedno-
účelovým atomovým absorpčním spektrometrem. 
Stanovení kadmia, niklu a olova probíhalo podle 
ČSN EN ISO 15586 – Jakost vod – Stanovení sto-
pových prvků atomovou absorpční spektrometrií 
s grafitovou kyvetou.

Stanovení PAU bylo realizováno v souladu 
s ČSN EN ISO 17993 – Jakost vod – Stanovení 
15 polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po 
extrakci kapalina-kapalina. V úvodním kroku pro-
běhla u všech typů vzorků extrakce organickým 
rozpouštědlem. Pro povrchové a odpadní vody 
byl použit hexan, pro pevné vzorky směs hexanu 
a diethyletheru. Poté byl extrakt zahuštěn, v pří-
padě přítomnosti látek rušících analýzu vyčištěn 
pomocí sloupcové chromatografie na adsorpčním 
materiálu, následně v dalším kroku odfoukán 
k suchu dusíkem a převeden do rozpouštědla 
(acetonitrilu), ve kterém byl podroben analýze 
na kapalinovém chromatografu s gradientovou 
elucí a fluorescenčním detektorem. 

Způsob vyhodnocení naměřených  
výsledků

Pro výpočet průměrných a maximálních 
hodnot naměřených koncentrací sledovaných 
látek v odpadních vodách, povrchových vodách 
a sedimentech byly použity postupy uvedené 
ve směrnici 2009/90/ES [6] a poté byly tyto 
hodnoty v případě povrchových vod a sedimentů 
porovnávány s odpovídajícími standardy uvede-
nými v pracích [3, 4 a 7]. 

Přehled emisí prioritních látek  
do povrchových vod

Pro zpracování aktuálního přehledu evidova-
ných emisí prioritních látek do povrchových vod 
v české části mezinárodní oblasti povodí Odry 
byly použity údaje uvedené v Registru průmyslo-
vých zdrojů znečištění – část nebezpečné látky 
a Integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí za rok 2009.

Registr průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky je 
zaměřen na inventarizaci nakládání a emisí vybraných nebezpečných látek 
v průmyslové sféře do povrchových vod a kanalizačních systémů. V registru 
jsou evidovány podniky vybraného okruhu průmyslových odvětví a druhů 
ekonomických činností. Jde zejména o chemický, hutní, strojírenský, zpraco-
vatelský a textilní průmysl. Registr je součástí databáze Hydroekologického 
informačního systému VÚV TGM, v.v.i. 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je databází údajů 
o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, přeno-
sech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech 
množství odpadů. Tyto údaje jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé 
provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními 
předpisy [8–10]. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je 
zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informač-
ní systém veřejné správy. Provozovatelem je Česká informační agentura 
životního prostředí.

Základní statistické přehledy byly zpracovány odděleně pro oba regis-
try. V úvahu byly brány evidované emise prioritních látek do povrchových 
vod prostřednictvím přímého vypouštění. V Registru průmyslových zdrojů 
znečištění – část nebezpečné látky jsou tyto údaje vztaženy na konkrétní 
výusť vypouštění odpadních vod z daného subjektu, v případě Integro-
vaného registru znečištění je emise vztažena na konkrétní provozovnu 
subjektu. Pokud uváděná průměrná koncentrace předmětné látky byla 
v Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky zjištěna 
znečišťovatelem pod mezí stanovitelnosti, bylo množství vypouštěné látky 
počítáno jako nulové.

Výsledky a diskuse
Průměrné zjištěné hodnoty vybraných prioritních látek (kovy a PAU) ve 

vypouštěných vodách z jednotlivých typů bodových zdrojů znečištění jsou 
dokumentovány v tabulce 3.

Zjištěné výsledky ukazují především zvýšené koncentrace kovů a PAU 
v důlních vodách čerpaných z dosud činných dolů karvinské části černouhel-
né pánve a vyšší výskyt PAU v odpadních vodách odtékajících z komunálních 

Sledovaný profil Tok Říční 
kilometr

Číslo hydrolo-
gického pořadí

Hydrologické povodí  
3. řádu

Kopřivnička-Kopřivnice Kopřivnička 2,8 2-01-01-138 Odra po Opavu
Kopřivnička-ústí Kopřivnička 0,2 2-01-01-138 Odra po Opavu
Opava-nad ČOV Opava Opava 35,8 2-02-01-089 Opava po Moravici
Opava-Malé Hoštice Opava 34,4 2-02-01-089 Opava po Moravici
Černý potok-nad ÚČOV Černý potok 2,6 2-02-04-003/2 Odra od Opavy po Ostravici
Černý potok-pod ÚČOV Černý potok 2,4 2-02-04-003/2 Odra od Opavy po Ostravici
Ostravice-Lískovec Ostravice 21,0 2-03-01-053 Ostravice
Ostravice-Žabeň Ostravice 19,3 2-03-01-055 Ostravice
Ostravice-Kunčice Ostravice 9,0 2-03-01-061 Ostravice
Ostravice-Kunčičky Ostravice 7,4 2-03-01-061 Ostravice
Lučina-pod Sušankou Lučina 14,3 2-03-01-072 Ostravice
Lučina-Bludovice Lučina 6,2 2-03-01-082 Ostravice
Lučina-Kunčičky Lučina 5,0 2-03-01-082 Ostravice
Doubravská Stružka-nad výustí 
dolu ČSA

Doubravská 
Stružka

2,9 2-03-02-004 Odra od Ostravice po Olši

Doubravská Stružka-pod výustí 
dolu ČSA

Doubravská 
Stružka

2,6 2-03-02-004 Odra od Ostravice po Olši

Bohumínská Stružka-nad ČOV 
železárny

Bohumínská 
Stružka

5,9 2-03-02-012 Odra od Ostravice po Olši

Bohumínská Stružka-pod ČOV 
železárny

Bohumínská 
Stružka

5,6 2-03-02-012 Odra od Ostravice po Olši

Olše-nad ČOV Třinec Olše 41,5 2-03-03-039 Olše
Olše-Ropice Olše 41,0 2-03-03-039 Olše
Karvinský potok-nad výustí dolu 
Darkov

Karvinský 
potok

5,9 2-03-03-067/2 Olše

Karvinský potok-Sovinec Karvinský 
potok

5,3 2-03-03-067/2 Olše

Mlýnka-nad elektrárnou 
Dětmarovice

Mlýnka 2,6 2-03-03-071 Olše

Mlýnka-ústí Mlýnka 0,2 2-03-03-071 Olše
Zlatý potok-nad ČOV důlních vod Zlatý potok 6,8 2-04-02-021 Osoblaha
Zlatý potok-pod ČOV důlních vod Zlatý potok 6,0 2-04-02-021 Osoblaha
Doubský potok-Minkovice Doubský 

potok
3,3 2-04-07-010 Lužická Nisa po Mandavu

Lužická Nisa-nad ČOV Liberec Lužická Nisa 29,0 2-04-07-015/2 Lužická Nisa po Mandavu
Lužická Nisa-nad Černou Nisou  Lužická Nisa 27,9 2-04-07-015/2 Lužická Nisa po Mandavu

Tabulka 2. Přehled sledovaných profilů na tocích
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Komunální ČOV < 0,05 < 0,05 0,0619 < 0,05 5,07 3,70 0,97 0,51 0,2789 0,0040 0,0520 0,0082 0,0037 0,0069 0,0034 0,0025
Hutní výroba a zpracování 
oceli

0,13 0,067 0,2769 0,138 8,34 5,82 48,88 1,50 0,0745 0,0217 0,1243 0,0168 0,0068 0,0132 0,0119 0,0119

Výroba elektřiny a tepla 0,0529 < 0,05 0,1982 0,060 10,11 6,45 2,41 < 0,5 0,0246 0,0030 0,0368 0,0124 0,0057 0,0080 0,0099 0,0067
Výroba a zpracování skla 0,0963 0,0755 < 0,05 < 0,05 8,80 7,42 8,05 6,09         
Výroba buničiny < 0,05 < 0,05 0,0698 < 0,05 3,58 2,52 0,98 0,67 0,0328 < 0,002 0,0155 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Důlní vody – těžba černého 
uhlí

0,6975 0,22 0,184 0,067 99,08 52,09 9,33 4,51 0,6453 0,0123 0,2592 0,0623 0,0118 0,0221 0,0278 0,0112

Důlní vody – těžba černého 
uhlí (sanace)

< 0,05 < 0,05 0,0917 0,064 63,73 32,95 < 0,5 < 0,5 0,0327 0,0270 0,2900 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Důlní vody – těžba rud 
(sanace)

0,1388 < 0,05 < 0,05 < 0,05 108,60 67,65 0,54 < 0,5 0,0503 < 0,002 0,0438 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Tabulka 3. Průměrné hodnoty koncentrací kovů a PAU ve vypouštěných vodách z jednotlivých typů bodových zdrojů znečištění
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ČOV, kde jsou čištěny i průmyslové odpadní vody z tepelného zpracování 
uhlí. Jinak průměrné a maximální koncentrace kovů byly u sledovaných 
zdrojů většinou nízké, výjimku tvořily kromě již zmiňovaných důlních vod 
pouze zjištěné koncentrace rtuti v odpadních vodách ArcelorMittal Frý-
dek-Místek, a.s. – hlavní odpad (průměr 0,81 μg/l, maximum 2,2 μg/l) 
a elektrárny Dětmarovice, koncentrace niklu a olova v odpadních vodách 
ŽDB GROUP, a.s. – ČOV železárny (průměrná koncentrace 25,55 μg/l Ni, 
resp. 186,72 μg/l Pb) a niklu ve vypouštěných důlních vodách podniku 
DIAMO, s.p., závod GEAM Zlaté hory. V rozporu s očekáváním byly zjištěny 
i poměrně nízké průměrné koncentrace kadmia (0,16 μg/l v nefiltrovaných 
vzorcích a 0,11 μg/l ve filtrovaných vzorcích) u zdroje ArcelorMittal Ostrava, 
a.s. – ČOV Lučina, který byl v minulosti jedním z nejvýznamnějších zdrojů 
v této oblasti. Rovněž rozborem odpadních vod podniku Preciosa, a.s., 
závod Minkovice nebyly zjištěny očekávané vysoké koncentrace olova, 
pouze u jednoho vzorku byla zjištěna hodnota 20,1 μg/l. 

Vyhodnocení zjištěných průměrných koncentrací sledovaných látek 
v lokalitách pod zdroji nebo skupinou zdrojů znečištění je uvedeno v tabul-
ce 4. Z celkového hodnocení sledovaných profilů na tocích vyplývá, že 
v profilech Lučina-Kunčičky, Olše-Ropice, Karvinský potok-Sovinec, Mlýnka-
ústí a Doubravská stružka-pod výustí dolu ČSA došlo k překročení norem 
environmentální kvality daných směrnicí 2008/105/ES [3] a nařízením 
vlády č. 61/2003 Sb. [4] pro nejvyšší přípustné koncentrace a průměrné 
koncentrace rtuti. V profilu Ostravice-Kunčičky došlo k překročení nej-
vyšších přípustných koncentrací rtuti a v profilu Doubravská stružka-pod 
výustí dolu ČSA bylo zjištěno překročení NEK pro průměrné koncentrace 
niklu. V ostatních případech se koncentrace sledovaných rozpuštěných 
forem rtuti, kadmia, niklu a olova v tocích pod vybranými bodovými zdroji 
znečištění většinou pohybovaly pod nebo těsně nad mezí stanovitelnosti. 
Vyjma sledovaných lokalit na Zlatém potoce byla ve všech profilech na 
tocích, kde proběhly analýzy PAU, překročena norma environmentální kva-
lity pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-c,d)pyrenu. Rovněž byly 
zjištěny přetrvávající zvýšené koncentrace látek ze skupiny PAU v Černém 
potoce, Doubravské stružce, Karvinském potoce a Bohumínské stružce, 
a to již i v úsecích nad sledovanými zdroji znečištění. Až na několik ojedi-
nělých případů nebyl prokázán v rámci provedeného screeningu v profilech 
dotčených vypouštěním ze sledovaných zdrojů statisticky významný nárůst 
koncentrací monitorovaných polutantů v povrchových vodách.

Průměrné hodnoty koncentrací vybraných polutantů zjištěných v sedimen-
tech odebraných v lokalitách pod sledovanými zdroji znečištění (tabulka 5) 
byly porovnávány s kritérii znečištění zemin uvedenými v metodickém poky-
nu [7] a normami environmentální kvality pro sedimenty uvedenými v příloze 

č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [4]. V případě metodického pokynu bylo 
použito kritéria „B“. Kritérium „B“ je hodnota, jejíž překročení se posuzuje 
jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé 
složky životního prostředí. Překročení kritéria „B“ bylo zjištěno:
• u obsahu niklu a kadmia v sedimentech odebraných v profilu Zlatý 

potok-pod ČOV důlních vod podniku DIAMO, s.p., závod GEAM, což je 
způsobeno i vysokými hodnotami přirozeného pozadí,

• u obsahu niklu v sedimentech odebraných v profilech Doubský potok-
Minkovice (nejvyšší zjištěná hodnota), Černý potok-pod ÚČOV Ostrava 
a Ostravice-Žabeň,

• u obsahu olova v profilech Bohumínská stružka-pod ČOV železárny 
a Černý potok-pod ÚČOV,

• u obsahu benzo(b)fluoranthenu a indeno(1,2,3-c,d)pyrenu v profilu Černý 
potok-pod ÚČOV Ostrava, 

• a pro benzo(a)pyren v Černém potoce a v profilech Olše-Ropice a Kar-
vinský potok-Sovinec. 
Při porovnání naměřených průměrných koncentrací polutantů v sedi-

mentech s příslušnými hodnotami NEK obsaženými v příloze č. 3 nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. [4] bylo zjištěno jejich překročení na všech sledo-
vaných lokalitách u ukazatelů nikl a fluoranthen. V menší míře tomu bylo 
v případě PAU (benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-c,d)pyren), anthracenu, rtuti a olova. 
Hodnocení lze v tomto případě považovat pouze za orientační, neboť do něj 
nebyla zahrnuta doposud metodickým pokynem neupravená normalizace 
na obsah organického uhlíku ve vzorku a pro stanovení kovů byla použita 
odlišná zrnitostní frakce sedimentu, než je požadováno nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb. [4]. Nicméně vzhledem k výši překročení stanovených 
NEK je nutno zjištěné skutečnosti považovat za závažné, především ve 
vztahu k reálně dosažitelným environmentálním cílům, resp. normám 
environmentální kvality pro ukazatele nikl a fluoranthen. 

Dále bylo zjištěno, že v tocích pod sledovanými zdroji docházelo v něk-
terých případech k významnému nárůstu koncentrací sledovaných látek 
v sedimentu. Nejvýrazněji se tento jev projevoval v profilech Bohumínská 
Stružka-pod ČOV železárny společnosti ŽDB GROUP, a.s. (kovy, zejména olo-
vo), Černý potok-pod ÚČOV Ostrava (kadmium, nikl, olovo, všechny sledované 
látky ze skupiny PAU), Lučina-Kunčičky (kadmium, olovo), Olše-Ropice (nikl, 
olovo, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, 
indeno(1,2,3-c,d)pyren), Ostravice-Žabeň (nikl), Karvinský potok-Sovinec 
(všechny sledované látky ze skupiny PAU) a Zlatý potok-pod ČOV důlních vod 
podniku DIAMO, s.p., závod GEAM Zlaté hory (kadmium, nikl).
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μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l

NEK – průměrná hodnota [3]  
0,08 až 
0,25 *)  0,05  20  7,2 2,4 0,1 0,1   0,05   0,03 0,002

Kopřivnička-ústí < 0,05 < 0,05 0,091 < 0,05 5,03 4,16 < 0,5 < 0,5 0,0238 < 0,002 0,0203 0,0068 0,0035 0,0070 0,0055 0,0048 0,0103 0,0103

Opava-Malé Hoštice < 0,05 < 0,05 0,054 < 0,05 3,05 2,09 1,03 < 0,5 0,0280 0,0020 0,0418 0,0165 0,0090 0,0170 0,0125 0,0110 0,0255 0,0235

Černý potok-pod ÚČOV < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 7,10 6,17 1,20 1,01 0,0375 0,0120 0,0920 0,0253 0,0120 0,0215 0,0098 0,0078 0,0373 0,0175

Ostravice-Žabeň 0,096 < 0,05 0,069 < 0,05 2,88 2,10 0,94 0,58 0,0120 < 0,002 0,0133 0,0040 0,0020 0,0043 0,0033 0,0028 0,0025 0,0053

Ostravice-Kunčičky < 0,05 < 0,05 0,060 < 0,05 2,63 < 2 < 0,5 < 0,5 0,0853 0,0023 0,0128 0,0025 < 0,002 < 0,002 0,0025 < 0,002 0,0030 0,0030

Lučina-Bludovice < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,50 < 2 0,63 < 0,5 0,0134 < 0,002 0,0115 0,0043 0,0023 0,0040 0,0033 0,0023 0,0055 0,0045

Lučina-Kunčičky 0,068 < 0,05 0,319 0,092 < 2 < 2 3,30 1,52 0,0643 0,0115 0,0713 0,0080 0,0035 0,0060 0,0035 0,0025 0,0108 0,0050

Doubravská Stružka-pod 
výustí dolu ČSA

0,103 0,058 0,195 0,087 74,78 67,75 5,65 2,80 0,5725 0,0093 0,2575 0,0433 0,0040 0,0168 0,0213 0,0233 0,0470 0,0443

Bohumínská stružka-pod 
ČOV železárny

0,031 < 0,05 < 0,05 < 0,05 21,15 14,38 24,93 1,21 0,0310 0,0058 0,0550 0,0173 0,0093 0,0165 0,0120 0,0100 0,0255 0,0210

Olše-Ropice < 0,05 < 0,05 0,097 0,074 < 2 < 2 1,68 0,80 0,1455 0,0033 0,0815 0,0113 0,0045 0,0103 0,0073 0,0038 0,0158 0,0110

Karvinský potok-Sovinec < 0,05 < 0,05 0,146 0,058 9,95 6,47 5,03 3,53 0,3525 0,0060 0,0748 0,0152 0,0045 0,0080 0,0130 0,0048 0,0194 0,0173

Mlýnka-ústí < 0,05 < 0,05 0,157 0,063 3,43 < 2 0,79 0,55 0,0305 0,0028 0,0460 0,0120 0,0060 0,0115 0,0105 0,0088 0,0175 0,0188

Zlatý potok-pod ČOV důlních 
vod

0,185 0,137 < 0,05 < 0,05 7,13 5,94 < 0,5 < 0,5 0,0266 < 0,002 0,0195 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Doubský potok-Minkovice 0,076 < 0,05 0,056 < 0,05 3,05 < 2 2,68 1,81           

Lužická Nisa-nad Černou 
Nisou

0,061 < 0,05 < 0,05 < 0,05 3,75 2,21 1,35 1,19 0,0150 < 0,002 0,0150 0,0043 < 0,002 0,0040 0,0020 0,0020 0,0050 0,0030

Tabulka 4. Průměrné hodnoty koncentrací zjišťovaných ukazatelů v povrchových vodách pod sledovanými zdroji znečištění

*) Pro kadmium a jeho sloučeniny se hodnoty NEK liší v závislosti na tvrdosti vody vymezené pomocí pěti tříd



�

Profil

K
ad

m
iu

m

R
tu

ť

N
ik

l

O
lo

vo

N
af

ta
le

n

A
nt

hr
ac

en

Fl
uo

ra
nt

he
n

B
en

zo
(b

)f
lu

or
an

th
en

B
en

zo
(k

)f
lu

or
an

th
en

B
en

zo
(a

)p
yr

en

B
en

zo
(g

,h
,i)

pe
ry

le
n

In
de

no
(1

,2
,3

-c
,d

)p
yr

en

S
um

a 
PA

U
 (
9
) *

)

S
um

a 
PA

U
 (
5
)*

*
)

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
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sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

mg/kg 
sušiny

Kritérium “B” dle  
metodického pokynu [7]

10 2,5 180 250 40 40 40 4 10 1,5 20 4 190

Limit dle přílohy č. 3 NV 
č. 61/2003 Sb. [4]

2,3 0,47 3 53 0,31 0,175 2,5

Kopřivnička-ústí 0,750 0,576 85,950 38,700 0,195 0,145 2,550 0,900 0,540 0,905 0,520 0,410 9,445 3,275

Opava-Malé Hoštice 2,710 0,284 42,900 31,300 0,077 0,084 1,100 0,320 0,170 0,300 0,220 0,180 3,860 1,190

Černý potok-pod ÚČOV 1,030 1,180 248,000 342,000 4,000 14,000 35,000 16,000 6,000 18,000 7,200 6,500 150,700 53,700

Ostravice-Žabeň 0,252 0,283 191,200 49,400 0,374 0,280 2,150 0,810 0,250 0,945 0,305 0,235 8,240 2,545

Ostravice-Kunčičky 0,765 0,336 26,700 26,300 0,345 0,170 2,150 0,715 0,400 0,625 0,515 0,330 7,615 2,585

Lučina-Bludovice 0,100 0,136 35,750 27,750 0,215 0,058 0,235 0,638 0,361 0,635 0,356 0,296 3,469 2,285

Lučina-Kunčičky 0,418 0,228 52,500 83,150 0,260 0,060 0,340 0,590 0,260 0,580 0,329 0,356 3,704 2,114

Doubravská Stružka-pod 
výustí dolu ČSA

0,350 0,068 31,500 14,400 1,650 0,040 3,200 0,420 0,116 0,102 0,260 0,033 19,230 0,930

Bohumínská Stružka-
pod ČOV železárny

0,373 0,696 152,500 732,000 0,495 0,256 1,785 0,590 0,242 0,565 0,425 0,201 6,748 2,023

Olše-Ropice 0,372 0,473 171,150 177,550 0,735 0,605 5,400 1,950 1,065 1,750 1,050 0,810 21,375 6,625

Karvinský potok-Sovinec 0,543 0,092 49,650 18,600 17,850 2,735 13,350 2,550 1,218 2,520 1,510 1,206 56,976 9,004

Mlýnka-ústí 1,355 0,576 31,850 21,900 0,165 0,056 1,315 0,595 0,340 0,560 0,415 0,250 5,290 2,160

Zlatý potok-pod ČOV 
důlních vod

30,850 0,083 333,500 57,550 0,095 0,059 0,860 0,310 0,165 0,255 0,175 0,150 3,075 1,055

Doubský potok-
Minkovice

0,239 0,080 667,500 163,000

Lužická Nisa-nad Černou 
Nisou

0,955 0,953 168,700 98,450 0,179 0,125 1,400 0,620 0,300 0,425 0,315 0,285 5,410 1,945

Tabulka 5. Průměrné hodnoty koncentrací zjišťovaných ukazatelů v sedimentech recipientů pod sledovanými zdroji znečištění

*) Suma PAU (9) zahrnuje benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, fluoranthen, fenanthren, chrysen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a pyren
**) Suma PAU (5) zahrnuje benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-c,d)pyren

Přehled evidovaných emisí prioritních látek do povrchových vod 
v české části mezinárodní oblasti povodí Odry

V Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky bylo 
v roce 2009 v české části MOPO evidováno vypouštění nad mezí stano-
vitelnosti použitých analytických metod celkem u osmi prioritních látek. 
Jmenovitě se jedná o kadmium a jeho sloučeniny, olovo a jeho sloučeniny, 
rtuť a její sloučeniny, nikl a jeho sloučeniny, PAU (benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-
c,d)pyren), fluoranthen, dichlormethan a benzen. Bilance těchto látek 
v jednotlivých dílčích povodích náležejících k české části MOPO jsou 
uvedeny v tabulce 6.

Podobně v Integrovaném registru znečišťování životního prostředí bylo 
v roce 2009 evidováno vypouštění celkem osmi prioritních látek. Jde o stej-
ný seznam látek jako v případě Registru průmyslových zdrojů znečištění 
– část nebezpečné látky. Bilance těchto látek v jednotlivých dílčích povodích 
nacházejících se v české části MOPO jsou uvedeny v tabulce 7.

Zejména u kovů a jejich sloučenin lze pozorovat v rámci uvedených 
registrů v jednotlivých celkových bilancích až několikanásobné rozdíly, 
které jsou způsobeny mimo jiné faktem, že v rámci Integrovaného regis-

Název látky

Dílčí povodí
Celkem

Horní Odra
Lužická Nisa a ostatní 

přítoky Odry
Počet 

evidovaných 
zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 

zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 

zdrojů

Látkový 
odtok  

[kg/rok]
kadmium a jeho 
sloučeniny

24 11,632 4 0,13 28 11,762

olovo a jeho sloučeniny 16 99,623 2 0,554 18 100,177
rtuť a její sloučeniny 24 5,19 4 0,58 28 5,77
nikl a jeho sloučeniny 13 79,124 4 4,525 17 83,649
polycyklické aromatické 
uhlovodíky *) 3 3,278 0 0 3 3,278

fluoranthen 4 0,727 0 0 4 0,727
dichlormethan 1 12,28 0 0 1 12,28
benzen 2 483,509 0 0 2 483,509

*) zahrnují benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren

Tabulka 6. Bilance látkových odtoků prioritních látek ze zdrojů znečištění do vodních toků v české 
části MOPO evidovaných v rámci Registru průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky 
v roce 2009

tru znečišťování životního prostředí jsou evidovány i některé komunální 
zdroje znečištění (např. ÚČOV Ostrava, ČOV Frýdek-Místek, ČOV Liberec), 
které přestože vypouštějí odpadní vody s poměrně nízkými koncentracemi 
uvedených látek, bilančně představují významnou zátěž povrchových vod 
těmito prioritními látkami vypouštěnými z bodových zdrojů. Dalším důvo-
dem uvedených rozdílů je i nejednotný postup ohlašovatelů při hodnocení 
výsledků pod mezí stanovitelnosti použitých analytických metod, který byl 
metodicky sjednocen až v roce 2011.

V porovnání s rokem 2008 došlo u vypouštění evidovaných v rámci 
Registru průmyslových zdrojů – část nebezpečné látky v české části mezi-
národní oblasti povodí Odry k poklesu látkového odtoku z bodových zdrojů 
znečištění zejména u kadmia a jeho sloučenin (pokles o 54 % způsobený 
snížením vypouštění především z ArcelorMittal Ostrava, a.s.), olova a jeho 
sloučenin (pokles o 65 % – ArcelorMittal Ostrava, a.s., Preciosa, a.s., 
závod Minkovice) a dichlormethanu (pokles o 68 % – Teva Czech Industries, 
s.r.o.). V rámci Integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
došlo naopak k navýšení evidovaného vypouštění do povrchových vod 
v případě niklu a jeho sloučenin. Tato skutečnost je způsobena faktem, že 
ve srovnání s rokem 2008 přibyly v registru u těchto látek emise z dalších 

evidovaných zdrojů. 

Závěry
Naměřené výsledky screeningového sledová-

ní vybraných prioritních látek ve vypouštěných 
vodách z bodových zdrojů znečištění povrchových 
vod v povodí Odry dokumentují zejména zvýšené 
koncentrace sledovaných kovů a PAU v důlních 
vodách čerpaných z dosud činných černouhel-
ných dolů a vyšší výskyt PAU v odpadních vodách 
odtékajících z komunálních ČOV, kde jsou čištěny 
i průmyslové odpadní vody z tepelného zpraco-
vání uhlí. Až na několik případů nebyl prokázán 
v rámci provedeného screeningu v profilech 
dotčených vypouštěním ze sledovaných zdrojů 
statisticky významný nárůst koncentrací moni-
torovaných polutantů v povrchových vodách. 
V tocích pod sledovanými zdroji nebo skupinou 
zdrojů však docházelo k nárůstu koncentrací 
sledovaných látek ve dnových sedimentech. Tato 
skutečnost potvrzuje pro sledované prioritní látky 
(kovy a PAU) vhodnost prokázání identifikace 
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vlivů bodových zdrojů znečištění analýzou polu-
tantů v sedimentu akumulovaném v úsecích toků 
bezprostředně navazujících na místo vypouštění. 
Z pohledu plnění požadovaných norem environ-
mentální kvality pro vybrané prioritní látky se 
v povodí Odry na základě zjištěných výsledků 
jako nejvíce problematické ukazatele v povr-
chových vodách jeví benzo(g,h,i)perylen a inde-
no(1,2,3–c,d)pyren, v sedimentech se jedná 
o nikl a fluoranthen. S velkou pravděpodobností 
bude nutné podle připravovaných metodických 
postupů pro převážnou většinu vodních útvarů 
s prokázaným výskytem těchto látek přijmout 
nižší environmentální cíl (NEK). 

Z aktuálního přehledu evidovaných emisí prio-
ritních látek do povrchových vod v české části 
mezinárodní oblasti povodí Odry zpracovaného 
na základě údajů uvedených v Registru průmys-
lových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky 
a Integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí vyplývá, že v databázi Registru prů-
myslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky bylo v roce 2009 
v české části mezinárodní oblasti povodí Odry evidováno přímé vypouštění 
do povrchových vod celkem u osmi prioritních látek. Konkrétně se jedná 
o kadmium a jeho sloučeniny, olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeni-
ny, nikl a jeho sloučeniny, PAU (benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, 
benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren), fluoranthen, 
dichlormethan a benzen. V rámci Integrovaného registru znečišťování 
životního prostředí šlo o stejné látky. 
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fikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí řeky 
Odry“, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí.
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Occurrence of selected priority substances in wastewaters releas-
ed from point sources of pollution in the Odra River basin (Durčák, 
M., Kristová, A.)

Keywords
priority substances – environmental quality standards – point sources of 
pollution – international Odra River basin district

The article describes the results of screening of selected priority 
substances in wastewaters released by selected industrial and munici-
pal sources of pollution and identification of impacts of these sources 
on the concentrations of the monitored priority substances in surface 
waters and in sediments in the sections of receiving streams directly 
influenced by the releases. The second part of this article includes 
the actual review of the registered priority substances emissions into 
surface waters of the Czech part of the international Odra River basin 
district, prepared on the basis of data present in the Register of Indus-
trial Sources of Pollution – the part of Hazardous Substances, and in 
the Integrated Register of Environmental Pollution.

EKOTOXIKOLOGICKÉ HODNOCENÍ 
ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ VODNÍHO 
PROSTŘEDÍ V POVODÍ ŘEKY ODRY

Přemysl Soldán, Jana Badurová

Klíčová slova
komplexní stanovení rizik – chronická toxicita – genotoxicita – kontinuální 
monitoring – havarijní znečištění

Souhrn
Práce předkládá souhrn výsledků komplexního průzkumu ekotoxikolo-

gických vlastností znečištění vodního prostředí, které byly získány v rámci 
řešení projektu VaV „Identifikace antropogenních tlaků v české části 
mezinárodního povodí řeky Odry“ a předchozích výzkumných úkolů (Projekt 
Odra I až III) – všech financovaných Ministerstvem životního prostředí. 
Získaná data dokumentují nepříznivé vlivy velkých průmyslových podni-
ků a sídelních celků situovaných ve studovaném povodí na biologickou 
jakost vodního prostředí. Projevují se zejména ve zvýšené genotoxicitě 

znečištění povrchových vod a říčních sedimentů. Těmto nálezům odpovídají 
výsledky analýz a šetření prováděných v rámci řešení ostatních dílčích 
úkolů projektu. Detekovaly zvýšenou úroveň znečišťování polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky a některými těžkými kovy (což jsou látky 
s genotoxickým potenciálem). Zároveň byly prokázány významné dopady 
na stav společenstev ryb. Kontinuálním biologickým monitoringem bylo 
také zjištěno, že nepříznivá situace způsobená „každodenní“ kontaminací 
je ještě zhoršována ilegálním vypouštěním znečištění. 

Úvod
S výjimkou pramenné oblasti protéká řeka Odra hustě obydlenými 

oblastmi s vysokou úrovní průmyslové činnosti. Antropogenní činnost je 
většinou spojena s nežádoucím znečišťováním všech složek prostředí, tedy 
i vod. Látky obsažené ve znečištění jsou mnohdy toxické. K znečišťování 
dochází dlouhodobě – emisemi z výrobní či zemědělské činnosti, plošným 
či difuzním znečištěním nebo atmosférickou depozicí – ale také náhodně, 
havarijními úniky znečištění. 

Oproti haváriím, kdy bývají koncentrace toxických látek značně vysoké 
a jejich devastující účinek je rychlý a projevuje se akutní toxicitou, jsou 
koncentrace toxických látek v emisním znečištění nízké, vyskytují se 
v něm však dlouhodobě. Z těchto důvodů emisní znečišťování zvyšuje 

Název látky

Dílčí povodí
Celkem

Horní Odra
Lužická Nisa a ostatní 

přítoky Odry
Počet 

evidovaných 
provozoven

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 
provozoven

Látkový 
odtok  

[kg/rok]

Počet 
evidovaných 
provozoven

Látkový 
odtok  

[kg/rok]
kadmium a jeho 
sloučeniny

3 36,311 1 104,256 4 140,567

olovo a jeho sloučeniny 3 3 015,753 0 0 3 3 015,753
rtuť a její sloučeniny 5 19,162 2 14 7 33,162
nikl a jeho sloučeniny 7 6 027,105 0 0 7 6 027,105
polycyklické aromatické 
uhlovodíky *) 1 11,351 0 0 1 11,351

fluoranthen 2 1,344 0 0 2 1,344
dichlormethan 1 12 0 0 1 12
benzen 1 480 0 0 1 480

Tabulka 7. Bilance látkových odtoků prioritních látek ze zdrojů znečištění do vodních toků v české části 
MOPO evidovaných v rámci Integrovaného registru znečišťování životního prostředí v roce 2009

*) zahrnují benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren
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Kov
I II III IV V

koncentrace v µg/l
Hg < 0,1 < 0,2 < 0,5 < 1,0 > 1,0
Cd < 3,0 < 5,0 < 10 < 20 > 20
Pb < 10 < 20 < 50 < 100 > 100
As < 10 < 20 < 50 < 100 > 100
Cu < 2,0 < 5,0 < 10 < 15 > 15
Cr < 20,0 < 100 < 200 < 500 > 500
Cr VI PMD *) < 10 < 20 < 50 > 50
Co < 10 < 20 < 50 < 100 > 100
Ni < 15 < 20 < 100 < 200 > 200
Zn < 3,0 < 20 < 100 < 500 > 500
V < 10 < 20 < 50 < 100 > 100
Ag PMD *) < 1,0 < 5,0 < 20 > 20
Be < 1,0 < 10 < 100 < 500 > 500
Se < 50 < 100 < 500 < 1000 > 1000
Ba < 10 < 50 < 100 < 1000 > 1000

Tabulka 1. Hraniční koncentrace pro stanovení rizika toxicity anorganické 
části znečištění

* pod mezí detekce

Stupeň zahuštění Stupeň rizika

1 000 až > 500 I. zanedbatelné riziko

500 až > 125 II. mírné riziko

125 až > 31,25 III. maximálně přípustné riziko

31,25 až > 1 IV. zvýšené riziko

1 a < 1 V. vážné riziko

Tabulka 2. Stupně rizika chronických účinků organické části znečištění 
povrchových vod

riziko chronických účinků projevujících se negativně na kondici organismů 
v ovlivněných ekosystémech. Protože toto působení probíhá dlouhodobě 
skrytě, existuje reálné nebezpečí, že při podcenění rizika chronického 
účinku může dojít k nevratným škodám na ekosystémech. 

Znečištění se také může zachycovat v jemné frakci říčních sedimentů. 
Zde jsou polutanty relativně silně vázány. Ke zpětnému uvolňování však 
přesto může docházet, a to jak působením fyzikálně chemických vlastností 
prostředí, tak biologickými pochody. Protože v sedimentech může dochá-
zet ke značné akumulaci znečištění, představují významný rizikový faktor 
z hlediska ohrožení vodních organismů.

Dílčí úkol „Vliv antropogenní činnosti na ekotoxikologické vlastnosti 
znečištění povrchových vod a říčních sedimentů“ projektu VaV „Identi-
fikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky 
Odry“, financovaného Ministerstvem životního prostředí, byl zaměřen na 
průzkum dopadů antropogenních tlaků spojených s produkcí toxického 
znečištění na kvalitu vod a změny habitatu vodních ekosystémů. Průzkum 
cíleně navazoval na činnosti a výsledky řešení obdobné problematiky, 
získané v předchozích výzkumných úkolech (Projekty Odra I až III), které 
byly rovněž financovány Ministerstvem životního prostředí. Cílem totiž bylo 
získat komplexnější pohled na problematiku ekotoxikologických vlastností 
vodního prostředí v povodí, než by to bylo možné izolovaným průzkumem 
založeným pouze na výsledcích relativně krátkodobého projektu. Proto 
i předkládaná zpráva prezentuje také výsledky za delší období sledování, 
než byla doba řešení projektu.

Metody řešení
Pro průzkum biologické jakosti vodního prostředí byly zvoleny speciální 

ekotoxikologické metody, umožňující identifikaci dopadů antropogenních 
tlaků spojených s dlouhodobým („každodenním“) znečišťováním a také 
s havarijními úniky znečištění. 

„Každodenní“ znečištění
Reálný odhad rizika negativních biologických účinků znečištění vodního 

prostředí nelze provést pouze z výsledků chemických rozborů a znalostí 
ekotoxikologických charakteristik detekovaných látek. Běžný chemický 
rozbor nemůže zachytit celou škálu přítomných polutantů, včetně možných 
produktů jejich vzájemných reakcí. Navíc konečný účinek závisí na biologic-
ké dostupnosti kontaminantů a je modifikován jejich společným výskytem 
v prostředí (Christensen, 1984; Hermens et al., 1985; Crossland, 1992; 
Brack et al., 2007). Řada autorů konstatovala, že nejreálnější odpověď 
na otázku týkající se rizika negativních biologických účinků znečištění lze 
získat z výsledku průzkumu reakce vodních organismů na jakost vodního 
prostředí (Hamer a Soulsby, 1980).

Existují dva hlavní přístupy k získání informací o reakci organismu na 
jakost vodního prostředí. První je přesnější a spočívá v průzkumu eko-
logického stavu (stavu společenstev ekosystému) sledovaného vodního 
prostředí (např. Cairns Jr. a McCormick, 1991; 1992). Tento postup je 
však značně časově náročný, což je nevýhodné, když je nutno prozkoumat 
větší oblast povodí. Pro tyto případy je pro svou relativní rychlost vhodnější 
druhý přístup. Ten používá k vyhodnocení možných biologických účinků 
výsledků specializovaných toxikologických analýz (Kurilenko a Zaitseva, 
2005; Palma et al., 2010).

Povrchové vody
Jak již bylo řečeno v úvodu, každodenní znečišťování vede ke kontaminaci 

polutanty, které se sice ve vodním prostředí vyskytují v relativně nízkých 
koncentracích, avšak dlouhodobě. Tyto podmínky vytvářejí riziko negativních 
chronických účinků na vodní organismy, což se může projevovat chronickou 
toxicitou a/nebo genotoxicitou (Cardozo et al., 2006; Mitteregger Jr. et 
al., 2006). 

Pro hodnocení rizika možných chronických účinků znečištění povrchových 
vod v povodí řeky Odry byly prováděny opakované bodové odběry vzorků 
vod. Tyto vzorky byly zpracovány a analyzovány podle TNV 75 7769. Pro 
vyhodnocení rizika chronické toxicity celkového znečištění povrchových 
vod se odděleně stanoví riziko toxicity anorganické a organické části 
znečištění. 

Pro určení 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 (tabulka 1) a následně 
riziko toxicity anorganického znečištění, které je dáno nejhorší hodnotou 
pro kterýkoliv analyzovaný kov. 

Ve druhé části vzorku bylo provedeno zahuštění organických látek ze vzorku 
povrchové vody za pomoci polystyrenových absorbentů (obr. 1). Z absorbentů 
bylo zachycené znečištění vymyto pomocí acetonu ve skleněných kolonách. 
Po odpaření acetonu pomocí vybublání inertním plynem bylo znečištění 
převedeno do malého objemu vody. Tím jsme získali 1 000x zahuštěnou 
směs organických polutantů, která byla podrobena zkoušce akutní toxicity 
s luminiscenčními bakteriemi podle ČSN EN ISO 11348. Pro určení pozitiv-
ního účinku sloužila koncentrace 30 min EC 20, což je koncentrace extraktu 
vyvolávající při 30minutové expozici 20% inhibici svítivosti luminiscenčních 
bakterií. Podle úrovně zahuštění, která daný účinek vyvolala, se zkoumanému 
vzorku přiřadí stupeň rizika toxicity organického znečištění (tabulka 2).

Stupeň rizika chronické toxicity celkového znečištění je určen jako nejne-
příznivější hodnota ze zjištěného stupně rizika toxicity jak anorganického, 
tak organického znečištění. 

Pro stanovení genotoxicity znečištění vod se používá koncentrát orga-
nického znečištění, připravený postupem podle TNV 75 7769. U tohoto 
koncentrátu se stanoví genotoxicita Amesovým fluktuačním testem (obr. 
2). Pro detekci sloučenin s promutagenní aktivitou je test doplněn metabo-
lickou aktivací in vitro, která je založena na využití systému mikrosomálních 
monooxigenáz, které hrají hlavní roli při metabolické přeměně xenobiotik 
v organismu. Pro potřeby testování je připravován extrakt postmitochondriální 
frakce (homogenát z jater s vysokým obsahem monooxigenáz) označovaný 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 detekovány zkouš-
kou genotoxicity. Výsledek stanovení se pak využije k určení stupně rizika 
genotoxického působení znečištění povrchových vod (tabulka 2).

Obr. 1. Příprava zahuštěného organického znečištění povrchových vod
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Stupeň rizika toxicity/ 
/genotoxicity

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 dlouhodo-
bých opatření ke snížení úrovně znečišťování

V. vážné riziko znečištění má akutní účinky, potřeba okamžité akce

Tabulka 3. Priority opatření v závislosti na stupni rizika toxicity či genotoxi-
city znečištění povrchových vod

Interval koncentrací vyvolávajících  
pozitivní účinek [ml/l]

Úroveň toxicity/genotoxicity

> 500 zanedbatelná

> 300 až < 500 nízká

> 150 až < 300 střední

0 až < 150 silná

Tabulka 4. Hodnocení ekotoxicity znečištění sedimentů

Obr. 2. Amesův fluktuační test na mikrotitračních destičkách

Obr. 3. Daphnia Toximeter na monitorovací stanici Povodí Odry, a.s., 
v Bohumíně

Komplexní hodnocení rizika chronických účin-
ků znečištění pro daný vzorek povrchové vody je 
dáno výsledky stanovení rizika chronické toxicity 
a genotoxicity. Oba tyto ukazatele představují 
kvalitativně zcela odlišné a na sobě nezávislé 
projevy negativních účinků znečištění. Mezi obě-
ma sledovanými typy účinků není žádná přímá 
vazba. Zatímco toxicita ovlivňuje fyziologické pro-
cesy a silný účinek může vést ke smrti z důvodu 
selhání základních životních funkcí, genotoxicita 
ovlivňuje genetickou informaci a může se mani-
festovat mutagenitou či karcinogenitou. Proto 
jsou oba tyto ukazatele hodnoceny paralelně.

Zjištěným úrovním rizika odpovídají priority 
opatření, která slouží k ochraně dobrého bio-
logického stavu vod či k nápravě nežádoucího 
stavu (tabulka 3).

Ekotoxicita znečištění říčních sedimentů
Extrakty znečištění pro hodnocení toxicity a genotoxicity byly připraveny 

z jemné frakce (63 μm a menší), získané sítováním vysušených sedimentů 
a vyloužením do 8% methanolového roztoku. Tyto výluhy byly podrobeny 
zkouškám akutní toxicity s luminiscenčními bakteriemi, provedenými podle 
ČSN EN ISO 11348. Pro určení pozitivního účinku opět sloužila koncentrace 
30 min EC 20. V případě stanovení genotoxicity Amesovým fluktuačním 
testem na mikrotitračních destičkách se jednalo o pozitivní výsledek pod-
le zásad vyhodnocení dané zkoušky (Kajtová a Soldán, 1998). Získané 
výsledky byly použity k vyhodnocení čtyř možných úrovní negativních účinků 
znečištění sedimentů (tabulka 4).

Havarijní znečištění
K menším či významnějším havarijním únikům znečištění, které obsahuje 

toxické látky, dochází stále relativně často. Vysoce negativním následkem 
havarijních úniků je poškození či úhyn organismů zasažených ekosystémů 
(Soldán et al., 2001). Problematice havarijních úniků znečištění do vod se 
věnuje na evropské úrovni směrnice Seveso II (Council Directive 96/82/EC) 
a její novelizace z roku 2003 (Directive 2003/105/EC). Z těchto doku-
mentů vycházejí národní legislativní předpisy členských zemí EU. V České 
republice je to hlavně zákon č. 59/2006 Sb. a vyhláška č. 450/2005 Sb. 
Všechny tyto dokumenty se však věnují případům, kdy viník havárie způso-
benou havárii sám odhalí a nahlásí. Velice frekventované jsou však případy, 
kdy viník havárii neohlásí, buď z důvodu, že ji sám nezaznamenal, nebo 
že se nechtěl přihlásit k zodpovědnosti za její následky cíleně. V těchto 
případech dochází ke značnému časovému zpoždění v detekci, které může 
mít fatální následky pro organismy zasažených ekosystémů. K minimalizaci 
negativních následků havárií, stanovení příčin, zjištění původce a včasné 
informaci dotčených subjektů je klíčová dostatečně rychlá a přesná detekce 
náhlého snížení biologické jakosti vody.

Nejrychleji lze havarijní situace odhalit kontinuálním monitoringem jakosti 
vody. V současnosti nejen v povodí Odry, ale v celé České republice rutinně 
prováděný monitoring nesplňuje podmínky potřebné pro dobře fungující 
systém včasného varování. Nedostatečná je hustota sítě monitorovacích 
stanic (v povodí Odry pouze jedna) a také výběr kontinuálně sledovaných 
parametrů, uvedených níže: 
• pH – havarijní úniky látek o extrémní hodnotě pH. Musíme si však uvědo-

mit, že k výrazným změnám pH vodního prostředí dochází i z přirozených 
příčin (například v letních měsících při vysoké fotosyntetické aktivitě 
autotrofních organismů v ekosystému – běžně pH 9 i více), a proto je 
velice problematické nastavit poplachové meze.

• O
2 
– havarijní úniky látek rychle se rozkládajících za zvýšené spotřeby 

kyslíku, jako jsou redukční činidla – například dusitany, nedočištěné 
komunální odpadní vody apod. K významným změnám koncentrace 

kyslíku dochází opět také z přirozených příčin (vysoce eutrofizované 
vody), což znesnadňuje specifikaci poplachových mezí.

• vodivost – měření zachycuje změnu celkového obsahu solí, citlivější je 
reakce na menší ionty (jednomocné) s větší pohyblivostí. Nejvyšší odezva 
je na ionty H+ a OH-. Pro tyto případy platí totéž jako u měření pH, včetně 
komplikací s nastavením poplachových mezí.

• teplota – zachytí případný unik horkých vod, vzhledem k velké tepelné 
kapacitě toku však pouze v blízkosti měřicí stanice.

• UV absorbance – absorbanci při vlnové délce 254 nm vykazuje množství 
organických látek, hlavně pokud obsahují jedno či více aromatických 
jader. Tyto látky jsou však ve vodě omezeně rozpustné a běžná úroveň 
absorbance povrchových vod je poměrně vysoká.
Aby byly položeny základy k nápravě této nevyhovující situace, byl 

v rámci řešení tohoto dílčího úkolu provozován kontinuální monitoring 
změn biologické jakosti vod za využití přístroje Daphnia Toximeter. Toto 
zařízení využívá jako monitorovací organismus perloočky Daphnia magna. 
Na snížení jakosti vod organismy reagují změnou chování, popř. úhynem, 
což jsou parametry, které jsou registrovány kamerou a poté softwarově 
vyhodnocovány. Přístroj je umístěn na monitorovací stanici podniku Povodí 
Odry v Bohumíně (obr. 3). Jde o hraniční profil, kde již řeka Odra vykazuje 
vyšší stupeň znečištění.

Výsledky
Znovu upozorňujeme, že v této části prezentujeme, s ohledem na kom-

plexnost hodnocení, výsledky za delší časové období, než byla doba řešení 
projektu Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního 
povodí řeky Odry.

„Každodenní“ znečištění

Povrchové vody
Protože průzkum navazoval na práce prováděné v předchozích projek-

tech, uvádíme v tabulce 5 souborné výsledky získané u vybraných význam-
ných profilů za posledních 15 let. 

Z těchto výsledků vyplývá, že hlavní riziko chronických účinků znečištění 
povrchových vod je spojeno s jeho genotoxicitou. Zvýšené hodnoty tohoto 
rizika byly detekovány ve čtyřech lokalitách v severomoravské části povodí 
(Dvořisko na řece Opavě, ve Svinově na řece Odře, ve Slezské Ostravě 
na řece Lučině a ve Vratimově na řece Ostravici) a také na Lužické Nise 
pod Libercem v severočeské části povodí. Všechny profily jsou situovány 
v blízkosti velkých sídelních center s vysokým stupněm industrializace.
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Tok Profil
Typ 

znečištění*
Č. na 

mapě**

Riziko 
chron. 
tox.

Riziko 
genotox.

Odra Bohumín 1 III III
Ostravice Muglinov ZO 2 III III
Lučina Slezská Ostrava ZO 3 III IV
Opava Děhylov DZ 4 II III
Odra Svinov KZ 5 II IV
Ostravice Vratimov ZO 6 II IV
Olše pod Českým Těšínem ZO 7 III III
Ostravice Šance RE 8 I I
Lubina Košatka MU 9 II II
Opava Dvořisko FP 10 II IV
Bílovka pod Vel. Albrechticemi PU 11 II III
Odra Pustějov KZ 12 II III
Jičínka Kunín PP 13 II II
Odra Pod Jičínkou 14 II II
Odra Jakubčovice VP 15 II III
Morávka ústí 16 II III
Moravice nad Slezskou Hartou RE 17 II I
Černá Opava nad Vrbnem p. P. RE 18 I I
Bělá Mikulovice DZ 19 II II
Lužická Nisa Jindřichov RE 20 I I
Lužická Nisa Stráž pod Nisou KZ 21 II IV
Lužická Nisa Pod Chrastavou KZ 22 III III
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou ZO 23 II III

Tabulka 5. Průměrné stupně rizika chronických účinků znečištění povr-
chových vod

* DZ – difuzní znečištění, KZ – komunální znečištění, PU – povrchová úprava kovů,  
FP – farmaceutický průmysl, PP – potravinářský průmysl, RE – referenční profil, 
VP – vojenský prostor, ZO – výroba železa a oceli
** viz obr. 4

Tok Profil Toxicita Genotoxicita
Černý potok nad Slezskou Hartou zanedbatelná zanedbatelná

Moravice

nad Břidličnou zanedbatelná zanedbatelná
pod Břidličnou nízká nízká
nad nádrží Slezská Harta nízká zanedbatelná
nad nádrží Kružberk nízká zanedbatelná

Lužická Nisa

Jindřichov zanedbatelná zanedbatelná
Proseč nad Nisou zanedbatelná zanedbatelná
nad ČOV* Liberec nízká nízká
nad Černou Nisou střední vysoká
Stráž nad Nisou zanedbatelná vysoká
pod Chrastavou zanedbatelná střední

Tabulka 6. Průměrné výsledky hodnocení negativních účinků znečištění 
říčních sedimentů

* čistírna odpadních vod

Ekotoxicita znečištění říčních sedimentů
Také u říčních sedimentů uvádíme v tabulce 6 výsledky za delší časové 

údobí (2003 až 2010) s využitím dat získaných při řešení předchozích 
projektů. Hodnocení se týká dvou významných oblastí v povodí řeky Odry. 
První je dílčí povodí v oblasti nádrží Slezská Harta a Kružberk (Černý potok 
a Moravice). Druhou je povodí Lužické Nisy.

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že pouze říční sediment pod 
Libercem vykazoval negativní vlivy znečištění. Zvláště vysoké hodnoty 
genotoxicity jsou alarmující.

Kontinuální sledování havarijního znečištění vod
Kontinuálním monitoringem havarijního znečištění vod byla zaznamenána 

řada případů významného zhoršení biologické jakosti povrchových vod. 
K těm docházelo v pracovních dnech zhruba mezi osmnáctou a šestou 
hodinou ranní a kdykoliv v průběhu dne ve dnech pracovního volna či 
klidu. Přesné příčiny těchto nežádoucích stavů nebyly odhaleny, avšak 
s ohledem na období výskytu lze předpokládat, že se jednalo o případy 
cíleného vypouštění znečištění v období, kdy znečišťovatelé předpokládali 
malé riziko jejich odhalení.

Závěry
Ekotoxikologický průzkum dokumentoval nepříznivé vlivy velkých průmys-

lových podniků a sídelních celků na biologickou jakost vodního prostředí, 
která se projevuje zejména v genotoxicitě znečištění povrchových vod. 
Těmto nálezům odpovídají výsledky analýz a šetření prováděných v rámci 
řešení ostatních dílčích úkolů projektu – detekovaly zvýšenou úroveň zne-
čišťování polycyklickými aromatickými uhlovodíky a některými těžkými kovy 
(což jsou vše látky s genotoxickým potenciálem). Zároveň byly prokázány 
významné dopady na stav společenstev ryb.

Jako zásobárna těchto kontaminantů zřejmě slouží znečištěné sedimenty, 
z nichž se tyto látky uvolňují do vodního sloupce. Předpoklad podporují 
jednak výsledky analýz, které indikovaly vyšší koncentrace polutantů 
v sedimentech a také zlepšování ekotoxikologických parametrů vodního 
prostředí po obdobích zvýšených průtoků a povodňových stavů, kdy dochází 
k masivnímu odnosu říčních sedimentů z kontaminovaných oblastí.

Na provozování monitorovacího zařízení pro detekci havarijního znečištění 
vod (Daphnia Toximeter) se již negativně začíná projevovat relativně dlouhá 
doba v zásadě nepřetržitého provozu. Celkový generální servis přístroje 
se jeví jako stále nutnější. I přes tyto problémy však měření probíhalo 
úspěšně. Kontinuální monitoring opakovaně zachytil případy nežádoucího 
chování znečišťovatelů (ilegální vypouštění znečištění). Současná situace 
se nezlepší, pokud bude přetrvávat aktuální stav v oblasti kontinuálního 
monitoringu jakosti vod, a to nejen u nás, ale v celém mezinárodním 
povodí řeky Odry. Podrobným šetřením bylo totiž zjištěno, že na současný 
stav působí absolutně nedostatečná hustota sítě stanic kontinuálního 
monitoringu (Česká republika – 1, Polská republika – 2, Spolková repub-

Obr. 4. Vybrané profily průzkumu chronických účinků znečištění povrcho-
vých vod

lika Německo – 3) a nevhodný výběr rutinně kontinuálně monitorovaných 
parametrů (Soldán, 2010). Dostatečně citlivý biologický monitoring je pro-
vozován jen na jednom profilu pouze v České republice. Důsledkem tohoto 
stavu je nejen nefunkčnost systému včasného varování (early warning), ale 
také nulová preventivní funkce kontinuálního monitoringu jakosti vod při 
ochraně povrchových vod před znečišťováním (žádné obavy znečišťovatelů 
z odhalení v období nízkého „rizika“ kontrol jakosti vod).
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Article presents results of complex survey of ecotoxicological charac-
teristics of aquatic environment, which were collected in the framework 
of the research project “Identification of anthropogenic pressures at the 
Czech part of the International Odra River Basin” and previous research 
studies (Odra Project I to III), all financed by the Ministry of Environ-
ment of the Czech Republic. Acquired data document adverse impact 
of big industrial enterprises and living centres situated on the territory 
of studied river basin on biological quality of aquatic environment. This 
impact is manifested especially by increased genotoxicity of surface 
water and sediment pollution. These findings are in agreement with the 
results of other subprojects. These results indicated increased values 
of PAH and heavy metals pollution, which are the substances with high 
genotoxic potential. At the same time a significant impact on condition 
of fish communities was detected. In addition, continuous monitoring 
detected that unfavourable situation which is a result of “everyday” is 
worsened by contamination caused by illegal drainage of pollution.

VÝSKYT POLYAROMATICKÝCH 
UHLOVODÍKŮ A TĚŽKÝCH KOVŮ 
V ŘÍČNÍCH SEDIMENTECH  
V ČESKÉ ČÁSTI MEZINÁRODNÍ 
OBLASTI POVODÍ ŘEKY ODRY

Petr Tušil, Jarmila Halířová
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relevantní znečišťující látky – prioritní látky – normy environmentální kvality 
– mezinárodní oblast povodí řeky Odry – říční sedimenty – chemický stav 
– monitorovací místa – vývojové trendy

Souhrn
V článku jsou popsány výsledky hodnocení koncentrací relevantních 

znečišťujících látek v říčních sedimentech ve vybraných profilech české 
části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry (dále jen MOPO). Hodnoce-
ným obdobím je 2003–2009. Při zpracování jsme se zaměřili na vyhod-
nocení koncentrací vybraných znečišťujících látek – polyaromatických 
uhlovodíků a těžkých kovů, které jsou součástí společného seznamu 
relevantních znečišťujících látek, dohodnutého na úrovni Mezinárodní 
komise pro ochranu řeky Odry před znečištěním (dále jen MKOOpZ). 
Zároveň se jedná o látky, které jsou zahrnuty i v seznamu prioritních 
látek podle směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality 
(dále jen NEK) v oblasti vodní politiky [1, 2]. Koncentrace znečišťujících 
látek byly porovnány s navrhovanými NEK pro hodnocení chemického 
stavu útvarů povrchových vod pro matrici sediment, které jsou uvede-
ny v nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády) [3]. 
Ze zjištěných výsledků hodnocení je patrné, že nejvíce problematickými 
parametry z pohledu dodržování navrhovaných NEK jsou pro říční sedi-
menty polycyklické aromatické uhlovodíky – ukazatel suma PAU (sou-
čet průměrných ročních koncentrací parametrů benzo[b]fluoranthen, 
benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,
3‑c,d]pyren), fluoranthen, anthracen a těžké kovy – nikl, olovo, rtuť 
a kadmium. Článek se tedy bude týkat hodnocení vývoje trendů průměr-
ných ročních koncentrací právě těchto zmíněných znečišťujících látek 
v říčních sedimentech v období 2003–2009 ve vybraných hraničních 
profilech české části MOPO. Datové sady pro vyhodnocení byly poskyt-
nuty Českým hydrometeorologickým ústavem. Článek představuje 
jednu z prvních aplikací způsobů a postupů hodnocení znečišťujících 
látek z pohledu požadavků nových legislativních předpisů, které nabyly 
účinnosti na počátku letošního roku.

Úvod
Činnost MKOOpZ je prováděna na základě Dohody o Mezinárodní komisi 

pro ochranu Odry před znečištěním, kde smluvními stranami jsou vlády Čes-
ké republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo. Zapojením 
do aktivit MKOOpZ se tak Česká republika podílí na snižování znečištění 
nejen řeky Odry, ale i Baltského moře [4].

Tematicky je tento článek zaměřen na publikování některých výsledků 
zjištěných v rámci výzkumného úkolu, který byl součástí projektu VaV 
SP2e7 „Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti 
povodí řeky Odry“. Tento výzkumný úkol byl řešen v období 2008–2010 
a navazoval na  práce, které byly již ve VÚV TGM, v. v. i., provedeny a měly 
nebo mají vztah k oblasti povodí řeky Odry, např. k již ukončeným projektům 
VaV Odra I–III a dále k aktivitám souvisejícím s odbornou podporou účasti 
ČR v pracovních skupinách MKOOpZ a činnostmi v rámci spolupráce na 
hraničních vodách s Polskou republikou. 

Použitá data a způsob měření
Řešení úkolu bylo úzce 

zaměřeno na využití získaných 
výstupů a výsledků z projektu 
pro činnosti v rámci české 
účasti na aktivitách MKOOpZ 
v návaznosti na hlavní národní 
aktivity na úseku ochrany vod 
v povodí Odry. 

V roce 2010 bylo předmě-
tem řešení úkolu zpracování 
datových sad o koncentracích 
relevantních znečišťujících látek 
v říčních sedimentech ve vybra-
ných hraničních profilech. Data 
byla shromážděna a zpraco-
vána za období 2003–2009, 
zdrojem těchto dat byly moni-
torovací programy pevných 
matric ČHMÚ. Zjištěné hodnoty 
koncentrací znečišťujících látek 
jsou porovnány s NEK uvedený-
mi v nařízení vlády [3].

Výběr relevantních 
znečišťujících látek  
pro MOPO

Seznam relevantních zne-
čišťujících látek relevantních 
pro MOPO (tabulka 1) byl schvá-
len na úrovni vedoucích jednotli-
vých delegací v rámci MKOOpZ 

Název znečišťující látky
kadmium a jeho sloučeniny *
olovo a jeho sloučeniny *
rtuť a její sloučeniny *
nikl a jeho sloučeniny *
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)*:
•  benzo(a)pyren *
•  benzo(b)fluoranthen *
•  benzo(k)fluoranthen *
•  benzo(g,h,i)perylen *
•  indeno(1,2,3-cd)pyren *
anthracen**
fluoranthen**
Simazin
trichlormethan (CHCl

3
)

1,1,2-trichlorethen (TRI)
tetrachlorethen (PER)
di(2-etylohexyl)ftalát (DEHP)
arzen
chrom
zinek
měď

* látky relevantní pro povrchové vody i říční 
sedimenty
** látky relevantní pouze pro říční sedimenty
– bez označení látky relevantní pouze pro 
povrchové vody

Tabulka 1. Přehled společných 
relevantních znečišťujících látek 
společných pro MOPO



��

v červnu 2008. V tomto seznamu jsou uvedeny 
látky a sloučeniny, které jsou relevantní pro 
povrchové vody a pevné matrice (říční sedimenty) 
v rámci MOPO v ČR, Polsku i Německu. 

Výběr profilů pro sledování obsahu 
znečišťujících látek v české části 
MOPO

Výběr hodnocených profilů v české části 
MOPO byl proveden na základě jejich důležitosti 
vzhledem k jejich poloze – jde o tři hraniční 
profily mezi ČR a Polskem a mezi ČR, Polskem 
a Německem [4]. Zároveň jsou tyto profily 
součástí tzv. komplexní sítě sledování jakosti 
povrchových vod ČHMÚ [5]. Přehled profilů spo-
lečně se základními charakteristickými údaji je 
uveden v tabulce 2.

Hodnocené období a charakter 
použitých dat pro hodnocení

Jako hodnocené období bylo, vzhledem ke 
kompletnosti datových sad, vybráno období 
2003–2009. Pro zpracování vyhodnocení byly 
použity výsledky 14 měření ze vzorků odebraných 
v příslušných profilech v období 2003–2009. 
Odběry vzorků provedl ČHMÚ a probíhaly vždy 
2x ročně (jaro – podzim). Na základě získaných 
výsledků byly vypočítány hodnoty ročních prů-
měrů koncentrací znečišťujících látek v jednotli-
vých letech hodnoceného období. Dále byl jako 
součást hodnocení proveden i návrh sestavení 
časových trendů hodnot průměrných ročních 
koncentrací pro jednotlivé parametry u sledova-
ných profilů. Z látek uvedených v tabulce 1 byly 
vyhodnoceny koncentrace v říčních sedimentech 
pro následující skupiny:
• polycyklické aromatické uhlovodíky – 

ukazatel suma PAU (benzo[b]fluoranthen, 
benzo[k] f luoranthen,  benzo[a]pyren, 
benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-c,d]pyren), 
fluoranthen a anthracen,

• těžké kovy – nikl, olovo, rtuť a kadmium.

Výsledky řešení a jejich diskuse
Zjištěné hodnoty průměrných koncentrací 

vybraných relevantních látek v rámci MOPO byly 
porovnány s příslušnými NEK uvedenými v naří-
zení vlády (Příloha č. 3, část B, tabulka 2) [3]. 
Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce 3.

Hodnoty průměrných ročních koncentrací 
vybraných relevantních znečišťujících látek 
v říčních sedimentech jsou v grafické podobě 
znázorněny na obr. 1–7. Grafické znázornění 
časového průběhu hodnot průměrných ročních 
koncentrací v období 2003–2009 je doplněno 
o hodnocení trendů pomocí exponenciální 
funkce. Hodnocení trendů koncentrací jednotlivých vybraných látek, i když 
není součástí hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod, je po-
třeba pro vybrané parametry zohlednit vzhledem k požadavkům směrnice 
2008/105/ES čl. 3, odst. 3 [2].

Z výše uvedeného přehledu výsledků porovnání obsahu vybraných zne-
čišťujících látek ve sledovaném období (2003–2009) s příslušnými limity 
NEK nařízení vlády [5] vyplývají pro jednotlivé látky tyto skutečnosti:
• kadmium (obr. 1) – vykazuje klesající trend u všech hodnocených profi-

lů, pouze u profilu Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou je v posledních letech 
překračována NEK – 2,3 mg/kg,

• rtuť (obr. 2) – ve všech profilech můžeme pozorovat klesající trend prů-
měrných ročních koncentrací, NEK – 0,47 mg/kg je mírně překročena 
pouze v profilu Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou, v profilu Odra-Bohumín 
lze sledovat výraznou rozkolísanost průměrných ročních koncentrací 
zejména mezi roky 2005–2009, 

• nikl (obr. 3) – u profilů Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou a Odra-Bohumín lze 
nalézt klesající trend průměrných ročních koncentrací, v profilu Olše-Věřňovi-
ce pak trend mírně rostoucí, ve všech hodnocených profilech byla ve všech 
letech překračována řádově (více než desetinásobně) NEK – 3,0 mg/kg, 

• olovo (obr. 4) – lze sledovat klesající trend u všech hodnocených profilů, 
NEK – 53,0 mg/kg je v celém hodnoceném období překračována pouze 
v profilu Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou,

• anthracen (obr. 5) – klesající trend v profilu Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou, 
stagnující trend v profilu Olše-Věřňovice a rostoucí trend v profilu Odra- 

ID_CHMU Název profilu Tok Dílčí povodí Hranice

1163 Odra-Bohumín Odra Horní Odra CZ-PL

1158 Olše-Věřňovice Olše Horní Odra CZ-PL

1130 Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou Lužická Nisa
Lužická Nisa a ostatní 
přítoky Odry

CZ-PL-DE

Tabulka 2. Přehled hodnocených profilů v české části MOPO

Obr. 1. Hodnocení průměrné roční koncentrace kadmia v sedimentech 
v období 2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO 
včetně znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Lužická Nisa-
Hrádek n.N.

Průměrné roční koncentrace

ukazatel kadmium rtuť nikl olovo anthracen fluoranthen suma PAU

jednotky mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

2003 5,05 1,35 62,00 182,50 731,0 589,0 3157,5

2004 5,50 2,05 65,50 182,50 389,5 4020,0 6306,5

2005 5,15 0,60 61,50 169,00 212,0 1790,0 2931,5

2006 5,60 0,90 62,00 147,00 526,0 3685,0 6746,0

2007 2,02 0,20 48,60 94,85 220,5 1540,0 2024,5

2008 3,25 0,47 51,00 94,85 225,0 1935,0 3180,0

2009 3,10 0,52 48,40 110,00 230,0 2375,0 3800,0

NEK 2,30 0,47 3,00 53,00 310,0 175,0 2500

Odra-Bohumín Průměrné roční koncentrace

ukazatel kadmium rtuť nikl olovo anthrancen fluoranthen suma PAU

jednotky mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

2003 8,65 1,70 36,50 50,35 1190,5 6180,0 7682,5

2004 3,40 1,35 44,60 68,10 242,5 1976,0 1968,5

2005 3,70 0,85 50,80 63,65 81,5 1145,0 1054,5

2006 2,70 1,20 52,45 78,95 145,5 2073,0 2953,0

2007 1,19 0,32 32,00 48,65 434,5 2480,0 2940,0

2008 1,20 1,39 33,65 39,50 1090,0 6245,0 8120,0

2009 0,39 0,47 29,15 28,85 575,0 4040,0 5735,0

NEK 2,30 0,47 3,00 53,00 310,0 175,0 2500

Olše-Věřňovice Průměrné roční koncentrace

ukazatel kadmium rtuť nikl olovo anthrancen fluoranthen suma PAU

jednotky mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

2003 3,80 1,30 31,90 39,20 203,5 1690,0 3660,5

2004 2,95 0,90 45,00 60,25 121,5 2030,0 3527,5

2005 3,70 0,45 45,90 46,40 151,5 2610,0 4582,5

2006 1,35 0,55 43,10 45,60 57,0 955,5 1576,5

2007 1,35 0,35 43,10 44,45 164,0 1650,0 3008,0

2008 1,11 0,31 36,80 33,30 170,0 1340,0 2570,0

2009 1,16 0,27 38,85 41,25 175,0 1900,0 3800,0

NEK 2,30 0,47 3,00 53,00 310,0 175,0 2500

Tabulka 3. Porovnání koncentrací vybraných znečišťujících látek v říčních sedimentech s limity 
nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010
Podbarveně jsou označeny hodnoty, které překračují příslušné NEK nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
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Obr. 2. Hodnocení průměrné roční koncentrace rtuti v sedimentech v období 
2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO včetně 
znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Obr. 3. Hodnocení průměrné roční koncentrace niklu v sedimentech v 
období 2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO 
včetně znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Obr. 4. Hodnocení průměrné roční koncentrace olova v sedimentech v 
období 2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO 
včetně znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Obr. 5. Hodnocení průměrné roční koncentrace anthracenu v sedimentech 
v období 2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO 
včetně znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Obr. 6. Hodnocení průměrné roční koncentrace fluoranthenu v sedimentech 
v období 2003–2009 ve vybraných hraničních profilech české části MOPO 
včetně znázornění trendů (zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)

Obr. 7. Hodnocení průměrné roční koncentrace sumy polyaromatických 
uhlovodíků (suma PAU) v sedimentech v období 2003–2009 ve vybraných 
hraničních profilech české části MOPO včetně znázornění trendů (zdroj: 
ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i., 2010)
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-Bohumín, v profilu Odra-Bohumín je v posledních třech letech překročena 
NEK – 310 μg/kg,

• fluoranthen (obr. 6) – v profilech Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou a Odra- 
-Bohumín můžeme pozorovat rostoucí trend průměrných ročních koncent-
rací, v profilu Olše-Věřňovice pak trend mírně klesající, ve všech profilech 
je v průběhu celého hodnoceného období překračována, v některých 
případech i řádově, NEK – 175 μg/kg, 

• suma polyaromatických uhlovodíků (obr. 7) – jde o součet průměrných 
ročních koncentrací parametrů benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, 
benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-c,d]pyren, v profilu 
Odra-Bohumín můžeme sledovat rostoucí trend koncentrací, v profilech 
Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou a Olše-Věřňovice mírně klesající trend, 
NEK – 2 500 μg/kg je v posledních letech překračována ve všech hod-
nocených profilech a vykazuje spíše rostoucí tendenci.

Závěry
Z provedeného vyhodnocení obsahů vybraných znečišťujících látek 

relevantních pro MOPO v říčních sedimentech ve vybraných uzávěrových 
(hraničních) profilech v české části MOPO vyplývá, že nejproblematičtější-
mi parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro 
českou část MOPO jsou z pohledu plnění relevantních limitních národních 
standardů polyaromatické uhlovodíky (suma PAU, fluoranthen a anthracen) 
a ze skupiny těžkých kovů nikl.

Je nutné upozornit na skutečnost, že při porovnávání naměřených kon-
centrací znečišťujících látek s NEK je v současnosti na úrovni EU v procesu 
přípravy návrh jednotných postupů, kterých bude možné využít pro korekci 
(normalizaci) naměřených hodnot koncentrací znečišťujících látek ve vzorcích 
pevných matric (sedimenty/plaveniny). V případě lipofilních organických látek 
– chlorované organické sloučeniny a PAU půjde o korekci na obsah celkového 
organického uhlíku (TOC) ve vzorku; v případě obsahu těžkých kovů korekci 
(normalizace) na obsahy hliníku a lithia. Možnost použití těchto postupů je 
zmíněna v příslušném Guidance dokumentu č. 25, který upravuje postupy 
pro chemický monitoring sedimentů a bioty pro účely Rámcové směrnice 
2000/60/ES [7], avšak v současnosti není na úrovni EU sjednocen podrobný 
postup pro tyto korekce. Autoři článku při zpracování hodnocení testovali 
jeden z postupů korekce (normalizace) a lze konstatovat, že získané výsledky 
přepočtených obsahů znečišťujících látek v sedimentech byly v porovnání 
s výše uvedeným vyhodnocením prakticky totožné.

Pokud bude vyhodnocení koncentrací znečišťujících látek v říčních sedi-
mentech, popř. i v ostatních matricích (např. biota) součástí hodnocení che-
mického stavu útvarů povrchových vod (tak jak je to nyní zahrnuto v nařízení 
vlády), je nanejvýš pravděpodobné, a to i na základě v článku uvedených 
výsledků hodnocení, že zejména v ukazatelích nikl, fluoranthen a zřejmě 
částečně i v ukazateli suma PAU bude poměrně často překračována NEK 
a tato skutečnost může znamenat či spolurozhodovat o nedosažení dobrého 
chemického stavu útvarů povrchových vod. Na tomto místě považujeme za 
vhodné upozornit, že návrh limitních hodnot NEK pro jiné matrice než vodu 
(sedimenty, biota) byl inspirován hodnotami pro jednotlivé prioritní látky z tzv. 
Environmental Quality Standards (EQS) – Data Sheets [7], které byly zpra-
covány na evropské úrovni pro určení a návrh limitních hodnot koncentrací 
prioritních látek v různých matricích v rámci EU. Z provedeného screenin-
gového vyhodnocení vyplývá, že použití limitních hodnot uvedených v EQS 
Data Sheets na národní úrovni jako limitů pro hodnocení chemického stavu 
útvarů povrchových vod pro matrici sediment je značně problematické a jde 
nad rámec v současnosti nutných povinností podle směrnice 2008/105/ES 
o NEK [2]. Lze doporučit provést celorepublikové vyhodnocení koncentrací 
příslušných látek v sedimentech s navrhovanými limitními hodnotami NEK, 
které jsou uvedeny v nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Realizaci 
tohoto vyhodnocení lze podpořit i faktem, že například navrhovaná limitní 
hodnota NEK pro nikl (3,0 mg/kg) je v porovnání s hodnotou kritéria A (60 
mg/kg) uvedenou v Metodickém pokynu MŽP pro kritéria znečištění zemin, 
podzemní vody a půdního vzduchu 20krát vyšší, přičemž kritéria A odpovídají 
přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě [8].

Při hodnocení trendů obsahu znečišťujících látek v sedimentech si autoři 
článku plně uvědomují, že použití prostého proložení křivky exponenciální funk-
ce jednotlivými hodnotami má řadu zjednodušujících nedostatků a je pro toto 
vyhodnocení nutné s největší pravděpodobností mít delší časové řady či více 
hodnot sledovaných parametrů. Rovněž značná rozkolísanost u jednotlivých 
parametrů je reálnou skutečností, se kterou je nutné v budoucnosti počítat. 

Poděkování
Výzkum byl realizován v letech 2008–2010 za finanční podpory SP/2e7 
„Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povo-
dí řeky Odry“, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí.
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Occurence of poly-cyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals 
in river sediments in the Czech part of the international Odra River 
basin (Tušil, P.; Halířová, J.)
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The article describes the results of the evaluation of the concentra-
tions of relevant pollutants in the river sediments of the selected monitor-
ing sites of the Czech part of the international district of the Odra River 
basin from 2003 to 2009. The evaluation focused on the concentrations 
of selected pollutants – poly-aromatic hydrocarbons and heavy metals 
– specified in the list of relevant pollutants agreed by the International 
Commission for the Protection of the Odra River against Pollution. At 
the same time, these pollutants have been included in the list of priority 
substances, as per Directive 2008/105/EC, regarding environmental 
quality standards (EQS) in the field of water policy. The concentrations of 
pollutants were compared with those EQS suggested for the evaluation 
of the chemical status of surface water bodies for a sediment matrix and 
which are mentioned in the Governmental Regulation No 23/2011 Coll., 
in the wording of later regulations. From the results of the evaluation, 
it is apparent that in terms of compliance with the environmental qual-
ity standards suggested in EQS, the poly-cyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) represent the most problematic factor for river sediments – the 
indicator is the sum of PAHs (the sum of average annual concentrations of 
parameters benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, 
benzo[ghi]perylene and indeno[1,2,3‑c,d]pyrene), fluoranthene, anthra-
cene and heavy metals – nickel, lead, mercury and cadmium. Therefore, 
this article will deal with the evaluation of developing trends in average 
annual concentrations of the above-mentioned pollutants in the river 
sediments between 2003–2009 in the selected frontier profiles of the 
Czech part of the Odra River basin. The Czech Hydrometeorological 
Institute submitted the data for evaluation. 
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MIKROBIÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ 
VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 
MĚSTSKÝCH ČISTÍREN

Jana Badurová

Klíčová slova
komunální odpadní voda – čistírna odpadních vod – indikátor fekálního 
znečištění – patogen – Salmonella spp. – Staphylococcus aureus 

Souhrn
Vypouštěné komunální odpadní vody obsahují množství patogenních 

mikroorganismů, které ovlivňují kvalitu povrchových vod a představují 
zdravotní rizika pro člověka. V městských čistírnách s mechanicko-biolo-
gickým stupněm čištění dochází k 90–99% eliminaci přítomných bakterií, 
přesto se v jejich odtoku vyskytují hygienicky významné patogeny. 

V průběhu dvou let byla sledována mikrobiální kvalita odtoků z pěti 
vybraných čistíren odpadních vod (ČOV) Moravskoslezského kraje (ÚČOV 
Ostrava, ČOV Frýdek-Místek, Opava, Havířov, Bohumín). Ve vypouštěných 
odpadních vodách byly izolovány fekální koliformní bakterie, E. coli, 
intestinální enterokoky, salmonely a Staphylococcus aureus. Zároveň 
byly hodnoceny chemické ukazatele přípustného znečištění odpadních 
vod (amoniakální dusík, celkový dusík a celkový fosfor), a to z důvodu 
hledání souvislosti mezi účinností čistírenských systémů při odstraňo-
vání chemického znečištění a množstvím přítomných mikroorganismů. 
Nejvyšší výskyt indikátorů fekální kontaminace a Staphylococcus aureus 
byl zaznamenán ve vypouštěných vodách bohumínské ČOV. Četnost sle-
dovaných mikroorganismů v odpadních vodách této ČOV několikanásobně 
převyšovala výskyt indikátorových fekálních bakterií u ostatních čistíren, 
které zpracovávají mnohonásobně větší objemy odpadní vody. Salmonely 
byly za celé sledované období izolovány pouze ve třech vzorcích. V naší 
studii se nepodařilo nalézt souvislost mezi hodnotami mikrobiálního 
a chemického znečištění ve vyčištěných odpadních vodách.

Úvod
Mikrobiální kvalita povrchových vod v povodí řeky Odry je, kromě jiných 

zdrojů, dlouhodobě zatěžována odpadními vodami městských čistíren. Doku-
menty EEA (2003) uvádějí, že evropské řeky jsou významně kontaminovány 
bakteriemi pocházejícími z odpadních vod městských čistíren (Dechesne 
and Soyeux, 2007). Soller et al. (2010) považuje odtoky odpadních vod 
z ČOV za hlavní zdroje fekálních mikroorganismů v povrchových vodách.

V České republice není stanovení mikrobiologických parametrů ve 
vypouštěných vyčištěných odpadních vodách konkrétně požadováno ani 
základním dokumentem týkajícím se vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, jímž je v současné době nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
(Veselá, 2005). Ani směrnice Rady 91/271/EHS týkající se městských 
čistíren odpadních vod nestanovuje mezní hodnoty mikroorganismů na 
odtoku z ČOV (Kistemann et al., 2008). S danou situací souvisí i to, 
že u ČOV nejsou přijímána žádná speciální technologická opatření pro 
snižování počtů mikroorganismů ve vypouštěných vodách. Výjimkou jsou 
pouze zařízení, ve kterých jsou čištěny odpadní vody, u nichž je zvýšené 
riziko výskytu patogenních organismů (např. infekční oddělení nemocnic 
apod.) (Veselá, 2005). 

Ačkoli většina dnešních ČOV není primárně určena k redukci počtu 
mikroorganismů, dochází v nich k jejich významnému snížení. Vypouštěné 
odpadní vody přesto stále obsahují řadu patogenů – Campylobacter coli, 
Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri, Salmo-
nella spp., viry hepatitidy A, enteroviry apod. (Howard et al., 2004; Arnone 
and Walling, 2007; Börjesson, 2009). Určitá hygienická rizika představují 
i bakteriální alergeny a endotoxiny odpadních vod (Fracchia et al., 2006). 
Gopo a Chingope (1995) uvádějí, že vypouštěné odpadní vody obsahují až 
2 % patogenů z původního počtu nalezených v přítoku do ČOV.

Protože téměř každý bakteriální druh má jinou míru přežívání a přizpůso-
bení se stresovým faktorům během čistírenských procesů, je velmi obtížné 
stanovit vhodný mikrobiální indikátor (Wéry et 
al., 2008). Mezi nejčastěji užívané indikátory 
určené k predikci patogenů v pitné nebo odpadní 
vodě patří fekální koliformní bakterie, intestinální 
enterokoky (Howard et al., 2004), ale také E. 
coli. Tyto organismy jsou přítomny v odpadní 
vodě v relativně konstantním množství. Jejich 
výskyt ve vodě odráží i přítomnost patogenních 
mikroorganismů (Wéry et al., 2008). Ve vysokých 
počtech se nacházejí ve vyčištěných odpadních 
vodách a ve vodách povrchových. Využívání indi-
kátorových mikroorganismů je časově a finančně 
méně náročné, a proto v praxi mnohem využí-

vanější než přímá identifikace jednotlivých patogenů. I když jsou jejich 
možnosti limitovány při odhadu přítomnosti patogenů a potencionálních 
hygienických rizik, stále patří k významným ukazatelům kvality vody (Arnone 
and Walling, 2007). Z těchto důvodů byly mikrobiální indikátory fekálního 
znečištění využity i v našem projektu. Kromě nich byly vybrány další dvě 
skupiny mikroorganismů – salmonely a Staphylococcus aureus.

Salmonely jsou tolerantní vůči změnám teploty, pH, vysoké osmolaritě 
i nízké dostupnosti živin. Jsou popisovány jako bakterie, které jsou ve vodě 
odolnější vůči biotickým faktorům (mikrobiální predace, kompetice) než 
například E. coli. Salmonely v porovnání s ostatními fekálními indikátory 
lépe přežívají biologické čištění, což je připisováno specifické strategii 
přežití patogenních bakterií, která se vyvinula, aby tyto mikroorganismy byly 
schopny přežít i mimo tělo svého hostitele (Wéry et al., 2008). 

Dalšími rizikovými mikroorganismy vyskytujícími se ve vodním prostředí 
jsou stafylokoky. Jedná se o grampozitivní koky vysoce tolerantní k fakto-
rům prostředí (Faria et al., 2009). Přibližně u třetiny lidí žije S. aureus jako 
komenzál na lidské kůži a sliznicích a nevyvolává žádné potíže. Stačí však 
sebemenší porucha imunity a tento patogen vyvolá kožní infekce, záněty 
vnitřních orgánů až smrtelně probíhající sepse (Votava aj., 2003). 

Komunální ČOV rozhodujícím způsobem ovlivňují mikrobiální kvalitu toků 
a přispívají ke zvyšování počtu rizikových patogenů v povrchových vodách. 
Proto bylo účelem tohoto projektu sledovat po dobu dvou let množství fekál-
ních mikroorganismů, Salmonella spp. a Staphylococcus aureus v odtoku 
z pěti ČOV, jejichž odpadní vody znečišťují povodí řeky Odry. 

Metodika
Pro účely sledování mikrobiálních indikátorů fekálního znečištění a vybra-

ných patogenů v odtocích z komunálních ČOV byly vybrány ČOV s kapacitou 
připojených ekvivalentních obyvatel od 10 000 do 400 000 EO. Šlo o nej-
větší ČOV na území Moravskoslezského kraje ÚČOV Ostrava (360 000 
EO), dále ČOV Frýdek-Místek (150 000 EO), ČOV Opava (90 000 EO), ČOV 
Havířov (60 000 EO) a nejmenší ČOV Bohumín (10 000 EO). 

Od jara roku 2009 probíhaly odběry vzorků vypouštěných městských 
odpadních vod z vybraných ČOV. Vzorky byly pravidelně odebírány ve čtr-
náctidenních intervalech od dubna až do začátku září, kdy byly odběry 
ukončeny. Z důvodu četných srážek v jarních měsících roku 2010 byly 
odběry provedeny pouze šestkrát. Odběry v tomto roce byly zahájeny na 
konci dubna a ukončeny počátkem srpna. 

Ve vzorcích odpadních vod v odtoku z ČOV byl sledován výskyt fekálních 
koliformních bakterií (FKOLI) a Escherichia coli (ESCO, stanoveny podle 
TNV 75 7835), intestinálních enterokoků (ENT, ČSN EN ISO 7899–2), S. 
aureus (ČSN EN ISO 6888-1) a salmonel (TNV 75 7855). 

Z chemických ukazatelů byl v odpadních vodách stanovován amoniakální 
dusík (ČSN ISO 7150-1), celkový dusík (interní metodika) a celkový fosfor 
(ČSN EN ISO 6878) – jako ukazatele účinnosti čistírenských technologií, 
které jsou dávány do souvislosti s efektivitou odstraňování přítomných mik-
roorganismů v odpadních vodách. Počet odběrů pro stanovení chemických 
ukazatelů byl pouze orientační a neodpovídal minimální četnosti odběru 
vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění daných 
nařízením vlády č. 23/2011 Sb. 

Výsledky 
Vysoký výskyt fekálních bakterií byl zjištěn na odtoku z bohumínské 

ČOV, kdy bylo nalezeno průměrně 116 KTJ·ml-1 ENT, 96 KTJ·ml-1 ESCO 
a 115 KTJ·ml-1 FKOLI. Tato ČOV je kapacitně nejmenší, je na ni připojeno 
přibližně 10 000 EO a v porovnání s největší čistírnou Moravskoslezského 
kraje ÚČOV Ostrava s 31 KTJ·ml-1 ENT, 14 KTJ·ml-1 ESCO a 17 KTJ·ml-1 
FKOLI byly na odtoku z ČOV Bohumín zjištěné hodnoty fekálních indiká-
torů pětinásobně vyšší. Rovněž v odpadních vodách havířovské ČOV se 
v průměru vyskytovalo významné množství fekálních bakterií: 78 KTJ·ml-1 
ENT, 34 KTJ·ml-1 ESCO a 39 KTJ·ml-1 FKOLI. Významné rozdíly v hodnotách 
jednotlivých mikroorganismů se vyskytly i v jednotlivých letech sledování. 
V tabulce 1 jsou zaznamenány průměrné hodnoty fekálních indikátorů ve 
vypouštěných odpadních vodách čistíren za sledované období.

Následkem deštivého a chladného počasí na jaře a počátkem léta roku 
2010 byly hodnoty fekálních mikrobiálních indikátorů mnohem nižší než 
v předchozím roce. Díky této skutečnosti se celkové průměry ukazatelů 

ENT ESCO FKOLI

Místo odběru Geomean Medián Geomean Medián Geomean Medián

ČOV Frýdek-Místek 31 22 18 20 23 25

ČOV Havířov 78 60 34 35 39 44

ČOV Bohumín 116 170 96 110 115 140

ÚČOV Ostrava 31 40 14 19 17 22

ČOV Opava 23 25 13 17 14 18

Tabulka 1. Přehled výskytu fekálních mikroorganismů zjištěných v odpadních vodách městských čistíren 
v KTJ·ml-1 (GEOMEAN – geometrický průměr hodnot: FKOLI – fekální koliformní bakterie, ESCO – Esche-
richia coli, ENT – intestinální enterokoky)
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fekálního znečištění za celé sledované období výrazně snížily (obr. 1). 
V roce 2009 byly FKOLI a ESCO izolovány z odpadních vod během letních 
měsíců v rozmezí 102–103 KTJ·ml-1, následující rok byly tyto mikroorganismy 
nalézány v množství 101–102 KTJ·ml-1. 

Dalšími mikroorganismy izolovanými z odpadních vod byly salmonely. 
Navzdory předpokladům se podařilo izolovat tyto mikroorganismy z jed-
notlivých vzorků odpadních vod jen u tří ČOV, a to pouze v roce 2009. 
Jednalo se o ČOV ve Frýdku-Místku, Havířově a Opavě. Opakovaně nebyl 
v odtoku z žádné ČOV jejich výskyt prokázán. Negativní nálezy salmonel 
během roku 2010 jsou připisovány velmi chladnému a deštivému počasí 
na jaře a počátku léta.

Poslední hodnocenou skupinu mikroorganismů v odpadních vodách 
představovaly stafylokoky, konkrétně Staphylococcus aureus. V tabulce 2 
jsou uvedeny výsledky izolovaných stafylokoků. Nejvyšší výskyt stafylokoků 
byl zaznamenán v odpadních vodách ČOV v Bohumíně. V letních měsících 
se S. aureus vyskytoval v jejich vypouštěných vodách v rozmezí 6 000 až 
10 000 KTJ·100 ml-1. U  ostatních ČOV v tomto období dosahovaly hodnoty 
S. aureus 1 000–4 000 KTJ·100 ml-1. V červnu a červenci byl v porovnání 
s ostatními ČOV zaznamenán velmi nízký záchyt stafylokoků na odtoku 
z ÚČOV Ostrava. Průměrné červnové hodnoty dosahovaly 70 KTJ·100 ml-1, 
v červenci se podařilo izolovat jen 40 KTJ·100 ml-1. Velké rozdíly ve výskytu 
S. aureus byly zjištěny mezi oběma roky sledování. V roce 2009 byl stafy-
lokok izolován u všech ČOV v rozsahu 37–153 KTJ·100 ml-1, v roce 2010 
pak 4–88 KTJ·100 ml-1.

Kromě mikrobiologických ukazatelů byly v odpadních vodách stanovovány 
vybrané chemické ukazatele přípustného znečištění. Amoniakální dusík, 
celkový dusík a celkový fosfor byly vybrány jako ukazatele, které by mohly 
souviset s množstvím fekálních mikrobiálních indikátorů ve vyčištěné 
odpadní vodě. 

V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. jsou stanoveny emisní standardy pro 
chemické ukazatele přípustného znečištění odpadních vod. I když podle 
těchto hodnot nelze usuzovat, do jaké míry je daná ČOV efektivní při eli-
minaci mikroorganismů a patogenů, představují další vodítko při kontrole 
kvality vypouštěné odpadní vody z ČOV. U vybraných chemických ukazatelů 
nebyly zjištěny výrazné rozdíly hodnot mezi roky 2009 a 2010. V tabulce 3 
jsou zaznamenány průměrné hodnoty amoniakálního dusíku, celkového 
dusíku a celkového fosforu za celé dvouleté období.

Jak již bylo zmíněno, tyto odběry byly pouze orientační a nebyly prováděny 
v plném rozsahu, který je stanoven nařízením vlády. Cílem bylo z dostupných 
měření zjistit, zda existuje závislost mezi vybranými chemickými ukazateli 
a výskytem mikroorganismů ve vyčištěné odpadní vodě. Rozdíly hodnot 
chemických ukazatelů se u čistíren příliš nelišily. V porovnání s ostatní-
mi ČOV nebylo zjištěno, že by hodnoty chemických ukazatelů byly vyšší 
v odpadních vodách bohumínské ČOV, u kterých byl zaznamenán vysoký 
výskyt fekálních mikroorganismů a stafylokoků. Jejich hodnoty dosahovaly 
přibližně stejné úrovně jako u zbývajících ČOV. 

Diskuse
Fekální koliformní bakterie, enterokoky a E. coli se celosvětově využí-

vají ke stanovení mikrobiálního znečištění a odhadu výskytu patogenů ve 
vzorcích odpadních vod (Winfrey et al., 2010). V přítoku se tyto mikroor-
ganismy vyskytují v množství 104–1010 KTJ·ml-1 (Olańczuk-Neyman et al., 
2001; Paluszak et al., 2003; Costa et al.; 2006). Ve vodě, která prošla 
mechanicko-biologickými procesy, se četnost těchto mikroorganismů snižu-
je přibližně na hodnoty FKOLI 101–105 KTJ·ml-1, ENT 103 KTJ·ml-1 a E. coli 
103–105 KTJ·ml-1 (Kistemann et al., 2008; Howard et al., 2004; Olańczuk-
Neyman et al., 2001). V našem projektu nebyl zaznamenán tak vysoký výskyt 
indikátorů fekálního znečištění. Ve  vyčištěné odpadní vodě se vyskytovaly 
tyto mikroorganismy řádově od 103 do 104 KTJ·ml-1. Velmi vysoký záchyt 
ESCO, FKOLI a ENT byl zjištěn u nejmenších sledovaných ČOV – bohumínské 
a havířovské. V odtoku bohumínké ČOV se tyto mikroorganismy vyskytovaly 
v hodnotách o řád vyšších než u ostatních ČOV. 

Pokud se zmíněné fekální mikroorganismy vyskytují v odpadních vodách 
řádově v tisících jednotek, je velká pravděpodobnost, že v nich budou 
obsaženy i vysoce patogenní mikroorganismy, i když pravděpodobně v dale-
ko menší míře. V různých studiích byly ve vyčištěné odpadní vodě nalezeny 
vysoké počty např. Campylobacter coli, Clostridium perfringens, Klebsiella 
pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella sp., viry hepatitidy A, adenoviry 
atd. (Howard et al., 2004; Arnone and Walling, 2007; Börjesson, 2009). 
Přestože v ČOV dochází k zásadnímu snížení počtu fekálních mikroorga-
nismů, nejsou jejich vypouštěné odpadní vody dokonale dezinfikovány. 
Olańczuk-Neyman (2001) upozorňuje na hygienické riziko při využívání 
povrchových vod k rekreačním účelům, pokud se u nich vyskytuje více 
než 1 000 KTJ·ml-1 FKOLI. Takovéto vody nejsou doporučovány ani WHO 
k rekreačním účelům. Usuzuje se, že zdravotní riziko představuje konta-
minovaná voda pro koupání obsahující enterokoky v množství 35 KTJ·ml-1 

a 126 KTJ·ml-1 E. coli. Takto kontaminovaná voda může u lidí vyvolat četné 
infekce (Soller et al., 2010). 

Během dvouletého období, kdy byl sledován výskyt salmonel ve vypouš-
těných odpadních vodách, bylo potvrzeno, že v posledních letech dochází 

k jejich snižování v populaci. V roce 2009 byly salmonely izolovány v odto-
ku tří ČOV – frýdecké, havířovské a opavské. V následujícím roce nebyl 
výskyt salmonel potvrzen u žádného vzorku. Tato skutečnost může být 
připisována chladnému a deštivému počasí v průběhu roku. Salmonely 
nebyly opakovaně izolovány v žádném odtoku z ČOV. Podle dat Státního 
zdravotního ústavu klesl v populaci výskyt salmonelóz za posledních pět 
let o 65 %. Podobná situace je v celé Evropě, kde každoročně dochází 
k poklesu výskytu salmonelózy. Přesto podle databáze TESSY (The Euro-
pean Surveillance SYstem) patří Česká republika v rámci států Evropské 
unie mezi země s jejich nejvyšším výskytem. V případě salmonely není 
možno dosáhnout její 100% redukce ani biologickými procesy s aktivovaným 
kalem, který je zásadním krokem odstraňujícím mikroorganismy v ČOV 
(Koivunen et al., 2003). 

Dříve se předpokládalo, že některé střevní bakterie (Salmonella spp., 
Esherichia coli a Enterococcus spp.) přežívají v povrchových vodách krát-
ce. Kultivačními metodami, kterými byly zpracovávány vzorky povrchových 
vod obsahující střevní bakterie, nebylo možné po 72 hodinách přítomnost 
těchto mikroorganismů ve vodě detekovat. Bylo to vysvětlováno skuteč-
ností, že střevní mikroorganismy se nedokážou oligotrofním podmínkám 
ve vodě přizpůsobit a přecházejí do stavu, ve kterém jsou životaschopné, 
ale nekultivovatelné (Schultz-Fademrechtet et al., 2008). Proto nelze 
odhadnout jejich počet ve vodě běžnými kultivačními metodami. Některé 
z těchto bakterií v tomto stadiu neztrácejí svou patogenitu a dále před-
stavují hygienická rizika pro člověka. S rozvojem molekulárně biologických 
metod bylo dokázáno, že patogenní mikroorganismy jsou schopny ve vodě 
přežívat několik dní až týdnů, viry dokonce několik měsíců (Domingo, 
Harmon a Bennet, 2000).

Místo odběru/měsíc IV V VI VII IX

ČOV Frýdek-Místek 110 110 630 200 70

ČOV Havířov 0 340 300 160 20

ČOV Bohumín 0 390 2100 3700 520

ÚČOV Ostrava 300 150 70 40 810

ČOV Opava 30 60 220 140 70

Tabulka 2. Průměrné hodnoty výskytu Staphylococcus aureus za hodnocené 
období 2009 a 2010 během jednotlivých měsíců ve vypouštěných odpad-
ních vodách v KTJ·100 ml-1 (geom. průměr)

Místo odběru Amoniakální 
dusík (mg.l-1)

Celkový dusík 
(mg.l-1)

Celkový fosfor 
(mg.l-1)

ÚČOV Ostrava 0,39 8,13 0,31

ČOV Opava 1,22 6,82 0,27

ČOV Frýdek-Místek 0,16 6,6 0,38

ČOV Havířov 0,62 5,04 0,63

ČOV Bohumín 1,02 6,55 0,27

Tabulka 3. Průměrné roční hodnoty amoniakálního dusíku, celkového 
dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách sledovaných čistíren 
za hodnocené období 2009 a 2010

Obr. 1. Přehled výsledků fekálních mikroorganismů zjištěných v odtoku 
z městských čistíren v roce 2009 a 2010 (výsledky jsou znázorněny v deka-
dickém logaritmu geometrického průměru (KTJ·ml-1), FKOLI – fekální koli-
formní bakterie, ESCO – Escherichia coli, ENT – intestinální enterokoky)



��

Staphylococcus aureus byl z odpadní vody hodnocených ČOV izolován 
v rozmezí 110–160 KTJ·100 ml-1. V odtoku z ČOV bývá jeho záchyt v porov-
nání s fekálními indikátory mnohem nižší. Některé studie uvádějí jeho 
výskyt na odtoku jen 100–102 KTJ·100 ml-1 (Faria et al., 2009; Gilboa and 
Friedler, 2008), i když v surové odpadní vodě mohou jeho počty dosahovat 
106 KTJ·100 ml-1 (Faria et al., 2009). Velmi vysoký záchyt stafylokoků byl 
zjištěn v Bohumíně hlavně v letních měsících. Při jednorázových odběrech 
bylo izolováno 11 000 KTJ·100 ml-1. U žádné jiné ČOV nebyl stafylokok 
v takovém množství zaznamenán. Přestože je bohumínská ČOV kapacitně 
nejmenší, výskyt fekálních mikroorganismů i stafylokoků byl u ní v porovná-
ní s ostatními ČOV velmi vysoký. Existuje celá řada faktorů (typ využívaných 
čistírenských systémů, retenční čas, druhy organismů přítomných v aktivo-
vaném kalu, prokysličení odpadní vody, pH, teplota, stupeň znečištění vody 
v přítoku atd.), které ovlivňují účinnost snižování počtu mikroorganismů 
v odpadních vodách (Kistemann et al., 2008; Koivunen et al., 2003). Proto 
nelze přesně shrnout důvody vysokého výskytu fekálních mikroorganismů 
a stafylokoků v Bohumíně. Výskyt stafylokoků v odpadních vodách a jejich 
šíření povrchovými vodami představují zejména během letních měsíců 
vážná hygienická rizika. Rovněž v souvislosti s jejich rezistencí na řadu 
běžných antibiotik může být léčba stafylokokových infekcí do budoucna 
značně komplikovaná. 

Množství fekálních mikroorganismů na odtoku z ČOV Bohumín bylo 
značně vysoké, ale nepotvrdilo se, že také hodnoty chemických ukazatelů 
přípustného znečištění v jejich odpadních vodách by byly oproti ostatním 
ČOV mnohonásobně zvýšeny. Hodnoty sledovaných chemických ukazatelů 
jednotlivých ČOV se výrazně nelišily. Předpoklad, že nedokonalá elimina-
ce vybraných, chemických ukazatelů v ČOV bude souviset se  zvýšeným 
výskytem mikroorganismů v odtoku se nepotvrdil.

V městských ČOV by měla být přijímána technologická opatření dezinfiku-
jící vypouštěnou odpadní vodu. Přes výrazné snížení počtu mikroorganismů 
v ČOV stále nelze zabránit významné bakteriální kontaminaci recipientů. 
Hlavně v letních měsících se z odtoku čistíren do povrchových vod dostávají 
vysoké počty fekálních mikroorganismů a patogenů.

Závěr
Vypouštěné odpadní vody z městských čistíren obsahují množství fekál-

ních mikroorganismů a potencionálních patogenů. Oproti očekávání se 
ve vypouštěných odpadních vodách salmonely nacházely ve velmi malém 
množství. Tyto mikroorganismy byly detekovány pouze v necelých 4 % 
všech vzorků. Naproti tomu vyčištěné komunální odpadní vody obsahují 
značné množství S. aureus, řádově od 101 do 104 ve 100 ml. Pokud by 
byly povrchové vody s takto vysokým znečištěním S. aureus využívány 
k rekreačním účelům, existuje vážné riziko vzniku infekčního onemocnění. 
Přestože patogeny gastrointestinálního traktu teplokrevných živočichů 
nejsou schopny se v povrchových vodách rozmnožovat ale pouze přežívat, 
mají vypouštěné odpadní vody vliv na mikrobiální kvalitu povrchových vod 
a představují reálná hygienická rizika pro člověka.
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Municipal wastewaters contain many pathogenic microorganisms 
affecting the quality of surface waters and presenting a hygienic risk 
to humans. Municipal treatment plants, using the mechanical-biological 
treatment, eliminate 90–99% of present bacteria. In spite of this fact, 
the outflows still contain hygienically very important pathogens.

The effluent microbial quality at five selected treatment plants in 
the Moravian-Silesian region (Central WWTP in Ostrava, WWTPs in 
Frýdek-Místek, Opava, Havířov, and Bohumín) was monitored for two 
years. Indicators of faecal pollution were isolated in the wastewaters 
(the faecal coliform bacteria, E. coli, enterococci) as well as salmonel-
las and Staphylococcus aureus. In addition, we also assessed chemical 
indicators of allowed pollution (ammonia nitrogen, the total nitrogen, and 
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the total phosphorus) related to the flows’ eutrophication which mean 
just another nutrients’ source for microorganisms. It can also contribute 
to their further survival in the environment. We recorded the highest 
existence of Staphylococcus aureus, including the indicators of faecal 
pollution in waters released by the plant in Bohumín. The frequency of 

the monitored microorganisms in the released waters exceeded several 
times the presence of indicatory faecal bacteria at other treatment plants 
processing larger volumes of wastewater. In contrast with assumptions, 
we succeeded in isolating these microorganisms from individual samples 
of wastewaters from only three treatment plants. 

PRVNÍ VYHODNOCENÍ JAKOSTI 
POVRCHOVÝCH VOD Z HLEDISKA 
PLNĚNÍ NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ 
KVALITY PRO PRIORITNÍ LÁTKY 
A NĚKTERÉ DALŠÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ 
LÁTKY PODLE NOVELIZOVANÉHO 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 61/2003 SB.

Tomáš Mičaník, Petr Vyskoč, Pavel Richter, Renata Filippi

Klíčová slova
prioritní látky – vyhodnocení jakosti povrchových vod – normy environmen-
tální kvality

Souhrn
Článek pojednává o vyhodnocení jakosti povrchových vod na území 

ČR z  hlediska jejich znečištění prioritními látkami a některými dalšími 
znečišťujícími látkami podle § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, po jeho novelizaci zákonem 
č. 150/2010 Sb. Vyhodnocení je provedeno k tzv. normám environ-
mentální kvality, jež jsou pro tyto látky specifikovány v nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Podkladem pro 
vyhodnocení se stala data o jakosti povrchových vod z monitorovacích 
programů situačního monitoringu a provozního monitoringu za období 
2006–2008.

Úvod
Dne 17. února 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. [1], které novelizuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o uka-
zatelích 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. Novela v příloze č. 6 k tomuto naří-
zení specifikuje seznam prioritních látek, které představují významné riziko 
ve vodním prostředí. V příloze č. 3, části A k nařízení jsou pro tyto látky 
a některé další znečišťující látky v oddíle „Prioritní látky“ uvedeny tzv. normy 
environmentální kvality (dále NEK). Ty jsou vyjádřeny jako roční průměrná 
koncentrace a pro některé prioritní látky jako nejvyšší přípustná hodnota. 
Účelem je chránit vodní prostředí před akutními a chronickými účinky 
těchto látek. Tyto mezní hodnoty byly do nařízení transponovány směrnicí 
2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky 
a o změně směrnice 2000/60/ES [2]. Normou environmentální kvality se 
podle § 2a odst. 8 zákona o vodách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí 
koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo 
živých organismech, která nesmí být překročena z důvodu ochrany lidského 
zdraví a životního prostředí. Nahrazuje a rozšiřuje do této doby platný a zažitý 
pojem „imisní standard“. Transpozicí směrnice 2008/105/ES vyvolaný nový 
přístup byl impulzem pro provedení vyhodnocení jakosti povrchových vod 
z hlediska plnění norem environmentální kvality pro prioritní látky.

Postup hodnocení jakosti povrchových vod
Vyhodnocení jakosti povrchových vod z hlediska výskytu prioritních 

látek a požadavků směrnice 2008/105/ES, resp. novely nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. bylo zpracováno s podporou Hydroekologického infor-
mačního systému VÚV TGM, v.v.i. (HEIS VÚV). Hodnoceno bylo období 
2006–2008. Zdrojem dat pro hodnocení se staly výsledky z programů 
situačního a provozního monitoringu povrchových vod (údaje poskytl ČHMÚ 
Praha z IS ARROW).

Vyhodnocení bylo pro každý profil a ukazatel 
zpracováno v následujících krocích: 
1. statistické vyhodnocení řady měření pro jed-

notlivé ukazatele v příslušném kalendářním 
roce,

2. porovnání relevantních statistických charak-
teristik s hodnotami požadovanými směrnicí 
2008/105/ES, resp. přílohou č. 3 k nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění,

3. vyhodnocení plnění požadavků směrnice, resp. 
nařízení v příslušném kalendářním roce,

4. souhrnné hodnocení plnění požadavků směrnice za období 2006 až 
2008.
Pro každý kalendářní rok a příslušný ukazatel byly podle údajů ze situ-

ačního a provozního monitoringu vyhodnoceny statistické charakteristiky: 
počet měření, aritmetický průměr, maximum, medián, 95% percentil, 
počet měření pod mezí stanovitelnosti, maximální a minimální hodnota 
meze stanovitelnosti. V případě kadmia a jeho sloučenin bylo statistické 
hodnocení zpracováno pro každou třídu tvrdosti zvlášť, pokud byla v monito-
rovaném profilu proměnlivá. Statistické charakteristiky (aritmetický průměr, 
maximální hodnota) byly porovnány s hodnotami NEK vyjádřenými jako 
průměrná hodnota (NEK-RP), popř. nejvyšší přípustná hodnota (NEK-NPH) 
v kalendářním roce. Kromě vlastního porovnání vybraných charakteristik 
s hodnotami NEK bylo třeba jednotným způsobem přistoupit k hodnotám 
pod mezí stanovitelnosti (< MS). Vodítkem byly jednak požadavky směrnice 
2009/90/ES, kterou se stanoví technické specifikace chemické analýzy 
a monitorování stavu vod, a dále vlastní systém vyhodnocení spolehlivosti 
hodnocení. Směrnice 2009/90/ES [3] v článku 4 totiž ukládá, aby mez 
stanovitelnosti použitých analytických metod byla rovna nebo nižší než 
30 % příslušných norem environmentální kvality. Vzhledem k tomu, že při 
výpočtu aritmetického průměru byly v souladu s výše uvedenou směrnicí 
hodnoty < MS nahrazeny polovinou meze stanovitelnosti, v případě nespl-
nění podmínky podle článku 4 se u vybraných ukazatelů vyskytují případy, 
kdy 1/2 MS > NEK. Metodický přístup musel být navržen i pro další případy 
velikosti nebo četnosti MS. V případě, že NEK jsou dány součtem skupiny 
ukazatelů nebo jejich izomerů, produktů rozkladu apod. (např. dichlorben-
zeny, cyklodienové pesticidy), pro hodnocení souladu s příslušnou NEK 
se jednotlivé meze stanovitelnosti nahrazují hodnotou 0. Vyhodnocení 
spolehlivosti vzhledem k mezi stanovitelnosti shrnuje tabulka 1.

Spolehlivost hodnocení pro každý jednotlivý profil a ukazatel byla klasi-
fikována v kategoriích vysoká, střední a nízká. Soulad s hodnotami NEK 
byl vyhodnocen v kategoriích:
• splňuje, pokud příslušná statistická charakteristika nepřekračuje hodnotu 

NEK a spolehlivost hodnocení je vysoká nebo střední;
• nesplňuje, pokud příslušná statistická charakteristika překračuje hodnotu 

NEK a spolehlivost hodnocení je vysoká nebo střední;
• neklasifikováno, pokud spolehlivost vyhodnocení byla klasifikována jako 

nízká.
Spolehlivost hodnocení byla klasifikována jako nízká i v případě, že 

ukazatel v příslušném kalendářním roce byl měřen s menší četností než 
4krát. Výjimkou bylo hodnocení NEK-NPH, kdy při překročení přípustné 
hodnoty byl výsledek hodnocení klasifikován v kategorii nesplňuje s vysokou 
spolehlivostí i v případě malého počtu měření.

Vyhodnocení jakosti povrchových vod
Vyhodnocení jakosti povrchových vod v ČR za období 2006–2008 je 

shrnuto v tabulce 2. Celkový počet profilů, které byly v uvedeném období 
pro daný ukazatel sledovány, je uveden ve třetím sloupci tabulky. Stěžejní 
jsou údaje o překročení NEK-RP a NEK-NPH a počet neklasifikovaných pro-
filů. Poslední dva sloupce poskytují informaci o velikosti MS vůči příslušné 
NEK. U většiny ukazatelů není MS jednotná a mění se i řádově, proto je 
při hodnocení zásadní (ovlivněním vypočtených charakteristik při náhradě 
MS poloviční hodnotou).

Nejpočetnější skupinu mezi prioritními látkami tvoří pesticidy. Vzhledem 
k charakteru jejich použití jen po určité období roku, fyzikálně-chemickým 
vlastnostem (zvl. sorpce na pevné částice, degradace) nebo vlivem dlou-
hodobého zákazu jejich použití (DDT, cyklodieny) je výskyt v povrchových 
vodách ojedinělý s nevýznamným překračováním NEK v průměrné i nejvýše 
přípustné hodnotě. Nejčetnější překračování NEK bylo potvrzeno v případě 
hexachlorcyklohexanu, jehož použití je také zakázáno. Průměrná i maximální 
hodnota NEK byla překročena v profilech: Sázava-Zruč nad Sázavou (2008), 
Loděnice-Hostim (2007) a Ploučnice-Noviny (2008).

Zcela neproblematické je znečištění povrchových vod těkavými organic-
kými látkami, které díky vysoké tenzi par odtěkávají a ve vodním prostředí 

Všechna měření < MS Část měření < MS Žádné měření < MS

Spolehlivost vyhodnocení

MS ≤ 30 % NEK vysoká vysoká vysoká

MS < NEK > 30 % NEK střední střední vysoká

MS > NEK nízká

při více než 50 % 
měření nad MS střední, 
v ostatních případech 

nízká

vysoká

Tabulka 1. Vyhodnocení spolehlivosti vzhledem k mezi stanovitelnosti
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Název látky Číslo CAS
Sledované profily a jejich hodnocení k NEK Faktor 

překročení 
NEK

NEK (µg.l-1) Počet profilů s MS

celkem vyhovuje
nevyhovuje
prům./max.

neklasifi-
kováno

RP/NPH
30–100 % 
NEK-RP

nad 100 % 
NEK-RP

Alachlor 15972-60-8 662 643 0/3 3 1,14–2,57 0,3/0,7 0 0

Atrazin 1912-24-9 728 657 0/3 68 1,15–1,75 0,6/2,0 279* 0

Benzen 71-43-2 707 679 0/0 28 0,0 10/50 0 0

Bromované difenylethery 32534-81-9 17 0 0/– 17 1,00 0,0005/– – 17

Cyklopentadienové pesticidy: aldrin, 
dieldrin, endrin, isodrin 

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

618 484 0/– 134 0,0 ∑0,01/– 467** 101**

DDT celkové nepřiřazeno 666 623 0/– 43 0,0 0,025/– 439** 0**

p,p´-DDT 50-29-3 665 621 1/– 43 0,01/– 125 0

1,2-dichlorethan 107-06-2 706 679 0/– 27 0,0 10/– 0 0

Dichlormethan 75-09-2 664 642 0/– 22 0,0 20/– 0 0

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 117-81-7 333 206 2/– 125 1,40–1,47 1,3/– 49 221

Diuron 330-54-1 292 281 0/1 10 1,03 0,2/1,8 1 0

Endosulfan 115-29-7 31 30 0/0 1 0,0 0,005/0,01 190 0

Hexachlorbenzen 118-74-1 665 619 3/3 43 1,90–3,50 0,01/0,05 0 0

Hexachlorbutadien 87-68-3 616 602 1/2 12 1,07–2,17 0,1/0,6 592 0

Hexachlorcyklohexan 608-73-1 665 562 3/11 92 1,05–13,5 0,02/0,04 0 0

Chlorované alkany C
10-13

85535-84-8 39 0/0 0 39 17,9–62,5 0,4/1,4 – 39

Chlorfenvinfos 470-90-6 495 482 0/0 13 0,0 0,1/0,3 2 0

Chlorpyrifos 2921-88-2 552 531 3/4 17 1,20–150 0,03/0,1 0 3

Isoproturon 34123-59-6 313 287 0/1 25 1,32 0,3/1,0 28 0

Kadmium celk. – třída 1 7440-43-9 186 70 99/19 16 1,02–19,8
< 0,08/ 
< 0,45

75* 26*

Kadmium celk. – třída 2 7440-43-9 193 105 65/5 23 1,04–10,8 0,08/0,45 90* 24*

Kadmium celk. – třída 3 7440-43-9 567 357 163/20 46 1,04–19,5 0,09/0,6 321* 72*

Kadmium celk. – třída 4 7440-43-9 651 526 98/27 27 1,03–74,1 0,15/0,9 68* 0*

Kadmium celk. – třída 5 7440-43-9 417 378 38/11 0 1,03–43,4 0,25/1,5 76* 0*

Kadmium rozp. – třída 3 7440-43-9 6 6 0/0 0 0,0 0,09/0,6 6 0

Kadmium rozp. – třída 4 7440-43-9 18 18 0/0 0 0,0 0,15/0,9 18 0

Kadmium rozp. – třída 5 7440-43-9 8 8 0/0 0 0,0 0,25/1,5 0 0

Naftalen 91-20-3 590 548 0/– 42 0,0 2,4/– 0* 0*

Nikl celk. 7440-02-0 1116 1094 8/– 14 1,07–2,81 20/– 0* 0*

Nikl rozp. 7440-02-0 18 17 0/– 1 0,0 20/– 0* 0*

4-nonylfenol 104-40-5 152 152 0/0 0 0,0 0,3/2,0 152 0

Nonylfenoly 25154-52-3 289 268 4/1 17 1,04–3,05 0,3/2,0 0* 0*

4-oktylfenol 140-66-9 152 152 0/– 0 0,0 0,1/– 152 0

Oktylfenoly 1806-26-4 183 160 8/– 0 1,61–5,09 0,1/– 30 1

Olovo celk. 7439-92-1 1074 1041 18/– 15 1,06–16,2 7,2/– 2* 0*

Olovo rozp. 7439-92-1 18 17 0/– 1 0,0 7,2/– 0* 0*

Pentachlorbenzen 608-93-5 639 599 1/– 39 1,14 0,007/– 0 0

Pentachlorfenol 87-86-5 485 419 2/2 64 8,21–45,0 0,4/1,0 0 0

Polycyklické aromatické uhlovodíky: nepřiřazeno

Anthracen 120-12-7 551 529 0/1 21 5,31 0,1/0,4 0 0

Benzo(a)pyren 50-32-8 747 684 4/37 26 1,08–17,3 0,05/0,1 0* 0*

Benzo(b)fluoranthen  
a benzo(k)fluoranthen

205-99-2
207-08-9

747 623 28/– 96 1,03–9,90 ∑0,03/– 0** 0**

Benzo(g,h,i)perylen  
a indeno(1,2,3-cd)pyren

191-24-2
193-39-5

747 2 497/– 248 1,50–32,0 ∑0,002/– 175** 449**

Fluoranthen 206-44-0 747 708 12/6 26 1,02–7,8 0,1/1,0 0 0

Rtuť celk. 7439-92-6 914 587 98/289 37 1,02–64,4 0,05/0,07 889 21

Rtuť rozp. 7439-92-6 18 9 6/8 1 1,06–2,57 0,05/0,07 18 0

Simazin 122-34-9 728 660 1/1 67 1,06–1,58 1,0/4,0 0 0

Tetrachlorethylen 127-18-4 706 679 0/– 27 0,0 10/– 0 0

Tetrachlormethan 56-23-5 664 642 0/– 22 0,0 12/– 0 0

Trichlorethylen 79-01-6 706 679 0/– 27 0,0 10/– 0 0

Trichlorbenzeny 12002-48-1 666 610 1/– 55 1,32 0,4/– 580** 29**

Trichlormethan 67-66-3 708 678 0/– 30 0,0 2,5/– 0 0

Trifluralin 1582-09-8 585 567 0/– 18 0,0 0,03/– 1 0

Tabulka 2. Souhrnné vyhodnocení plnění norem environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky v profilech sledování jakosti 
povrchových vod na území ČR v rámci provozního a situačního monitoringu za období 2006–2008

nesetrvávají dlouho. Je zaznamenám jen sporadický výskyt a NEK jsou 
plněny u všech monitorovaných profilů.

Pokud pomineme bromované difenylethery a chlorované alkany C
10–13

, 
které byly v hodnoceném období monitorovány jen v malém rozsahu 
a s nedostatečnou citlivostí ve vztahu k NEK, je překračování norem 
environmentální kvality ostatních organických látek až na polyaromatické 
uhlovodíky také jen ojedinělé. Průměrné hodnoty NEK jsou překračovány 
v případě hojně používaných alkylfenolů (zvl. nonylfenolů), které jsou sou-
částí přípravků stavební a spotřební chemie, a v povrchových vodách se 
vyskytují víceméně trvale. Pokud však budeme hodnotit jen ty alkylfenoly, 
které jsou výslovně specifikovány směrnicí 2008/105/ES (CAS 104-40-5 

a CAS 140-66-9 náleží k prioritním látkám), může být hodnocení příznivé 
– nedošlo k žádnému překročení NEK. Jejich monitoring však nebyl pro-
váděn v takovém rozsahu jako v případě alkylfenolů sledovaných v ČR 
dlouhodobě (CAS 25154-52-3 a CAS 1806-26-4). Mez stanovitelnosti 
4-nonylfenolu a 4-oktylfenolu (0,1 μg.l-1) je dostatečná, protože stanovenou 
hranici 30 % NEK překračuje jen nepatrně, takže spolehlivost hodnocení 
těchto látek je dostačující.

Další široce rozšířenou organickou sloučeninou je di(2-ethylhexyl)ftalát 
(DEHP), který se používá především jako plastifikátor při výrobě plastických 
a nátěrových hmot. Vzhledem k tomu, že mez stanovitelnosti používaných 
analytických metod (1,5–2,0 μg.l-1) překračuje hodnotu NEK-RP, nemohla 

Vysvětlivky: NEK – norma environmentální kvality, RP – roční průměr, NPH – nejvyšší přípustná hodnota, MS – mez stanovitelnosti, * – údaje o MS u některých profilů 
neuvedeny, ** – podle směrnice 2009/90/ES se výsledky pod MS nahrazují hodnotou 0; podtržené hodnoty v předposledním sloupci překračují 30 % NEK jen těsně (např. 
33 %).
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být třetina monitorovaných profilů vyhodnocena 
(neklasifikováno). Nejvyšší koncentrace DEHP byly 
nacházeny na páteřním toku středního a dolního 
Labe (Labe-Obříství, max. 7,6 μg.l-1, 2006).

Zásadní neplnění norem environmentální 
kvality je zjevné v případě polycyklických aroma-
tických uhlovodíků (PAU) a narůstá se zvyšujícím 
se počtem benzenových kruhů (a tím i velikostí 
stanovených NEK). Tyto látky jsou perzistentní 
povahy, přednostně se vážou na pevné částice 
a u většiny z nich jsou prokázány rakovinotvor-
né účinky. K překračování NEK dochází plošně 
na celém území ČR, četnější je v oblastech 
s hutním a koksochemickým průmyslem (ost-
ravsko-karvinská oblast). Jednorázově vysoké 
koncentrace PAU byly zaznamenány také na 
některých málovodných tocích nižšího řádu pod 
městskými aglomeracemi, v jejichž intravilánu 
se nachází průmyslová výroba (např. Loděnice- 
-Hostim, Drnovský potok pod Klatovy, Studenský 
potok pod Studenou).

Z kovů k prioritním látkám náleží kadmium, 
rtuť, olovo a nikl. Normy environmentální kvality 
jsou v případě kadmia stanoveny v závislosti od 
tvrdosti vody vymezené pomocí pěti druhů tříd (viz 
poznámku 11 pod tabulkou 1a přílohy č. 3 k naří-
zení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění). Pro 
všechny prioritní kovy se NEK vztahují k jejich 
rozpuštěné formě (viz poznámku 10 pod tabulkou 
1a přílohy č. 3 k nařízení). Protože v hodnoceném 
období 2006–2008 nebyla rozpuštěná forma 
kovů ještě běžně monitorována, bylo vyhodnocení 
provedeno na celkový vzorek. Výsledky hodnoce-
ní jsou proto pouze informativní.

Hodnocení kadmia bylo provedeno pro každou 
třídu tvrdosti vody zvlášť tím způsobem, že kaž-
dá naměřená hodnota kadmia byla srovnávána 
s příslušnou limitní hodnotou NEK platnou pro 
danou třídu tvrdosti vody. Jednotlivé profily byly 
tedy hodnoceny v kalendářním roce tolikrát, 
v rámci kolika tříd se tvrdost vody pohybovala. 
Z tabulky 2 je zřejmé, že většina profilů odpo-
vídá 3. a 4. třídě tvrdosti vody. Počet profilů 
nevyhovujících normám environmentální kvality 
v případě celkového kadmia je značný, příznivě 
však vychází při hodnocení jeho rozpuštěné formy 
(rozsah monitoringu Cd

rozp.
 byl v hodnoceném 

období nedostačující). Nejvyšší koncentrace 
Cd

celk.
 byly dosahovány v řece Litavce (povodí Berounky).

Četná jsou rovněž překročení NEK v případě rtuti. Na rozdíl od kadmia 
došlo k překročení limitních hodnot i v případě rozpuštěné rtuti. Nejvyšší 
stabilní obsah Hg

rozp.
 byl zaznamenán v Bohumínské Stružce (medián 

0,35 μg.l-1, 2007) v povodí Odry. V ostatních případech dochází k překra-
čování NEK ojediněle. Skutečný rozsah plnění/překračování NEK Hg

rozp.
 

bude možné provést po zpracování širšího souboru dat.
Příznivěji vychází hodnocení ostatních dvou prioritních kovů: olova a niklu. 

Norma environmentální kvality stanovená pouze jako roční průměr je překra-
čována jen ojediněle, rozpuštěné formy nejsou překračovány vůbec (malý 
soubor dat). Zátěž olovem je typická pro řeku Litavku, kde max. nalezená 
koncentrace Pb

celk.
 činila 900 μg.l-1 (2006). Občasné vysoké koncentrace 

celkového niklu se vyskytují na tocích nižšího řádu (Lužická Nisa-Proseč 
nad N., Lužnice-Tábor nad ČOV, Výmola-Vyšehořovice).

Prezentace výsledků hodnocení
Výsledky hodnocení jsou dostupné na portálu Hydroekologického infor-

mačního systému VÚV TGM, v.v.i. (HEIS VÚV) na adrese http://heis.vuv.
cz/projekty/vyhodnocenijakostipov. Výsledky lze prohlížet prostřednictvím 
mapového prohlížeče, přístupné jsou dále zpracované přehledové mapy 
vyhodnocení pro jednotlivé látky a ke stažení jsou rovněž dostupné datové 
soubory výsledků hodnocení ve formátu ESRI Shapefile (SHP) a „TXT“, což 
umožňuje uživatelům jejich další zpracování nástroji GIS.

Závěr
Bylo provedeno vůbec první souhrnné vyhodnocení jakosti povrchových 

vod na území ČR podle té části novelizovaného nařízení vlády č. 61/2003 
Sb., která transponuje normy environmentální kvality stanovené směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES, a to za období 2006–2008. 
Přehlednou a široké veřejnosti přístupnou formou prostřednictvím portálu 
HEIS VÚV je možné seznámit se s konkrétní situací v zájmovém území nebo 
říčním profilu. Z tohoto vyhodnocení vyplývá především potřeba usilovat 
o sjednocení a snížení úrovně meze stanovitelnosti u vybraných prioritních 

látek, kde je hodnocení problematické nebo nemožné (neklasifikováno), 
pokud je toho možné dosáhnout současnými nejlepšími dostupnými ana-
lytickými technikami. Problematika monitorování kovů v jejich rozpuštěné 
formě náležejících k prioritním látkám je již řešena a vyhodnocení výsledků 
následných kalendářních let ukáže skutečnou míru dosahování norem 
environmentální kvality pro tyto prioritní látky (současné hodnocení bylo 
provedeno na celkový obsah kovů).
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Obr. 1. Ukázka tabulkových sestav vyhodnocení jakosti povrchových vod v HEIS VÚV

Obr. 2. Ukázka GIS vyhodnocení jakosti povrchových vod v HEIS VÚV – kadmium celk.
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The first assessment of surface water quality in terms of pollution 
by priority substances and some other pollutants according to the 
amended Government Regulation No. 61/2003 Coll. (Mičaník, T.; 
Vyskoč, P.; Richter, P.; Filippi, R.)
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This article provides an assessment of surface water quality in the 
territory of the Czech Republic in terms of pollution by priority substances 
according to § 39(3) of Act No. 254/2001 Coll., on waters, as amended 
by Act No. 150/2010 Coll. The evaluation has been performed against so 
called environmental quality standards specified for these substances in 
Government Regulation No. 61/2003 Coll., as amended by the Govern-
ment Regulation No. 23/2011 Coll. The evaluation was based on the 
surface water quality data from monitoring programs of surveillance 
monitoring and operational monitoring for the period 2006–2008.

OPTIMALIZACE METODY 
SKUPINOVÉHO STANOVENÍ FENOLŮ 
KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ 
(HPLC) VE VODÁCH 
A SEDIMENTECH

Ivana Truxová, David Chrastina

Klíčová slova
fenoly – extrakce tuhou fází – kapalinová chromatografie – povrchová 
a odpadní voda – sediment

Souhrn
Článek se zabývá skupinovým stanovením fenolu, vybraných methyl-

fenolů, chlorfenolů a nitrofenolů metodou kapalinové chromatografie 
s detekcí pomocí fluorescenčního detektoru a detektoru s diodovým 
polem. U vodných vzorků byla použita k extrakci a prekoncentraci 
analytů pevná fáze v off-line uspořádání, u vzorků sedimentů extrakce 
rozpouštědlem s případnou prekoncentrací na pevné fázi. Metodou je 
možné stanovit fenoly ve vodách od 0,05 µg/l a v sedimentech od 
0,2 mg/kg.

Úvod
Problematika výskytu fenolů ve složkách životního prostředí je celkem 

známá. Fenoly a jejich deriváty (alkylfenoly, chlorfenoly, nitrofenoly) patří 
mezi prioritní polutanty [1, 2] a do životního prostředí se dostávají přede-
vším z antropogenních zdrojů, při výrobě ochranných prostředků na dřevo 
a textil, jako součásti pesticidních prostředků nebo degradační produkty 
neiontových tenzidů. Jedná se často o látky toxické a perzistentní. Z tohoto 
důvodu je velmi důležité jejich sledování ve složkách životního prostředí.

Metody izolace a zkoncentrování fenolů ve vodách jsou založeny přede-
vším na extrakci kapalina-kapalina. Vhodnou technikou pro izolaci fenolů 
z vodných vzorků je extrakce na tuhé fázi (SPE) [3, 4] s použitím různých 
sorbentů. Velice užitečná je mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) [5, 6, 7], 
která je vhodná pro vodné, ale i pevné vzorky. Navíc tato technika nevyžadu-
je použití organických rozpouštědel. Soxhletova extrakce byla porovnávána 
s mikrovlnnou asistovanou extrakcí pro analýzu fenolů v pevné matrici [8]. 
V posledních letech je stále více populární extrakční technika QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe), původně zavedená pro 
izolaci pesticidů v ovoci a zelenině [9]. Metoda zahrnuje extrakci acetoni-
trilem, následné oddělení přídavkem octanu sodného, síranu hořečnatého, 
popř. i dalších solí a přečištění pomocí disperzní SPE. Od té doby byla již 
pozměněna a také vyzkoušena i pro jiné analyty, mimo jiné pro izolaci fenolů 
z půdy [10]. Pro stanovení fenolů se využívají především chromatografické 
metody. Zcela běžná je plynová chromatografie [4, 6, 11–14] s FID, ECD 
nebo MS detekcí po derivatizaci vyextrahovaných fenolů diazomethanem 
nebo acetanhydridem. Je možné také využít přímou derivatizaci fenolů 
acetanhydridem a následnou extrakci acetátů organickým rozpouštědlem 
nebo SPE. České normy popisují pouze stanovení jednotlivých skupin 
alkylfenolů [13], chlorfenolů [11] a nitrofenolů [12] ve vodách metodou 
plynové chromatografie (GC). Americká EPA popisuje současné stanovení 
vybraných alkylfenolů, chlorfenolů a nitrofenolů plynovou chromatografií 
[14]. Dosti užívanou metodou je kapalinová chromatografie [3, 7, 8] (s UV, 
DAD, MS nebo elektrochemickou detekcí), u které na rozdíl od GC odpadá 
nutnost derivatizace. Kapilární zónová elektroforéza jakožto vysoce účinná 
a rychlá technika může být pro analýzu fenolů vhodnou alternativou chro-
matografických metod [15–17].

Výběr stanovovaných fenolů vycházel ze seznamu prioritních látek [1, 
2] a ze znalosti výskytu látek v povrchových a odpadních vodách v povodí 
řeky Odry. Zvoleny byly tyto látky: fenol, m-kresol, o-kresol, 4-nitrofenol, 
2-chlorfenol, 2,4-dinitrofenol, 2-nitrofenol, 2,4-dimethylfenol, 2,4-dichlor-
fenol, 2,3,4-trichlor fenol, 2,4,6-trichlor fenol, 2,3,4,5-tetrachlor fenol 
a pentachlor fenol. Ověření možnosti současného stanovení vybraných 
alkylfenolů (nonylfenol, oktylfenol) budou náplní dalších prací.

Při výběru metody pro skupinové stanovení fenolů v naší laboratoři jsme 
vycházeli ze známých, výše uvedených extrakčních a separačních postupů, 
které byly modifikovány a optimalizovány v rámci možností laboratoře (pří-
strojové a materiální vybavení atd.). Vybrány byly tyto postupy stanovení:

Methylfenoly, chlor fenoly a nitrofenoly byly separovány a stanoveny 
pomocí HPLC s gradientovou elucí při použití detektoru s diodovým polem 
(DAD) a fluorescenčního detektoru (FLD). Prekoncentrace analytů z vodných 
vzorků byla prováděna extrakcí tuhou fází (SPE) na komerčně dostupných 
sorpčních kolonkách SPE Sorbent–strataTM X plněných polymerním sorben-
tem, který je určen k extrakci fenolů. Před extrací byl ke vzorkům přidáván 
chlorid sodný jako „vysolovací činidlo“ [3]. V rámci optimalizace metody 
byl porovnán vliv objemu extrahovaného vzorku a vliv použitého elučního 
rozpouštědla na výtěžnost SPE extrakce stanovovaných fenolů. Pro extrakci 
vybraných fenolů ze vzorků sedimentu byly porovnány dva způsoby extrakce. 
První využívá dvojnásobnou extrakci 5% hydroxidem sodným [4] a následné 
zkoncentrování fenolů pomocí SPE. Jako druhá byla zvolena modifikace 
metody QuEChERS [10]. 

Metodika

Chemikálie, roztoky
Pro přípravu základních roztoků fenolů byly používány standardy v pev-

ném stavu od firmy Dr. Ehrenstorfer. Z těchto standardů byly připraveny 
roztoky jednotlivých látek v methanolu o koncentraci 1 mg/ml, ze kterých 
byl připraven směsný zásobní roztok o koncentraci 50 μg/ml jednotlivých 
analytů v methanolu. Tento zásobní roztok byl následně používán k přípravě 
pracovních roztoků standardů o požadovaných koncentracích, a to jak pro 
kontaminaci modelových terénních vzorků, tak jako standardní roztoky 
pro modelová stanovení a kalibrace. Jednalo se o tyto standardy: fenol 
(Ph), m-kresol (3-MP), o-kresol (2-MP), 4-nitrofenol (4-NP), 2-chlorfenol 
(2-CP), 2,4-dinitrofenol (2,4-DNP), 2-nitrofenol (2-NP), 2,4-dimethylfenol 
(2,4-DMP), 2,4-dichlor fenol (2,4-DCP), 2,3,4-trichlor fenol (2,3,4-TCP), 
2,4,6-trichlor fenol (2,4,6-TCP), 2,3,4,5-tetrachlor fenol (2,3,4,5-TeCP) 
a pentachlorfenol (PCP). 

K přípravě modelových vzorků a mobilní fáze byla použita deionizovaná 
voda, stupeň 1 podle ISO 3696 (Labconco, USA). Používaná rozpouštědla 
aceton, methanol (MeOH), dichlormethan (DCM) a acetonitril (ACN) byla 
kvality Chromapur GG pro HPLC (Chromservis). Všechny ostatní používané 
chemikálie byly čistoty p.a. (Lach-Ner, ČR). K zahuštění extraktů byl použit 
dusík kvality 5.0 (Messer).

Použité přístroje a zařízení
Pro SPE extrakci byly použity sorpční kolonky SPE Sorbent–strataTM X 

– 500 mg/6 ml polypropenová kolonka s polymerním sorbentem (Pheno-
menex) a aparatura složená z vakuového čerpadla Vacc-Space 20 a Alltech 
Vacuum manifoldu s 12 pozicemi. Vzorky byly analyzovány na kapalinovém 
chromatografu – sestava Agilent 1100, která zahrnuje kvartérní čerpadlo, 
degasser, autosampler, blok pro termostatování kolon, fluorescenční 
detektor (FLD) a detektor s diodovým polem (DAD) – UV detekce s roz-
sahem vlnových délek 190–400 nm. Separace fenolů byla realizována 
na koloně Kinetex 2,6 μm C18 100A, 50 x 4,6 mm chráněné pomocí 
předklonky Security GardTM – C18, 30 x 4 mm (Phenomenex). Dále byly 
použity ultrazvuková lázeň UC006DM1(Tesla), centrifuga MPW–6.15/6K15 
(Optingservis) a třepačka IKA (Labortechnik). 

Příprava vzorků
Vzorky povrchové vody a vzorek sedimentu byly odebrány z řeky Odry 

v Ostravě-Petřkovicích do skleněných vzorkovnic z tmavého skla. Odpadní 
voda byla odebrána na výusti z čistírny odpadních vod chemického závodu. 
Použité vzorkovnice, jejich předúprava, odběr a manipulace se vzorky při 
odběru se řídily podle technických norem řady ČSN EN ISO 5667 část 1, 
3, 6, 10, 14, 15. Po převozu do laboratoře byly vodné vzorky zfiltrovány 
na vakuovém filtračním zařízení za použití membránového filtru Nylon 66 
(47 mm x 0,45 μm) a okyseleny kyselinou octovou na pH 3,5. Současně 
byl přidán 1,0 g síranu mědnatého na litr vzorku. Pro experimentální 
práce byl vzorek sedimentu sušen 8 hodin při teplotě 150 0C a následně 
přesítován. Vyšší teplota při sušení sedimentu byla zvolena z důvodu 
snížení možného obsahu fenolů v reálném sedimentu před jeho umělou 
kontaminací fenolovými látkami. Teplota 150 0C byla maximální možná 
(technicky) nastavitelná teplota sušárny. Pro další práce byla používána 
frakce o zrnitosti < 2 mm. Vzorky sedimentu byly před započetím pokusů 
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kontaminovány směsným standardem fenolů v methanolu na potřebnou 
koncentraci. Během ověřování metod byly rovněž analyzovány modelové 
vodné vzorky připravené z deionizované vody prosté fenolů, do které 
bylo přidáno známé množství sledovaných analytů formou standardního 
přídavku. Bylo analyzováno 21 reálných vzorků se standardním přídavkem 
100 μg/l pro odpadní vodu a 25 μg/l pro vodu povrchovou, hlavně za 
účelem zjištění výtěžnosti SPE extrakce. U těchto vzorků byl sledován vliv 
použitého objemu k preseparaci na tuhé fázi v souvislosti s koncentrací 
stanovovaných analytů, a také v souvislosti s celkovým znečištěním ana-
lyzované vody. Průměrná relativní výtěžnost stanovení [%] byla vypočtena 
vždy ze tří paralelně prováděných analýz.

 K ověření dvou zvolených metod z hlediska výtěžnosti analytů pro sku-
pinové stanovení vybraných fenolů v sedimentu byly vzorky kontaminovány 
na třech koncentračních úrovních: 0,2 mg/kg, 0,5 mg/kg a 1,0 mg/kg. 
Byly analyzovány tři paralelní vzorky na všech třech úrovních, vždy oběma 
způsoby. Rovněž byl analyzován nekontaminovaný sediment.

Pracovní postupy

HPLC analýza
Separace a následná analýza probíhaly pro vodné vzorky i pro sediment 

stejným způsobem. Vzorky byly měřeny na kapalinovém chromatografu ve 
spojení s DAD a FLD detektorem. Fluorescenční detektor byl používán pro 
detekci fenolu, 2-methylfenolu, 3-methylfenolu a 2,4-dimethylfenolu, u kte-
rých vykazoval vyšší odezvu. Pro detekci ostatních analytů byl používán DAD 
detektor. Mobilní fáze je míchána ze dvou složek: složka A – voda s 0,1 % 
H

3
PO

4
, složka B – acetonitril s 0,1 % H

3
PO

4
. Při separaci fenolů bylo použito 

gradientové eluce s následujícím průběhem: počáteční poměr složky A : B 
je 80 : 20; v čase 0–5,5 min, lineární gradient na 5 % složky A; isokratický 
úsek 5,5–8,5 min; následně návrat na 80 % složky A během 2 minut. Čas 
na zpětnou ekvilibraci kolony je 5 min po návratu k počátečnímu poměru 
složek. Teplota kolony byla 24 0C, průtok mobilní fáze 0,5 ml/min v čase 
0–5,5 min s následným zvýšením na 1 ml/min v čase 7,5–10 min a návrat 
zpět na 0,5 ml/min. Nástřik vzorku 10 μl. Optimální nastavení vlnových 
délek fluorescenčního detektoru bylo Ex/Em 275/350 nm. Detekce na DAD 
detektoru byla prováděna při vlnových délkách 230 a 290 nm. Pracovní 
podmínky analýzy na kapalinovém chromatografu byly s jistými úpravami 
převzaty z aplikačního listu firmy Phenomenex Inc. [18]. 

Extrakce fenolů z vodných vzorků
Hodnota pH vody byla upravena na 3,5 pomocí ledové kyseliny octové 

a následně bylo přidáno 10 g chloridu sodného na 100 ml vzorku. Kolonka 
se sorbentem byla nasazena na vakuové odsávací zařízení a kondicionová-
na 5 ml metanolu a následně 5 ml ultračisté vody. Extrakce fenolů probíhala 
ze 100 ml u vzorků odpadních vod a ze 400 ml u povrchových vod. Analyty 
byly eluovány 5 ml acetonu a následně 5 ml acetonitrilu. Eluát vysušen 
pomocí síranu sodného a pod proudem dusíku zahuštěn na objem 1 ml, 
při analýze povrchové vody až na 400 μl.

Výtěžnost extrakce metodou SPE z vodných vzorků ovlivňuje mnoho 
faktorů. Naše experimentální pokusy byly v této fázi zaměřeny na zjištění 
optimálního extrahovaného objemu vodných vzorků na kolonkách Sorbent–
strataTM X (500 mg/6 ml) a na ověření vhodného elučního rozpouštědla. 
Zkoušena byla následující kombinace rozpouštědel: 5 ml acetonu + 5 ml 
dichlormethanu, 10 ml acetonu a 5 ml acetonu + 5 ml acetonitrilu.

Extrakce fenolů ze vzorků sedimentu
Postup A (modifikace metody QuECheRS [10]): Na extrakci bylo bráno 

5 g (10 g) kontaminovaného sedimentu a vloženo do 50ml polypropylenové 

zkumavky. Bylo přidáno 10 ml ACN s přídavkem 1 % kyseliny octové (V/V) 
a 5 ml ultračisté vody. Směs byla třepána 1 hod na třepačce s nastavenou 
frekvencí třepání na 180 ot./min. Poté bylo přidáno 1,7 g octanu sodného 
(NaOAc), 6 g bezvodého MgSO

4
 a 4 g NaCl a zkumavka byla ještě třepána 

5 min. Po odstředění bylo z acetonitrilové fáze odebráno 1,5 ml do 10 ml 
zkumavky obsahující ještě 0,5 g bezvodého MgSO

4
 k odstranění zbytkové 

vody. Dále byla potřebná část převedena do vialky k následné HPLC ana-
lýze. Nástřik na separační kolonu byl 10 μl. Případné čištění extraktu od 
koextrahujících látek, které by mohly rušit při chromatografické analýze, 
v této fázi prací nebylo řešeno.

Postup B – extrakce 5% vodným roztokem NaOH [4]: Ke kontaminova-
nému sedimentu, resp. k 5 g terénního neupraveného vzorku sedimentu 
bylo přidáno 20 ml 5% roztoku NaOH. Směs byla třepána na laboratorní 
třepačce 30 min s frekvencí třepání 180 ot./min. Extrakce byla prove-
dena dvakrát. Extrakt byl oddělen odstředěním a spojené extrakty byly 
okyseleny koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou na pH 2. Sraženina 
huminových kyselin, která se vyvinula cca po 15 min stání, byla rovněž 
oddělena odstředěním. Poté bylo pH vodného extraktu upraveno na pH 
3,5 a následovala prekoncentrace analytů na tuhé fázi na kolonkách SPE 
Sorbent–strataTM X (500 mg/6 ml) přesně podle postupu popsaného při 
extrakci fenolů z vodných vzorků.

Výsledky a diskuse

Volba elučního rozpouštědla
Eluční činidlo použité k desorpci analytů ze sorbentu při SPE je jedním 

z velmi důležitých faktorů ovlivňujících výtěžnost stanovení. Na kolonkách 
SPE Sorbent–strataTM X (500 mg/6 ml) byl testován aceton, aceton v kom-
binaci s ACN a aceton v kombinaci s DCM. Poslední varianta je doporu-
čována výrobcem kolonek. Sorbované analyty byly eluovány rozpouštědly 
o celkovém objemu 10 ml, v případě kombinací dvou rozpouštědel byl jejich 
poměr 1 : 1. Sorpce probíhala ze 100 ml modelového vzorku. Hodnota 
koncentrace modelových vzorků byla pro každou ze tří možností 0,5 μg/l, 
5 μg/l a 25 μg/l. Průměrná výtěžnost SPE vybraných zástupců jednotlivých 
skupin fenolů je uvedena v tabulce 1.

Nižších výtěžností bylo dosahováno pro fenol, methylfenoly a monochlor-
fenoly při eluci acetonem v kombinaci s DCM, což mohlo být způsobeno 
ztrátami při zkoncentrování eluátu. Při eluci acetonem byly získány nízké 
hodnoty výtěžnosti u výše chlorovaných fenolů. Nejvyšších výtěžností bylo 
dosaženo pro eluční činidlo aceton v kombinaci s ACN. Tato varianta je 
vhodná i z hlediska následné chromatografické analýzy pomocí HPLC.

Vliv objemu extrahovaného vzorku 
Bylo analyzováno celkem 21 reálných vzorků se standardním přídavkem 

100 μg/l pro odpadní vodu a 25 μg/l pro vodu povrchovou. U těchto vzorků 
byl sledován vliv objemu vzorku použitého k preseparaci analytů na výtěžnost 
SPE. U vzorků odpadní vody byly testovány následující objemy: 25 ml, 50 ml, 
100 ml, 200 ml a 250 ml; u vzorků povrchové vody objemy 100 ml a 400 ml. 
Výsledky závislosti výtěžnosti SPE na extrahovaném objemu jsou pro odpadní 
vodu uvedeny v tabulce 2 a pro povrchovou vodu zpracovány graficky na 
obr. 1. Tato závislost je mimo jiné úzce spojena s koncentrací stanovovaných 
analytů ve vzorku a s celkovým znečištěním analyzovaného vzorku. Kapacita 
sorbentu (použité SPE kolonky) je totiž definována jako celkové množství 
komponent, tedy stanovovaných analytů, ale i interferujících látek, které 
mohou být kvantitativně zadrženy ze vzorku. Průměrná relativní výtěžnost 

Analyt
Výtěžnosta

1b 2c 3d

Ph 63,6 92,6 100,6

4-NP 90,8 103 99,2

1,3-MeP 55,4 95,1 83,8

1,2-MeP 58,8 100 96,1

2-CP 46,5 67,6 98,3

2,4-DNP 107,9 95,8 90,0

2,4-DMP 79,0 53,5 89,0

2,4-DCP 113 119 99,3

2,4,6-TCP 78,1 59,5 95,0

2,3,4,5-TCP 61,2 50,3 90,1

PCP 84,4 73,0 101

Tabulka 1. Průměrné výtěžnosti SPE [%] analytů získané při použití tří 
různých elučních rozpouštědel

a relativní výtěžnosti vypočtené ze tří stanovení
b eluce 5 ml acetonu + 5 ml DCM
c eluce 10 ml acetonu
d eluce 5 ml acetonu + 5 ml ACN

Analyt
Výtěžnost SPE [%]

25b 50b 100b 200b 250b

Ph 61,8 60,0 85,1 45,1 35,2

4-NP 94,1 96,2 97,1 89,6 89,2

3-MeP 63,1 71,9 79,0 49,7 61,6

2-MeP 71,5 83,0 60,6 48,8 45,6

2-CP 65,0 77,9 88,0 55,4 60,9

2,4-DNP 68,2 89,4 90,4 55,0 59,3

2,4-DMP 49,5 61,1 89,8 56,4 31,1

3-Me-4CP 45,0 71,9 88,6 53,3 51,1

2,4-DCP 42,6 64,3 85,1 62,1 52,0

2,3,4-TCP 24,1 48,3 60,5 91,2 72,1

2,4,6-TCP 65,0 87,0 91,0 81,3 69,1

2,3,4,5-TeCP 46,6 89,9 69,5 24,6 39,5

PCP 41,3 89,5 94,4 78,4 54,1

Tabulka 2. Hodnoty průměrné výtěžnosti SPE [%]a fenolů v závislosti na 
objemu extrahovaného vzorku odpadní vody se standardním přídavkem 
o koncentraci 100 μg/l

a jedná se o relativní výtěžnost, která byla vypočtena ze tří nezávislých měření
b objem extrahovaného vzorku povrchové vody [ml]; pro každý objem byly extrahovány 
tři vzorky odpadní vody se standardním přídavkem 100 μg/l



��

stanovení [%] byla vypočtena vždy ze tří paralelně prováděných analýz. Pro 
odpadní vody byl jako optimální objem pro SPE extrakci na kolonkách strataTM 
X stanoven objem 100 ml. Při objemu 200 ml extrahovaného vzorku se totiž 
výtěžnost stanovovaných analytů v průměru snížila o 14 %. Kapacita použité 
kolonky byla tedy již vyčerpána a docházelo k následnému vymývání zachyce-
ných analytů ze sorbentu prosávaným vzorkem. Naproti tomu při porovnání 
výtěžností s extrahovaným objemem u povrchových vod došlo u extrakce 
400 ml vzorku ke snížení výtěžnosti v průměru pouze o 11 % oproti výtěžnosti 
při použitém objemu 100 ml a výtěžnost SPE neklesla pod 80 %.

Z toho je zřejmé, že pro povrchové vody s nižším celkovým znečištěním 
a s nižším obsahem stanovovaných fenolů může být k SPE extrakci použit 
i vyšší objem, maximálně však 400 ml.

Stanovení fenolů v sedimentu
Oběma metodami byly analyzovány vzorky sedimentu kontaminované na 

třech koncentračních úrovních: 0,2 mg/kg, 0,5 mg/kg a 1,0 mg/kg. U obou 
metod bylo dosaženo srovnatelných výsledků. V tabulce 3 jsou uvedeny 
průměrné hodnoty výtěžnosti získané ze tří paralelních stanovení na všech 
koncentračních úrovních pro postup A, tj. modifikace metody QuECheRS. 
Pro postup B byly získané výtěžnosti v průměru o 10 % nižší. Z tohoto 
důvodu a z důvodu jednoduchosti provedení metody QuECheRS budou 
následující práce na metodě skupinového stanovení fenolů v sedimentu 
pokračovat pouze postupem A.

Meze stanovitelnosti 
Validace metod skupinového stanovení fenolů ve vodách a sedimentech 

nebyla v této fázi předmětem prováděných prací. V tabulce 4 jsou uvedeny 
pouze předběžné hodnoty mezí stanovitelnosti vybraných fenolů, které byly 
určeny na základě vyhodnocení poměru signál/šum = 10, tj. k hodnotě 
signálu 10x větší než hodnota signálu šumu základní linie byla přiřazena 
odpovídající koncentrace jednotlivých analytů. Poté byly dopočítány meze 
stanovitelnosti pro stanovení v odpadní vodě, povrchové vodě a sedimentu 
při respektování postupu pro jednotlivé typy vzorků. 

Závěr
Cílem práce bylo optimalizovat podmínky pro skupinové stanovení fenolů 

ve vodách a v sedimentech, které mají zásadní vliv na výtěžnost stanovení. 
Methylfenoly, chlorfenoly a nitrofenoly byly separovány a stanoveny pomocí 
metody HPLC s gradientovou elucí při použití detektoru DAD a (FLD). Pre-
koncentrace analytů z vodných roztoků byla prováděna při pH 3,5 pomocí 
SPE na kolonkách SPE Sorbent–strataTM X, za přítomnosti chloridu sodného. 
V rámci optimalizace metody byl porovnán vliv objemu extrahovaného vzorku 
a vliv použitého elučního rozpouštědla na výtěžnost extrakce stanovovaných 
fenolů. Rovněž byla uskutečněna optimalizace podmínek chromatografické 
analýzy. Pro extrakci vybraných fenolů ze vzorků sedimentu byla porovná-
vána extrakce 5% NaOH a modifikace metody QuEChERS. Pro detekci 
fenolu, 2-methylfenolu, 3-methylfenolu a 2,4-dimethylfenolu byl používán 
fluorescenční detektor, který vykazoval pro tyto látky vyšší odezvu než DAD 
detektor. Meze stanovitelnosti se podle charakteru jednotlivých fenolů 
pohybují v rozmezí 0,05–0,2 μg/l pro povrchové vody, 0,5–2,0 μg/l pro 
odpadní vody a 0,05–0,2 mg/kg pro sedimenty.
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Optimization of the method for simultaneous determination of 
phenols by liquid chromatography in waters and sediments (Truxo-
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This paper deals with a group determination of phenol, selected 
methylphenols, chlorophenols and nitrophenols by liquid chromatog-
raphy with fluorescence detector and diode array detector. Off-line 
solid phase extraction was used for extraction and preconcentration 
of water samples; sediments were extracted by liquid-liquid extraction 
with appropriate preconcentration on a solid phase. The method allows 
determination of phenols from concentration of 0.05 µg/l in water and 
0.2 mg/kg in sediments.

CHLORPYRIFOS V POTENCIÁLNĚ 
RIZIKOVÝCH ÚTVARECH 
POVRCHOVÝCH VOD
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Souhrn
Všech 144 vodních útvarů, na které je členěno povodí Odry na území 

České republiky, bylo seřazeno podle potencionálního rizika výskytu 
látky chlorpyrifos v povrchových vodách. Vycházelo se přitom z údajů 
Státní rostlinolékařské správy. Z vodních útvarů, u kterých se ukázalo 
potenciální riziko jako nejvyšší, byly vybrány tři vodní útvary. V závěrových 
profilech takto určených vodních útvarů byl pak ověřován skutečný stav 
metodami pasivního vzorkování. Pro posouzení míry znečištění sedimentů 
byl při řešení využit také kontaktní test akutní toxicity na žížalách Eisenia 
foetida a zástupce biomarkerů expozice organismů k organofosfátovým 
pesticidům – stanovení inhibice produkce enzymu acetylcholinesterázy 
(AChE). U všech tří vybraných vodních útvarů se podařilo prokázat 
výskyt účinné látky chlorpyrifos a shodu množství výskytu této látky 
s poklesem aktivity AChE.

Úvod
Používání řady perzistentních pesticidů již bylo v České republice zakázáno 

a postupně jsou nahrazovány novějšími, jejichž perzistence v prostředí je 
podstatně kratší, mají malou nebo vůbec žádnou toxicitu, vysoce specifický 
účinek, jsou biodegradibilní a mají netoxické biodegradační produkty. Sou-
časný provozní a situační monitoring provozovaný na tocích v povodí Odry 
zahrnuje pravidelné sledování výskytu vybraných účinných látek pesticidů, 
z nichž některé v dřívějších letech pravidelně sle-
dovány nebyly. Mezi účinnými látkami pesticidů, 
které jsou v současné době povoleny, zaujímá 
významné místo chlorpyrifos (úplným názvem: 
O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-fosforo-
thioát). V nařízení vlády č.  3/2011 Sb. figuruje 
jako prioritní látka. Chlorpyrifos má pro povrchové 
vody tímto nařízením stanoveny normy environ-
mentální kvality 0,03 μg/l (roční aritmetický 
průměr) a 0,1 μg/l (maximální přípustná hodnota). 
Pro sediment a biotu memá chlorpyrifos v tomto 
nařízení normy environmentální kvality specifiko-
vány. Organofosfáty, mezi které chlorpyrifos patří, 
inhibují řadu hydrolytických enzymů, zejména ace-
tylcholinesterázu (AChE) na nervových synapsích. 
Při otravě organofosfáty je proces inhibice AChE 
ireverzibilní. U karbamátů, které se v současné 
době rovněž používají jako účinné látky pesticidů, 
je mechanismus toxického účinku stejný jako 
při působení organofosfátů, s tím rozdílem, že 
proces inhibice AChE je reverzibilní. Chlorpyrifos 
se používá nejvíce jako insekticid, v druhotném 
využití jako akaricid. Je používán jako účinná 
látka v přípravcích Aliekol, Alifos 48 EM, Dursban 
480 EC, Metanion 48 EM, Oleoekol a Nurele D. 

Nurele D se používá jako insekticid u brambor proti mandelince a mšici, 
u cukrovky a krmné řepy proti dřepčíkům, květilce řepné a mšici, u hrachu 
proti kyjatce hrachové, u jabloní proti obaleči, píďálkám a podkopníčkům, 
v lesním hospodářství proti kůrovcům a lýkožroutům, u obilovin proti kohout-
kům a mšici, u okrasných rostlin proti mšici a třásněnce a u řepky olejky 
proti krytonoscům.

Předkládaný článek je zaměřen na výsledky průzkumu tří vodních útvarů, 
které se nacházejí v české části povodí Odry. Byly vybrány vodní útvary, 
u kterých je na převážné ploše povodí provozována významná zemědělská 
činnost. Cílem bylo prokázání výskytu účinné látky chlorpyrifos v povrchové 
vodě a sedimentu. Chlorpyrifos mívá v povrchových vodách a v sedimentu 
obvykle velmi nízké koncentrace. Kitada et al. (2008) například uvádí kon-
centrace v říčních sedimentech pod mezí stanovitelnosti (< 0,41 μg/kg) 
nebo pod mezí detekce. Pro průzkum povrchových vod byly proto použity 
semipermeabilní membrány, které dokážou podchytit znečištění lipofilními 
polutanty daleko citlivěji než pouhé bodové odběry vzorků vody. Odebrané 
vzorky sedimentu byly vystaveny kontaktním testům. Důvodem použití žížal 
ke kontaktním testům byl předpoklad, že se u nich projeví inhibice AChE i při 
velmi nízkých koncentracích organofosfátů a karbamátů v sedimentu.

Použité metody
Metodu vyhledávání vodních útvarů s největším potenciálním rizikem 

výskytu účinných látek pesticidů v povrchových vodách, při které se vychází 
z údajů o aplikovaném množství, o ploše orné půdy a vodnosti toku, blíže 
popisuje Šajer (2009). 

K průzkumu byly použity nízkonákladové semipermeabilní membrány 
vyvinuté brněnskou pobočkou VÚV TGM, v. v. i., které blíže popisuje Kupec 
(2007). Ve stejných profilech, ve kterých byly vystaveny expozici membrány, 
byly odebrány také vzorky dnových říčních sedimentů. Odebrané vzorky 
sedimentu pak byly použity ke kontaktním testům akutní toxicity na žížalách 
Eisenia foetida a byly také podrobeny chemickým analýzám. Jako ukazatel 
expozice organofosfáty a karbamáty byl cíleně zvolen zástupce biomarkerů 
– stanovení aktivity enzymu acetylcholinesterázy (AChE).

Membrány byly vystaveny expozici ve vodním prostředí po dobu 28 dnů. 
Exponované membrány byly třikrát extrahovány směsí cyklohexan-etylacetát 

Obr. 1. Aplikovaná množství účinných látek na ornou půdu v povodí Odry za roky 2007 až 2009
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1 : 1. Extrakty byly odpařeny na objem 2,0 ml. Polovina objemu tohoto rozto-
ku, tj. 1,0 ml, byla přečištěna gelovou chromatografií. Přečištěný extrakt byl 
zahuštěn k suchu a doplněn hexanem na objem 1,0 ml. Metodou plynové 
chromatografie pak byly v extraktu stanoveny koncentrace pesticidů. 

Odebírané vzorky sedimentů reprezentovaly tzv. čerstvý sediment, který je 
v průběhu roku obměňován v závislosti na změnách průtoků vody. Metodika 
odběru odpovídala normě ISO 5667-12 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 
12: Pokyny pro odběry vzorků sedimentů. Vzorky sedimentů byly odebírány 
pod hladinou ze dna vybraných toků.

Pro stanovení organochlorových pesticidů (OCP) pomocí metody plynové 
chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) byl použit 
Standardní operační postup A.33 – související dokument příručky jakosti 
pracoviště chemických a biologických analýz VÚV TGM, v. v. i., pobočky 
Ostrava pro stanovení OCP podle ČSN ISO 6468 (75 7580). 

U vzorků sedimentu byla zjišťována akutní toxicita kontaktním testem 
toxicity na žížalách Eisenia foetida (OECD 207, 1984). Výsledným hodno-
ticím kritériem bylo stanovení mortality pomocí LC 50. Žížaly, které prošly 
testem akutní toxicity a nebyla u nich pozorována letalita, byly podrobeny 
testu stanovení inhibice enzymu acetylcholinesterázy (AChE). Stanovení 
inhibice acetylcholinesterázy je využíváno jako biomarker expozice orga-
nismů k organofosfátovým pesticidům, kdy je aktivita tohoto enzymu sta-
novována Ellmanovou reakcí (Ellman et al., 1961). Reakce je založena na 
detekci produktu hydrolýzy acetylthiocholinu acetylcholinesterázou (AChE) 
pomocí Ellmanova činidla.

Výsledky a diskuse
Aplikované množství účinné látky chlorpyrifos 

figuruje na jednom z čelných míst při srovnání 
s aplikovaným množstvím ostatních účinných 
látek pesticidů vyskytujících se v povrchových 
vodách povodí Odry na území České republiky. 
Svědčí o tom graf na obr. 1 a s ním související 
tabulka 1. Na základě vyhodnocení jednotlivých 
vodních útvarů z hlediska potenciálního rizika 
výskytu účinných látek pesticidů v povrchových 
vodách byly vybrány tři vodní útvary: Heraltický 
potok po ústí do toku Opava, Velká po ústí do 
toku Opava a Hvozdnice po ústí do toku Mora-
vice. V prvním případě zaujímá povodí vodního 
útvaru plochu 50,52 km2 a 78,1 % tvoří orná 
půda, v druhém případě 40,16 km2 a 81 % tvoří 
orná půda a ve třetím 163,45 km2 s podílem 
orné půdy 62,7 %. Charakteristické průtoky, kte-
ré trvají nebo jsou překročeny po 355 dní v roce, 
činí v prvním případě 0,011 m3/s, v druhém 
0,012 m3/s a ve třetím 0,069 m3/s.

Ve srovnání s aplikovaným množstvím účinné 
látky chlorpyrifos bylo v české části mezinárod-
ního povodí Odry v uplynulých letech aplikované 
množství ostatních organofosfátových pesticidů 
a karbamátů podstatně nižší. Jako příklad uvá-
díme odhad aplikovaného množství na ornou 
půdu v české části mezinárodního povodí řeky 
Odry za rok 2009 provedený na základě údajů 
od Státní rostlinolékařské správy (tabulka 2). Nepředpokládáme, že kromě 
organofosfátů a karbamátů by mohly jiné látky aplikované v zemědělství 
mít na inhibici AChE podstatný vliv. Z toho usuzujeme, že na pokles aktivity 
enzymu acetylcholinesterázy při kontaktních testech, které jsme prováděli, 
měl rozhodující vliv především chlorpyrifos. Nasvědčuje tomu i dobrá shoda 
s výsledky získanými u membrán, které byly vystaveny osmadvacetidenní 
expozici v toku v době těsně před odběrem vzorků dnových říčních sedi-
mentů, následně použitých pro kontaktní testy na žížalách. Na obr. 2 jasně 
vidíme, že aktivita AChE zjištěná u žížal klesá s rostoucím obsahem látky 
chlorpyrifos v membránách. Chybí údaje o výsledcích u membrán vystave-
ných expozici v závěrovém profilu Heraltického potoka na jaře 2010, protože 
membrány vystavené expozici v toku v průběhu května odnesla povodeň.

Membrány byly vystavovány expozici ve třech osmadvacetidenních cyk-
lech na jaře a ve třech osmadvacetidenních cyklech na podzim tak, aby se 
v závěrových útvarech vodních útvarů podařilo zachytit vliv jarní a podzimní 
aplikace účinných látek pesticidů na ornou půdu.

Získané výsledky znázorňuje obr. 3. Vyhodnocení grafu je shrnuto do 
tabulky 3. Vlivem déletrvající zimy 2009/2010 došlo na jaře k aplikaci 
účinné látky chlorpyrifos na ornou půdu v povodí sledovaných vodních útva-
rů zhruba o měsíc později. Toto zpoždění se projevilo i na koncentracích, 
které byly zjištěny v membránách. V roce 2008 se projevil vliv podzimní 
aplikace v srpnu, zatímco v roce 2009 až v září. Výjimku tvoří vodní útvar 
Velká, v jehož povodí patrně k podzimní aplikaci v roce 2009 vůbec nedošlo. 
Svědčí pro to jednak sestupný trend koncentrací v membránách v průběhu 
měsíců srpen až říjen 2009, jednak nepatrná inhibice AChE u žížal podro-
bených kontaktnímu testu na podzimních vzorcích sedimentu.

Tabulka 1. Popis ke grafu na obr. 1 Aplikovaná množství účinných látek 
na ornou půdu v povodí Odry za roky 2007 až 2009

Označení v grafu 
na obr. 1

Účinná látka Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

a Chlorotoluron 14007 12839 6470

b Acetochlor 12404 16836 7910

c MCPA 11880 11107 4106

d Isoproturon 8437 13208 6032

e Alachlor 8427 3183 0

f Chlorpyrifos 7847 9676 5147

g Metazachlor 7529 10965 6660

h Trifluralin 7141 8877 82

i Pendimethalin 6427 7550 3908

j Terbuthylazine 5528 7072 3858

k 2,4-D 3738 4368 2622

l Mecoprop-P 1403 2093 682

m Linuron 1180 1049 1846

n Bentazone 245 19254 568

o Lenacil 187 90 26

p Hexazinone 7 0 0

Obr. 2. Porovnání AChE v žížalách s obsahem látky chlorpyrifos v membránách

Účinná látka Aplikované množství (kg) Poznámka

Chlorpyrifos 5146,51 organofosfát

Dazomet 3393,74 karbamát

Propamocarb-hydrochloride 2285,35 karbamát

Chlorpyrifos-methyl 1802,42 organofosfát

Desmedipham 1003,81 karbamát

Thiram 733,61 karbamát

Asulam 382,44 karbamát

Metiram 376,39 karbamát

Dimethoate 193,9 organofosfát

Pirimicarb 113,36 karbamát

Pyraclostrobin 94,1 karbamát

Methiocarb 62,13 karbamát

Prosulfocarb 24,78 karbamát

Fosetyl-Al 3,59 karbamát

Fenoxycarb 2,53 karbamát

Propamocarb 0,6 karbamát

Pirimiphos-methyl 0 organofosfát

Tabulka 2. Odhad aplikovaného množství organofosfátů a karbamátů na 
ornou půdu v české části mezinárodního povodí Odry
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Ve všech odebraných vzorcích říčního dno-
vého sedimentu byly chemickou analýzou 
zjištěny pro chlorpyrifos hodnoty nižší než 
0,01 mg/kg. V databázi vlastností pesticidů 
Hertfordské univerzity (online 2011) je uváděna 
pro žížaly Eisenia foetida akutní 14denní LC50  
129 mg/kg a chronická 14 denní NOEC pro 
reprodukci 12,7 mg/kg. Z toho usuzujeme, 
že koncentrace látky chlorpyrifos v sedimentu 
neměla na mortalitu žížal podstatný vliv. Pokud 
se vyskytla mortalita žížal ve větší míře, musela být způsobena přítomností 
jiných látek v odebraných vzorcích sedimentu. Proto se mortalitou žížal 
v článku podrobněji nezabýváme. 

Pro chlorpyrifos nebyly prozatím přepočítávací koeficienty z koncentrace 
v membráně na průměrnou koncentraci ve vodě laboratorními testy stano-
veny, ale byla alespoň zhruba odhadnuta jejich hodnota na základě znalosti 
distribučního koeficientu oktanol–voda (obr. 4). 

Přepočet na průměrnou koncentraci ve vodě pomocí takto odhadnutého 
přepočítávacího koeficientu naznačuje, že průměrné koncentrace byly prav-
děpodobně podstatně nižší než norma environmentální kvality – hodnota 
celoročního aritmetického průměru podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb., a také 
než norma environmentální kvality pro vnitrozemské povrchové vody – hodnota 
celoročního aritmetického průměru podle směrnice 2008/105/ES. Je však 
nutno počítat s určitou rezervou z následujících důvodů:

Obdobně jako je tomu u výsledků z jiných typů pasivních vzorkovačů, 
je nutno počítat s degradací, ke které dochází v průběhu vzorkovací perio-
dy, aby nedošlo k podcenění skutečné expozice (Gunold et al., 2008). 
Významným faktorem, který ovlivňuje rychlost vzorkování, je teplota okolní 
vody. Změna teploty se především uplatňuje při celoročním monitoringu. 
Obecně platí, že čím vyšší je teplota, tím větší je rychlost vzorkování 
– například změna teploty vody o 16 0C může vést k dvou až čtyřnásobné-
mu zvýšení rychlosti vzorkování u organochlorovaných pesticidů (Huckins 
et al., 2002). Při vzorkování vod, zejména eutrofizovaných, dochází na 
vnějším povrchu membrány k vytvoření biotické vrstvy, která zpomaluje 
příjem polutantů, ale nezamezuje absorpci polutantů v SPMD. Absorpce 
některých sloučenin silně znečištěnou SPMD může být snížena až o 69 %. 
Týká se to především sloučenin s vysokými hodnotami K

OW
, které jsou 

zpravidla více zadržovány. První dva týdny expozice je omezení vzorkování 
znečištěním zanedbatelné. Znečištění vnějšího povrchu membrány může 
dosáhnout maxima už po jednom měsíci (tato doba je především závislá 
na charakteru okolního prostředí, teplotě vody a množství biousazenin) 
a poté se už nezvyšuje. 

Závěry
Pomocí metody hodnocení potenciálního rizika se podařilo nalézt vodní 

útvary v povodí Odry, ve kterých se v povrchových vodách prokazatelně 
vyskytoval chlorpyrifos.

Z průzkumu vyplývá, že s nejvyššími koncentracemi v povrchových vodách 
vodních útvarů lze počítat na jaře v měsících dubnu až květnu a na podzim 
v měsících srpnu až září. V jarních měsících lze počítat s koncentracemi 
podstatně vyššími než na podzim. Například v povodí Velké ve sledovaném 
období na podzim roku 2009 (měsíce srpen až říjen) k aplikaci organofos-
fátů na ornou půdu s největší pravděpodobností vůbec nedošlo, a pokud 
ano, tak v nepodstatném množství.

Obr. 3. Výsledky chemických analýz prováděných na extraktu z membrán Obr. 4. Odhad distribučního koeficientu membrána-voda na základě log K
ow

Tabulka 3. Vyhodnocení grafu na obr. 3

Rok
Měsíc, ve kterém se projevil 

výrazný vliv
Poznámka

 jarní aplikace podzimní aplikace

2008 srpen

2009 duben září* *V povodí Velké pravděpodobně nedošlo k podzimní aplikaci

2010 květen** **Membrány osazené v Heraltickém potoce odnesla povodeň

Průzkum pomocí nízkonákladových semipermeabilních membrán 
podchytil vliv aplikace pesticidů obsahujících účinnou látku chlorpyrifos 
podstatně citlivěji než průzkum sedimentů. Na rozdíl od sedimentů byla 
u polyethylenových membrán plněných trioleinem imitována vazba polutantů 
na živočišné tuky skutečných živočichů.

Příčinou inhibice AChE u živočichů jsou z používaných pesticidů organo-
fosfáty a karbamáty. Výsledky průzkumu nasvědčují tomu, že u sledovaných 
tří vodních útvarů měl na pokles aktivity enzymu acetylcholinesterázy u žížal 
vystavených kontaktnímu testu se vzorky dnového říčního sedimentu roz-
hodující vliv především chlorpyrifos.
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Uvedené výsledky byly získány díky finanční podpoře poskytnuté projektu 
SP/2e7/67/08 „Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárod-
ního povodí řeky Odry“ Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Chlorpyrifos in Water Bodies at Potential Risk (Šajer, J.; Sezimová, 
H.; Truxová, I.)

Keywords
passive sampling – pesticides – semipermeable membranes – water bodies 
at risk – water quality – acetylcholinesterase activity

Whereas there are 144 water bodies in the Odra River basin in the 
Czech Republic, the implementation of the monitoring in all these bodies 

would be too costly and was tried to find out a way how to reveal water 
bodies with the highest potential risk of the presence of the above-limit 
concentrations. The most potentially risky parts, from the amount of 
the applied chlorpyrifos point of view, were identified in the upper part 
of the Odra River basin. The real situation was verified in the three of 
them by means of semipermeable membranes. The sediment samples 
were taken, too. They were taken from under the surface, from the 
bottom of selected water flows. The sediment samples represented the 
so-called fresh sediment, which changes throughout the year according 
to the changing water flow rates. In the case of sediment samples the 
acute toxicity was determined by the contact toxicity test with the use 
of earthworms Eisenia foetida. Results acquired by membranes were 
comparised with assessment of toxic effects of chlorpyrifos on acetyl-
cholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida. 

STUDIUM KINETIKY SORPCE 
POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ, 
KADMIA A RTUTI NA VYBRANÉ 
TYPY PEVNÝCH MATRIC A ŘÍČNÍ 
SEDIMENT

Tomáš Mičaník, František Sýkora, Ivana Truxová, 
David Chrastina, Monika Kadlčíková, Lucie Cséri

Klíčová slova
kinetika sorpce – polycyklické aromatické uhlovodíky – kadmium – rtuť

Souhrn
Vzhledem k tomu, že říční sediment představuje významný receptor 

možného znečištění, je zapotřebí detailně studovat sorpční a distribuční 
procesy probíhající ve vodním prostředí. V tomto článku jsou představeny 
výsledky experimentů kinetiky sorpce polycyklických aromatických uhlo-
vodíků, rtuti a kadmia na vybrané typy pevných matric včetně reálného 
říčního sedimentu.

 

Úvod
Sorpce znamená zachycování složky kapalné či plynné směsi (sorbátu) 

na povrchu tuhé fáze (sorbentu) vlivem chemických vazebných sil (chemi-
sorpce), nebo sil nevazebné interakce. Proces sorpce je ovlivněn řadou 
faktorů, především podílem organické a anorganické hmoty, molekulární 
hmotností polutantu, jeho polaritou, hydrofilními a hydrofobními vlastnost-
mi, teplotou a pH prostředí. Důležitou roli může hrát přítomnost určitých 
atomů nebo funkčních skupin, stejně tak větvení molekuly. Čím je molekula 
větší, tím je hydrofobnější a má větší tendenci vázat hydrofobní molekuly. 
Přítomnost elektronegativních atomů O, N, X, NO má zásadní význam pro 
tvoření vodíkových můstků, a tím pro kompetici s molekulami ostatních 
polutantů [1]. K procesu sorpce dochází při současném působení více typů 
povrchových reakcí, včetně van der Waalsových interakcí, elektrostatických 
sil, komplexace, tvorby kovalentních vazeb a dalších. 

Použité sorbáty 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují organické látky, 

které se skládají ze dvou a více kondenzovaných benzenových jader. Za nor-
málních podmínek jsou to tuhé látky s relativně vysokými body tání a varu, 
které závisejí na počtu benzenových jader a na struktuře molekuly. 

Rozpustnost PAU ve vodě je obecně nízká, nejvyšší pro naftalen (30 mg.l-1) 
a nejnižší pro indeno(c,d)pyren (0,062 mg.l-1) a liší se v závislosti na teplotě, 
obsahu solí a organických látek [2]. V odpadních vodách se může rozpustnost 
některých PAU zvýšit až řádově. Mezi další významné vlastnosti PAU patří 
schopnost adsorbce na pevných materiálech, která je nepřímo úměrná jejich 
parciálnímu tlaku par. Sorpce je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících pohyb 
a kumulaci PAU v životním prostředí.

Kadmium je prvek přirozeně obsažený v zemské kůře. Elementární 
kadmium je ve vodě nerozpustné. Mobilita sloučenin ve vodném prostředí 
závisí na jejich rozpustnosti. Zatímco oxidy a sulfidy kadmia jsou poměr-
ně nerozpustné, chloridy a sírany rozpustné jsou. Koncentrace kadmia 
v dnových sedimentech je obvykle více než desetkrát vyšší než ve vodě. 
Adsorpce kadmia na půdy a oxidy křemíku a hliníku silně závisí na hodnotě 
pH a vzrůstá s rostoucí alkalitou prostředí. Pokud je pH nižší než 6–7, 
dochází k desorpci kadmia z těchto materiálů.

Elementární rtuť je ve vodě v podstatě nerozpustná. Nejvíce rozpustný je 
dusičnan rtuťnatý Hg(NO

3
)
2
 a chlorid rtuťnatý HgCl

2
, prakticky nerozpustný 

je sulfid rtuťnatý HgS. Organické sloučeniny rtuti jsou ve vodě rozpustné, 
avšak méně než anorganické. Rtuť je těžkým kovem, který má schopnost 

se ve vodním prostředí vázat na organickou hmotu a nerozpuštěné čás-
tice (plavenina, sediment). V podobě organických sloučenin se kumuluje 
v živých organismech.

K solubilizaci kovů (převodu na rozpustnou formu) často dochází tvorbou 
komplexů s organickými sloučeninami, které mohou být antropogenního 
původu (např. komplexní činidla v pracích prostředcích), ale také zcela 
přírodního původu. Huminové a fulvinové kyseliny vznikající rozkladem 
organické hmoty mohou k solubilizaci kovů přispívat také.

Polycyklické aromatické uhlovodíky, rtuť i kadmium náleží k tzv. prioritním 
látkám z hlediska ochrany vodního prostředí (viz Přílohu č. 6 k nařízení 
vlády č. 23/2011 Sb.). 

Použité matrice
Sorpce byla studována na vybraných homogenních pevných matricích, 

které byly komerčně snadno dostupné, a přitom se mohou vyskytovat 
v půdě a říčních sedimentech. 

Rašelina – je zástupcem humusu, který je součástí organické půdní 
hmoty. Je tvořena odumřelými organickými látkami v různém stupni rozkladu 
a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl. Je významnou záso-
bárnou energie, uhlíku a živin pro rostliny i edafon. Pomáhá při zadržování 
vody, pozitivně ovlivňuje strukturu půdy, podílí se na řadě půdotvorných 
procesů a na sorpci, tj. zadržování živin a jiných látek [3].

Kaolin – je zástupcem jílových minerálů, které mají výrazný vliv na che-
mické a fyzikální vlastnosti půdy. Jsou tvořeny tetraedry (Si) a oktaedry (Al). 
Mohou vznikat syntézou, přeměnou primárních minerálů při zvětrávání či 
jsou zděděny z matečné horniny. K důležitým vlastnostem jílových minerálů 
patří schopnost bobtnat, vysoký specifický povrch (skupina montmorillonitu 
250–500 m2.g-1) a jejich sorpční kapacita (vermikulit 120–150 mmol(+) 
na 100 g). Rozlišuje se několik skupin jílových minerálů, např. skupina 
alofanu, kaolinitu, illitu, montmorillonitu, chloritu [4].

Mastek – je zástupcem primárních minerálů v půdě, které obtížně zvětrávají 
a tvoří zrna s menší povrchovou plochou. Je složen z Mg 19,23 %, Si 29,62 %, 
H 0,53 %, O 50,62 %. Mastek je chemicky velmi odolný a nerozpustný v kyse-
linách. V říčních sedimentech se může vyskytovat velmi zřídka, do experimentu 
však byl vybrán pro srovnání sorpce vzhledem k své inertní povaze.

Říční sediment – představuje významný receptor znečištění, obzvláště 
pokud zůstává v anaerobních podmínkách. Důvody záchytu toxických kovů 
v sedimentech jsou především vysoký specifický povrch minerálních čás-
tic – jílových minerálů (převládá převážně kaolinit), dále je to přítomnost 
vysokého obsahu organické hmoty v sedimentech (huminových kyselin 
a fulvokyselin) a nakonec specifické mikrobiální pochody (proces redukce 
sulfátů specifickými rody bakterií).

Pomocí těchto vybraných matric byly prováděny modelové zkoušky 
kinetiky sorpce ve vodním prostředí o obsahu nerozpuštěných látek (NL) 
50 mg.l-1 a 500 mg.l-1. Tyto hodnoty byly navrženy na základě obecného 
průběhu koncentrací nerozpuštěných látek v tocích za zvýšeného průtoku 
vlivem srážkové činnosti (zvýšený a extrémně zvýšený obsah NL). 

Experimentální část

Chemikálie
Jako standardy čistoty byly použity dusičnan kademnatý o koncentraci 

1 000 mg.l-1 (MERCK), dusičnan r tuťnatý o koncentraci 1 000 mg.l-1 

(MERCK) a PAH-Mix9 o koncentraci 100 ng.μl-1 (Dr. Ehrenstorfer GmbH). 
Ke kontaminaci byl připraven standardní vodný roztok kadmia o koncentraci 
50 μg.l-1, standardní vodný roztok rtuti o koncentraci 50 μg.l-1 a standardní 
vodný roztok PAU o koncentraci 1,5 μg.l-1.

Aparatura
Sestava pro sítové rozbory RETSH AS200 basic, třepačka IKA HS501 

digital, odstředivka MPW 6.15/6K15, přístroj pro stanovení pH JENWAY 
3510, absorpční spektrofotometr AMA 254, absorpční spektrofotometr 
Solar M6, kapalinový chromatograf sestava Agilent 1100, která zahrnuje 
kvartérní čerpadlo, degasser, autosampler, blok pro termostatování kolon, 
fluorescenční detektor.
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Použité matrice
• rašelina (frakce < 63 μm), 
• kaolin – Sedlecký kaolin MKM mletý a sušený 

(frakce < 63 μm),
• mastek (frakce < 63 μm),
• říční sediment (frakce < 63 μm), řeka Odra- 

-Ostrava Petřkovice.

Příprava vzorků
Matrice rašelina, kaolin a mastek byly sušeny 

na vzduchu při teplotě 45 0C. V případě říčního 
sedimentu bylo provedeno nejprve vysušení 
vzorku při teplotě 180 0C. Po vysušení byl 
proveden sítový rozbor na sestavě pro sítové 
analýzy RETSH AS200 basic na sítě 63 μm pro 
získání vzorku říční sediment o frakci < 63 μm. 
Říční sediment byl před zahájením experimentů 
analyzován na obsah studovaných kontaminan-
tů. U rašeliny a říčního sedimentu byl stanoven 
obsah rozpuštěného organického uhlíku (DOC), 
který činil 94 mg.l-1 a 197 mg.l-1.

Použité metody
• sítová analýza pro zatřídění velikosti částic,
• hodnota pH – přístroj JENWAY 3510,
• koncentrace rtuti – analýza na absorpčním 

spektrofotometru AMA 254,
• koncentrace kadmia – analýza na absorpčním 

spektrofotometru AAS Solar M6,
• koncentrace PAU – analýza provedena na 

kapalinovém chromatografu – sestava Agilent 
1100, 

• obsah organického uhlíku – analýza provedena 
na analyzátoru C mat 5500,

• zákal – hodnota změřena na turbidimetru Turb 
2100P.

Modelové vzorky byly připraveny tak, že do rede-
stilované vody byla navážena příslušná pevná 
matrice tak, aby obsah NL činil 50 mg.l-1, resp. 
500 mg.l-1, a kontaminant v takovém množství, 
aby výsledná koncentrace modelového roztoku 
činila 50 μg.l-1 (Cd nebo Hg) nebo 1,5 μg.l-1 PAU. 
Hodnota pH připravených modelových roztoků byla 
upravena na 7 až 8.

Expozice pevných matric kadmiem a rtutí byla 
prováděna po dobu 15 až 480 minut při neustá-
lém třepání ve třepačce při stabilních otáčkách 
120 ot.min-1. Po vyjmutí z třepačky byly modelové 
vzorky odstředěny při 3 500 ot.min-1. Následně 
byla provedena analýza koncentrace kovů ve 
vodném roztoku pro jednotlivé časové rozsahy. 
Před započetím a během experimentu bylo kon-
trolováno pH a popř. upravováno na hodnotu 
blízkou povrchové vodě, tj. pH 7–8 (především 
v případě rašeliny, kdy během sorpce docházelo 
ke snižování pH).

 Expozice polycyklickými aromatickými uhlovo-
díky byla prováděna v rozsahu 10, 20, 30, 60 
a 120 minut při neustálém třepání ve třepačce 
při 120 ot.min-1. Po vyjmutí z třepačky byly 
modelové vzorky odstředěny při 3 500 ot.min-1. 
Následně byla provedena analýza koncentrace 
PAU ve vodném roztoku pro jednotlivé časové 
rozsahy.

Výsledky a vyhodnocení

Kovy
Experimenty bylo ověřeno, že k největší sorpci 

kovů ze studovaných matric dochází u rašeliny. 
Velikost (účinnost) sorpce od nejvyšší k nejnižší 
je v následujícím pořadí: rašelina, sediment, 
kaolin, mastek. Z hlediska množství navážky 
charakterizující množství nerozpuštěných látek 
ve vodním prostředí vyplývá, že v případě rtuti 
dochází k vyšší sorpci u nižší navážky; v přípa-
dě kadmia je tomu naopak (obr. 1). Závislost 
množství kovu v matrici na koncentraci v roztoku 
vyjadřuje equilibrium (obr. 2).

Z průběhu sorpčních křivek u kovů vyplývá, 
že k největší sorpci dochází kolem 60 minut 

Obr. 1. Závislost sorpce kovů (%) na době kontaminace (min): u Hg, navážka matrice 0,05 g; n Hg, 
navážka matrice 0,5 g; ▲ Cd, navážka matrice 0,05 g; l Cd, navážka matrice 0,5 g 

Obr. 2. Equilibrium – závislost množství kovu v matrici (mg.g-1) na koncentraci v roztoku (mg.l-1): 
u Hg, navážka matrice 0,05 g; n Hg, navážka matrice 0,5 g; ▲ Cd, navážka matrice 0,05 g;  l Cd, 
navážka matrice 0,5 g

Obr. 3. Závislost sorpce Σ PAU (%) na době kontaminace (min): u rašelina; n kaolin; ▲ mastek; 
l sediment

Obr. 4. Závislost sorpce antracenu (%) na době kontaminace (min): u rašelina; n kaolin; ▲ mastek; 
l sediment

Obr. 5. Závislost sorpce naftalenu (%) na době kontaminace (min): u rašelina; n kaolin; ▲ mastek; 
l sediment
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expozice matrice. Poté zpravidla nastává pokles 
sorpce, resp. částečná desorpce. Vzhledem ke 
složitosti sorpce a množství procesů, které se 
při ní zapojují, je patrné, že v systému kapali-
na-pevná látka může docházet i za stabilních 
definovaných podmínek k sorpci nebo desorpci 
především vlivem změny pH v modelovém vod-
ném roztoku.

Polycyklické aromatické uhlovodíky
Kinetika sorpce byla studována na násle-

dujících PAU: naftalen, acenaften, fluoren, 
fenantren, antracen, fluoranten, pyren, 
benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, 
b e n z o ( k ) f l u o r a n t e n ,  b e n z o ( a ) p y r e n , 
benzo(ghi)per ylen, dibenzo(ah)antracen, 
indeno(123cd)pyren. Z experimentálně získaných dat vyplývá, že k nej-
větší sorpci PAU (pokud hodnotíme sumu PAU) dochází u matrice rašelina 
(obr. 3). Následují v pořadí podle velikosti sorpce: matrice mastek, sedi-
ment, kaolin (v případě navážky matrice 0,5 g). Míra sorpce při navážce 
0,5 g je vyšší než při navážce 0,05 g.

Z průběhu sorpčních křivek PAU (obr. 3, 4, 5) vyplývá, že k nejvyšší sorpci 
většinou dochází po 30 minutách expozice matric. Poté nastává pokles 
sorpce (60 min) a následný vzestup, obdobně jako u sorpce kovů může 
docházet i za stabilních definovaných podmínek k sorpci nebo desorpci 
především vlivem změny pH v modelovém vodném roztoku.

Průběh kinetiky sorpce vybraných jednotlivých PAU (obr. 5) je až na 
výjimky (zvl. naftalen) obdobný jako v případě Σ PAU. Z grafů je také patrné, 
že sorpce na rašelinu probíhá velice rychle a již po 10 minutách trvání 
experimentu je významná. 

Během experimentu s matricí sediment bylo paralelně s procesem 
sorpce provedeno stanovení koncentrace PAU desorbovaných do nekon-
taminovaného modelového vodného roztoku (vodný výluh) ve shodných 
dobách expozice, jehož výsledek byl od zkoušky sorpce pro daný časový 
interval odečten (obr. 6).

Závěr
Účelem provedených experimentů bylo studovat kinetiku a míru sorpce 

na vybraných typech pevných matric včetně říčního sedimentu. Podmínky 
experimentu se měly přibližovat přírodním podmínkám, charakteristickým 
pro odtokové poměry za intenzivních srážek (obsahem NL, turbulentním 
prouděním, délkou expozice). Z analýzy výsledků monitorovacích programů 
vyplývá těsná závislost mezi obsahem PAU a nerozpuštěných látek (obr. 7). 
Bylo potvrzeno, že míra sorpce se v rámci jednotlivých matric výrazně liší. 
Nejvyšší sorpční kapacitu má rašelina, která je charakteristická vysokým 
obsahem huminových kyselin. Během experimentu docházelo v případě této 
matrice k postupnému poklesu pH, v přírodních podmínkách by v důsledku 
toho mohla být její sorpční schopnost částečně snížena. Maximální sorpce 
bylo dosahováno v naprosté většině případů do 60 min u kovů (Cd, Hg) 
a do 30 min v případě PAU. V experimentu i v odborné literatuře je sorp-
ce významná již v prvních 10 až 15 minutách. Při interpretaci výsledků 
je třeba také vzít v úvahu míru přesnosti analytických stanovení, která 
v případě kovů podle Standardních operačních postupů činí max. ± 20 % 
a u PAU ± 35 %.

Poděkování
Tato práce byla realizována s podporou výzkumného záměru 
MZP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry. 

Obr. 6. Desorpce Σ PAU ze sedimentu do vodného 
v roztoku: u navážka 0,05 g; n navážka 0,5 g

Obr. 7. Závislost nerozpuštěných látek na Σ PAU 
v profilu Bečva-Choryně
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In regards to the fact that river sediment features a significant recep-
tor of potential pollution, absorption and distribution processes occurring 
in water environment must be thoroughly researched. The goal of this 
article is to introduce results from experiments of sorption kinetics of 
polycyclic aromatic hydrocarbons, mercury, and cadmium to selected 
types of solid matrices including real river sediment.
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Publikace seznamuje s výsledky výzkumné činnosti prováděné ostravskou 
pobočkou VÚV TGM, v.v.i., a seznámit veřejnost s jejím odborným obsahem, 
zaměřeným na dosažení dobrého stavu vod v povodí řeky Odry. 

Od roku 1993 byl stěžejním výzkumným úkolem řešeným pobočkou 
Projekt Odra, zadaný Radou vlády pro vědu a výzkum (Projekt VaV). Na 
tento projekt pak navazovaly Projekt Odra II a Projekt Odra III, který byl 
ukončen v roce 2006. Na tyto práce navázal v roce 2007 projekt Identifi-
kace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry, 
ukončený v r. 2010.

Hlavní výstupy z řešení Projektu Odra:

• Akční plán povodí Odry – obsahující návrhy opatření k odstranění nevy-
hovujícího stavu povrchových vod rozdělené do časových etap k rokům 
2000, 2005 a 2010; 

• Hydroatlas povodí řeky Odry – shrnující v grafickém vyjádření, formou kar-
togramů, základní údaje o vodním hospodářství v povodí a nejdůležitější 
poznatky a výsledky výzkumu, sledování a hodnocení prováděná v rámci 
Projektu Odra;

• Hydrologická charakteristika povodí Odry – zpracovaná v rámci Projektu 
Odra ostravskou pobočkou ČHMÚ a obsahující hodnocení hydrologického 
režimu pro období 1931–1990;

• Registr bodových zdrojů znečištění – vytvořený jako programový prostře-
dek pro podporu řešení projektu a soustřeďující data a údaje o bodových 
zdrojích v povodí.
Hlavní závěry Projektu Odra:

• Do intenzifikací, výstavby městských ČOV a rekonstrukcí vodního 
hospodářství podniků v povodí bylo v období 1993–1997 investováno 
9–10 miliard Kč. Došlo k výraznému zlepšení kvality odpadních vod 
u rozhodujících bodových zdrojů;

• Odkanalizovány a čištěny jsou odpadní vody ze všech obcí nad 10 000 
obyvatel. Podstatná část městských ČOV nad 25 000 ekvivalentních 
obyvatel provádí eliminaci dusíkatých látek;
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• Zvýšením podílů recirkulovaných vod, včetně působení dalších vlivů, 
došlo k poklesu odběrů a snížení množství vypouštěných odpadních 
vod, zvláště v podnicích těžkého průmyslu;

• Objem vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů se snížil o cca 30 
%, u většiny sledovaných drobných toků byla potvrzena klesající tendence 
znečištění.
Cílem Projektu Odra II bylo:

• Komplexní posouzení stavu ochrany vod v povodí řeky Odry na základě 
hodnocení hydrochemických, hydrobiologických a ekotoxikologických 
sledování, včetně vyhodnocení vlivu zdrojů znečištění;

• Vypracování zásad pro návrh pilotního projektu plánu povodí podle 
požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice EU o vodě. 
V rámci řešení Projektu bylo prováděno posuzování stavu ochrany vod 

v povodí řeky Odry zahrnující vyhodnocení ukazatelů jakosti vod, ekotoxi-
kologická šetření a hodnocení stavu ichtyofauny. Dále bylo prováděno 
hodnocení bodových a nebodových zdrojů znečištění, hydrologická sledo-
vání, včetně syntézy získaných poznatků. Pozornost byla věnována aplikaci 
předpisů EU ve vodním hospodářství na podmínky v ČR a bylo provedeno 
porovnání hodnocení jakosti vod podle směrnic EU a legislativy ČR. Byl 
zpracován návrh opatření na prosazení environmentálních cílů v povodí 
Odry týkající se eutrofizace.

Hlavní výstupy z řešení Projektu Odra II:
• Opatření na prosazení environmentálních cílů v povodí řeky Odry týkají-

cích se eutrofizace;
• Stanovení prioritních bodových zdrojů znečištění v povodí řeky Odry; 
• Návrhy opatření podle priorit pro povodí drobných hraničních toků;
• Zpráva o stavu ichtyofauny ve vybraných profilech povodí za období 

1999–2001;
• Trendy množství a kvality vypouštěných odpadních vod ze sledovaných 

bodových zdrojů znečištění za období 1998–2001.
Hlavní závěry Projektu Odra II:

• U všech komunálních čistíren odpadních vod nad 10 000 EO v povodí 
Odry zajistit odstraňování dusíku a fosforu v souladu s požadavky směr-
nice 91/271/EEC do konce roku 2010;

• Účinně nastavit ekonomické podmínky pro využívání čistírenských kalů 
v souladu s plánem  odpadového hospodářství ČR a Moravskoslezského 
kraje;

• Upravit vodohospodářská rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do 
citlivých oblastí v dotčených aglomeracích vzhledem k vyhlášení všech 
vodních útvarů povrchových vod ČR citlivou oblastí;

• Realizovat nápravná opatření v povodích drobných hraničních toků (podle 
zpracovaného návrhu priorit);

• V maximální možné míře realizovat Návrh na prosazení environmentálních 
cílů v povodí Odry v oblasti eutrofizace.
Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s dalšími odbornými organiza-

cemi, především ČHMÚ, pobočka Ostrava, a s. p. Povodí Odry Ostrava.
S ohledem na význam ochrany vod v povodí řeky Odry pokračovalo v Pro-

jektu Odra III rozšiřování poznatků o aktuálním vlivu bodových, plošných 
a difuzních zdrojů znečištění na hydrosféru povodí, včetně hodnocení vývoje 
těchto vlivů v návaznosti na požadavky Mezinárodní komise pro ochranu 
Odry před znečištěním (MKOO) a dále požadavky, které vyplynuly ze spolu-
práce na hraničních vodách mezi Českou republikou a Polskou republikou 
(Prováděcí ujednání zmocněnců vlád).

Význam ochrany vod a dalších složek vodních ekosystémů vzrostl 
v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Veškerou 
činnost v oblasti vodního hospodářství bylo nutno přizpůsobit platným 
směrnicím Rady EU. Proto i řešení Projektu Odra III bylo koncipováno tak, 
aby umožnilo specifikaci a zpracování podkladových materiálů pro tvorbu 
plánu oblasti povodí Odry, v intencích požadavků Rámcové směrnice EU 
o vodní politice – směrnice 200/60/ES. Náplní Projektu Odra III byla 
mimo výše uvedeného rovněž specifikace opatření a činností pro zajištění 
účinné ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, při systematickém 
zlepšování jejich jakosti.

Cílem řešeného projektu bylo zejména:
• dokončení komplexního hodnocení stavu ochrany vodní složky a eko-

systému v povodí řeky Odry, zahrnující vyhodnocení hydrochemických 
(fyzikálně-chemických), hydromorfologických a hydrobiologických para-
metrů, včetně ekotoxikologických;

• výzkum a hodnocení stavu jakosti vod, vlivu zdrojů znečištění a odběrů 
vod na tento stav, a to jak v rámci povodí, tak jednotlivých vodních útvarů 
v něm stanovených, ve vztahu k příslušným předpisům a legislativním 
normám ČR a směrnicím EU;

• příprava podkladů nutných pro zpracování vodohospodářského plánu oblas-
ti povodí v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES a v návaznosti na 
postup prací prováděných v rámci systému plánování v oblasti vod ČR.
V Projektu Odra III pokračovalo hodnocení jakosti vod vypouštěných 

z městských čistíren odpadních vod o velikosti nad 10 000 EO a hodnocení 
znečištění zaměřené na účinné látky pesticidů. Průběžnou činností bylo 
sledování toxicity sedimentů a jejich vlivu na vodní organismy v nádržích 
Slezská Harta a Kružberk a monitoring vlivu jakosti vod na biocenózy 
řek. Biologický a ekotoxikologický monitoring potvrdil pokračující fekální 
znečištění vod, z toxického rizika plyne výrazně vyšší nebezpečí způsobené 
koncentracemi kovů (Cr, Zn, Cu) oproti organické složce. Průzkum ichtyofany 
ukázal na vysoký stupeň renaturalizace dřívějších úprav, takže ichtyocenóza 
v hodnocených profilech vykazuje obvyklou druhovou skladbu. Dlouhodobě 
nízké vodní stavy a rozvoj nárůstových řas měly vliv na nepříznivé hodno-
ty monitoringu makrozoobentosu v porovnání s předchozími obdobími. 
Nejproblematičtější je dodržení limitů pro měď a zinek, z ekologického 
hlediska zůstávají rizikovými složkami celkový fosfor, BSK

5
 a saprobní 

index makrozoobentosu. Při zpracování podkladů pro plán řízení povodí 
byly doporučeny nejvhodnější postupy péče o koryta toků, včetně břeho-
vých porostů. Na pěti vybraných tocích byly posouzeny spádové objekty ve 
vztahu k migraci ryb. Celkem 59 objektů představuje absolutní bariéru. 
Rovněž pokračovala inventarizace skládek a starých ekologických zátěží 
a posouzení jejich vlivů na kvalitu vod. Byla provedena analýza nakládání 
s kaly z čistíren odpadních vod, je doporučena přednostně recyklace, 
popřípadě spalování před skládkováním. 

Tekoucí (povrchová) voda. Právně-filosofický pohled na rozdílné 
způsoby vymezování ochrany vody a  vodního prostředí
Arnošt Kult
Praha, 2010. ISBN 978-80-87402-07-8.

Autor této publikace se pokusil provést podrobnou právně-historickou 
a lingvistickou analýzu pojmu tekoucí (povrchová) voda a zhodnotit některé 
aspekty jejího pojetí v římském, rakouském, českém a německém vodnímu 
právu. S ohledem na zpracování předkládaného příspěvku byly přeloženy rele-
vantní části původních latinských textů římské kodifikace zahrnutých do sbírky 
Digesta seu Pandectae a právní učebnice Institutiones seu Elementa. Dále 
bylo prostudováno znění rakouského Obecného občanského zákoníku z roku 
1811 (ABGB), říšského vodního zákona č. 93/1869 ř. z. a českého zemského 
vodního zákona č. 71/1870 čes. z. z. (též v německých verzích). Kromě těchto 
právních dokumentů byla rovněž využita dostupná právní literatura (převážně 
z 19. století), která s pojednávanou problematikou věcně souvisí. Především 
lze jmenovat publikace vydané v Rakousko-Uhersku (např. A. Randa, J. Pražák, 
Peyrer von Heimstätt), Německu (např. A. Pernice, A. Ossig, F. Eisele), 
Švédsku (např. A. Ĺström) a Švýcarsku (např. A. Kapeller). V další části této 
publikace byl zhodnocen současný český zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Pro srovnání jsme rovněž uvedli vybraná ustanovení jak slovenského zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách, tak i bavorského vodního zákona. Pozornost byla 
věnována i definicím obsaženým ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.

Redakce
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Při čištění průmyslových odpadních vod se často setkáváme 
s požadavky na komplexní řešení čištění vod. Často zákazník požaduje 
současné řešení vysokého obsahu organických látek, dusíku, fosforu 
či síry. V některých případech je kombinace organického znečištění 
a obsahu nutrietů tak nepříznivá, že znemožňuje nebo limituje použití 
anaerobních postupů. Někdy vysoký obsah síranů může omezovat 

VÝHODY VHODNÉ KOMBINACE
využití bioplynu. Jedním z možných řešení je výběr vhodné kombi-
nace moderních technologií, které společně a komplexně řeší všechny 
problémy. Společnost HYDROTECH s.r.o. ve spolupráci s licenčním 
partnerem, holandskou společností PAQUES, nabízí pokrokové tech-
nologie, které samostatně i ve vhodné kombinaci úspěšně řeší čištění 
průmyslových odpadních vod.

HYDROTECH s.r.o. • Kopečná 14, 602 00 BRNO • tel: +420 5 43243430, fax: + 420 5 43243426
e-mail: info@hydrotech.cz, www.hydrotech-group.com

Moderní technologie anae-
robního čištění využívající granulovanou anaerobní 
biomasu. Systém nabízí dvě varianty, UASB a IC 
reaktory. Hlavně IC reaktor nabízí široké uplatnění pro 
čištění odpadních vod s vysokým obsahem organic-
kých látek vyznačující se vysokou stabilitou procesu 
i při vysokém zatížení, flexibilitou na změny v zatížení 
a vysokou kvalitou produkovaného bioplynu.

Pokrokový způsob 
odstraňování dusíku z odpadních vod. Proces využívá 
zkráceného cyklu dusíku, založeném na částečné oxidaci 
části amoniakálního dusíku a následné biochemické 
reakce vzniklých dusitanů se zbytkem amoniaku (Ana-
erobic Ammonium Oxidation). Proces ANAMMOX® 
je možno aplikovat pro odpadní vody s koncentrací 
N-NH4 200-5000 mg/l, proto se hodí na aplikace po ana-
erobním čištění. Oproti jiným způsobům odstraňování 
dusíkatého znečištění má mnohem nižší provozní nákla-
dy, oxiduje malou část dusíku a nepotřebuje organický 
substrát. Provozně dosahované účinnosti jsou 90–95%.

Účinný způsob od-
straňování fosforu z odpadních vod. Proces využívá 
srážení fosforu na fosforečnan hořečnato-amonný 
(MgNH4PO4. 6H2O). Při hlavním procesu odstraňování 
fosforu dochází i k částečné redukci dusíkatého a orga-
nického znečištění. Produkovaná sraženina (STRUVIT) 
se dá využít jako cenné hnojivo. Proces nachází využití 
hlavně v případech vysokých koncentrací fosforu, kde 
jsou klasické postupy nákladné nebo neúčinné.

 Systém odstraňování 
sirovodíku z bioplynu založený na kontinuální regene-
raci roztoku louhu v bioreaktoru. Jako vedlejší produkt 
vzniká čistá elementární síra, která se může používat 
v zemědělství jako hnojivo nebo fungicid. Systém se 
vyznačuje velice nízkými provozními náklady (až 90% 
úspora oproti klasickým louhovým pračkám), vysokou 
účinností a stabilitou procesu.

IC anaerobní reaktor,  
ČOV Holešov

Granulovaný  
anaerobní kal

ANAMMOX reaktor, 
WSHD, Holandsko

Granulovaný kal ANAM-
MOX

PHOSPAQ reaktor, 
Waterstromen Olburgen, 

Holandsko

STRUVIT – produkt při 
odstraňování fosforu sys-

témem PHOSPAQ

THIOPAQ kompaktní jed-
notka odsíření bioplynu

Elementární síra – 
produkt odsíření bioplynu 

jednotkou THIOPAQ
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Optimalizace návrhu 
technických protierozních 
opatření
Václav Kadlec, Eva Procházková, Tomáš Dostál, Josef Krása, 
Karel Vrána, Petr Kavka, David Zandler 

Klíčová slova
technická protierozní opatření – vodní eroze – erozní simulační 
modely – povrchový odtok

Souhrn
V ČR je více jak polovina území ohrožena vodní erozí. V důsledku 

předpokládaných klimatických změn se projeví zvýšeným výskytem 
extrémních situací. Je tedy účelné hledat způsoby lepšího hospoda-
ření s vodními zdroji, řešit ochranu intravilánu a zajistit trvalou 
udržitelnost krajiny (především ochranou vody a půdy). V článku 
jsou představeny výsledky z projektu „Optimalizace postupu navrho-
vání technických protierozních opatření“. Cílem je provést inventari-
zaci existujících a plánovaných technických protierozních opatření 
v ČR. Inventarizace je podkladem pro kategorizaci protierozních 
opatření technického charakteru (TPEO). Poznatky z inventarizace 
poslouží k vyjádření k ochrannému účinku TPEO z hlediska snížení 
ztrát půdy erozí, velikosti povrchového odtoku a nákladovosti na 
jejich výstavbu, včetně možnosti jejich využití k zlepšení stavu 
krajiny a ochrany přírody. Součástí řešení je i výběr vhodných 
výpočetních nástrojů a metod hodnocení eroze a navrhování TPEO, 
včetně posouzení aplikovatelnosti a zpracování postupů použití 
vhodných nástrojů pro různá měřítka a rozsahy řešení a doporučení 
metod i konkrétních prvků TPEO pro regiony ČR.

u

1. Úvod
V důsledku předpokládaných klimatických změn, které se prav-

děpodobně i na území ČR projeví zvýšením výskytu extrémních 
situací – sucha a povodní, je účelné zaměřit se na hledání způsobů 
lepšího hospodaření s omezenými vodními zdroji ČR, ochranu půdy 
zejména před erozí a ochranu intravilánů obcí před zvýšeným povr-
chovým odtokem a splaveninami. Jde především o způsoby podpory 
zpomalování odtoků, zvýšení infiltrace vody do půdy a hledání 
možností zachycování povrchových odtoků a smyvů ze zemědělsky 
využívaných pozemků.

Protierozní ochranu je třeba realizovat jako komplexní systém opat-
ření organizačního, agrotechnického a technického charakteru. Pokud 
nelze dosáhnout dostatečné protierozní ochrany organizačními a agro-
technickými opatřeními, je nutné použití technických protierozních 
opatření (TPEO). TPEO jsou výrazně multifunkční, protože prakticky 
vždy ovlivňují nejen erozní a transportní procesy, ale i povrchový 
a následně soustředěný odtok. Přispívají tedy nejen k ochraně půdy, 
ale zajišťují především bezpečnou ochranu cenných částí území, 
jakými jsou intravilány obcí, vodní zdroje apod. Od opatření organi-

začního a agrotechnického charakteru se odlišují především tím, že 
se jedná zpravidla o inženýrské dílo, které musí být náležitě navrženo 
a dimenzováno včetně schvalovacího procesu, který zahrnuje i vydání 
stavebního povolení a končí kolaudací.

V odborné literatuře jak tuzemské, tak především světové existuje 
celá široká škála TPEO, v domácí praxi však je užíváno velmi ome-
zené spektrum prvků. V zásadě se jedná o příkopy, průlehy, meze 
a hrázky, terasy a nádrže, kromě toho pak jejich nejrůznější kombinace 
a přechodové prvky. Tato opatření jsou navrhována zejména v rámci 
pozemkových úprav, vytvářejí spolu s dalšími opatřeními plán společ-
ných opatření a základní kostru protierozní ochrany v území.

V roce 2009 byl zahájen projekt NAZV QI91C008 „Optimalizace 
postupu navrhování technických protierozních opatření“, na jehož 
řešení se podílí VÚMOP, v.v.i., jako koordinátor a FSv ČVUT v Praze 
a FŽP ČZU Praha jako spoluřešitelé. Cílem projektu je provést inven-
tarizaci existujících a plánovaných TPEO v ČR. Na tuto inventarizaci 
bude navazovat kategorizace protierozních opatření technického 
charakteru s rozdělením na základní typy a bude obsahovat vyjádření 
k jejich ochrannému účinku z hlediska snížení ztrát půdy erozí, veli-
kosti povrchového odtoku a nákladovosti na jejich výstavbu, včetně 
možnosti jejich využití k zlepšení stavu krajiny a ochrany přírody. 
Součástí řešení bude i výběr vhodných výpočetních nástrojů a metod 
hodnocení eroze a navrhování TPEO, včetně posouzení aplikova-
telnosti a zpracování postupů použití vhodných nástrojů pro různá 
měřítka a rozsahy řešení a doporučení metod i konkrétních prvků 
TPEO pro regiony ČR.

2. Inventarizace technických protierozních opatření
Inventarizace realizovaných TPEO na zemědělské půdě byla pro-

vedena za podpory Ústředního pozemkového úřadu a jednotlivých 
pozemkových úřadů (PÚ) s využitím informací formou dotazníku. 
Inventarizace je prvním krokem pro vytvoření centrální databáze, kte-
rá bude shromažďovat realizovaná a připravovaná TPEO. Bude sloužit 
jako zpětná vazba a k hodnocení jednotlivých akcí s cílem zlepšit 
způsoby navrhování či poskytnout informace o funkci jednotlivých 
prvků nebo nejčastějších chybách při návrhu nebo realizaci.

Na základě informací z dotazníků byli osloveni pracovníci PÚ, 
kterým patří díky za jejich ochotu a spolupráci při zpřístupnění 
projektové dokumentace. Řešitelé projektu pak každý PÚ navštívili 
a z poskytnuté dokumentace zjistili parametry jednotlivých opatření. 
Inventarizace probíhala na celém území ČR. Přednostně byly řešeny 
PÚ, kde bylo realizováno více než jedno TPEO. V tuto chvíli je zpra-
cováno do podoby inventarizačních listů 130 TPEO.

Následně bylo každé opatření navštíveno v terénu a byl zdoku-
mentován jeho současný stav. Inventarizační karty obsahují základní 
informace o umístění TPEO, souřadnice GPS, příslušnost pozem-
kového úřadu a k.ú. Dále informace o projektantovi, investorovi, 
náklady na projekt a realizaci. Je přiložena přehledná mapka v měřítku 
1 : 10 000. Následují informace z projektové dokumentace. U rea-
lizovaných TPEO je zde navíc účel stavby, posouzení skutečného 
stavu oproti projektové dokumentaci, současný stav a zhodnocení 
funkce, poznámky z místního šetření. U hydrografických prvků 
jsou zde uvedeny informace o charakteristice povodí. Ke každému 
inventarizačnímu listu realizovaných TPEO je přiložena také foto-
dokumentace. Příklad inventarizačního listu, který byl vytvořen na 

Vážení čtenáři, 
připravili jsme „miniseriál“ vědeckých článků, kterými vás chceme 

seznámit s novými poznatky na poli ochrany půdy, vody a krajiny 
v České republice. Jistě sledujete, že v této oblasti se v současné době 
mění pohled veřejnosti na ochranu přírodních zdrojů i v souvislosti 
se zvyšující se frekvencí mimořádných meteorologických událostí. 
V poslední době, v důsledku opakujících se povodní, sesuvů půd, 
eroze a kontaminace zdrojů pitné vody se stále více odborná i laická 
veřejnost ptá, jak zamezit těmto nepříznivým jevům, jak zajistit pro-
tipovodňovou ochranu sídel i zemědělské krajiny a jak zvýšit s tím 
související retenci (zadržení) vody v povodí. Dnes je již jasné, že 
k zastavení tohoto trendu a postupnému omezování rizika povodní 
a jimi způsobených následných škod, je nezbytná spolupráce všech, 
kteří v krajině žijí a hospodaří – tedy vodohospodářů, zemědělců, 
obcí a krajů. 

Hospodaření na zemědělském půdním fondu v ČR není z pohledu 
ochrany půdy proti vodní a větrné erozi a kontaminaci půd cizorodý-
mi látkami právě optimální. Proto se snažíme najít řešení a opatření, 

která by zabránila těmto negativním dopadům s co nejmenším ome-
zením pro hospodařící zemědělské subjekty. Čím dříve pochopíme 
ohrožení půd v naší zemi a přijmeme patřičné kroky k nápravě, tím 
více úrodného půdního fondu se nám podaří zachránit. Obnova 
degradované a erodované půdy je možná jen s obrovskými náklady 
a ve velmi dlouhém horizontu. 

Důležitá je i problematika jakosti podzemních a povrchových vod, 
jejichž převážné množství je ovlivněno a mnohdy i kontaminováno 
při styku s půdou. Ověření vlivu používání některých statkových 
hnojiv, sedimentů a dalších zásahů v půdě na jakost vody je nesmírně 
důležitá pro správný management hospodaření na půdě.

Věřím, že příspěvky označené logem našeho ústavu, které pro Vás 
chystáme i do dalších čísel, Vám pomohou lépe pochopit význam 
půdy a to, jak velký vliv má hospodaření na ní na vodní zdroje.

Ing. Jiří Hladík, PhD.
ředitel VÚMOP v.v.i.
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základě informací z pozemkového úřadu Kutná hora, k.ú. Raškovice 
a terénního průzkumu této lokality, viz obr. 1. V příštích letech je 
cílem převést inventarizační listy do GIS vrstvy a zpřístupnit v rámci 
WMS služeb veřejnosti.

3. Stanovení metodiky určování erozní ohroženosti 
pozemků, protierozních účinnosti TPEO a retence 
povrchových odtoků s využitím modelů a GIS

Nástroje GIS mohou snadněji pomoci rozhodnout, kdy je nutné 
realizovat technické opatření a kdy jsou vhodnější pouze agrotech-
nická a organizační opatření. Plošné analýzy ve velkých územích 
pomocí nástrojů GIS toto umožňují. Lze zohlednit vliv plošného 
zatravnění na sklonitých pozemcích. Další možností je využití pro 
orientační lokalizaci TPEO, kde model vytipuje nejohroženější místa 
z hlediska potenciálních škod nebo z hlediska ztráty půdy. Nyní 
jsou TPEO budována většinou v místech, kde probíhají komplexní 
pozemkové úpravy (KPÚ). Přitom některé katastry, kde doposud 
nebyly pozemkové úpravy realizovány a ani v současnosti nepro-
bíhají, mohou být mnohonásobně ohroženější jak z pohledu eroz-
ních škod, tak z pohledu škod způsobených povrchovým odtokem 
a transportem sedimentů. Je tedy důležité lokalizovat nejohroženější 
části území a v nich pak navrhnout ochranná opatření přesnějšími 
metodami vhodnými pro detailní měřítko a využít tak finanční pro-
středky určené na ochranu a prevenci před lokálními povodněmi 
a škodami erozí efektivněji.

Cílem prezentovaného projektu je mimo jiné ověřit, zda moderní 
metody, založené na matematických simulacích a využití GIS, je mož-
no využít nejen pro prosouzení erozní ohroženosti, jak je to dnes již 
vcelku běžné, ale i pro vlastní návrh TPEO. Testovány jsou konkrétně 
tři metody vhodné pro různá měřítka – pro velká území je to prostá 
a dobře známá kombinace USLE a GIS (Dostál 1998, 2007; Krása 
2004), pro střední měřítka pak simulační model EROSION3D (Werner 
et al., 1996) a nakonec, pro detailní měřítka se jedná o matematický 
model SMODERP (Vrána a kol., 2010).

3.1. Charakteristika testovaných nástrojů GIS 
a experimentálního povodí

Cílem bylo posoudit možnosti a vhodnost jednotlivých nástrojů 
a výpočetních metod pro navrhování TPEO v různých typech krajiny, 

a tedy i různých podmínkách. Byly vybrány tři experimentální povodí, 
na kterých byly testované postupy aplikovány.

Testovány byly tři vybrané metody (nástroje, modely). Jedná se o:
•	 Kombinace USLE a rastrových nástrojů GIS – plně distribuovaný, 

empirický, deterministický a kontinuální přístup, testovaný pro 
aplikace ve velkých územích, zahrnující ztrátu půdy, nikoliv však 
její transport nebo depozici.

•	 Matematický simulační model EROSION 3D – plně distribuovaný, 
fyzikálně orientovaný deterministický epizodní simulační model 
s možností extenze pro kontinuální přístup, popisující srážko-odto-
kové vztahy, ztrátu půdy, transport sedimentu i jeho depozici 
v malých až středních povodích.

•	 Matematický simulační model SMODERP – semidistribuovaný, fyzi-
kálně založený deterministický epizodní simulační model, popisující 
srážko-odtokové vztahy a ztrátu půdy na jednotlivém svahu.
Požadavky na testované experimentální povodí byly následující:

•	 Každé zájmové území by mělo mít plochu nad 100 km2, aby mělo 
smysl zde aplikovat GIS orientované přístupy.

•	 V každém ze zvolených území by měla být realizována alespoň 
nějaká TPEO.

•	 Každé zájmové území by mělo reprezentovat jiný typ krajiny, a to 
jak morfologicky, tak co do hospodářského využití.

•	 Zvolené typy krajin by měly představovat nížinné, vrchovinné 
a podhorské území, každá ze zvolených oblastí by však měla být 
intenzivně zemědělsky využívána.
Následující experimentální povodí byla zvolena tak, aby vyhovovala 

výše uvedeným kritériím:
Nížinná oblast – spojená povodí Blinky, Pekelského potoka, Hořan-

ského potoka a Polepky. Celkem 4 menší povodí tvořící pravostranný 
přítok Výrovky, resp. levostranný přítok Labe v oblasti Kolína a Kutné 
hory. Celková plocha zájmového území je podle GIS analýzy nad 
databází ZABAGED 133,59 km2. Tato lokalita pro zjednodušení dále 
v textu označována jako Hořanský potok.

Vrchovinná oblast – povodí Bradavy, pravostranného přítoku Úsla-
vy západně od Plzně. Celková plocha povodí podle analýz nad dato-
vými vrstvami databáze ZABAGED pak 103,27 km2. Povodí je spíše 
protáhlého tvaru se dvěma symetrickými pramenními větvemi.

Podhorská oblast – povodí Pilníkovského potoka, levostranného 
přítoku Labe pod Hostinným. Celková plocha povodí podle analýz 

Obr. 1. Příklad inventarizační karty pro záchytný příkop v k.ú. Raškovice
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nad datovými vrstvami databáze ZABAGED pak 106,08 km2. Povodí 
spíše vějířovitého tvaru.

Pro každé povodí byla zajištěna kompletní sada vstupních dat, 
která jsou standardně k dispozici pro celé území ČR a byla by prav-
děpodobně využitelná inženýrskou organizací pro posouzení erozní 
ohroženosti a návrh protierozních opatření. Tato data byla následně 
doplněna vlastním terénním průzkumem podle potřeb jednotlivých 
modelů a metod. Co se týče plošných charakteristik, byla pro každé 
z řešených povodí k dispozici jednak oficiální plocha pro jednotlivá 
dílčí povodí IV. řádu dle Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 
a jednak plocha zjištěná na základě GIS podkladů v rámci databáze 
ZABAGED a na ní postavené databáze DIBAVOD, které obě byly pro 
řešení k dispozici.

3.2. Realizovaná technická protierozní opatření pro ověření 
testovacích analýz v GIS

V zájmovém území povodí Hořanského potoka byl realizován v rámci 
KPÚ ucelený systém TPEO – jednoznačně nejpropracovanější ze všech 
vytipovaných zájmových území. Celý systém opatření, realizovaný 
v rámci KPÚ na přelomu minulého a aktuálního století je patrný na 
obr. 2. Jedná se o dvě meze, jihovýchodně od Hořan, ze kterých je odvá-
děna voda pomocí svodného příkopu do poldru I. Na svodný příkop 
jsou napojeny ještě dva záchytné příkopy. Poldr I. je umístěn severně od 
obce na Hořanském potoce. Pro samotnou ochranu obce Hořany a pro 
zachycení povrchového odtoku z přilehlých polí slouží druhý poldr 
– označovaný jako poldr III. Nachází se jižně od obce. Poldr II. zůstal 
nezrealizovaný, protože se ukázalo, že ochrana obce je již dostatečná. 
(Bezprostředně nad obcí je totiž ještě jeden poldr, k němuž se rovněž 
nepodařilo dohledat projektovou dokumentaci a který byl realizován 
v předchozích etapách mimo aktivity spojené s KPÚ). 

Všechny příkopy – záchytné i svodné – byly v době průzkumu plně 
funkční, vyčištěné a kapacitou odpovídaly původnímu návrhu. Opev-
nění v místech, kde bylo realizováno, bylo v pořádku, v úsecích, kde 
opevnění nebylo, nebylo zjištěno poškození. Liniové prvky příkopů 
byly vhodně spojeny s biokoridory, a byly proto v celé délce osázeny 
kvalitní a z větší části dobře zapojenou a ošetřovanou vícepruhovou 
doprovodnou vegetací.

Při podrobných terénních průzkumech byla v zájmovém území 
nicméně nalezena celá řada dalších prvků, především typu mez, 
biokoridor nebo biokoridor s příkopem, které prokazatelně alespoň 
částečně plnily protierozní funkci, nicméně na pozemkovém úřadě 
k nim nebyla k dispozici dokumentace, a nebyly proto zahrnuty do 
inventarizace. 

3.3. Velké měřítko – aplikace GIS
Byly testovány nástroje prostorové statistiky a mapové algebry pro 

určení přípustných délek svahu na základě běžně dostupných dato-
vých zdrojů na území ČR. 

Je možno předeslat, že GIS a jeho generelní metody jsou velmi 
vhodným nástrojem pro vytipování oblastí s vysokou mírou rizika 
zrychleného povrchového odtoku a eroze, nicméně podle dosavadních 
zkušeností řešitelů v konkrétní lokalitě mohou výsledky případného 
návrhu (technicky v GIS proveditelného) vést k nevhodnému nebo 
dokonce nerealizovatelnému řešení, vlivem nepřesností v dostupných 
datech a vlivem nezachycení všech souvislostí bez řádně provedeného 
terénního průzkumu. Zlepšující se kvalita vstupních dat se obecně 
projevuje spíše rostoucí spolehlivostí ve větších měřítcích než zpřes-
ňováním výpočtu v detailu.

Navrhovat TPEO na základě prostorové analýzy GIS je obtížně 
realizovatelný úkol. Metody GIS nabízejí řadu nástrojů prostorové 
analýzy, jež se k návrhům dají využít. V České republice však ne-
jsou k dispozici datové zdroje, jež by umožnily realizovat výpočty 
do úrovně skutečného návrhu bez provedení přímého terénního 
šetření. Dostupné půdní mapy, mapy využití území ani výškopisné 
modely neposkytují dostatečnou úroveň podrobnosti a spolehlivosti. 
Dalším poznatkem je, že nástroje GIS jsou často užívány bez znalosti 
vlivu použitých algoritmů na výsledek a bez znalosti možných chyb, 
způsobených nevhodným nakládáním s datovými zdroji. Obvykle 
používané algoritmy směrování odtoku podle největšího sklonu ne-
jsou zcela vhodným nástrojem pro určování odtoku na základě běžně 
dostupných DMT. V současné době použití zde testovaných metod 
předpokládá vždy terénní verifikaci získaných výsledků.

3.4. Střední měřítko – model EROSION 3D 
Testování modelu EROSION 3D jako nástroje pro návrh TPEO bylo 

realizováno v několika etapách. Každá z nich vyžadovala rozdílný 
přístup, ať už se jednalo o přípravu vstupních dat, nebo volbu samotné 
metodiky testování. 

V první etapě bylo prováděno testování modelu na uměle vytvoře-
ných hypotetických testovacích plochách s proměnnými parametry 
(tzv. laboratorní plochy). Plochy byly navrženy v různém sklonu 
a v rámci jednotlivých simulací byly měněny některé vstupní parame-
try. Konkrétně tak byly simulovány zatravněné pásy s různou šířkou 
a vzdáleností a také záchytné příkopy s různými rozestupy. Model 
EROSION 3D byl doposud k podobným účelům testován pouze okra-
jově, a bylo tak nutné odpovědět na několik základních otázek. Nebylo 
například jasné, jak si model poradí s velkým rozlišením rastru, zda 
bude možné modelovat mírné podélné sklony příkopů a nedojde-li 
například k úplnému vyhlazení či přetvoření terénních nerovností 
reprezentujících navržená TPEO. Výsledky práce na laboratorních 
plochách umožňují sledovat vazby mezi zadanými vstupními parame-
try a odezvou modelu. Takto přesnou analýzu by bylo na přirozených 
plochách velice obtížné provádět. První etapa tak kromě zajímavých 
výsledků posloužila k vytvoření základního konceptu, který byl apli-
kován v dalších fázích.

V následující etapě byla prováděna simulace na povodích Bradavy, 
Pilníkovského potoka a Hořanského potoka. Cílem těchto simulací 
bylo především ověřit použitelnost dostupných dat, navrhnout 
metodiku zpracování těchto dat pro model EROSION 3D a stanovit 
erozní ohroženost jednotlivých povodí. Analýzou výsledků z těch-
to simulací je možné vytipovat ohrožené oblasti, které mohou být 
dále řešeny v měřítku detailním. Modelování a navrhování TPEO 
na celé ploše takto rozsáhlých povodí je v současné době pomocí 
modelu EROSION 3D prakticky nemožné. Brání tomu především 
malé rozlišení rastru, které neumožňuje modelovat například úzké 
liniové prvky do 1 metru. Teoreticky je sice možné připravit data 
pro tak velké rozlišení, narážíme při tom ale na značnou časovou 
náročnost celé operace a především na omezenou výpočetní kapacitu 
při samotné simulaci. 

Z výše uvedených důvodů bylo v rámci třetí etapy řešení vybráno 
dílčí povodí Hořanského potoka, které bylo podrobeno detailnější 
analýze. Kromě vyhodnocení erozní ohroženosti povodí byl na tomto 
povodí simulován také celkový povrchový odtok. Výsledky umožňují 
porovnání hodnot s jinými modely a postupy používanými ke stano-
vení erozní ohroženosti. Vzhledem k tomu, že povodí Hořanského 
potoka nebylo možné, s ohledem na omezenou kapacitu operační 
paměti používaného počítače, modelovat v rozlišení rastru jeden metr, 
bylo celé povodí rozděleno na další dílčí povodí. Analýzou dílčího 
povodí bylo možné detailně stanovit erozní ohroženost. Vzhledem 
k tomu, že model již mohl pracovat s rozlišením jeden metr, bylo 
přistoupeno k samotnému modelování TPEO. 

Obr. 2. Technická protierozní opatření v k.ú. Hořany
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3.5. Využitelnost, shrnutí a závěry k modelu EROSION 3D
Jedním z obecných problémů je stanovení normy pro limity pří-

pustné ztráty půdy. Existují metodiky pro posouzení přípustné ztráty 
půdy, které jsou vyjádřeny v t.ha-1.rok-1 (Janeček a kol., 2007). Je ovšem 
nutné si uvědomit, že se jedná o veliké zjednodušení. Během roku lze 
přirozeně očekávat působení několika erozně účinných srážek. Jde o to, 
najít návrhovou srážku, která bude svou intenzitou odpovídat sérii 
všech srážek během roku. V Německu existuje pro jednotlivé regiony 
statisticky zpracovaný soubor návrhových srážek, tzv. návrhový rok. 
Intenzita všech srážek odpovídá průměrnému roku v daném regionu. 
EROSION 3D potom umožňuje simulovat jednu srážku po druhé 
v rámci jednoho výpočetního cyklu. Výsledkem je bilance eroze za celý 
rok. V podmínkách ČR ovšem podobná data neexistují. Neexistuje ani 
obecný normativ, který by stanovoval přípustné limity v případě epizod-
ních návrhových srážek. Pro model EROSION 3D, ale také jiné modely, 
by bylo přínosem, pokud by existovala norma, která by pro zadanou 
N-letou srážku a půdní typ udávala přípustnou ztrátu půdy. 

Užitečné by bylo obecné zavedení konceptu „přípustného rizika“ 
aplikovatelného epizodními modely. EROSION 3D tak může posky-
tovat zcela relevantní výsledky týkající se například rozvoje rýh 
na pozemku, ohroženosti technické infrastruktury nebo posouzení 
skutečnosti, zda vyvolaný povrchový odtok vnese sediment až do 
vodního toku či nádrže. Irelevantní naopak je porovnávání s udržením 
dlouhodobé úrodnosti půdy, protože distribuovaný epizodní model 
jednak ukazuje ztrátu půdy v jednotlivých elementech a jednak jedi-
nou srážku lze jen velmi těžko zobecňovat.

Obecně lze konstatovat, že model EROSION 3D lze v podmínkách 
ČR omezeně aplikovat na povodí středního a poměrně efektivně na 
povodí malého měřítka. Dobře se hodí jako nástroj na posouzení 
erozní ohroženosti povodí, kdy jeho přesnost závisí na kvalitě a přes-
nosti zadaných parametrů. Další uplatnění může najít při navrhování 
a posuzování protierozních opatření organizačního a agrotechnického 
charakteru. Jeho využití pro návrh TPEO je prozatím velmi obtížné 
a naráží na řadu komplikací, které byly popsány v předchozím odstav-
ci. Limity modelu jsou dány také kvalitou a dostupností vstupních 
dat v ČR. Model byl navržen a orientován pro použití v Německu. 
Některá data jsou proto na českém území v jiném formátu nebo vůbec 
neexistují (např. srážková data, půdní data).

I přes veškeré obtíže se jedná o velice perspektivní model, kterému 
by prospěla větší pozornost. Model vzniká na poměrně malém pra-
covišti a v porovnání s jinými modely také za minimální náklady. To 
ovšem přináší nevýhodu v podobě pomalejšího rozvoje. 

3.6. Detailní měřítko – model SMODERP 
Detailní měřítko řešení navazuje na předcházející kroky, tj. na urče-

ní erozní ohroženosti pozemků a vytipování problémových pozemků 
z hlediska ohrožení vodní erozí metodami regionálními. V detailním 
měřítku se jedná o podrobné řešení erozní ohroženosti pozemků, 
stanovení přípustné délky pozemku, získání podkladů pro návrh 
organizačních nebo technických opatření a návrhových hodnot pro 
dimenzování TPEO na jednotlivých pozemcích. 

Použitelnost modelu SMODERP je dána maximální velikostí plo-
chy, charakterizované jedním odtokovým profilem, a to cca do 1 km2. 
Model je s úspěchem využíván i pro větší územní celky než jednotlivé 
pozemky, například při návrhu opatření pro ochranu obcí a pro malá 
povodí do zhruba 10 km2. Využití modelu pro větší územní celky však 
je omezeno zejména při přívalových srážkách lokálního charakteru 
(bleskové povodně), které nelze u větších území uvažovat jako homo-
genní, a bylo by také nutné detailně řešit posun vody soustředěným 
odtokem po ploše a v korytech (kinematická vlna), což není součástí 
výpočetního programu. 

Model má dvě základní využiti. Jedním je posouzení erozní 
ohroženosti na pozemcích s výpočtem přípustných (nepřerušených) 
délek pozemku, druhým výpočet návrhových hodnot pro dimenzování 
TPEO (záchytné odváděcí či vsakovací příkopy nebo průlehy, meze 
se záchytnými příkopy). Model určuje přípustnou délku pozemku 
porovnáním vypočtené rychlosti proudění a tečného napětí s limit-
ními hodnotami, kdy přechází plošný povrchový odtok na odtok 
soustředěný. Odtokové charakteristiky, potřebné pro dimenzování 
technických protierozních opatření, tvoří objem odtoku, kulminační 
průtok a odtoková výška. 

Pro posouzení použitelnosti modelu bylo zvoleno experimentální 
povodí Hořanského potoka, kde byly v nedávné době realizovány 
komplexní pozemkové úpravy. Pro lokalitu, kde byla realizována 
TPEO, byly vypočteny přípustné délky pozemku a konfrontovány 
s umístěním TPEO na pozemku. Porovnání výsledků obou metod 
ukázalo velice dobrou shodu, výpočet určil 3 místa přerušení pří-

pustné délky, v terénu je realizován 1 záchytný, 2 odváděcí příkopy 
a 2 meze se záchytnými příkopy. Ve stanovení odlehlosti TPEO jsou 
mírné odlišnosti, je však třeba upozornit na to, že při návrhu a reali-
zaci TPEO jsou vypočtené přípustné délky pouze vodítkem a skutečný 
návrh je třeba přizpůsobit tvaru pozemku, jeho délce ve směru odtoku 
vody, vytvoření dostatečně širokých obdělávatelných pruhů, případně 
vlastnickým vztahům. Proto i v případě umístění TPEO na pozemku 
vykazují výsledky výpočtu modelem s realitou dobrou shodu.

Závěrem je možno prohlásit, že na základě provedených výpočtů 
a porovnání hodnot vypočtených modelem SMODERP s hodnotami 
určenými jinými metodami (použité v projektové dokumentaci) je 
model SMODERP vhodnou metodou pro posouzení erozní náchyl-
nosti pozemků (stanovení přípustné délky pozemku) i pro stanovení 
návrhových hodnot (průtok, objem odtoku) pro dimenzování TPEO. 
Použití modelu SMODERP je vhodné pro podrobnější řešení, případně 
pro srážko-odtokové studie pro povodí o rozloze cca 10 km2.

4. Závěr
Databáze realizovaných TPEO s popisem jejich technických 

parametrů, včetně vyhodnocení jejich vhodnosti a aplikovatelnosti 
v různých morfologických, půdních a agrotechnických podmínkách 
povodí poslouží k následné kategorizaci základních prvků TPEO 
a sjednocení názvosloví v rámci ČR. Databáze poslouží i jako podklad 
k ověřování vhodnosti, účinnosti a nákladovosti realizovaných TPEO 
(formou případových studií). Na základě provedeného ověřování 
budou doporučeny vhodné výpočetní a návrhové metody pro projek-
tování a dimenzování TPEO, vycházející z doporučení nejvhodnějších 
prostorových a hydrometeorologických dat použitelných k navrhování 
TPEO z hlediska jejich spolehlivosti, přesnosti, dostupnosti a ceny. 
Formou případových studií budou prezentovány možnosti využití 
simulačních modelů k navrhování TPEO, zejména v lokalitách a cen-
ných částech území, potenciálně ohrožených soustředěným povr-
chovým odtokem a produkty eroze ze zemědělských a zalesněných 
pozemků povodí s využitím hydrologických GIS analýz. 

Poděkování: Příspěvek byl vytvořen s podporou projektu NAZV 
QI91C008 „Optimalizace postupu navrhování technických protie-
rozních opatření“.
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Optimization of process designing technical erosion control 
measures (Kadlec V., Procházková E., Dostál T., Krása J., 
Vrána K., Kavka P., Zandler D.)

Key words
technical erosion control measures – water erosion – erosion models 
– surface runoff 

More than half of the area of Czech Republic (CR) is threatened 
by water erosion. The expected climatic changes will result in the 
increase of extreme situations. It is therefore advisable to seek ways 
for better water recourse management, to protect urban areas and 
to ensure sustainability of the landscape (especially water and soil 
conservation). This article presents the results of the project „Optimi-
zation of process designing technical erosion control measures”. The 

aim is to make an inventory of existing and planned technical ero-
sion control measures in the country. Knowledge of inventory will be 
used to explain a protective effect of TECM to reduce soil loss by ero-
sion, surface runoff and extent of constructions cost, including their 
use to improve the landscape conditions and nature conservation. 
The solution is the choice of appropriate computational tools and 
methods for designing erosion and TECM, including the applicability 
of the assessment and treatment procedures using appropriate tools 
for different scales and ranges of solutions and recommendations of 
specific methods and elements for TECM regions of the CR. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Transport splavenin 
v malém zemědělském 
povodí Hustopeče
Jana Konečná, Jana Podhrázská, Rostislav Fiala,  
Miroslav Dumbrovský

Klíčová slova
malé povodí – pozemková úprava – vodní eroze – transport splavenin 
– protierozní opatření

Souhrn
Od roku 2008 sleduje VÚMOP, v.v.i., negativní účinky extrémních 

srážko-odtokových situací a vodní eroze v malém zemědělském 
povodí mezi Hustopečemi a Starovicemi v okr. Břeclav. Nosným 
cílem výzkumu je vyhodnotit účinnost protierozních opatření v reál-
ných přírodních podmínkách. Pomocí modelových výpočtů bylo 
zjištěno, že předpokládaná účinnost soustavy průlehů, navržených 
v rámci pozemkové úpravy, by měla být v omezení odnosu půdních 
částic téměř 50%. Za sledované období nejvyšší transport splavenin 
v povodí vyvolalo tání sněhu v roce 2009. Tato událost je v příspěvku 
podrobně zdokumentována.

u

Úvod
Negativní účinky vodní eroze na degradaci půdy a znečištění 

povrchových vod jsou předmětem výzkumu v široké škále měřítek 
– od malých výzkumných plošek až po povodí velkých řek (např. 
Bečvář, 2006, Kvítek, Doležal, 2003, Owens, Collins, 2006, Russel et 
al., 2001). Výhodou velmi malých povodí (cca do 10 km2) je relativ-
ní snadnost exaktního měření hydrologických a meteorologických 
charakteristik v reálném přírodním prostředí, přesná definovatelnost 
přírodních a antropických podmínek. Nejintenzivnější projevy vodní 
eroze v malých zemědělských povodích bývají vyvolány táním sněhu 
nebo lokálními přívalovými srážkami (Janeček a kol., 2007, Fulajtár, 
Janský, 2001). 

Materiál a metody
Experimentální povodí Hustopeče (obr. 1) 

bylo založeno na svodné údolnici svažitého 
(prům. 7 %), erozně ohroženého bloku orné 
půdy o výměře zhruba 29 ha. Nachází se mezi 
obcemi Starovice a Hustopeče, 29 km jižně 
od Brna. Povodí, jehož průměrná nadmořská 
výška je 255 m, geomorfologicky spadá do 
Ždánického lesa. Řadí se do klimatického 
regionu velmi teplého, suchého a půdní 
pokryv tvoří převážně černozemě modální 
na spraších. 

V dolní části povodí byla v roce 2006 
vybudována v rámci pozemkových úprav 
suchá retenční nádrž a v nejbližších letech 
se předpokládá realizace záchytných a svod-
ných průlehů s protierozní funkcí (obr. 2). 

Měření hydrometorologických charakteristik byla zahájena v roce 
2008 s cílem podchytit stav před realizací protierozních opatření. 
Předpokládáme dlouhodobé kontinuální měření i po realizaci opatření 
s cílem vyhodnocení skutečné účinnosti projektovaných průlehů na 
omezení odnosu půdy vodní erozí a transformaci průtoků.

V údolnici byl pro výzkumné účely vybudován Thomsonův přeliv. 
Lokalita (profil S) je vybavena přístroji na měření průtoků (sestava 
M4016-QU s ultrazvukovou sondou) a srážek (člunkový srážkoměr 
SR03). Odběr vzorků vody je zabezpečen pomocí automatického 
vzorkovače (Janeček a kol., 1981) zabudovaného v břehu nad pře-
livem: voda ze stoupající části odtokové vlny postupně plní lahve 
řazené svisle nad sebou. Vzorky vody jsou odebírány bezprostředně 
po extrémních srážko-odtokových událostech, kdy dojde k naplnění 
alespoň jedné lahve automatického vzorkovače plavenin. Laboratorně 
jsou analyzovány na celkový obsah nerozpustných látek. Průtoky 
a srážky se automaticky v 10minutových intervalech ukládají do 
paměti datalogeru. 

Pro každou extrémní srážko-odtokovou situaci se eviduje stav plodin 
a agrotechnické zásahy v povodí. Ze známých průtoků, koncentrací 
nerozpustných látek a doby trvání stoupající povodňové vlny se vypo-
čítává transport plavenin profilem od počátku po kulminaci vlny.

V důsledku intenzivního tání sněhu v roce 2009 vznikl v korytě pro-
filu a na poli nad ním sedimentační náplav (obr. 3 a 4). Geometrickou 
metodou byl zjištěn jeho objem. Byly provedeny odběry sedimentu do 
fyzikálních válečků a byla stanovena redukovaná objemová hmotnost 
materiálu. Z naměřených dat byla vypočtena hmotnost usazeného 
materiálu.

Byla shromážděna textová a mapová dokumentace pozemkových 
úprav, mapové podklady byly včleněny do účelových GIS experimen-
tálních povodí. Plány společných zařízení byly podrobeny kritické 
analýze z pohledu komplexnosti a účinnosti navržených protierozních 
a protipovodňových opatření v návaznosti na metodiku Podhrázské 
a kol. (2009). Využívány jsou metody modelového výpočtu dlouhodo-
bé ztráty půdy vodní erozí (Janeček a kol., 2007), plošného hodnocení 
vypočteného smyvu (Střítecký a kol., 2010), model ERCN pro výpočet 
odtoků a transportu splavenin.

Výsledky
Klimatické podmínky studovaného území se odrážejí v nízkém 

počtu dosud evidovaných srážko-odtokových situací na experimen-
tálním profilu. Jak uvádí tabulka 1, odtok z povodí jsme v letech 2008 

Událost Vzorek
Obsah 
NEL

Maximální 
průtok

Transport 
NEL ve 

stoupající 
vlně

Příčinná srážka

Úhrn Doba trvání
Max. 

intenzita

(mg/l) (l/s) (kg) (mm) (min) (mm/min)

26. 6. 2008
S1 1470

68 14,8 1,7 29 0,2
S2 305

23. 1. 2009

S1 2500

117,4 1819,45 5,5 150 Tání sněhuS2 3470

S3 7300

18. 6. 2010 S1 66 8,8 0,11 11,5 20 1,9

6. 7. 2010 S1 325 14,3 0,88 22,7 20 2,3

17. 7. 2010 S1 300 6,9 0,44 18,5 30 1,1

Tabulka 1. Maximální průtoky a transport nerozpustných látek (NEL) při extrémních srážko-
odtokových událostech v letech 2008 až 2010 na profilu Hustopeče
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Obr. 1. Experimentální povodí Hustopeče – současný stav

Obr. 2. Experimentální povodí Hustopeče – stav po dokončení rea-
lizace protierozních opatření

Obr. 3. Sediment nad profilem S po tání sněhu v r. 2009 Obr. 4. Sediment v profilu S po tání sněhu v r. 2009

Obr. 5. (vlevo) Dlouhodobá průměrná ztráta 
půdy – současný stav

Obr. 6. (vpravo) Dlouhodobá průměrná 
ztráta půdy – stav po dokončení realizace 
protierozních opatření
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až 2010 zaznamenali v 5 epizodách. Z toho 
erozně nejvýznamnější bylo tání sněhu na 
začátku roku 2009. 

V důsledku tání sněhu v roce 2009 se v korytě 
profilu zachytilo 3,6 m3 zeminy. Na základě 
měření plochy a průměrné hloubky sedimentu 
jsme stanovili, že v akumulační zóně na poli 
nad profilem vzniklo těleso sedimentu o objemu 
46,8 m3. Celkový objem oderodované a následně 
usazené půdní hmoty byl tedy 50,4 m3. 

Pro zjištění základních fyzikálně-chemic-
kých charakteristik sedimentu a pro účely 
porovnání s rostlou zeminou na půdním blo-
ku byly odebrány fyzikální válečky z hloubky 
0–15 cm v různých místech lokality. Podle 
výsledků rozborů fyzikálních válečků (tab. 2) 
nebyl zjištěn významnější rozdíl v měrné 
hmotnosti rostlé a naplavené zeminy: prů-
měrně 2,68 t/m3. Totéž platí pro obsahy živin 
a zrnitostní složení.

Průměrná redukovaná objemová hmotnost sedimentu činí 1,33 t/m3. 
Z tohoto údaje a objemu lze vyvodit, že celková hmotnost usazené 
zeminy byla 67 t. Dále bylo vodním tokem odneseno 1,8 t nerozpust-
ných látek při stoupající vlně (tab. 1). Podíl klesající vlny jsme odhadli 
s využitím výsledků Bači (2006). Můžeme tedy celkově shrnout, že ztráta 
půdy vodní erozí během události tání sněhu 23.–24. 1. 2009 činí přibliž-
ně 70 t. Pokud uvažujeme plochu povodí 29 ha, potom ztráta je 2,4 t/ha. 
Poznatek, že tání sněhu může v malých povodích mít markantní podíl 
na transportu plavenin, je v souladu s publikovanými výsledky našich 
i zahraničních autorů (např. Holko et al., 2011, Ollesch et al., 2006).

Dlouhodobý průměrný roční smyv půdy vodní erozí (tab. 3) 
vypočtený pomocí univerzální rovnice (Janeček a kol., 2007) při 
současném stavu (G = 10,56 t/ha/rok) překračuje přípustný limit míst-
ních převážně hlubokých půd (Glim = 9,3 t/ha/rok). Na svazích jsou 
patrné světlé skvrny svědčící o postupné degradaci půd erozí. Proto 
je nezbytné uplatnit v zájmovém území prvky protierozní ochrany. 
Systém záchytných a svodných průlehů, tak jak je navržen v plánu 
společných zařízení, po realizaci velmi výrazně sníží průměrný smyv 
na 5,18 t/ha/rok. Síť průlehů změní odtokové poměry, a tím se zvýší 
plocha experimentálního povodí na 74 ha (obr. 2). Plošná bilance 
odnosu půdy (dle Technického standardu – Střítecký a kol., 2010) 
ukázala (obr. 5), že nyní pouze 59 % zemědělské půdy je pod limitem 
dlouhodobého průměrného plošného smyvu (9,3 t/ha/rok), po vybu-
dování protierozních průlehů bude limit splňovat 88 % zemědělské 
půdy (obr. 6). Míra transportu erodovaných nerozpustných látek 
do vodních toků závisí na konfiguraci terénu a způsobu využívání 
pozemků, jak uvádí mj. i Swiechowicz (2002). Protierozní průlehy 
v experimentálním povodí Hustopeče vytvoří prostor pro zachycení 
a sedimentaci půdních částic a omezí tak jejich mobilitu, zanášení 
retenční nádrže a riziko znečištění vod cca o 50 %.

Závěr
Ačkoliv zájmové povodí Hustopeče spadá do velmi teplého, suché-

ho klimatického regionu, vyskytly se zde v minulosti (r. 2000, 2002) 
přívalové srážky a způsobily povodňové škody. Proto byla v ohrožené 
oblasti vybudovaná retenční nádrž a v rámci pozemkové úpravy se 
připravuje realizace protierozních průlehů. Výsledky prezentované 
v tabulce 1 budou z dlouhodobého hlediska využity pro zdokumento-
vání stavu před realizací protierozních opatření. Po výstavbě průlehů 
předpokládáme pokračování měření průtoků a transportu plavenin, 
abychom se pokusili vyhodnotit jejich reálnou účinnost.

Výzkumu vlivu tání sněhu na smyv půdy a jeho podílu na trans-
portu splavenin v malých povodích je nutné v budoucnosti věnovat 
vyšší pozornost. Za určitých podmínek tání sněhu může být nejvý-
znamnějším erozním činitelem v povodí i za delší sledované období 
než 1 rok. Modelové výpočty dlouhodobého smyvu půdy (Janeček 
a kol., 2007), běžně využívané pro projektování protierozních opatření 
v rámci pozemkových úprav, však vycházejí pouze z dešťových srážek 
a neodráží vliv tání sněhové pokrývky. Proto je nezbytné získávat více 
poznatků o průběhu erozních a transportních procesů a účinnosti 
protierozních opatření na základě cílených měření přímo v přírodních 
podmínkách konkrétních povodí.

Poděkování: Článek byl zpracován v rámci řešení výzkumného 
záměru VÚMOP, v.v.i., MZE 0049002702 a projektu QI92A012 díky 
podpoře Ministerstva zemědělství ČR.

Stav povodí
G Glim

Celkový průměrný 
smyv půdy 

v povodí (t/rok)

(t/ha/rok) (t/ha/rok) (t/rok)

Současný 10,56
9,3

303,28

Po realizaci průlehů 5,18 148,77

Tabulka 3. Dlouhodobý průměrný smyv půdy vodní erozí
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Vzorek
Měrná 

hmotnost
OHR

Zrnitost Zrnitost Zrnitost
Ppříst Ncelk Cox0,01–0,05 mm 0,05–0,25 mm 0,25–2,0 mm

(t/m3) (t/m3) (%) (%) (%) (mg/kg) (%) (%)

H1 2,68 1,24 25,2 30,8 14,5 24,9 0,131 1,13

H2 2,47 1,26 33,2 30 6,7 25,8 0,144 1,21

H3 2,68 1,3 29,4 32,6 6 27,9 0,138 1,21

H4 2,69 1,32 27,9 37,5 6,8 26,1 0,125 1,09

H5 2,67 1,5 23,5 33 21,1 23,2 0,1 0,88

H6 2,69 1,46 28 40,2 6,2 24,9 0,107 1,17

HK1 2,7 1,5 20,6 36,7 16,1 21,1 0,112 0,88

HK2 2,68 1,38 38,7 27,4 2,3 46,1 0,11 0,92

HK3 2,71 1,49 31,2 33,8 3,7 29,3 0,141 1,13

H1 až H6 – sediment, HK1 až HK3 – kontrolní odběry nenarušené půdy na poli
OHR = objemová hmotnost redukovaná

Tabulka 2. Fyzikální a chemické charakteristiky sedimentu a rostlé půdy

V
Ý

S
LE

D
K

Y
 V

Ý
Z

K
U

M
U

 V
Ú

M
O

P, V
.V

.I.

248



vh 6/2011

Transport of floating solids in a small agricultural catchment 
(Konečná, J.; Podhrázská, J.; Fiala, R.; Dumbrovský, M.)

Key words
small catchment – land consolidation – water erosion – sediment 
transport – erosion control measures

Since 2008 the Research Institute for Soil and Water Conservation 
has observed harmful effects of extreme runoffs and water erosion in 
a small agricultural catchment between the Starovice and Hustopeče 
municipalities (reg. Břeclav). The main aim of research is to evaluate 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

efficiency of erosion control measures in real environment. Model 
calculations showed that the efficiency of shallow grassed ditches 
(designed in the frame of land consolidation to restrict soil loss) 
could be nearly 50 %. During observed period the highest transport 
of sediments was caused by snow melt in the Hustopeče catchment 
in the year 2009. This event is described herein in detail.

Stanovení faktoru 
erodovatelnosti půd  
České republiky
Jan Vopravil, Tomáš Khel, Ondřej Holubík

Klíčová slova
vodní eroze – erodovatelnost půdy – půdní struktura – zrnitost půdy 
– organická hmota

Souhrn
Na území ČR je více než 50 % zemědělských půd náchylných 

k vodní erozi; je to velmi naléhavý problém nejen současnosti, ale 
i budoucnosti, který musí být řešen nyní, pokud je ještě co chránit. 
Popsání půdních vlastností ve vztahu k náchylnosti půd k vodní 
erozi je poměrně komplikované, jelikož se jedná o komplexní 
vztah a účastní se ho mnoho faktorů. Pro komplexní vyhodnocení 
všech hlavních faktorů působících na vznik eroze je možné použít 
Univerzální rovnici (USLE) sloužící pro výpočet dlouhodobé ztráty 
půdy vodní erozí. Skládá se ze šesti faktorů, které jsou ve vzájemné 
interakci a podílí se na vzniku eroze. Jedním z těchto faktorů je 
faktor erodovatelnosti půdy (K-faktor), jehož upřesnění pro půdy 
České republiky je předmětem tohoto článku. 

u

Úvod 
Faktor erodovatelnosti půdy K je jedním ze šesti faktorů Univerzální 

rovnice [1] pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí, který 
charakterizuje náchylnost půdy k erozi. Je definován jako odnos půdy 
v t.ha-1 na jednotku faktoru erozní účinnosti deště R z jednotkového 
pozemku o délce 22,13 m o sklonu 9 % udržovaného jako kypřený 
úhor. Tento článek vychází z předchozích prací [15, 16] a navazuje 
na již dříve provedené vyhodnocení půdních profilů výběrových 
sond z Komplexního průzkumu půd ČSSR. Klade si za cíl definovat 
hodnoty K-faktoru v závislosti na hlavních půdních jednotkách (HPJ) 
v soustavě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) ČR 
[2] a navrhnout další možné postupy stanovení jednotlivých členů 
rovnice sloužící pro výpočet K-faktoru a zpřesnění odhadu ztráty 
půdy vodní erozí. 

Materiál a metody
Při určení K-faktoru byl dodržen metodický postup jeho stanovení 

podle metodiky Univerzální rovnice [1]. Důležitým podkladem byla 
databáze speciálních (S) a výběrových (V) půdních sond a výsledků 
jejich analýz pocházející z doby Komplexního průzkumu zemědělských 
půd ČSSR (KPP). Tato databáze obsahuje v současnosti cca 1 500 S-sond 
a cca 5 000 V-sond. Rozdíl mezi S a V sondou je především v množství 
provedených rozborů na odebraných půdních vzorcích. U V-sond byly 
stanoveny pouze chemické analýzy a zrnitost, S-sondy obsahují navíc 
fyzikální rozbory získané z měření neporušených půdních vzorků ode-
braných do Kopeckého válečků. Databáze S-sond je kompletní, půdní 
sondy popisují půdy z celého území republiky a mnohé jsou fyzicky 
dodnes deponovány v budově VÚMOP, v.v.i. v Praze a jsou využívány 
pro popisy degradace zaznamenané na půdách v průběhu cca 40 let. 
Databáze V-sond zatím obsahuje půdní sondy pouze z několika okresů, 
ostatní jsou do databáze postupně doplňovány s cílem převedení veš-
kerých analogických materiálů do digitální (tabulkové) formy. Datová 
báze je spravována v prostředí programu MS Access. 

Pro přesné určení hodnot K-faktoru pomocí základního vztahu dle 
Wischmeiera a Smithe [1] bylo zapotřebí pro každou půdní sondu 
určit hranice kategorií zrnitosti ornice, procento organické hmoty 
v ornici (obsah humusu), třídu struktury ornice a třídu propustnosti 
půdního profilu (viz rovnice). 

kde M  – vliv zrnitosti ornice – součin (% prachu + % práško-
vého písku)×(100 – % jílu)

 a – % organické hmoty (obsah humusu) ornice
 b – třída struktury ornice
 c – třída propustnosti půdního profilu

Vyhodnocení jednotlivých složek rovnice
Zrnitostní složení ornice – M

K vyhodnocení zrnitostního rozboru byl použit procentový obsah 
jílu, prachu a práškového písku. Procentový obsah jílu byl u zrnitost-
ních rozborů prováděných v ČR určován obsahem zrn <0,001 mm. 
V metodice výpočtu K-faktoru je však obsah jílu ohraničen obsahem 
zrn <0,002 mm. Také hranice velikosti zrn prachu a práškového 
písku uvedeného v původní metodice (0,002–0,1 mm) se liší oproti 
mezím českých rozborů (0,001–0,01 mm střední a jemný prach; 
0,01–0,05 mm hrubý prach; 0,05–0,25 mm jemný písek; 0,25–2,0 mm 
střední písek). Proto bylo nutné přistoupit k přesnému určení hra-
nic kategorií zrnitosti. Hranice jednotlivých kategorií byly graficky 
vyhodnoceny pomocí počítačového programu MS EXCEL z vykreslené 
zrnitostní křivky s přesností do 0,5 %.

Procento organické hmoty v ornici (obsah humusu) – a
V původní metodice se parametr „a“ označuje jako procento organic-

ké hmoty. Jeho stanovení se však z hlediska českých norem a norem 
mezinárodních liší. Parametru „a“ nejlépe v našich podmínkách 
odpovídá procentový obsah humusu, který se získá vynásobením 
celkového oxidovatelného uhlíku Cox stanoveného oxidometricky 
hodnotou Welteho přepočtového koeficientu vycházejícího z 58% 
obsahu uhlíku v humusu [3]. Tento údaj je součástí výše uvedené 
databáze a bylo možné jej bez úprav použít.

Třída struktury ornice – b
Stabilní struktura půdy je dnes velkým problémem především 

z důvodu intenzivního zemědělského, a mnohdy nesprávného 
využívání půdy a její narušení přímo souvisí s utužením (kompak-
cí). Ztrátou její kvality dochází ke zvyšování měrné hmotnosti půdy, 
snižování pórovitosti a propustnosti půdního profilu atd. Pro výpočet 
K-faktoru se podle metodiky Univerzální rovnice rozlišují čtyři třídy 
struktury ornice (tab. 1).

V databázi S-sond byly jednotlivé typy půdní struktury zazname-
nány pomocí kódu, resp. slovního označení. Forem půdní struktury 
však v České republice rozlišujeme více než v původní metodice, 
a tak kromě jednoduše zařaditelných typů (shodných s tabulkovým 
označením) bylo nutné zatřídit zbylé pomocí určitých předem defi-
novaných podmínek. Vzhledem k tomu, že agregátovou stabilitu 
zásadně ovlivňují vnitřní faktory jako zrnitost půdy, druh jílových 
minerálů, typ a koncentrace kationtů, koncentrace sesquioxidů, obsah 
uhličitanů atd., bylo u odlišných typů půdní struktury či u půd bez 
znatelné struktury přihlíženo především ke geologickému podloží, 

třída struktury ornice struktura ornice
1 zrnitá

2 drobtovitá

3 hrudkovitá

4 deskovitá, slitá

Tab. 1. Třídy struktury ornice
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půdní druh 
ornice

třída struktury 
ornice poznámka

půdy lehké: 
p/hp

1

půdy středně 
těžké: ph/h

3

1 na lehkých horninách (tab. č. 3)

půdy těžké: 
jh/jv/j

4

Tab. 2. Zatřídění ostatních typů půdní struktury ornice

Tab. 3. Matečné horniny texturně lehké

vyvřelé horniny
žuly (zejména hrubozrnné)

křemité porfyry

ryolity

metamorfika ruly (zejména ortoruly)

sedimenty

písky (terasové, jezerní, mořské, naváté)

pískovce

arkózy

brekcie

slepence

Tab. 4. Třídy infiltrace a propustnosti půd

třída hlavní půdní jednotka bonitační soustavy
1 04, 05, 17, 21, 31, 32, 37, 40, 55

2 13, 16, 18, 22, 27, 30, 34, 38, 41

3 01, 02, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 23, 26, 28, 29, 35, 36, 51, 56

4 03, 06, 11, 19, 24, 25, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 58, 60

5 07, 20, 39, 47, 49, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 75, 77, 78

6 53, 54, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76

resp. charakteru matečného substrátu (tab. 2 a 3) a s ním spojené 
textuře půdy. Půdy lehké (p, hp) byly začleněny do třídy 1, půdy 
střední (ph, h) do třídy 3 – avšak na lehkých substrátech do třídy 1 
a půdy těžké (jh, jv, j) do třídy 4.

Vzhledem k významu této půdní charakteristiky, která zásadním 
způsobem ovlivňuje chování půdy, je na místě uvažovat o metodě 
zpřesňující její určení. Běžně se totiž používá pouze slovního popisu 
vycházejícího z definovaných prostorových tvarů jednotlivých mak-
roagregátů (> 0,25µm), což však neumožňuje popsat stabilitu půdní 
struktury a její změny způsobené rozdílnými půdními a klimatickými 
podmínkami, které mají vliv také na erozi půdy. Na význam půdní 
struktury při erozních procesech poukazují mnozí autoři. Stav půdní 
struktury mimo jiné ovlivňuje hydrofyzikální vlastnosti půdy [4]. Je 
prokázáno, že půdní struktura, hodnocená mírou její stability, resp. 
odolností půdních agregátů vůči rozpadu po jejich vystavení určitému 
stresu [5], má úzký vztah se ztrátou půdy erozí. Eroze je pro většinu 
kultivovaných půd důsledek tvorby krusty na povrchu půdy a snížení 
schopnosti infiltrace srážkové vody [7]. Pro projevy půdní eroze a vznik 
povrchového odtoku je tedy rozhodující stabilita půdních agregátů 
v povrchové vrstvě půdy [10]. V závislosti na míře krustace půdy se 
pak může totožná půda chovat odlišně [11]. Existuje mnoho metod 
stanovení stability půdní struktury [6, 7, 8]. Výhodou metody navržené 
Le Bissonnais [7] je podle [9] vysoká korelace většiny stanovených para-
metrů s parametry popisujícími chování půdy při erozi. Erodovatelnost 
půdy závisí také na počáteční vlhkosti agregátů, která určuje mecha-
nismy jejich rozpadu při dopadu dešťových kapek [12]. Je patrné, že 
směr výzkumu stability půdní struktury a zahrnutí výsledků do odhadu 
erozního ohrožení má v budoucnosti opodstatnění.

Třída propustnosti půdního profilu – c:
Vstup vody do půdy (infiltrace) a pohyb vody v půdě (propustnost) 

závisí na řadě půdních vlastností a charakteristik, které jsou s vodou 
a spolu navzájem v neustálé interakci. Mezi půdní charakteristiky, 
které infiltraci a propustnost vody ovlivňují, patří zejména:
• zrnitostní složení půdního profilu
• výskyt horizontů nebo vrstev v půdním profilu, které mají odlišné 

zrnitostní složení nebo odlišné fyzikální vlastnosti (např. utužené hori-
zonty); v návaznosti na tyto a níže uvedené charakteristiky se v profilu 
mohou vyskytovat vrstvy (horizonty) vodovodné a vodonosné

• strukturní stav profilu
• hloubka půdy (k podložní hornině, k hladině podzemní vody)
• mineralogické složení jílové frakce, ovlivňující objemové změny 

při bobtnání a smršťování a tím tvorbu trhlin
• skeletovitost profilu
• charakter pórů, jejich velikost a rozmístění
• obsah humusu a jeho složení a vlastnosti ovlivňující strukturu 

a další fyzikální charakteristiky půdy
Vzájemné ovlivňování půdy s vodou závisí na podmínkách pohy-

bu vody v půdně-horninovém prostředí a na schopnosti půdy po 
určitou dobu poutat či trvale zadržovat vodu. Tyto vztahy jsou velice 
složité a často ve vzájemném protikladu. Přesný a detailní popis 
těchto závislostí je možný pouze na dobře prozkoumaných územích 
s dostatkem analyzovaných vzorků a v podmínkách menších areálů je 
lze poměrně přesně stanovit. V podmínkách velkých území se musíme 
smířit s dostupnými nebo odvozenými údaji, přičemž řadu ovlivňu-
jících faktorů je možno pouze kvalifikovaně odhadnout. Základním 
problémem je ovšem výrazná prostorová půdní heterogenita i uvnitř 
jedné klasifikační jednotky půd.

Řešení problematiky je možné jen s použitím rozsáhlých datových 
souborů, ve kterých jsou zahrnuty také fyzikální charakteristiky půd. 
Pohyb vody v půdě závisí zásadním způsobem na obsahu vody v ní 
(potenciálu vlhkosti). V prostředí vodou nasyceném je infiltrace do 
půdy a pohyb vody v půdě obvykle mnohem pomalejší než v prostředí 
nenasyceném. Již rychlost vstupu vody do půdy (infiltrace) velmi 
rychle klesá s časem. Zato parametry pohybu vody v nasyceném 
prostředí jsou vcelku dobře stanovitelné. U nenasyceného proudění 
(kterého je většina) je jejich určení problematické. Celý problém 
infiltrace a propustnosti půd může být ještě ve svažitých terénech 
komplikován tím, že se často jedná o kombinaci vertikálního vnitro-
půdního toku s tokem paralelním s povrchem terénu. Pro stanovení 
hodnot infiltrace a propustnosti půd je možno využít údajů a dat celé 
řady autorů, kteří se však od sebe udanými absolutními hodnotami 
někdy dosti podstatně liší. Jako nejvhodnější byly nakonec převzaty 
a upraveny podle údajů z půdní datové báze údaje [13], jež jsou 
téměř totožné s údaji [14]. Rozdělení bylo provedeno do 6 tříd podle 
infiltrace a propustnosti půd.

Pro stanovení infiltrace a propustnosti půd České republiky byly 
použity následující podklady:
• kategorizace hlavních půdních jednotek bonitační soustavy (HPJ) do 

tzv. „hydrologických skupin HPJ“; tato kategorizace byla při řešení 
doplněna o chybějící HPJ, obsahově verifikována a aktualizována

• databáze fyzikálních, chemických a morfologických charakteristik 
a vlastností půd ČR; z ní byly stanoveny hydrolimity pro jednotlivé 
HPJ

• digitalizovaná grafická a numerická databáze bonitovaných půd-
ně-ekologických jednotek (BPEJ); tato databáze vychází z neustále 
aktualizovaných a doplňovaných  map v měřítku 1 : 5 000, které 
pokrývají celé území ČR
Na podkladě těchto datových zdrojů bylo stanoveno šest tříd (tab. 4) 

infiltrace a propustnosti půdního profilu, a to od velmi nízké (třída 6) 
až po velmi vysokou (třída 1) a jednotlivé HPJ byly do nich rozřazeny.

Výsledky a diskuse
Po zpracování výše uvedených podkladů byla vypočtena hodnota 

K-faktoru pro každou půdní sondu obsaženou v datové bázi. Celkem 
se jednalo o cca 5 000 profilů z celého území České republiky. Vypoč-
tené hodnoty K-faktorů z půdních sond byly rozděleny podle HPJ 
(tab. 5). Soubory hodnot pro jednotlivé HPJ byly následně statisticky 
vyhodnoceny. Pokud pro jednotlivé HPJ nebyl soubor hodnot K-faktorů 
dostatečný, nebyl soubor hodnocen.

Po vynásobení K-faktorů součinitelem 1,32 na jednotky SI jsou 
jeho hodnoty pro HPJ bonitační soustavy České republiky následující 
(tab. 6).

Při hodnocení výsledků je nutno si uvědomit, že do výpočtu K-fak-
toru vstupují jednotlivé informace pouze pro svrchní humusový 
A horizont, tj. ve většině případů horizont ornice. Pouze hodnota 
propustnosti popisuje vlastnosti celého půdního profilu. Mnoho HPJ 
se rozlišuje podle znaků, které leží až pod horizontem ornice, nebo 
podle samotného půdotvorného substrátu. Proto mohou mít zdánlivě 
odlišné HPJ či půdy podobné vlastnosti ve svrchním horizontu. Na 
podkladě stanovení jednotlivých hodnot pro HPJ bylo vytvořeno 
6 skupin půd z pohledu náchylnosti půdy k vodní erozi.

Skupina 1 – nenáchylné HPJ k vodní erozi: K-faktor do 0,20 
HPJ: 04, 21, 31, 32, 37

Jedná o půdy zrnitostně lehké, vodopropustné a výsušné. Půdotvor-
ným substrátem jsou převážně písky. Struktura je díky hrubší textuře 
spíše špatně vyvinutá, převažuje zrnitá. Obsah humusu je nízký díky 
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provzdušnění profilu. Z hlediska nejnižších hodnot K – faktoru se zde 
přímo projevil velký pozitivní vliv zrnitostního složení ornice, a tím 
i infiltrace vody do půdy a propustnosti půdního profilu.

Skupina 2 – slabě náchylné HPJ k vodní erozi:  
K-faktor 0,20–0,30  
HPJ: 05, 07, 18, 20, 22, 23, 28, 30, 34, 36, 40, 51, 55

Převažují rozmanité půdy, vyvinuté z různých substrátů s různými 
charakteristikami. Jedná se o půdy s vysokým obsahem humusu a dob-
rým strukturním stavem, nebo půdy propustné a zrnitostně lehké.

Skupina 3 – středně náchylné HPJ k vodní erozi:  
K-faktor 0,30–0,40 
HPJ: 03, 06, 19, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 41, 49, 50, 52, 53, 
54, 59, 60, 61, 62, 63, 64

V této skupině se vyskytují dvě podskupiny. V první z nich jsou 
zastoupeny půdy s dobrým vláhovým režimem a dobrou strukturností 
ornice. Substrátově je skupina pestrá, od spraše přes flyš až po různé 
další horniny. V druhé podskupině jsou zastoupeny půdy převážně 
zamokřené, s vysokým obsahem humusu. 

Skupina 4 – silně náchylné HPJ k vodní erozi:  
K – faktor 0,40–0,50  
HPJ: 01, 02, 08, 12, 17, 25, 26, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 72, 73

V této skupině se již projevuje náchylnost našich nejlepších půd k vod-
ní, ale i větrné erozi. Jsou to zejména černozemě vyvinuté na spraši a další 
půdy se středně těžkými půdotvornými substráty. Pouze díky vysokému 
obsahu humusu, dobré strukturnosti a propustnosti půdního profilu 
nepatří do vyšších skupin. Spadají sem i půdy, kde působí proces illime-
rizace. Dále do této skupiny patří i některé hydromorfní půdy, ale jejich 
skutečná ohroženost vodní erozí je díky vysokému a trvalému stupni 
zamokření nízká. Také se převážně jedná o trvalé travní porosty (TTP).

Skupina 5 – nejnáchylnější HPJ k vodní erozi:  
K-faktor nad 0,50 
HPJ: 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44, 45

Do této skupiny jsou zařazeny nejohroženější HPJ vodní erozí. Jedná 
se většinou o velmi kvalitní půdy (černozemě luvické, hnědozemě 

Tab. 5. Základní statistické parametry pro hodnoty K-faktorů 
jednotlivých HPJ

HPJ K - faktor průměr median prům.
odchylka rozptyl

01 0,31 0,3119 0,2985 0,0340 0,0018
02 0,35 0,3449 0,3426 0,0300 0,0013
03 0,26 0,2628 0,2655 0,0413 0,0025
04 0,12 0,1233 0,1146 0,0526 0,0039
05 0,21 0,2106 0,2148 0,0523 0,0042
06 0,24 0,2394 0,2323 0,0554 0,0044
07 0,19 0,1933 0,1835 0,0461 0,0035
08 0,37 0,3733 0,3733 0,0434 0,0029
09 0,45 0,4534 0,4331 0,0408 0,0021
10 0,40 0,4015 0,3872 0,0479 0,0034
11 0,39 0,3934 0,3766 0,0617 0,0054
12 0,38 0,3753 0,3618 0,0362 0,0020
13 0,41 0,4080 0,3983 0,0439 0,0025
14 0,44 0,4439 0,4575 0,0527 0,0038
15 0,39 0,3891 0,3721 0,0487 0,0030
16 0,38 0,3830 0,3737 0,0412 0,0022
17 0,30 0,3043 0,2881 0,0429 0,0022
18 0,18 0,1816 0,1816 0,0514 0,0026
19 0,25 0,2465 0,2398 0,0449 0,0037
20 0,21 0,2091 0,2074 0,0554 0,0047
21 0,11 0,1142 0,1104 0,0573 0,0044
22 0,18 0,1802 0,1657 0,0598 0,0047
23 0,19 0,1907 0,1665 0,0597 0,0053
24 0,29 0,2889 0,2889 0,0519 0,0045
25 0,34 0,3438 0,3568 0,0467 0,0034
26 0,31 0,3087 0,3110 0,0462 0,0031
27 0,25 0,2548 0,2511 0,0571 0,0047
28 0,22 0,2164 0,2068 0,0577 0,0047
29 0,24 0,2410 0,2302 0,0567 0,0049
30 0,17 0,1745 0,1831 0,0420 0,0028
31 0,12 0,1249 0,1234 0,0593 0,0053
32 0,14 0,1424 0,1350 0,0498 0,0039
33 0,23 0,2313 0,2211 0,0412 0,0032
34 0,20 0,1988 0,2029 0,0459 0,0031
35 0,28 0,2761 0,2861 0,0687 0,0060
36 0,20 0,1987 0,2033 0,0616 0,0065
37 0,12 0,1189 0,1250 0,0380 0,0024
38 0,23 0,2350 0,2183 0,0338 0,0015
39 nedostatek dat
40 0,18 0,1796 0,1787 0,0442 0,0026
41 0,25 0,2529 0,2530 0,0578 0,0053
42 0,42 0,4209 0,4273 0,0675 0,0059
43 0,44 0,4390 0,4391 0,0345 0,0019
44 0,42 0,4218 0,4312 0,0537 0,0055
45 0,41 0,4119 0,4170 0,0377 0,0025
46 0,36 0,3590 0,3497 0,0457 0,0031
47 0,32 0,3222 0,3481 0,0581 0,0055
48 0,31 0,3136 0,3037 0,0391 0,0025
49 0,26 0,2649 0,2634 0,0577 0,0050
50 0,25 0,2533 0,2537 0,0584 0,0051
51 0,20 0,1965 0,1904 0,0344 0,0019
52 0,28 0,2782 0,2599 0,0251 0,0007
53 0,29 0,2863 0,2967 0,0423 0,0027
54 0,30 0,3000 0,2875 0,5666 0,0047
55 0,19 0,1907 0,1902 0,0180 0,0005
56 0,31 0,3058 0,3145 0,0649 0,0056
57 0,34 0,3371 0,3418 0,0420 0,0026
58 0,32 0,3218 0,3207 0,0541 0,0046
59 0,27 0,2660 0,2565 0,0430 0,0032
60 0,23 0,2340 0,2527 0,0566 0,0045
61 0,25 0,2460 0,2499 0,0490 0,0034
62 0,26 0,2633 0,2747 0,0439 0,0028
63 0,24 0,2375 0,2411 0,0625 0,0059
64 0,30 0,3019 0,3187 0,0565 0,0055
65 nedostatek dat
66 nedostatek dat
67 0,33 0,3340 0,3350 0,0652 0,0062
68 0,37 0,3692 0,3652 0,0553 0,0053
69 nedostatek dat
70 0,31 0,3129 0,2779 0,0645 0,0057
71 0,36 0,3571 0,3476 0,0481 0,0033
72 0,36 0,3640 0,3797 0,0536 0,0047
73 0,36 0,3627 0,3514 0,0535 0,0041
74 nedostatek dat
75 nedostatek dat
76 nedostatek dat
77 nedostatek dat
78 nedostatek dat

Tab. 6. Vypočtené hodnoty K-faktorů pro jednotlivé HPJ

HPJ K - faktor HPJ K - faktor
01 0,41 40 0,24
02 0,46 41 0,33
03 0,35 42 0,56
04 0,16 43 0,58
05 0,28 44 0,56
06 0,32 45 0,54
07 0,26 46 0,47
08 0,49 47 0,43
09 0,60 48 0,41
10 0,53 49 0,35
11 0,52 50 0,33
12 0,50 51 0,26
13 0,54 52 0,37
14 0,59 53 0,38
15 0,51 54 0,40
16 0,51 55 0,25
17 0,40 56 0,40
18 0,24 57 0,45
19 0,33 58 0,42
20 0,28 59 0,35
21 0,15 60 0,31
22 0,24 61 0,32
23 0,25 62 0,35
24 0,38 63 0,31
25 0,45 64 0,40
26 0,41 65 nedostatek dat
27 0,34 66 nedostatek dat
28 0,29 67 0,44
29 0,32 68 0,49
30 0,23 69 nedostatek dat
31 0,16 70 0,41
32 0,19 71 0,47
33 0,31 72 0,48
34 0,26 73 0,48
35 0,36 74 nedostatek dat
36 0,26 75 nedostatek dat
37 0,16 76 nedostatek dat
38 0,31 77 nedostatek dat
39 nedostatek dat 78 nedostatek dat
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atd.). Hlavním důvodem je zrnitostní složení ornice a snižující se 
obsah humusu, ostatní vstupní charakteristiky jsou převážně příznivé. 
Nepříznivě se zde projevuje proces illimerizace, kdy dochází k posunu 
jílu (vznik eluviálního horizontu) dolů profilem (vznik iluviálního 
horizontu). Ochuzený (eluviální) horizont je pak ve většině přípa-
dů přiorán a promíchán s ornicí, a tím je následně díky nepříznivé 
zrnitosti (velký obsah prachovitých částic), nižšímu obsahu humusu 
a horší struktuře snadno erodován. To souvisí i s následným oboha-
ceným (iluviálním) horizontem, který je zrnitostně značně těžší a tím 
i méně propustný pro vodu.

Skupina 6 – nehodnocené HPJ – nedostatek dat  
HPJ: 39, 65, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78

Zde jsou uvedeny HPJ, které mají z hlediska celkového plošného 
zastoupení u zemědělských půd minimální význam, a není k nim 
dostatečný počet dat. Některé uvedené HPJ přitom mohly za urči-
tých podmínek vzniknout právě v důsledku eroze, především HPJ 39 
(obnažení skeletu) či HPJ 77, 78 (strže).

Závěr
Hlavním výsledkem je nové stanovení a upřesnění hodnot K-faktorů 

pro jednotlivé HPJ (viz tab. 5 a 6). Na podkladě stanovení jednotlivých 
hodnot pro HPJ došlo k vytvoření 6 skupin půd z hlediska náchylnosti 
půdy k vodní erozi.

Práce a výsledky z ní vyplývající bylo možné dosáhnout pouze díky 
vyhodnocení obrovského množství dat o půdách České republiky. 
Na základě jejich analýzy byly navrženy nové postupy stanovení 
K-faktorů pro půdy České republiky zahrnující vyhodnocení jednot-
livých členů originální rovnice na podkladě výsledků aktuálních 
výzkumných prací. Shromážděna a vyhodnocena byla jedinečná 
a detailní data, která nemají nejen v rámci ČR obdoby. Vypočtené hod-
noty K-faktorů pro HPJ budou použity pro regionalizaci náchylnosti 
půdy k erozi, protože každá konkrétní půdní sonda má určenu BPEJ, 
lokalitu a hodnotu K-faktoru. Velké uplatnění výsledků může být při 
tvorbě digitálních map v prostředí GIS, kdy se mohou vytvářet mapy 
potenciální ohroženosti půd ČR vodní erozí apod. 

Do budoucnosti by bylo vhodné konkretizovat a zpřesnit postupy 
stanovení jednotlivých členů zahrnutých do výpočtu K-faktoru tak, 
aby bylo lépe popsáno chování půdy při určitém stavu půdy (vlh-
kostním, podle míry degradace – dehumifikace, utužení, acidifikace 
atd.) tak, jak bylo nastíněno v předešlém textu. Cílenou změnou hos-
podaření a péčí o půdu, jejíž popis se v Univerzální rovnici omezuje 
pouze na hodnotu K-faktoru, by pak mohl vést ke zvýšení stability 
půdy a v důsledku ke snížení ztráty půdy erozí. 

Poděkování: Tento příspěvek vzniknul za podpory výzkumných 
projektů NAZV QH 92030 (30 %), QH92023 (30 %) a výzkumného 
záměru MZE0002704902 (40 %).
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On the territory of the Czech Republic there are more than 50% 
of agricultural soils exposed to water erosion; it is a very urgent 
problem both at present and for the future. It must be solved now 
when there is still something to be protected. It is rather complicated 
to describe soil properties in terms of soil susceptibility to water 
erosion, because it is a complex relation in which many factors par-
ticipate. For the complex evaluation of all main factors participating 
in erosion origination it is possible to apply the Universal Soil Loss 
Equation (USLE). It consists of six factors interacting with each other 
and participating in the origination of soil erosion. One of these fac-
tors is the soil erodibility factor (K-factor), the revision of K-factor 
for soil conditions of the CR is the topic of this study. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

V
Ý

S
LE

D
K

Y
 V

Ý
Z

K
U

M
U

 V
Ú

M
O

P, V
.V

.I.

5. – 7. 10. Říční krajina. Olomouc.  
Info: david.pithart@daphne.cz  

nebo www.koaliceproreky.cz

252



vh 6/2011

Nově zprovozněná ochrana Křešic  
je součástí protipovodňových opatření 
na Labi 

V Křešicích na Litoměřicku ministr zemědělství Ivan Fuksa a generál-
ní ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk slavnostně otevřeli protipovodňová 
opatření, která jsou součástí celkové ochrany dolního Labe v Ústeckém 
kraji. Jedná se o oblast, kterou považuje MZe i Povodí Labe za prioritní 
a strategickou. Ochrana Křešic spočívá především ve vybudování 
ochranných hrází. Celkové náklady na protipovodňová opatření jsou 
takřka 195 milionů korun. Do ochrany celého dolního toku Labe se pak 
v průběhu let 2006–2013 investuje cca 2,27 miliardy korun.

vážné části obce v důsledku navýšení hladiny místy až o 5 m. Další 
významná povodeň zasáhla Křešice v dubnu 2006, kdy průtok v Labi 
dosáhl hodnoty cca Q20. Opět došlo k zatopení významných částí obce 
a bylo nutné evakuovat obyvatelstvo.

V roce 2006 byl Ministerstvem zemědělství zahájen dotační program 
129 120 „Podpora prevence před povodněmi II. na období 2007–2012“. 
Finanční prostředky Ministerstva zemědělství, které jsou v rámci uve-
deného dotačního programu investovány státním podnikem Povodí 
Labe, umožnily přípravu a realizaci staveb sloužících protipovodňové 
ochraně i v regionu dolního Labe. Jedním z projektů je právě dokon-
čená stavba „Labe, Křešice – zvýšení ochrany obce hrázemi“.

Vzhledem k charakteru dotčené lokality a prostorovým podmínkám 
byla ochrana obcí Křešice a Nučnice navržena pomocí trvalých beto-
nových zdí a zídek v kombinaci s mobilními prvky. Optimální umístě-
ní jednotlivých protipovodňových opatření bylo řešeno s ohledem na 
úroveň návrhové povodňové hladiny při Q20 bez převýšení. Ochrana 
na vyšší průtok by byla obtížně technicky řešitelná a prakticky by 
oddělila obec od řeky Labe.

Protipovodňová opatření se skládají ze spodní stavby, nadzemní 
části a mobilního hrazení. V místech střetů s inženýrskými sítěmi 
je součástí stavby řešení přeložek inženýrských sítí, prostupy sítí 
podzemní částí, opatření na kanalizační síti a řešení objektů. V rámci 
projektové přípravy výstavby byl proveden podrobný hydrogeologický 
a inženýrsko-geologický průzkum lokality, lokalizace zakrytého Bla-
tenského potoka pomocí geofyzikálních měření a dále byla zpracována 
analýza průsakových a stabilitních poměrů.

Obec Křešice tvoří pět částí. Centrální jsou Křešice, na které jižně 
navazují Nučnice, severně Zahořany, západně Třeboutice a nejvzdá-
lenější částí je směrem na severovýchod Sedlec. Dnes mají Křešice 
1 415 obyvatel. Rozloha včetně všech částí obce činí 1 108 ha kata-
strální plochy. 

Křešice byly vždy spojovány s řekou Labe, na jejímž pravém břehu 
se nacházejí v ř. km 797,50–800,00. Vzhledem k rovinatému terénu 
se v těchto místech řeka Labe při povodni rozlévá do širokého okolí 
na obou březích včetně zástavby obce. 

K zaplavení obce dochá-
zelo velmi často. V rámci 
výstavby vodní cesty na 
Vltavě a Labi na začátku 20. 
století došlo k vybudování 
plavebního stupně v Českých 
Kopistech v ř. km 795,67, 
čímž byla částečně ovlivněna 
i obec Křešice. Došlo k navý-
šení hladiny Labe a bylo nut-
né zajistit odtok Blatenského 
potoka do Labe, aniž by došlo 
k zatápění návsi obce. 

Podnětem k  řešení pro-
tipovodňových opatření 
v dotčeném úseku toku byla především povodeň ze srpna roku 2002, 
kdy byl výrazně překročen 100letý průtok a došlo k zaplavení pře-

Technické řešení protipovodňové ochrany v Křešicích 
Primární účel objektu je ochrana obcí Křešice a Nučnice před ško-

dami způsobených povodněmi. Zaplavení obce je bráněno pomocí 
zdí, které jsou tvořeny podzemní a nadzemní částí. 

Spodní stavba je navržena jako trvalá konstrukce s těsnící a static-
kou funkcí. Podzemní část je navržená dle jednotlivých úseků ve třech 
variantách:
− štětovnicové stěny,
− sloupy tryskové injektáže dopl-

něné o kotevní mikropiloty,
− podzemní betonové stěny 

a pasy.
Štětovnicové stěny jsou použi-

ty při hloubkách spodní stavby 
minimálně 2 m. Sloupy tryskové 
injektáže jsou použity v mís-
tě prostupů inženýrských sítí 
spodní stavbou a dále v úseku 
cca 255 m podél zatrubnění Bla-
tenského potoka. Dále slouží 
k dotěsnění paty spodní stavby 
v místě uzávěru Blatenského 
potoka. Podzemní betonové stěny 
– pasy jsou betonové konstrukce 
hloubky cca 1 m.

Nadzemní část PPO je řešena jako trvalá betonová stěna. Navržená 
výška stěny nad terén je různá dle úseku od 0,10 m do 2,95 m. 
V místech přechodů komunikací, vjezdů a přístupů na pozemek 
jsou navrženy mobilní protipovodňové zábrany. V dalším úseku jsou 
navrženy kombinace betonové stěny a mobilního hrazení. V závěreč-
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ném úseku  délky 35 m je s ohledem na nízkou hrazenou výšku (do 
0,4 m) navrženo hrazení pomocí pytlů s pískem. 

Součástí systému PPO jsou mobilní protipovodňové bariéry, které 
navazují na železobetonové stěny trvalé konstrukce PPO. Mobilní prv-
ky byly navrženy na hrazenou výšku v rozpětí 0,20 m – 2,80 m, resp. 
4,20 v místě uzavírky mobilního hrazení. Mobilní bariéry se skládají 
z hliníkových hradítek různé tloušťky, výšky a délky dle hrazené délky 
a výšky a dále ze slupic, které jsou nevzpírané. 

Řešení PPO zohledňuje problematiku vnitřních vod. Při normální 
hladině vody v Labi nesmí dojít k hromadění povrchových vod na 
chráněné straně za linií PPO.

Odvedení vnitřních vod v případě povodňové situace bude probíhat 
pomocí čerpadel osazených na čerpacích stanovištích a přečerpává-
ním přes linii PPO. 

Provozovatelem čerpadel stejně jako v případě mobilního hrazení 
je obec Křešice.

Parametry stavby :
−	 celková délka linie PPO ............................................2 328,72 m
−	 délka pevných zdí ......................................................1778,71 m
−	 délka kombinace pevných zdí a mob. hrazení ......... 183,00 m
−	 délka mobilních hrazení ............................................. 255,00 m
−	 délka pytlů s pískem ...................................................... 34,95 m
−	 délka terénních úprav (zemní hrázka) ......................... 77,06 m
−	 plocha chráněného území ...............................................145 ha
−	 návrhový průtok na Labi ..................................Q20 = 3035 m3/s
−	 hladina návrhové velké vody Q20  

(bez navýšení) .......................................150,24–150,61 m n. m.

Průběh výstavby a financování 
Celkové náklady dosáhly 193,7 mil. Kč. Podpora z dotačního progra-

mu 129 120 činila 183,7 mil. Kč a rozdíl 10 mil. byl hrazen z vlastních 
zdrojů Povodí Labe, státní podnik.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu roku 2009. Stavba probíhala 
souběžně na jednotlivých stavebních objektech s tím, že objekty, které 
se nacházejí podél komunikace, bylo nutné rozdělit na úseky, aby byla 
minimalizována nutná dopravní omezení během samotné výstavby. 

Nejprve došlo k výstavbě podzemní části konstrukce, která spočíva-
la převážně ve vybudování podzemní stěny ze štětovnic. Během této 
části výstavby byly zabezpečeny všechny inženýrské sítě proti jejich 
poškození, případně provedeny přeložky těchto sítí. 

Po vybudování podzemní části včetně základového trámce se při-
stoupilo k výstavbě nadzemní části zdi. Postupně byly betonovány 
jednotlivé dilatační úseky v délce do 10 m. Z estetického důvodu 
byla navržena povrchová úprava betonových ploch pomocí polyu-
retanových matric. 

Část PPO je navržena jako mobilní zábrany z hliníkových profilů. 
V centrální části obce s ohledem na vzhled území bylo rozhodnuto 
provést ochranný prvek formou trvalé betonové zídky vysoké 1,0 m 
nastavené na potřebnou výšku mobilním hrazením. 

Zajímavým detailem stavby je kromě již zmíněného vypořádání 
se s blízkostí zatrubněné části Blatenského potoka i samotné křížení 
linie PPO s korytem tohoto toku v blízkosti silničního mostu, kde 
v lednu 2011 došlo vlivem loňských vydatných dešťů a zvýšených 
průtoků v Labi ke ztížení stavebních podmínek a bylo nutné ope-
rativně upravit návrh postupu výstavby a založení spodní stavby 
tohoto objektu. 

Stav protipovodňové ochrany na dolním Labi
Po povodni 2002 se na Labi realizuje komplex protipovodňových 

opatření (PPO), a to prostřednictvím programů prevence před povod-
němi. Na jejich financování byly uvolněny dotační prostředky z úvěru 
poskytnutého České republice Evropskou investiční bankou, rovněž 
finančními prostředky z výnosů privatizací a ze státního rozpočtu. 
Tyto prostředky se doplňují vlastními zdroji příjemců dotace, zejména 
státních podniků Povodí.

Protipovodňové opatření v Křešicích je součástí komplexu protipo-
vodňových opatření v území dolního Labe v úseku Mělník – Křešice 
– Hřensko. Popisovaná stavba je začleněna do souboru ostatních ochran-
ných protipovodňových prvků v rámci Litoměřického regionu.

V Děčíně je navrženo zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi. 
S jejím zahájením se počítá koncem letošního roku, ukončena by měla 
být do poloviny roku 2013, předpokládané celkové náklady se pohy-
bují ve výši cca 303 mil. Kč. Komplex protipovodňových zdí a hrázek 
mobilního hrazení představuje ochranu 6 lokalit (3 na levém břehu 
a 3 na pravém břehu Labe). 

Na úseku dolního Labe byla již dokončena v roce 2008 ochrana 
Ústí nad Labem – Střekov. PPO Střekov zahrnuje ochranné hráze 
v kombinaci s mobilní stěnou na pravém břehu Labe nad železničním 
mostem v Ústí nad Labem a zajistí ochranu pro průtok Q20. Stavba 
byla realizována s celkovým nákladem 96,1 mil. Kč.

Další PPO v Ústí nad Labem je připravovaná ochrana levého břehu 
Labe s dokončením v roce 2013 a celkovými náklady 366 mil. Kč.

Rozestavěna je protipovodňová ochrana na Q100 Lovosicka (Píšťany, 
Lovosice) na obou březích Labe. Na levém břehu linie zemních hrází 
a pevných a mobilních stěn chrání prostor mezi průmyslovou zónou 
Prosmyky II, korytem Modly a splavněným korytem Labe, celková 
délka je 5,3 km. Na pravém břehu PPO chrání intravilán obce Píšťany, 
délka ochranných prvků v této lokalitě je 1,1 km. Celkové náklady 
712 mil. Kč. Stavba byla zahájena v dubnu 2010, její dokončení je 
plánováno na počátek roku 2013.

Protipovodňová ochrana Roudnice nad Labem je na levém břehu 
řešena pomocí mobilních protipovodňových bariér zajišťujících 
ochranu na Q50 a Q100. Na pravém břehu již byla některá opatření 
realizována, v rámci této stavby bude provedena pouze stabilizace 
návodního svahu severního předmostí. Náklady na realizaci opatření 
jsou odhadovány na 47 mil. Kč, se zahájením se počítá koncem letoš-
ního roku, doba realizace bude cca 1 rok.

Protipovodňová ochrana Štětí s náklady cca 7 mil. Kč předpokládá 
vybudování 5 čerpacích jímek a zpevněných ploch pro mobilní čer-
pací zařízení pro čerpání vnitřních vod na obou náměstích a jejich 
okolí, a dále zajištění zpětného zaplavování intravilánu kanalizační-
mi stokami. Se zahájením stavby se počítá koncem letošního roku, 
dokončení se předpokládá na jaře roku 2013. 

Protipovodňové opatření v Mělníce ve třech lokalitách (Mlazice 
a Rybáře, Přístav a Vinařství) zajistí ochranu města na Q100. Zahájení 
stavby se předpokládá v první polovině roku 2012, stavba by měla 
být dokončena do června 2013, předpokládané celkové náklady činí 
546 mil. Kč.

-red-
Foto Povodí Labe, s.p. 
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Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů 
Část III. – Ochrana recipientů 
z imisního hlediska: Hydraulické 
narušení
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora
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Souhrn
Tento příspěvek je třetím ze seriálu článků představujících Meto-

dickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stoko-
vých systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí posu-
zování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Tato část 
seznamuje s imisními kritérii hydraulického narušení vodních toků 
přepady z dešťových oddělovačů a se způsobem jejich výpočtu.

u

Úvod
Při posuzování dešťových oddělovačů se v naší vodohospodářské 

praxi zpravidla používají pouze jednoduchá emisní kritéria ve formě 
doporučení pro jednotlivé objekty o poměru ředění nebo intenzitě 
mezního deště [2]. Působení přepadů ve vodním toku (imise) nebývá 
zohledňováno. Třetí část seriálu příspěvků seznamujících s meto-
dickou příručkou „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO) [3] předsta-
vuje imisní kritéria hydraulického narušení vodních toků přepady 
z dešťových oddělovačů. Pro větší názornost uvádí i případovou studii 
posouzení splnění těchto kritérií. 

Imisní kritéria hydraulického narušení
Přepady z OK nesmí mít významné negativní hydraulické účinky na 

biocenózu vodního toku. Jejich působení závisí na morfologii vodního 
toku, především na množství ochranných prostor a na stabilitě dna. 
Negativní ekologické důsledky lze očekávat, když se počet událostí 
eroze dna v důsledku zvýšených přítoků dešťových vod více než 
zdvojnásobí oproti přirozenému stavu; u toků s narušenou morfologií 
(málo ochranných prostor a omezené znovuosídlení) může narušení 
působit i menší počet událostí.

Maximální srážkový odtok z výustí oddělovacích komor a dešťové 
kanalizace s dobou opakování 1 rok (n = 1) by neměl překročit 10 
až 50 % přirozeného neovlivněného jednoletého průtoku v toku 
nad zaústěním: 

Qpřep,1 ≤ x Q1 R. 1

Qpřep,1 jednoletý průtok z výustí oddělovacích komor a dešťové kana-
lizace (m3/s)

x 0,1 až 0,5 nebo maximálně (Q2/Q1 – 1)
Q1 jednoletý průtok ve vodním toku (m3/s)
Q2 dvouletý průtok ve vodním toku (m3/s)

Z důvodu vyšší bezpečnosti posouzení se uvažuje zaústění přepa-
dů do Q1 v toku neboli současnost jednoleté povodně v přirozeném 
i urbanizovaném povodí. Maximální přípustný průtok v toku pod 
výustí jedné či více OK nebo dešťové kanalizace tedy je:

Qtok ≤ (1,1 až 1,5) Q1 nebo Qtok ≤ (1,1 Q1 až Q2) R. 2

Qtok průtok ve vodním toku pod výustí; Qtok = Qpřep,1 + Q1 (m
3/s)

Přípustný násobek překročení jednoletého průtoku Q1 v toku se 
orientuje zhruba na dvouletou povodeň Q2, která je považována za 
korytotvornou. Podhorské toky se štěrkovým dnem mají poměr Q2/Q1 
zpravidla vyšší než toky nížinné s jemnozrnným sedimentem. Záro-
veň je však nutno přihlížet k případné úpravě vodního toku, a tím 

ke snížení potenciálu znovuosídlení úseků narušených srážkovým 
odtokem z urbanizovaného území. Nižší hodnota přípustného násob-
ku jednoletého průtoku (1,1Q1) platí pro toky s písčito-jílovým dnem, 
malou variabilitou šířky koryta a nízkým potenciálem znovuosídlení 
narušených úseků vodními organismy z výše ležících úseků toku či 
jeho přítoků, vyšší hodnota (1,5Q1 nebo maximálně Q2) pro toky se 
štěrkovým dnem, velkou variabilitou koryta a velkým potenciálem 
znovuosídlení. Mezilehlé hodnoty se stanoví na základě morfologic-
kého stavu toku a potenciálu znovuosídlení. 

Vzhledem k tomu, že zvýšené hydraulické narušení toku mohou 
působit nejen přepady z oddělovacích komor, ale i výtoky z oddílné 
dešťové kanalizace či dešťových nádrží, je nutno zahrnout do posou-
zení v konkrétní lokalitě celý systém městského odvodnění.

Pokud dojde k překročení imisního kritéria, je nutné detailnější 
posouzení (u stávajících zaústění nejlépe biologickým průzkumem) 
a zvážení případných opatření.

Výpočet hydraulického narušení
Odtékající množství srážkových vod z dešťových oddělovačů 

a dešťových výustí oddílné kanalizace se zjistí dlouhodobou simulací 
srážko-odtokového procesu z urbanizovaného povodí hydrologic-
kým nebo hydraulickým modelem pro historickou řadu dešťů (min. 
10letou) (podrobněji o modelech viz příručka [1]). Vyhodnocení 
hydraulického narušení závisí na komplexnosti stokové sítě (počtu 
výustí dešťových oddělovačů či dešťové kanalizace).

Pro jeden oddělovač:
Pro jeden oddělovač je možno provést přímé vyhodnocení Qpřep,1.
Pro více oddělovačů:
V případě stokové sítě s více výustmi se vlivy jednotlivých výustí 

v recipientu mohou překrývat. Toto spolupůsobení závisí na době 
dotoku stokovou sítí mezi jednotlivými objekty a na době dotoku mezi 
jejich výustmi v recipientu. Pro zjištění maximálního srážkového odto-
ku se proto při více výustech doporučuje postupovat v následujících 
úrovních se zvyšující se podrobností posouzení: 
1. Posuzuje se součet všech Qpřep,1 z výustí, jejichž odtoky mohou ve 

vodním toku spolupůsobit. Před vlastním posouzením je proto 
nutno ohraničit oblast nebo oblasti možného spolupůsobení. 
V nejjednodušším případě je možno uvažovat současné působení 
všech přepadů ve vodním toku v profilu pod celým urbanizovaným 
povodím nebo z praktických důvodů stejné vzdálenosti působení 
přepadů jako při posuzování toxicity amoniaku (část IV.). Pokud se 
na vodním toku vyskytuje nádrž s delší dobou zdržení vody, začíná 
pod nádrží další posuzovaná oblast. Při soutoku s dalším tokem 
v dosahu působení se posuzuje i místo před soutokem. 

2. Při posouzení se zohledňuje translační pohyb vody v korytě mezi 
jednotlivými výustmi při průtoku Q1 v toku. Simulované řady 
přepadů z jednotlivých OK se posunou o příslušné doby dotoku 
ve vodním toku a sečtou se. Pak se teprve vyhodnocuje Qpřep,1. 

3. Detailnější zohlednění translačního pohybu vody a retence ve 
vodním toku je možno provést simulací odtoku v urbanizovaném 
povodí včetně vodního toku. Vyhodnocuje se průtok v toku pod 
výustmi Qtok.
Posouzení na úrovni podrobnosti 1 je nejjednodušší a obsahuje 

nejvyšší bezpečnost, a proto je-li splněno imisní kritérium, není třeba 
přistupovat k dalším krokům. Použití podrobnosti 2 či 3 do značné 
míry závisí na tom, zda je možno do modelu urbanizovaného povodí 
zahrnout kromě stokové sítě i vodní tok či nikoliv. Přímé modelování 
odtoku ve vodním toku může být snazší než dopočet dob dotoku. 

Vyhodnocení splnění či překročení imisního kritéria
Pro vyhodnocení maximálního odtoku s dobou opakování 1 rok 

jsou nutné následující kroky:
1. Seřazení hodnot kulminačních přepadových průtoků každé dešťové 

události nebo průtoků ve vodním toku sestupně podle velikosti.
2. Vytvoření výběru prvků pro vyhodnocení. Počet prvků výběru L 

má být roven 2 až 3násobku počtu let M, pro něž byla prováděna 
simulace (bez případných mezer).

3. Přiřazení pořadí k jednotlivým prvkům výběru (1 až L).
4. Výpočet doby opakování T pro jednotlivé prvky podle R. 3.
5. Stanovení Qpřep,1 odečtením pro T = 1 rok nebo interpolací z přileh-

lých dob opakování. 

 R. 3

T doba opakování (roky) 
M délka simulace (počet let)
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L  počet prvků výběru (počet)
k  pořadí prvku výběru (počet)

Příklad posouzení splnění imisních kritérií 
hydraulického narušení vodního toku

Studované povodí
Město A je odvodňováno jednotnou kanalizační soustavou, na 

kterou je v současnosti napojeno 14 315 obyvatel. Dešťové vody jsou 
oddělovány 7 dešťovými oddělovači (OK) do potoka X. OK2 a OK6 
mají společnou výust s odtokem z ČOV (V2), takže do potoka X je 
zavedeno celkem 6 výustí (obr. 1). Vzdálenost první a poslední výusti 
dešťových oddělovačů do potoka je 1,75 km. Průtokové charakteristiky 
potoka X jsou uvedeny v tab. 1. 

Potok X lze rozdělit na 3 části s přibližně stejným ekomorfologic-
kým charakterem. Nad V5 až po V3 je tok poměrně přirozený, místy 
s parkovou úpravou okolí toku, dno je zpočátku spíše bahnité, pak 
převažuje písek a středně velké kameny. Mezi výustmi V3 a V2 je 
koryto napřímené se dnem zpevněným betonovými polopropustnými 
tvárnicemi a nánosy písku a řasami, bez břehového porostu a zastíně-
ní. Pod V2 má koryto přírodní vzhled a meandruje, na dně převažuje 
písek, místy jsou jemné kameny a bahno, které může pocházet z výustí 
dešťových oddělovačů. V korytě se vyskytují dva vyšší stupně ve dně: 
50 cm vysoký stupeň mezi V5 a V4 a 2 m vysoký stupeň pod V1. Pod 
výustmi V5 a V4 je patrná eroze břehů.

Hydraulické zatížení – současný stav
Imisní kritéria hydraulického narušení byla 

stanovena na základě charakteru toku pod 
jednotlivými výustmi OK (tab. 2). 

Pro dlouhodobou simulaci srážkoodtoko-
vých procesů ve městě A byl použit program 
EPA SWMM, který umožňuje zadat otevřené 
i uzavřené příčné profily (tedy i úseky vod-
ního toku). Vzhledem k hrubé schematizaci 
systému byla použita kinematická vlna.

Zjištěné kulminační přepadající průtoky 
z jednotlivých OK byly statisticky zpraco-
vány a pro každou OK byl pomocí rovnice 
R. 3 vyhodnocen průtok Qpřep,1 (tab. 3). Délka 
použité dešťové řady byla 10 let, takže M = 
10 a počet prvků ve výběru L = 2*M = 20.

Vzhledem k tomu, že všechny dešťové oddělovače jsou do vodního 
toku X zaústěny v úseku dlouhém 1,75 km, vlivy všech přepadů se 
mohou překrývat. Průtoky Qpřep,1 byly tedy sčítány postupně od shora 
a spolu s Q1 v recipientu k jednotlivým profilům výustí a s hodnotami 
maximálních přípustných průtoků v toku max Qtok odvozenými z tab. 2 
zpracovány do tab. 4, kde je uveden také součet Qpřep,1 s Q1 (Qtok) a v dal-
ším řádku tabulky pak vypočten skutečný násobek překročení Q1.

Po zaústění součtu všech přepadů Qpřep,1 = 10,375 m3/s do vodního 
toku by byl při Q1 pod městem A (V1) průtok Qtok = 16,088 m3/s, který 
2,8krát překračuje Q1 (a tudíž 2,1krát maximální přípustnou hodnotu 
hydraulického zatížení max Qtok = 7,998 m3/s). K překročení přípustné 
hodnoty dochází již pod V5. 

Imisní kritéria hydraulického narušení nebyla splněna, proto 
bylo provedeno i detailnější posouzení se zahrnutím vodního toku 
do simulačního modelu a zohledněním translace ve vodním toku. 
Vyhodnocen byl přímo Qtok pod jednotlivými výustmi z OK (tab. 5). 
I s uvažováním translace vln způsobených přepady ve vodním toku 
nejsou imisní kritéria splněna pod žádnou výustí OK.

Návrh opatření
Návrh by se prováděl až po posouzení spl-

nění všech emisních kritérií a imisních krité-
rií, aby opatření byla koordinována. V tomto 
případě byla jako základní opatření navržena 
na výusti z  OK7 průtočná nádrž o objemu 
1 800 m3, z níž by po skončení deště vody 
měly být přečerpávány zpět na ČOV. Na ostat-
ních oddělovacích komorách byly upraveny 
škrticí trati (a event. následující úseky).

Opětovným posouzením je nutno ověřit 
splnění imisních kritérií hydraulického 
zatížení toku (i všech ostatních emisních 
a imisních kritérií).

Hydraulické zatížení – výhled
Hydraulické zatížení vodního toku X po 

přijetí opatření uvádí tab. 6.

Obr. 1. Schéma systému v simulačním modelu

N (rok) 1 2 5 10 20 50 100

QN (m3 s-1) 5,9 8,3 12,0 15,0 18,2 22,8 26,5

Tab. 1. N-leté průtoky v toku X k profilu města A (plocha povodí 
22,07 km2)

Tab. 2. Imisní kritéria hydraulického narušení v jednotlivých úsecích toku X

V5 V4 V3 V7 V2 V1

Charakter dna 
pod výustí

přirozené, 
bahnité

přirozené, 
písek, štěrk

zpevněné, 
písek

zpevněné, 
písek

přirozené, 
písek, štěrk, 

bahno

přirozené, 
písek, štěrk, 

bahno

Variabilita šířky 
vodní hladiny

žádná velká žádná žádná omezená velká

Potenciál  
znovuosídlení

nízký střední nízký nízký střední vysoký

Přípustný faktor 
zvýšení Q1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3

1,4
Q2/Q1 = 

8,3/5,9 = 1,4

Tab. 3. Ukázka statistického vyhodnocení simulovaných kulmi-
načních průtoků a stanovení Qpřep,1 pro OK5

Pořadí 
prvku

Datum 
události

Délka 
události

Max, 
průtok T Qpřep,1

k [hod] [m3/s] [roky] [m3/s]

1 26. 6. 1997 1 4,974 10,333  

2 2. 6. 2004 1,3 4,447 5,167  

3 20. 3. 2002 0,8 3,349 3,444  

4 3. 7. 2002 1,1 3,329 2,583  

5 23. 6. 2001 0,8 3,325 2,067  

6 8. 4. 2001 0,8 3,017 1,722  

7 16. 10. 2004 0,7 2,786 1,476  

8 17. 8. 1997 1,6 2,62 1,292  

9 27. 5. 2002 1,2 2,394 1,148  

10 31. 8. 2001 1,2 2,374 1,033
2,367

11 11. 6. 1996 1,2 2,354 0,939

Jednotky
OK5
(V5)

OK4
(V4)

OK3
(V3)

OK7
(V7)

OK6
(V2)

OK2 
(V2)

OK1
(V1)

Přípustné 
zatížení

Apřir km2 19,76 20,96 22,38 22,98 — 23,16 24,84

Q1 m3/s 4,742 5,030 5,259 5,400 — 5,443 5,713

max suma Qpřep,1 m3/s 0,474 1,509 0,526 0,540 — 1,633 2,285

max Qtok m3/s 5,216 6,539 5,785 5,940 — 7,076 7,998

Skutečné 
zatížení 
stávající 
stav

Qpřep,1 m3/s 2,367 1,543 0,565 0,554 — 4,800 0,546

suma Qpřep,1 m3/s 2,367 3,910 4,475 5,029 — 9,829 10,375

Qtok m3/s 7,109 8,940 9,734 10,429 — 15,272 16,088

Qtok/Q1 – 1,5 1,8 1,9 1,9 — 2,8 2,8

Vyhodnocení N/V N N N N — N N

Tab. 4. Posouzení hydraulického zatížení vodního toku X přepady z OK
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Doporučené poměry jsou i přes přijatá opatření stále významně překro-
čeny a lze i nadále očekávat hydraulické narušení vodního toku. 

Snížení hydraulického zatížení vodního toku X by mohla přinést opat-
ření v dílčích povodích OK5 a OK2, zejména odpojení části nepropust-
ných ploch od jednotné stokové sítě a zasakování či retence dešťových 
vod s prodloužením jejich doby dotoku do kanalizace. Prozkoumána by 
též měla být možnost případné revitalizace části koryta vodního toku X 
mezi V3 a V2 pro zvýšení přípustného faktoru zvýšení Q1. 

Závěr
V příspěvku byla představena imisní kritéria hydraulického naru-

šení vodních toků městským odvodněním za deště, která by měla být 
používána v rámci nově doporučovaného kombinovaného přístupu 
posuzování dešťových oddělovačů. Nezbytnou součástí posuzování 
hydraulické zatížitelnosti vodního toku se stává i posouzení jeho mor-

Tab. 5. Posouzení hydraulického zatížení vodního toku X přepady z OK se zahrnutím translace 
vln v toku

 Jednotky OK5
(V5)

OK4
(V4)

OK3
(V3)

OK7
(V2)

OK6
(OK2)

OK2
(V2)

OK1
(OK1)

Stávající 
stav

Qtok m3/s 7,001 8,453 8,983 9,048 — 10,861 10,255

Qtok/Q1 – 1,5 1,7 1,7 1,7 — 2,0 1,8
Vyhodnocení N/V N N N N — N N

Tab. 6. Posouzení hydraulického zatížení vodního toku X přepady z OK po návrhu opatření 
(se zahrnutím translace vln v toku)

Jednotky
OK5
(V5)

OK4
(V4)

OK3
(V3)

OK7
(V7)

OK6
(V2)

OK2 
(V2)

OK1
(V1)

Skutečné 
zatížení 
návrhový 
stav

Qpřep,1 m3/s 1,908 1,472 0,507 0,490 4,200 0,452

suma Qpřep,1 m3/s 1,908 3,380 3,863 4,353 — 8,553 9,005

Qtok m3/s 6,549 7,952 8,418 8,462 — 9,954 9,382

Qtok/Q1 — 1,4 1,6 1,6 1,6 — 1,8 1,6
Vyhodnocení N/V N N N N — N N

fologického stavu a potenciálu znovuosídlení 
úseků narušených městským odvodněním.

Posouzení hydraulického narušení vodního 
toku bylo ukázáno na případové studii, ze 
které vyplývá, že nezbytným opatřením pro 
snížení hydraulického zatížení vodních toků 
často bude hospodaření se srážkovými vodami 
v urbanizovaném povodí. Pro bližší identifikaci 
míry narušení vodního toku přepady z dešťo-
vých oddělovačů lze doporučit posouzení 
struktury společenstva makrozoobentosu.
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Assessment of combined sewer overflows. part III – Receiving 
waters protection from the environmental impacts point of 
view: Hydraulic stress (Kabelková, I.; Havlík, V.; Kuba, P.; 
Sýkora, P.)

Key words
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This paper is the third part of the series dealing with the Methodi-
cal Guidance “Assessment of Combined Sewer Overflows in Urban 
Catchments”, introducing combined approach to the assessment 
of CSOs. Environmental quality standards for the assessment of 
hydraulic stress in receiving waters are presented.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vás zve:
14.–15. 9. Anaerobie 2011. Klatovy

6.–7. 10. Městské vody 2011. Velké Bílovice
19.–20. 10. Voda 2011. Poděbrady

Info: www.czwa.cz
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Česká pedologická společnost (ČPS), Societas pedologica slovaca, 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP v.v.i.)

vás zvou na 14. pedologické dny 2011 na téma 

HYDROMORFNÍ PŮDY ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY, JEJICH 

VYUŽITÍ A OCHRANA, 
které se uskuteční 21.–22 .9 . 2011 v hotelu U Sládka v Chodové Pla-

né. Konference bude zaměřena na problematiku hydromorfních půd, 
úpravy vodního režimu a ochranu půdy ve vztahu k ochraně vod. 
Součástí odborné části programu je exkurze do CHKO Český les. 

Exkurze se bude konat dne 22. 9. 2011 v okolí obce Železná v okre-
se Domažlice. Od roku 2001 je Železná jednou z hlavních modelo-
vých lokalit s typickým půdním pokryvem s půdami hydromorfně 
ovlivněnými. Modelová lokalita se nachází v CHKO Český les, které 
se rozkládá na jihovýchodě Čech při hranicích s Německem a zaují-
má rozlohu 476 km2. Na jedné straně je CHKO Český les ohraničena 
Chebskou pánví a na druhé straně Šumavou. Nejvyšším vrcholem 
je hora Čerchov s nadmořskou výškou 1 042 m. Celé území CHKO 
Český les je pokryto převážně jedlovými, bukovými a smrkovými lesy. 
Celkově je celá krajina velmi podobná Šumavě, ale s nižší nadmoř-
skou výškou. Chráněnou krajinou oblastí byl Český les vyhlášen tepr-
ve v roce 2005.

Přihlášky a podrobné informace najdete na www.vumop.cz  
nebo je poskytne Bc. Lucie Havelková 257 027 324,  

havelkova.lucie@vumop.cz

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospo-

dársky podnik, š.p., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Ústav hydrológie SAV, Vodohospodárska 
výstavba, Krajský úrd životného prostredia v Bratislave, Slovenská 

vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH
organizujú

konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou Ministerstva 
životného prostredia SR

Manažment povodí a povodňových rizík
6. – 8. december 2011

Účelové zariadenie Kancelárie  Národnej rady SR
Častá – Papiernička

TEMATICKÉ OKRUHY
• Extrémne meteorologické a hydrologické javy – povodne a sucho
• Plány manažmentu povodňových rizík, prevencia pred povodňami, 

zabezpečovacie a záchranné práce, odstraňovanie následkov
• Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného 

prostredia
• Trvalé využívanie tokov

DôLEŽITÉ TERMÍNY
do 31. júla 2011:
prihlásenie príspevkov do programu (názov a anotácia) a zaslanie 
predbežných prihlášok
do 30. septembra 2011:
odovzdanie kompletných príspevkov a záväzných prihlášok

SEKRETARIáT KONFERENCIE
Výskumný ústav vodného hospodárstva,  

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Dagmar Vidová

tel.: +421 2 59343255 • fax: +421 2 54418479  
e-mail: vidova@vuvh.sk

Registračný formulár a ďalšie organizačné pokyny nájdete tiež na: 
www.vuvh.sk



ČOV pro objekty v horách – přírodní řešení 
nebo high tech? 

Výzva k účasti na workshopu

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20. 5. 2011 semi-
nář na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel přímo pod Sněžkou. 
Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout 
i na tragicky zahynulou členku skupiny Marii Chmelařovou (Paloncyovou), 
která u myšlenky uspořádání takového semináře na počátku byla.

V duchu podtitulu setkání zazněly příspěvky jak o extenzivních pří-
rodních řešeních, tak i high-tech, včetně možnosti dálkového sledování 
funkce čistíren. Byla shrnuta platná legislativa a prezentovány i zkuše-
nosti se zkoušením čistíren v procesu prohlašování shody. K jednotlivým 
oblastem byla vedena diskuse v rámci přednášek i po večerech a během 
exkurze po KRNAP. 

Vybraná témata jako 
• legislativa – zejména nová nařízení vlády,
• osoba pověřená,
• minimalizace produkce vody a nutrientů,
• technologie – přírodní způsoby,
• technologie high-tech,

jsou diskutována i po semináři, s cílem vytvořit jakýsi ucelený náhled 
ve formě publikovatelného materiálu, který by měl být publikován ve 
Vodním hospodářství číslo 9 v části Listy CZWA.

Dalším výstupem, na který probíhá workshop, by měl být konkrétní 
návrh řešení zacházení s odpadními vodami v jednom konkrétním objektu 
– pokud by i mezi čtenáři časopisu byl zájem se diskuse a workshopu 
zúčastnit a navrhnout své řešení, pak zadání je Vám k dispozici níže. 
Nejlepší tři návrhy, které budou vybrány ve spolupráci s KRNAP, budou 
prezentovány v devátém čísle Vodního hospodářství. Návrhy na řešení 
o max. velikosti A4 posílejte na czwa@czwa.cz, a to do 15. 7. 2011.
Workshop – zadávací údaje

Horská chata v CHKO s ubytovací kapacitou 30 osob, s restaurací pro 
50 osob, ležící u frekventované turistické cesty (tj. je tam možnost občer-
stvení pro pocestné a ti také využívají WC), v blízkosti je horský potok 
s minimálním průtokem v desítkách litrů za sekundu, louka s vysokou 
HPV. Přístupnost objektu fekálním vozem není v zimním období (až 
6 měsíců) možná.
Poděkování

Správě KRNAP – řediteli Ing. Hřebačkovi za záštitu nad akcí, panu Ky-
ralovi za podnětné připomínky a prezentované zkušenosti a paní Zachové 
za exkurzi do CHKO KRNAP.

Pracovníkům MÚ Trutnov panu Divišovi a paní Brázdové za prezentaci 
zkušeností s ČOV přímo na lokalitách a ukázku toho, co a jak musí zvládat 
vodoprávní úředník v CHKO v praxi. 

Paní Mgr. Nedvědové z MŽP za prezentaci legislativních pomůcek 
a za ochotu diskutovat o praktických dopadech nových NV a vysvětlovat 
souvislosti.

Vedení boudy Máma za poskytnutí nadstandardní péče v objektu 
umístěném přímo v srdci hor a vytvoření přímo ideálních podmínek pro 
seminář o horách.

Krakonošovi pak za počasí.

Za pořadatele – OS ČAO
Karel Plotěný, mluvčí skupiny

ploteny@asio.cz

Sankce za nedodržování GAEC

České republice se podařilo odvrátit hrozbu miliardových sankcí za 
nedostatky v dodržování tzv. standardů Dobrého zemědělského a environ-
mentálního stavu (GAEC). Pokuta ve výši 180 milionů korun, kterou Česku 
navrhuje Evropská komise, je na spodní hranici možného rozpětí. Zároveň 
to Česko může brát jako výzvu skutečně efektivně chránit zemědělskou 
půdu. Korekci udělila Komise za období let 2006 až 2008. V tomto období 
bylo na dotacích vyplaceno více než 29 miliard korun, ale pravidla správ-
né zemědělské praxe v ČR nastavena benevolentně. 

Podmínky hospodaření na zemědělské půdě ministr Fuksa výrazně zpřís-
nil, aby ji chránil před znehodnocováním. Smývání ornice, zhoršování kva-
lity půdního fondu i vod má zamezit jím iniciované vládní nařízení, které od 
1. července rozšíří platnost GAEC i na mírně erozně ohrožené půdy.

Jde o jeden z konkrétních kroků na ochranu půdy, kterou ministr Fuksa 
považuje za své prioritní téma. „Půdu musíme chránit všichni. Je to naše 
společná odpovědnost vůči budoucím generacím,“ řekl ministr zemědělství 
s tím, že podle vládního nařízení je ohrožených erozí 44,62 % z celkové 
rozlohy orné půdy. Poškození tedy hrozí na 1 136 548 hektarech. Ministr 
Fuksa svým rozhodnutím vytváří předpoklad pro snížení rizika povodní 
a zamezení ztrát kvalitní zemědělské půdy.

Zpráva Ministerstva zemědělství 

(redakčně kráceno a redakce si dovolí drobný postesk: záležitost zapadá 
do klasického českého přístupu k problémům: nechme to vyhnít a když to 
nevyhnije, tak to řešme, až když hrozí prů…)
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