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Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou rari-
tou. Podělte se o ni s námi. Otištěné fotky oceníme celoročním předplat-
ným zdarma nebo honorářem 500 korun.

Koupání

Láme se červenec v srpen, jsme v polovině času, který je spojován 
s prázdninami, dovolenými, oddychem, časem sladkého lenošní a nic-
nedělání. Zkrátka rekreujeme se! Mnozí z nás u vody. Není to profesionální 
deformace, že si od objektu našeho profesního zájmu neumíme dát pokoj 
ani v čase prázdnin, taková speciální forma workoholismu, nazvěme ji 
H2O-holismus? Ne, není! Je přece skutečností, že voda jako místo odpo-
činku přitahuje všechny bez rozdílu pohlaví, věku, rasy a povolání. Voda 
je multikulti.

Asi je správné, že na koupališti, kde se vybírá vstupné, má být voda 
koupací, ale tabulky Zákaz koupání mě konsternují. Proč tam nedat ceduli: 
Koupání na vlastní nebezpečí? Kamarád mi vyprávěl příběh, který se mi 
zdá absurdním. V jednom městečku byl u vizuálně vcelku čisté řeky takový 
pěkný plácek, bylo horko, tak se jal kamarád svlékat, že se půjde do vody 
zchladit. Kde se vzal, tu se vzal, byl tam obecní policajt, který mu tento 
druh relaxace zakazoval, že prý voda neodpovídá předpisům. Kamarád 
mu sdělil, že jemu to nevadí. Policajt nasadil těžší kalibr a začal mluvit 
o pokutě. Kamarád to vzdal a odešel se zchladit pivem. Zdravý rozum mi 
říká, že onen policajt byl moc zdeúřední. Co vy na to?

Z pohledu toho, v čem jsme se koupali (někdy spíše bahnili) jako malí 
kluci, jsme dnes nějak zhýčkaní a přeopatrní: nedávno mi zavolal jakýsi 
muž a ptal se mně, zda se může vykoupat v řece, do které ústí výpust 
z ČOV. Jal jsem se mu vyprávět, že někteří provozovatelé, aby doložili, jak 
jsou si jisti, že dobře čistí, si na odtoku vypijí i pohárek vody do kamery. 
Vysvětloval jsem mu, že voda z ČOV se mísí s vodou v řece, a že někdy 
jsou už ty předpisy tak přísné, že do recipientu se pouští voda čistší, než 
je ona v toku. Takže rozhodnutí koupat se na takovém místě je spíše věcí 
překonání jeho podvědomých předsudků a stereotypů. Zajímalo by mě, 
zda se v té řece vykoupal?! 

Vzpomínám však na dvě řeky, kam bych prst nestrčil. Jednou byla říčka 
kdesi v Transylvánských Alpách. Podél ní jsme sestupovali z panenských 
hor. Voda skákala po kamenech a byla průzračná. Došli jsme do městeč-
ka, kde jsme byli zanedlouho pokryti vrstvou sazí z místní metalurgické 
fabriky. Šli jsme kolem ní. Záběr: čistá voda, kamera klouže po hladině 
asi deset metrů – a bahno! Ta řeka byla, fakt, znečištěná tak, že se jevila 
vazká jako nějaký olej!

Vzpomínka druhá. Hlavním městem Nepálu Káthmándú protéká 
posvátná řeka Kalí. A opravdu je hodně kalná. Na jejích březích spalují 
nebožtíky a zbytky této nedokonalé kremace pak házejí do posvátné řeky. 
V řece končily i všechny splašky města. To však nevadilo místním dětem, 
aby v řece dováděly. Měl jsem dojem, že kdybych tam já strčil prst, tak mi 
na místě musí odpadnout.

Bohužel, voda je i dnes ještě v mnoha zemích světa (platí to i pro západ-
ní Evropu!!!) považována za bezednou popelnici. To úsměvně dokládá 
přiložená momentka.

Ing. Václav Stránský
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Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů 
Část IV. – Ochrana recipientů 
z imisního hlediska: Akutní 
toxicita amoniaku
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora

Klíčová slova
dešťové oddělovače – vodní toky – emise – imise – kombinovaný 
přístup – amoniak

Souhrn
Tento příspěvek je čtvrtým ze seriálu článků představujících 

Metodickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí 
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Tato 
část seznamuje s imisními kritérii akutní toxicity amoniaku a se 
způsobem jejich výpočtu.

u

Úvod
Čtvrtá část seriálu příspěvků seznamujících s metodickou příručkou 

„Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů 
v urbanizovaných územích“ (PDO) [7] představuje imisní kritéria 
akutní toxicity amoniaku vodních toků zatížených přepady z dešťo-
vých oddělovačů. Posouzení splnění těchto kritérií je dokumentováno 
v případové studii. 

Imisní kritéria akutní toxicity amoniaku
Splašková voda obsahuje vysoké koncentrace amoniakálního 

dusíku, který se oddělovači dostává do recipientu. Nedisociovaný 
amoniak NH3 vzniká z amonných iontů NH4

+ při vyšších hodnotách 
pH a teploty a je toxický zejména pro ryby v nižších vývojových 
stadiích. Čím delší je působení amoniaku, tím nižší koncentrace jsou 
pro ryby únosné.

Pro vyloučení akutní toxicity amoniaku nesmí být ani krátkodobě 
(po dobu 1 hodiny) překročena koncentrace ve vodním toku N-NH3 
0,1 mg/l u lososových vod a 0,2 mg/l u kaprových vod (max. přípustná 
doba opakování 1 rok) (rybné vody jsou vymezeny [9]). 

Výpočet koncentrací amoniaku
Koncentrace amoniaku ve vodním  toku pod výustí oddělovače se 

vypočtou ve 2 krocích:
I.  výpočet koncentrací N-NH4

II.  výpočet koncentrací N-NH3 z koncentrací N-NH4 a hodnot pH 
a teploty v toku

I. Výpočet N-NH4 ve vodním toku:
Pro jeden oddělovač:
Koncentrace N-NH4 v recipientu v důsledku přepadů v povodí 

s jednou oddělovací komorou nebo s více oddělovači, jejichž vlivy 
se ve vodním toku nepřekrývají (tab. 1), lze vypočítat pomocí 2 smě-
šovacích rovnic:

a) Směšovací rovnicí pro bezdeštný průtok v kanalizaci a dešťový 
přítok z povodí lze zjistit koncentrace ve vodě přepadající z OK:

 R. 1

Z toho:

 R. 2

Resp.

 R. 3

 Qbezd bezdeštný odtok (m3/s)
 cbezd N-NH4 koncentrace v bezdeštném odtoku (mg/l)

 Qdest dešťový odtok v povodí (m3/s)
 cdest N-NH4 koncentrace v dešťovém odtoku (mg/l) 
 QOK oddělený průtok do recipientu (m3/s)
 cOK koncentrace N-NH4 v oddělené vodě i v odtoku škrticí 

tratí (mg/l)
 Qpokr odtok škrticí tratí směrem na ČOV (m3/s)

b) Směšovací rovnicí pro oddělenou vodu přepadající z OK a reci-
pient se vypočtou koncentrace v recipientu pod OK:

 R. 4

Z toho:

 R. 5

Resp. po dosazení a úpravě:

 R. 6

 QR,nad průtok ve vodním toku nad zaústěním OK (m3/s)
 cR,nad N-NH4 koncentrace ve vodním toku nad zaústěním OK 

(mg/l)
 cR,pod N-NH4 koncentrace ve vodním toku pod zaústěním OK 

(mg/l)

Z důvodu vyšší bezpečnosti posouzení se přepady při výpočtu 
zaúsťují do nízkých průtoků v toku, tj. QR,nad = Q347 [10][13].

Posouzení se doporučuje provést ve více úrovních se zvyšující se 
mírou náročnosti a podrobnosti:
1. Nejjednodušší je nejprve provést orientační výpočet koncentrace 

N-NH4 v toku podle R. 6 pro různé realistické oddělené průtoky 
a průtok v recipientu a zjistit, zda v recipientu může nastat kri-
tická situace (v tomto případě se sleduje překročení koncentrací 
N-NH4 1,5 mg/l, resp. 3,0 mg/l – viz níže). Je nutné mít na zřeteli, 
že koncentrace v recipientu má charakteristický průběh s maximem 
při určitém dešťovém odtoku v povodí a z něj plynoucím poměru 
ředění oddělené vody a vody v recipientu (obr. 1).

2. Dynamický průběh průtoků při přepadu lze získat simulací odto-
ku z urbanizovaného povodí hydrologickým nebo hydraulickým 
modelem zatíženým historickou řadou dešťů. Model nemusí umož-
ňovat simulaci transportu látek a vodní tok nemusí být zahrnut 
v modelu. Koncentrace N-NH4 v recipientu lze dopočítat v tabul-
kovém kalkulátoru, např. v Excelu, pomocí R. 6.

3. Pokud model umožňuje simulaci odtoku z urbanizovaného povodí 
i ve vodním toku včetně transportu látek, je možno přímo získat 
koncentrace N-NH4 v recipientu.
Pokud je orientačním posouzením podrobnosti 1 splněno imisní 

kritérium (koncentrace N-NH4 1,5 mg/l, resp. 3,0 mg/l), 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 i vodní tok či nikoliv a zda model umožňuje simulaci trans-
portu látek. Přímé modelování koncentrací ve vodním toku může být 
snazší než jejich dopočet. 

Pro více oddělovačů:
Při posuzování rozsáhlejších systémů s více OK je nutno ve smě-

šovací rovnici ještě zohlednit (časově proměnný) přítok škrticí tratí 
z výše ležícího dílčího povodí:

Obr. 1. Průběh koncentrace amoniakálního dusíku ve vodním toku 
pod OK pro různé dešťové přítoky z urbanizovaného povodí, a tudíž 
různý výsledný průtok ve vodním toku
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 R. 7

 Qpokr,nad odtok škrticí tratí výše ležícího dílčího povodí (m3/s)
 cOK,nad koncentrace N-NH4 v odtoku škrticí tratí výše ležícího 

dílčího povodí (mg/l)
V povodí s více oddělovacími komorami lze očekávat spolupůsobe-

ní látkového zatížení z OK ve vodním toku, pokud jsou jejich výusti 
vzdáleny méně než hodnoty v tab. 1. Na rozdíl od posuzování maxi-
málního možného hydraulického zatížení však při výpočtu maximální 
koncentrace N-NH4 v recipientu není vždy na straně bezpečnosti 
postupovat tak, že se sečtené látkové toky ze všech OK zaústí v jednom 
bodě do recipientu. Nejvyšší koncentrace N-NH4 ve vodním toku totiž 
nastávají při přepadu málo deštěm ředěného bezdeštného odtoku do 
nízkých průtoků v toku (viz též obr. 1). Ve složitějších systémech však 
naopak vyšší průtoky při přepadech z některých oddělovačů mohou 
vést k opětovnému snížení koncentrací N-NH4 v toku. V případě, že 
není k dispozici simulační model obsahující transport látek ve stokové 
síti i vodním toku, je proto na straně bezpečnosti posuzovat splnění 
imisního kritéria variantně bez i s překrýváním vlivů více OK.

Možné postupy při posuzování složitějších systémů se zvyšující 
se podrobností jsou:
1. Pomocí hydrologického nebo hydraulického modelu urbanizova-

ného povodí (bez vodního toku) doplněného o model transportu 
látek se dlouhodobou simulací pro řadu dešťů vypočtou emise N-
NH4 z jednotlivých oddělovačů. Koncentrace ve vodním toku pod 
oddělovači se dopočtou pro pozaďovou koncentraci cR,nad a průtok 
Q347 pomocí tabulkového kalkulátoru ve dvou variantách:
a. bez uvažování spolupůsobení přepadů ve vodním toku,
b. při uvažování spolupůsobení přepadů ve vodním toku postupně 

po proudu, tj. po sečtení emisí z OK v oblasti ohraničené vzdá-
lenostmi z tab. 1. 

2. Použití hydrologického nebo hydraulického modelu odtoku z urba-
nizovaného povodí včetně vodního toku a transportu látek umož-
ňuje přímý výpočet koncentrací v toku pod jednotlivými výustmi 
při zohlednění translace (případně i disperze) v korytě a překrývání 
působení jednotlivých OK.

II. Výpočet N-NH3 ve vodním toku:
Podíl amoniaku NH3 na koncentraci celkového amoniakálního 

dusíku NH4
+ + NH3 se vypočte v závislosti na disociační rovnováze 

NH4
+ a NH3 dané hodnotou pH a teplotou vody [5]:

 R. 8

 N-NH3 koncentrace amoniaku ve vodě (mg/l)
 N-(NH4

++NH3) koncentrace celkového amoniakálního dusíku 
ve vodě (mg/l) 

 pKa disociační konstanta, 

, T (°C)

Disociační rovnováha je ovlivněna především hodnotami pH. Tyto 
hodnoty jsou v prvé řadě dány geologickým pozadím vodního toku (toky 
s vápnitým podložím mají pH vyšší než toky s křemitým podložím). 
Mohou však být značně ovlivněny i fotosyntézou (zvýšení pH) a pro-
cesy rozkladu organických látek (snížení pH), což může vést k jejich 
značnému kolísání během jednoho dne. Modelování pH je velmi obtíž-
né a spojené s řadou nejistot. Proto se zpravidla počítá pH směsi vod 
ve vodním toku pod oddělovací komorou pro nejnepříznivější situaci, 
nikoliv jeho denní průběh či vývoj podél vodního toku.

Výpočet pH směsi vod vychází z informací o pH a celkové alkalitě 
(kyselinové neutralizační kapacitě – KNK4,5) jednotlivých druhů vod 
a z předpokladů, že výměna CO2 s atmosférou může být zanedbána 
a že celková alkalita závisí převážně na obsahu hydrogenuhličitano-
vých iontů [6]. Pak platí vztah:

 R. 9

 alk  celková alkalita (mmol/l)
 cT koncentrace veškerého oxidu uhličitého (mmol/l)

Pomocí R. 9 lze vypočítat jednak koncentrace veškerého oxidu 
uhličitého cT pro známé hodnoty pH a alkality jednotlivých druhů 
vod, jednak hodnotu pH směsi vod pro hodnoty alkality a koncentrace 
veškerého oxidu uhličitého cT získané ze směšovací rovnice:

 R. 10

Doporučené podrobnosti výpočtu při posuzování jsou:
1. V nejjednodušším případě lze předpokládat, že po smíšení oddělené 

vody s vodou v recipientu bude pH=8,25 a T=20°C. Vyšší hodnoty 
pH a teploty se během přepadu z OK zpravidla neočekávají, protože 
jednak oddělená voda má poměrně nízké pH, a působí tak pokles 
pH ve vodním toku, jednak při pokrytí oblohy mraky za deště a zvý-
šeném zákalu vody dochází ke snížení fotosyntézy. Při pH=8,25 
a T=20°C činí podíl N-NH3 na N-(NH4 + NH3

+) 0,066. Kritickým 
koncentracím N-NH3 0,1 mg/l, resp. 0,2 mg/l pak odpovídají kon-
centrace N-NH4 1,5 mg/l, resp. 3 mg/l, jejichž překročení je možno 
přímo posuzovat.

2. Přesnější je dopočet pH v toku na základě směšování oddělené 
vody a vody v toku, přičemž pH a alkalita oddělené vody jsou 
považovány za konstantní. Pro oba druhy vod jsou dopočteny 
koncentrace veškerého oxidu uhličitého (R. 9) a směšovacími 
rovnicemi stanoveny koncentrace veškerého oxidu uhličitého 
a alkalita ve vodním toku (analogicky R. 5). Výsledné pH ve vodním 
toku pod OK se pak zjistí podle R. 10 a koncentrace N-NH3 podle 
R. 8. Výpočet je možno provést v tabulkovém kalkulátoru zároveň 
s dopočtem koncentrací N-NH4 v toku z emisí z OK. Protože k vět-
šině přepadů dochází v letním období, je na straně bezpečnosti 
pracovat s maximální měřenou teplotou vody ve vodním toku či 
se standardní teplotou 20°C.

3. Nejpodrobnější je dopočet pH na základě směšování nejprve 
povrchového odtoku a bezdeštného odtoku stokovou sítí a potom 
oddělené vody s vodou v toku (2 směšovací rovnice). Tento způsob 
je vhodný při použití hydrologického nebo hydraulického modelu 
odtoku z urbanizovaného povodí včetně vodního toku s modelo-
váním transportu látek, do něhož se koncentrace látek (tj. v tomto 
případě alk a cT) zadávají pro jednotlivé druhy vod. Výsledné pH 
ve vodním toku pod OK se pak dopočte podle R. 10 a koncentrace 
N-NH3 podle R. 8. Za teplotu vody ve vodním toku se dosazuje 
maximální měřená hodnota či standardní hodnota 20 °C.

Nutná data
Většina dat pro posouzení je běžně dostupných, ať už z Generelu 

odvodnění či kanalizace, od ČHMÚ, podniků Povodí či provozovatele 
ČOV. Některá data je však nutno doměřit. 

Pracuje se zpravidla s průměrným bezdeštným průtokem ve stokové 
síti a konstantní koncentrací N-NH4 v něm. Rovněž odtok škrticí tratí při 
přepadu se považuje za konstantní. Detailnější modelování za použití 
časově proměnlivých hodnot je též možné. Alkalita v bezdeštném odtoku 
nebývá měřena, jako orientační hodnotu lze použít informaci o alkalitě 
pitné vody, kterou lze získat od vodárenské společnosti. Alkalita bez-
deštného průtoku stokovou sítí se však mírně liší od alkality pitné vody, 
protože jednak ji zvyšují některých látky přítomné v odpadní vodě (např. 
prací a čisticí prostředky, zbytky jídel), jednak ji snižují balastní vody. Lze 
očekávat hodnoty 3-6 mmol/l [1]. Vlastní měření poskytne přesnější infor-
mace. Rovněž pH bezdeštného odtoku je většinou nutno změřit (pokud 
nejsou informace z nátoku na ČOV). Hodnota se pohybuje zpravidla 
kolem pH=8, při významném podílu balastních vod je nižší [11].

Pro údaje o jakosti dešťového odtoku se doporučuje uvažovat 
hodnoty z literatury. Koncentrace N-NH4 značně kolísají, běžně se 
pracuje s hodnotou 1 mg/l [10]. Pufrování dešťového odtoku závisí 
na charakteru území a na převažujících površích v povodí. Alkalita 
může být cca 0,1-1 mmol/l [3][4], pH cca 6,7-8,1 [12]. Pokud nejsou 
pro posuzované povodí přesnější informace, doporučuje se použít 
hodnoty alk=0,4 mmol/l a pH=7,4.

pH a alkalita v odtoku jednotnou kanalizací za deště klesají v závis-
losti na ředění bezdeštného odtoku dešťovou vodou. Pokud je pro oddě-
lenou vodu nutno zadat konstantní hodnoty, je na straně bezpečnosti 
posouzení použití stejných hodnot jako pro bezdeštný odtok [11].

Průměrná rychlost proudění (m/s)
≤0,1 ≤0,5 >0,5

Pr
ů

m
ěr

n
á 

h
lo

u
bk

a 
(m

) ≤0,1 <4 km 4 km -

≤0,5 5 km 7 km 10 km

>0,5 10 km 12 km -

Tab. 1. Maximální vzdálenost působení přepadů z OK ve vodním 
toku vzhledem k akutnímu zatížení NH3 a deficitu kyslíku při 
nízkých průtocích (Q347). Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje 
hodnoty násobit faktorem 0,4 (podle [2]).
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Přepady z OK se při výpočtu z důvodu vyšší bezpečnosti posouzení 
zaúsťují do nízkých průtoků ve vodním toku, tj. Q347 [10][13], které 
lze obdržet od ČHMÚ. Koncentrace N-NH4 ve vodních tocích lze pro 
monitorované profily získat na portálech ISVS (http://www.voda.gov.cz/
portal/cz/) nebo IS ARROW (http://hydro.chmi.cz/isarrow/index.php), 
případně přímo od správce příslušné monitorovací sítě. Pro nemonito-
rované profily je nutno je změřit. Pokud koncentrace N-NH4 v recipientu 
nad urbanizovaným povodím překračují maximální přípustné hodnoty 
pro rybné vody [8], pak je vhodné posoudit i budoucí variantu ovlivnění 
recipientu přepady po jejich splnění. Pro hodnoty pH a alkality ve vod-
ních tocích se opět mohou použít data z ISVS nebo IS ARROW, jsou-li 
k dispozici. Při chybějících informacích o alkalitě je možno orientačně 
pracovat se smysluplnými kombinacemi pH a alkality dle tab. 2. Nej-
lepší je provést vlastní měření pH, a to za slunného letního dne brzy 
odpoledne, kdy se vyskytují nejvyšší hodnoty. Zároveň se měří i teplota 
vody a odebírá vzorek pro laboratorní stanovení alkality.

Vyhodnocení splnění či překročení imisního kritéria
Nejsnáze lze splnění či překročení imisního kritéria vyhodnotit 

opticky ze simulovaného průběhu koncentrací N-NH4 či N-NH3 v toku 
pod každou OK nebo pomocí maker.

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. 2). Vzdálenost první a poslední výusti 
dešťových oddělovačů do potoka je 1,75 km. Potok X je vodohospo-
dářsky významným tokem s lososovou vodou 
a podložím křemitého typu, neslouží pro 
koupání. Jeho Q347 je 17 l/s, průměrní denní 
odtok z ČOV činí 73 l/s.

Akutní toxicita amoniaku – současný stav
V potoce X jakožto lososové vodě musí být 

sledováno překročení hodnoty N-NH4 1,5 mg/
l, resp. N-NH3 0,1 mg/l.

Výpočet N-NH4:
Nejprve byl proveden výpočet koncentrací 

N-NH4 simulačním modelem pro 10-leté 
období dešťové řady 1996-2005. Byly sledo-
vány přímo koncentrace N-NH4 pod jednot-
livými výustmi ve vodním toku X, protože 
ten již byl zadán v modelu při předchozím 
posouzení hydraulického narušení. Pro výpo-
čet sloužily vstupní údaje z tab. 3. Vzhledem 
k tomu, že podíl balastních vod byl srovna-
telný ve všech dílčích povodích, bylo použity 
stejné koncentrace znečištění na úrovni dlou-
hodobého průměru nátoku na ČOV.

Výsledky simulace byly vyneseny do grafu 
(obr. 3) a výběr toxických událostí byl pro-
veden pomocí maker. Toxická událost byla 
definována jako událost překračující koncen-
traci N-NH4 1,5 mg/l (resp. N-NH3 0,1 mg/l) 
po dobu min. 1 hodiny přičemž interval mezi 
2 událostmi je min. 1 hodina. Překročení 10 
toxických událostí za 10-let (tj. v průměru 
1 krát za rok) je hodnoceno jako nesplnění 
imisního kritéria.

Imisnímu kritériu N-NH4 nevyhovují úseky 
pod V4, V3, V7, V2 a V1 (tab. 4), kde dochází 
k výraznému překročení počtu 10 přípustných 
toxických událostí za 10 let. 

Imisní kritérium N-NH4 nebylo splněno, 
proto bylo přikročeno k podrobnějšímu 
výpočtu koncentrací N-NH3 ve vodním toku po smísení s oddělenou 
vodou.

Výpočet N-NH3:
Pro výpočet koncentrací N-NH3 je nezbytné do simulačního modelu 

zadat hodnoty celkové alkality (KNK4.5) a koncentrace veškerého oxidu 
uhličitého (cT) (R.16) jednotlivých druhů vod (tab. 5). 

Výstupem modelu jsou kromě koncentrací N-NH4 také hodno-

pH (-) 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

Alkalita (mmol/l) 1 2 3 4 5 6 7

Tab. 2. Smysluplné hodnoty alkality ve vodních tocích v závislosti 
na pH [2]

Ukazatel Bezdeštný průtok Dešťové vody Recipient
N-NH4 [mg/l] 41,40 1,00 0,03

Tab. 3. Vstupní hodnoty koncentrací N-NH4 

Ukazatel Bezdeštný průtok Dešťové vody Recipient
N-NH4 [mg/l] 41,40 1,00 0,03

pH 7,53 7,40 7,74

KNK4,5 (alk) [mmol/l] 4,50 0,40 2,20

cT [mmol/l] 4,76 0,43 2,28

Tab. 5. Vstupní hodnoty ukazatelů jakosti vody pro výpočet N-NH3

Obr. 2. Schéma systému v simulačním modelu

 Ukazatel Jedn. V5 V4 V3 V7 V2 V1

Současný 
stav

N-NH4 počet 0 703 532 264 242 210
Vyhodnocení V/N V N N N N N

Tab. 4. Vyhodnocení posouzení akutní toxicity amoniaku na základě N-NH4 (celkový počet 
událostí za simulované 10-let období, kdy bylo překročeno imisní kritérium) 

Obr. 3. Graf koncentrace N-NH4 s vyznačením hodnoty imisního kritéria 1,5 mg/l (ukázka 
pro rok 1996 v profilu toku X pod výustí V7)

Vysvětlivka:  N – nevyhovuje, V - vyhovuje
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ty alkality a cT pod jednotlivými výustmi v recipientu, z nichž je 
v tabulkovém kalkulátoru nutno dopočítat pH (R. 10) a N-NH3 (R. 8) 
ve vodním toku (tab. 6). 

Vypočtené koncentrace N-NH3 byly pro vyhodnocení splnění imis-
ního kritéria opět vyneseny do grafu (obr. 4).

Vzhledem k tomu, že pH vody v potoce X je i po smíšení s vodou 
z dešťových oddělovačů poměrně nízké, dává posouzení koncentrací 
N-NH3 podstatně příznivější výsledky než posouzení koncentrací N-
NH4. Zvýšená náročnost posouzení se tedy v tomto případě vyplatila. 
Imisnímu kritériu N-NH3 nevyhoví pouze profil toku pod výustí V7 
(tab. 7).

Návrh opatření
Návrh by se prováděl až po posouzení 

splnění všech emisních kritérií a imisních kri-
térií, 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).

Akutní toxicita amoniaku – výhled
Po opětovným posouzením splnění imis-

ních kritérií akutní toxicity amoniaku bylo 
zjištěno, že díky nádrži se podstatně snížil 
počet přepadů z OK7 a imisní kritérium 
akutní toxicity amoniaku je i zde splněno 
(tab. 8).

Závěr
V příspěvku byla představena imisní kri-

téria akutní toxicity amoniaku ve vodních 
tocích v důsledku přepadů z dešťových 
oddělovačů, která by pro rybné vody měla 
být používána v rámci nově doporučovaného 
kombinovaného přístupu ochrany vodních 
toků za deště. Postup posouzení splnění 
těchto kritérií byl ukázán na případové studii, 
ze které je názorně vidět důležitost informací 
o charakteru konkrétního recipientu, v tomto 
případě o jeho pH. Vzhledem ke křemitému 
podloží toku byla hodnota pH ve vodě nízká, 
díky čemuž nebyly závažné problémy s toxi-
citou amoniaku navzdory poměrně vysokým 
koncentracím celkového amoniakálního 
dusíku. 
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This paper is the fourth part of the series dealing with the Metho-
dical Guidance “Assessment of Combined Sewer Overflows in Urban 
Catchments”, introducing combined approach to the assessment of 
CSOs. Environmental quality standards for the assessment of acute 
impacts of unionized ammonia in receiving waters are presented.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2011. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
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Prostorová interpolace 
srážkoměrných dat  
města Brna metodou 
inverzních vzdáleností
Radek Hellebrand

Klíčová slova
srážky – prostorová interpolace – metoda inverzních vzdáleností

Souhrn
Metoda inverzních vzdáleností (IDW) je jednou z nejčastěji uží-

vaných deterministických metod prostorové interpolace. Základní 
myšlenka je založena na předpokladu, že hodnota veličiny v neměře-
ném bodě je váženým průměrem okolních měřených bodů, přičemž 
váhy těchto bodů jsou nepřímo úměrné vzdálenostem mezi neměře-
ným bodem a body měřenými. Tento článek se zabývá prostorovou 
interpolací srážkoměrných dat brněnské staniční sítě metodou 
inverzních vzdáleností. Pro odhad parametrů řídícího vztahu je do 
interpolačního procesu implementována mřížková optimalizační 
metoda. Kvalita výsledné interpolace je ověřována pomocí statis-
tických ukazatelů a chybového grafu.

u

1.  Úvod
Na rozsáhlých urbanizovaných územích lze dosáhnout přijatelných 

výsledků simulace srážko-odtokového děje pouze s využitím návrho-
vých scénářů, které zohledňují nerovnoměrné plošné rozložení sráž-
kového pole nad zájmovým územím. V případě, že je tento důležitý 
parametr zanedbán, dochází zejména na rozsáhlejších územích ke 
značné disproporci mezi simulovaným a skutečným dějem. Z toho 
důvodu je v tomto článku ověřena jedna z nejčastěji využívaných 
metod prostorové interpolace srážkoměrných dat, a to metoda inverz-
ních vzdáleností, viz [1] a [2].

Vstupními daty jsou záznamy srážkoměrného pozorování ze sítě 16 
člunkových srážkoměrů na území města Brna (obr. 1). Tato síť se roz-
prostírá na ploše o velikosti přibližně 100 km2. Jedna stanice připadá 
průměrně na 6,25 km2. Dostatečná blízkost stanic umožňuje provádět 
interpolaci průběhu srážkového pole v blízkém okolí měřených bodů. 
Pro odhad parametrů řídícího interpolačního vztahu je do interpo-
lačního procesu implementována numerická optimalizační technika 
s názvem mřížková vyhledávací metoda.

1.1. Prostorová interpolace
Prostorová interpolace slouží k odhadu hodnot určitého jevu či jeho 

intenzity v libovolném místě studované plochy, pro niž existují známé 
hodnoty tohoto jevu pouze v určitých lokalitách. Interpolační metody 
lze využít ke konstrukci spojitých polí a tato využít jako okrajové pod-
mínky pro řešení navazujících úloh. Naprostá většina interpolačních 
postupů je založena na principu prostorové autokorelace – tedy na 
předpokladu, že hodnoty odhadované veličiny v lokalitách blízkých si 
budou více podobné než hodnoty v lokalitách vzdálených [3]. Odhady 
neměřených hodnot mohou být u většiny interpolačních metod repre-

zentovány jako vážené průměry hodnot měřených [4]. Tyto metody 
pak sdílejí obecný vztah pro odhad neznámé hodnoty ve tvaru:

 (1)

kde  odhadovaná hodnota veličiny v neměřeném bodě x0;
  měřená hodnota veličiny v bodě xi;
 λi váha přiřazená měřenému bodu xi;
 m počet bodů využitých pro odhad hodnoty v bodě x0.

Rozmístění měřených bodů v zájmovém území je důležité pro výběr 
interpolačního algoritmu a úspěšnost vlastní interpolace. V řadě pří-
padů je zejména z ekonomických důvodů prováděno měření pouze 
v omezené míře. Kvalita interpolace závisí na počtu a rozmístění 
známých bodů použitých pro výpočet a dále na tom, jak matematic-
ká funkce korektně modeluje sledovaný fenomén. Výběr vhodného 
modelu tedy zásadně ovlivňuje kvalitu výsledků [5].

1.2. Kvalita prostorové interpolace
Interpolační metody produkují určitou míru chyb spojených s odha-

dem neznámých hodnot. Výsledkem interpolačního procesu by proto 
měl být nejenom soubor výsledných hodnot, ale i posouzení kvality 
interpolace. Nejznámější metodou pro vyhodnocení kvality interpolační 
metody je křížová validace neboli bumerangová metoda. Postup metody 
je takový, že se pro bod se známou hodnotou provede výpočet lokálního 
odhadu z okolních hodnot a tím se zjistí chyba v daném místě. Tento 
postup se opakuje pro všechny měřené body. Hlavní výhodou je jasně 
definovaný a na uživateli nezávislý algoritmus, který může být poměr-
ně snadno naprogramován [5]. Výsledky bumerangové metody jsou 
hodnoceny pomocí statistických ukazatelů. Pro grafickou prezentaci 
ověření vhodnosti dané interpolační metody je využit chybový graf, 

Obr. 1. Situace rozmístění srážkoměrných stanic na území města 
Brna
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Obr. 2. Vliv tvaru prohledávaného okolí na výběr bodů využitých 
k interpolaci

kde jsou proti sobě vynášeny hodnoty měřených a interpolovaných 
hodnot v měřených bodech [3]. Čím více se vynesené body přimykají 
k ose 1. a 3. kvadrantu, tím jsou výsledky interpolační metody přesnější. 
Statistických ukazatelů pro určení kvality interpolace existuje celá řada, 
viz [4]. V případě interpolace srážkoměrných dat staniční sítě města 
Brna jsou využity následující ukazatele:
•	 průměrná absolutní chyba (MAE – mean absolute error)

	 (2)

•	 střední chyba (RMSE – root mean square error)

	 (3)

•	 poměr sum celkových úhrnů Hp

	 (4)

kde  měřená hodnota veličiny v bodě xi;
  odhadovaná hodnota veličiny v měřeném bodě xi;
 n počet porovnávaných dvojic.

MAE a RMSE umožňují měření velikosti chyby odhadu, RMSE je 
však citlivější k velkým odchylkám. MAE a RMSE jsou považovány za 
nejvhodnější měření určující celkovou kvalitu interpolačního modelu 
[6]. Čím více se hodnoty MAE a RMSE blíží k 0, tím je interpolační 
metoda přesnější. Ukazatel Hp je mírou podobnosti celkového úhrnu 
měřené a interpolované události. Čím je tato hodnota blíže 1, tím 
jsou si úhrny blíže.

2.  Metoda inverzních vzdáleností (IDW)
Metoda inverzních vzdáleností patří mezi deterministické, lokální 

a spojité interpolační metody. Je založena na předpokladu, že hod-
nota veličiny v určitém bodě je váženým průměrem hodnot okolních 
měřených bodů, viz vztah (1). Váhy jsou určeny pro každý bod jako 
inverzní vzdálenost měřeného bodu od bodu interpolovaného. Výho-
dou této metody je poměrně jednoduchá implementace výpočtového 
algoritmu, proto je obsažena téměř ve všech aplikacích umožňujících 
prostorovou interpolaci. Mezi nevýhody patří generování koncent-
rických izolinií kolem původních hodnot. Částečná eliminace této 
nevýhody je prováděna aplikací vyhlazovacího parametru nebo 
vyrovnáním interpolovaných hodnot metodou nejmenších čtverců 
[3], pak se jedná o tzv. Shepardovu metodu [7]. 

Metoda IDW se objevuje v  řadě různých modifikací, spočívajících 
zejména v počtu použitých a volitelných parametrů a úpravách tvaru 
výpočtového vztahu. V tomto případě je pro výpočet vah měřených 
bodů využit vztah obsahující vyhlazovací parametr:

 (5)

kde p exponenciální parametr;
 σ2 vyhlazovací parametr;
 x, y souřadnice interpolovaného bodu x0;
 Xi, Yi souřadnice měřeného bodu xi využitého k interpolaci;
 m počet bodů využitých pro odhad hodnoty v bodě x0.

Hlavním faktorem ovlivňujícím přesnost metody je volba parame-
tru p [8]. Literatura doporučuje volit hodnoty parametru p ∈ (1, 3), 
výjimečně vyšší. S rostoucí hodnotou parametru p se zvyšuje váha 
nejbližších bodů. S rostoucí hodnotou vyhlazovacího parametru 
σ2 se více snižují váhy blízkých bodů, čímž dochází k vyhlazování 
výsledného povrchu.

Počet bodů, které jsou využity pro odhad hodnoty v neznámém 
bodě, je závislý na parametru m. O jejich výběru rozhoduje tvar 
prohledávaného okolí. Ve většině případů se uvažuje kruhové okolí 
interpolovaného bodu a pro odhad hodnoty se berou všechny body 
bez ohledu na směr, ve kterém se nachází. Pokud však existuje reálný 
předpoklad, že body v jistém směru mohou mít na interpolovanou 
hodnotu jinou váhu než ve směru jiném (převládající směr větru), 
potom může mít okolí tvar elipsy [3]. V rámci interpolace srážkového 
pole nad územím města Brna je testováno kruhové i eliptického okolí, 
u kterého je potřebné stanovit parametr rotace hlavní osy elipsy r 
a poměr velikosti hlavní a vedlejší poloosy c. Vliv tvaru prohledávané-
ho okolí na výběr bodů využitých k interpolaci hodnoty v neznámém 
bodě je ilustrován na obrázku 2.

2.1. Optimalizace parametrů metody IDW
Za vhodně zvolené parametry je možné považovat takové, kdy jsou 

rozdíly mezi měřenými a interpolovanými hodnotami v měřených 
bodech minimální. Celkovou kvalitu výsledků interpolačního procesu 
určujeme pomocí MAE a RMSE. Za účelem formalizace optimalizač-
ního problému je potřebné stanovit kriteriální funkci. Formulace 
kriteriální funkce může vypadat v případě využití charakteristiky 
RMSE následovně:

	 (6)

Optimalizovanými parametry jsou p, σ2, m, r a c. Množina všech 
přípustných řešení Ω, na které je definována kriteriální funkce, je 
ohraničená hodnotami parametrů 〈pmin, pmax〉, …, 〈cmin, cmax〉. V případě 
volby kruhového okolí interpolovaného bodu není potřeba uvažovat 
parametry r a c, pak si lze množinu přípustných řešení představit jako 
trojrozměrný prostor.

V případě optimalizace parametrů metody IDW nelze postupovat 
jednoduchým analytickým způsobem, protože o tvaru kriteriální funk-
ce na množině přípustných řešení Ω nemáme konkrétní informace. 
Proto byla pro nalezení vhodných parametrů interpolační metody 
zvolena optimalizační technika s názvem mřížková vyhledávací 
metoda patřící do skupiny metod přímého vyhledávání [9]. Princip 
metody spočívá v rozdělení množiny přípustných řešení mřížkou 
s pravidelným krokem a ve výpočtu hodnoty kriteriální funkce 
v každém jejím uzlu. Hodnoty optimalizovaných parametrů v uzlu 
s nejlepší dosaženou hodnotou kriteriální funkce jsou považovány 
za optimální řešení. Termín optimální řešení není přesný, protože 
hodnoty parametrů nalezené touto optimalizační metodou jsou jen 
určitým přiblížením se ke skutečným optimálním parametrům. Proto 
bývá nalezené řešení nazýváno řešením suboptimálním.

2.2. Vymezení množiny přípustných řešení
Některé parametry (p, σ2, c) mohou teoreticky nabývat libovolných 

hodnot z oboru nezáporných reálných čísel. V tom případě by byla 
množina přípustných řešení neomezeně velká a optimalizace mřížko-
vou metodou by nebyla proveditelná. Množinu přípustných řešení Ω 
je proto potřebné vymezit hraničními hodnotami optimalizovaných 
parametrů. V případě odhadu hraničních hodnot, mezi kterými bude 
hledána hodnota suboptimální, bylo postupováno následovně. Na 
reálných srážkách brněnské srážkoměrné sítě jsou voleny hodnoty 
všech parametrů, kromě parametru, u kterého hledáme vhodný inter-
val. Následně je opakovaně prováděna interpolace ve známých bodech 
s měnící se hodnotou optimalizovaného parametru a v každém kroku 
je vypočtena hodnota RMSE a MAE. Na základě těchto hodnot je 
odhadnut interval optimalizovaného parametru. Pro příklad uveďme 
průběh RMSE v závislosti na hodnotě parametru p (graf 1).

Z grafu 1 vyplývá, že pro krátkodobé a intenzivní srážky může být 
optimální hodnota parametru p vyšší, než je obvyklý doporučený 
interval, což znamená, že bližší body mají výrazně vyšší váhu než 
body vzdálenější. Dlouhodobé srážky s rovnoměrnějším rozložením 
intenzit nejsou na volbu parametru p tolik citlivé. Optimální hodno-
ta se pak pohybuje v rozmezí doporučovaných hodnot. Na základě 
průběhu RMSE a MAE byly stanoveny optimalizační intervaly všech 
parametrů.

3. Interpolace srážkových událostí brněnské sítě
Před vlastní interpolací je potřebné stanovit systematický postup 

přípravy srážkových událostí. Proces přípravy je řízen pomocí dvou 
parametrů. Prvním parametrem je časový interval pro redistribuci 
intenzit tr a druhým parametrem je agregační časový krok ta.
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3.1. Redistribuce a agregace záznamů
Člunkové srážkoměry brněnské sítě mají citlivost 0,2 mm srážky 

na jedno překlopení. Nižší hodnoty nejsou průběžně zaznamenávány 
a objevují se ve formě ojedinělých záznamů. Za účelem eliminace této 
nedokonalosti byla vytvořena metodika, viz [10], sloužící k úpravě 
primárního záznamu. Metodika spočívá v rozpočítání a přerozdělení 
zaznamenaných intenzit do delšího časového úseku tak, aby byly čitel-
né i nižší hodnoty. Pro aplikaci postupu je nutné stanovit maximální 
délku časového intervalu pro přerozdělení primárního záznamu. Tato 
doba byla určena na 10 min. Při citlivosti 0,2 mm je pak teoretická 
minimální rozpočítaná intenzita rovna 0,02 mm⋅min-1, což je rovno 
vydatnosti 3,33 l⋅s-1·ha-1.

Ve velmi krátkém časovém kroku může být spolehlivá prostorová 
interpolace velmi obtížná. Čím vyšší je však hodnota agregačního 
časového kroku, tím více informací o průběhu srážky je ztraceno. 
Oproti těmto skutečnostem stojí vysoké nároky na časové rozlišení 
těchto dat. Volba délky agregačního kroku srážkových intenzit je 
v případě úloh městského odvodnění závislá na využitelnosti těchto 
dat pro jejich řešení. Požadavky na časové rozlišení srážkoměrných dat 
pro potřeby městského odvodnění publikoval například Schilling [11]. 
Pro posouzení a provozování stávajícího systému je zde požadavek na 
časové rozlišení ≤ 5 min. Agregační časový krok pro interpolaci sráž-
kových událostí je proto stanoven na 5 min. Agregované 5minutové 
úseky srážkové události pak slouží jako vstupní data pro interpolaci. 
Graf 2 reprezentuje redistribuci a agregaci reálné srážky časovým 
krokem 5 min a následné rozložení agregovaných úhrnů zpět na 
minutové intenzity.

3.2. Výsledky interpolace srážkových událostí
Srážkoměrné záznamy brněnské sítě jsou rozděleny na jednotlivé 

události pomocí definice bezesrážkového období. Délka bezesrážkové-
ho období oddělující jednotlivé události byla stanovena na 4 hodiny, 
což je přibližná doba dotoku stokovou sítí města Brna [10]. Srážkoměr-
né záznamy brněnské staniční sítě z období 2003–2009, se sezónním 
měřením od března do října, obsahují 368 srážkových událostí. Z toho-
to souboru bylo vybráno 6 událostí, které představují nejextrémnější 
krátkodobé srážky a prostorově nejhomogennější dlouhodobé srážky. 
Jejich základní charakteristiky jsou zobrazeny v tabulce 1 (úhrn, inten-
zita a vydatnost vyjadřují průměrné plošné hodnoty ze všech stanic 
se záznamem). Každá událost může obsahovat libovolné množství 
přetržek o délce kratší jak 4 hodiny, proto se mohou zdát hodnoty 
intenzit krátkodobých dešťů v tabulce 1 relativně nízké.

V rámci interpolace byly vypočteny suboptimální hodnoty para-
metrů a hodnoty statistických ukazatelů 
určujících celkovou chybu interpolace. Tyto 
hodnoty jsou souhrnně uvedeny v tabulce 2. 
Ukázka chybových grafů událostí je zobrazena 
na grafech 3a a 3b.

Je potřebné si uvědomit, že statistické 
ukazatele MAE a RMSE vyjadřují průměrnou 
chybu celého souboru interpolovaných dat. 
Proto je vhodné posuzovat kvalitu interpo-
lace i pomocí chybového grafu, ze kterého je 
patrný i rozptyl měřených a interpolovaných 
hodnot.

Největší chybu interpolace vždy vykazoval 
ukazatel RMSE, který se u testovaných krát-
kodobých srážek pohyboval těsně pod hranicí 
1,2 mm. U dlouhodobých srážek je tato chyba 
až několikanásobně nižší. Z chybového grafu 
události E186 (graf 3a) je patrné, že má meto-

Graf 1. Průběh RMSE v závislosti na hodnotě parametru p – 
krátkodobé srážky

Graf 2. Rozpočítaný záznam srážkové události z 9. 5. 2003

ID 
deště

datum
doba trvání 

[hod]
∅ úhrn 
[mm]

∅ intenzita 
[mm·min-1]

∅ vydatnost 
[l·s-1·ha-1]

E137 11. 7. 2005 1,5 8,8 0,096 16,0

E349 22. 7. 2009 2,1 9,5 0,076 12,7

E186 8. 7. 2006 3,4 16,0 0,078 13,0

E347 15. 7. 2009 15,2 45,2 0,049 8,2

E167 28. 4. 2006 67,2 49,0 0,012 2,0

E146 14. 8. 2005 41,7 57,2 0,023 3,8

Tab. 1. Základní charakteristiky srážkových událostí

ID deště m p σ2 MAE RMSE Hp

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [mm] [mm] [ - ]

E137 14 6,8 5 0,30 0,62 1,01

E349 15 4,2 1 0,29 0,57 0,92

E186 15 2,0 0 0,52 1,17 0,98

E347 15 3,0 0 0,28 0,86 0,96

E167 15 3,2 6 0,03 0,05 0,99

E146 15 4,0 5 0,07 0,21 1,00

Tab. 2. Hodnoty parametrů a statistických ukazatelů

Graf 3a. Chybový graf událostí E186 Graf 3b. Chybový graf událostí E347

da IDW tendenci podceňovat vyšší hodnoty srážkových úhrnů, což je 
problematické zejména u extrémních krátkodobých srážek.

4.  Závěr
Kvalita interpolace metodou IDW je vysoce závislá na časoprosto-

rové struktuře srážkového pole. Čím je toto pole homogennější, tím 
více jsou výsledky interpolace metodou IDW přesnější. Za účelem 
zpřesnění výsledků interpolace byla do interpolačního procesu imple-
mentována numerická optimalizační technika s názvem mřížková 
vyhledávací metoda. Pro potřeby zkrácení výpočetního času při opti-
malizaci parametrů jednotlivých srážkových událostí byly odhadnuty 
optimalizační intervaly jednotlivých parametrů. Z výsledků interpo-
lace bylo zjištěno, že nejnižší chyby odhadu je téměř vždy dosaženo 
v případě, kdy je pro interpolaci hodnoty v neměřeném bodě využito 
všech dostupných srážkoměrů. To je způsobeno zejména krátkou 
vzdáleností jednotlivých bodů a malou plochou vyšetřované oblasti. 
Využití eliptického okolí se tedy ve všech případech ukázalo jako 
redundantní. Na kvalitu výsledné interpolace měl vždy největší vliv 
exponenciální parametr p. Hodnoty tohoto parametru se ve většině 
případů pohybovaly nad horní hranicí v literatuře doporučovaných 
intervalů, a to i v případě méně intenzivních dlouhodobějších srážek 
s homogennějším rozložením srážkového pole.

Zřejmě největším problémem s využitelností interpolačních metod 
obecně, je stanovení přijatelné chyby interpolace. Ta je závislá na 
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požadavcích řešené úlohy. Kombinací statistických ukazatelů a chy-
bového grafu lze tuto chybu poměrně přesně určit. V případě studií 
a předběžných návrhů nemusí být vyšší chyba interpolace překážkou. 
Pro potřeby posouzení a řízení systémů v reálném čase je však co nej-
vyšší přesnost interpolovaného srážkového pole velmi důležitá.

Poděkování: Tento článek vznikl za podpory specifického výzkumu na 
Vysokém učení technickém v Brně v rámci projektu „Plošné rozložení 
srážek nad městem Brnem“, reg. č. FAST-J-10-61. Autor rovněž děkuje 
Magistrátu města Brna za poskytnutá data.
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The inverse distance weighting method for spatial interpola-
tion of city Brno precipitation data (Hellebrand, R.)
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One of the most frequently used deterministic models in spatial 
interpolation is the inverse-distance weighting (IDW) method. Its 
general idea is based on the assumption that the attribute value of 
an unsampled point is the weighted average of known values within 
the neighbourhood, and the weights are inversely related to the dis-
tances between the prediction location and the sampled locations. 
Presented paper is concerned with interpolation of precipitation 
records using the data from Brno gauges network. The estimation 
of driven equation parameters is performed with optimization tech-
nique named grid search method. Quality of resulting interpolation 
is verified by statistical characteristics and error chart.

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

Použití nanoželeza k sanaci 
podzemních vod metodou 
in situ chemické redukce 
chlorovaných uhlovodíků 
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Souhrn
Příspěvek se zabývá hodnocením sanace podzemní vody na lokali-

tě skládka Písečná metodou in situ chemické redukce nanoželezem. 
Skládkování průmyslových odpadů zde probíhalo v letech 1972 
až 1980. Skládka se nachází v prostoru bývalého lomu. Podloží 
skládky nebylo technicky zabezpečeno a docházelo k dlouhodo-
bým únikům znečištění do horninového prostředí a podzemních 
vod. Poměrně novou metodou využívanou ke snížení koncentrací 
organických látek v podzemních vodách je in situ chemická redukce 
nanoželezem.

Článek se zabývá výsledky laboratorních zkoušek a pilotního testu 
realizovaného na lokalitě Písečná. Výsledky ukazují, že koncentrace 
chlorovaných ethenů poklesly na 30 až 50 % počáteční úrovně. 
Princip sanační metody spočívá v aplikaci nanočástic železa, kdy 
oxidující se nanoželezo redukuje chlorované uhlovodíky na nechlo-
rované. Výhodou této metody je především bezpečné odstranění 
organických látek z podzemních vod. Voda upravená tímto způso-
bem nepředstavuje riziko ze zdravotního hlediska.

u

1. Úvod 
Článek se zabývá vyhodnocením sanační metody in situ chemické 

redukce elementárním nanoželezem na lokalitě skládka Písečná I, kde 
probíhalo v letech 1972 až 1980 skládkování průmyslových odpadů, 
zejména průmyslových galvanických kalů a odmašťovacích lázní. 
Skládka se nachází v prostoru bývalého lomu. Podloží skládky nebylo 
v době jejího založení nijak technicky zabezpečeno. Nebylo realizová-
no těsnění dna skládky, které by zabraňovalo úniku znečištění z tělesa 
skládky do horninového prostředí a podzemních vod. 

Skládka svým charakterem, v přímé souvislosti s geologickými 
a hydrogeologickými poměry na lokalitě a v jejím okolí, představuje 
riziko pro jímací území pitné vody pro oblast Letohradska.

2. Princip metody
Princip metody spočívá v aplikaci nanočástic Fe s cílem vytvořit 

v prostředí redukční podmínky, kdy oxidující se nanoželezo uvolňuje 
elektrony schopné redukovat alifatické chlorované uhlovodíky (dále 
jen ClU) na uhlovodíky nechlorované. Tato metoda již byla odzkou-
šena v laboratorních i reálných podmínkách. Výhodou metody je 
především bezpečné odstranění organických látek z podzemních vod. 
Voda upravená tímto způsobem nepředstavuje riziko ze zdravotního 
hlediska. Dekontaminace vod s využitím nanoželeza probíhá s mini-
mem či zcela bez dalších negativních vedlejších efektů (zápach, barva, 
toxické meziprodukty apod.)

Je známo, že Fe0 piliny či drobné kuličky mají silný redukční účinek. 
Ve srovnání s železnými pilinami milimetrových či centimetrových 
rozměrů mají nanočástice nesrovnatelně větší povrch (30 m2/g ve 
srovnání s < 1 m2/g) a i větší reaktivitu. Na povrchu železných pilin 
dochází k redukčnímu rozkladu chlorovaných uhlovodíků na bázi 
metanu, etanu, ethenu, benzenu i polyaromatických bifenylů. Při 
tomto rozkladu působí Fe0 jako donor elektronů a chlorovaný uhlovo-
dík, který je z pohledu reakce redukovanou sloučeninou, je akceptor 
elektronů. Při této reakci jsou chlorované uhlovodíky transformovány 
na méně toxické sloučeniny. Dva nejběžnější chlorované uhlovodíky 
TCE a PCE jsou transformovány podle následujících reakcí:
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Obr. 1. Vývoj koncentrací sumy ClU v oblasti vrtu HV-7 (RNIP) 
(X. 2008–IV. 2009)

Obr. 2. Vývoj koncentrací sumy ClU v oblasti vrtu TX-3 (NANOFER) 
(X. 2008–IV. 2009)

Obr. 3. Vývoj koncentrací ClE a ClA ve vrtu AV- 3 (RNIP) (X. 2008–IV. 
2009)

Obr. 4. Vývoj koncentrací sumy ClE a ClA ve vrtu AV-7 (NANOFER) 
(X. 2008–IV. 2009)

Výhodou nanočástic na bázi Fe0 oproti např. biodegradačním reak-
cím je, že vzniká podstatně méně chlorovaných meziproduktů či 
konečných produktů (např. vinylchlorid). I zde však byly pozorovány, 
pro jednotlivé chlorované etheny (PCE, TCE, cis-DCE, VC) různé 
rychlosti degradace. Tento fakt může vést k určité akumulaci méně 
chlorovaných uhlovodíků, které jsou však příslušnými reakcemi dále 
odbourávány. Dalším faktem, který přispívá k tvorbě meziproduktů, 
je mikrobiální redukce, která v případě příznivých podmínek může 
doprovázet aplikaci nanočástic. I v tomto případě je však podíl těchto 
látek velmi malý. Podpora mikrobiálně podpořené dehalogenace je 
považována za pozitivní jev, zejména v závěrečných fázích sanační-
ho procesu, kdy nanočástice v horninovém prostředí působí již jen 
s omezenou účinností [3].

3. Postup prací a výsledky
3.1. Laboratorní zkoušky

Laboratorní zkoušky byly realizovány na vzorcích vody a zemi-
ny ze zájmové lokality s použitím nanoželeza RNIP-10E japonské 
výroby. Experimenty proběhly formou třepacích testů, při kterých 
byla stanovována účinná koncentrace nanoželeza a kinetika procesu 
odbourávání. Výsledky laboratorních experimentů byly hodnoceny na 
základě změn koncentrací chlorovaných ethenů v kapalném i pevném 
podílu, a to jednak v závislosti na množství přidaného nulmocné-
ho nanoželeza a jednak v závislosti na čase. Z provedených testů 
vyplynulo, že použití nulmocného nanoželeza je účinnou metodou 
použitelnou pro odstranění chlorovaných ethenů z vody a zeminy na 
lokalitě. Minimální účinnou koncentrací nanoželeza byla stanovena 
koncentrace 2 g Fe0 na 1 litr kontaminované vody.

Obr. 5. Vývoj koncentrací jednotlivých ClU ve vrtu AV-4 (RNIP) 
(X. 2008–IV. 2009)

Obr. 6. Vývoj koncentrací jednotlivých ClU ve vrtu AV-5 (NANOFER) 
(X. 2008–IV. 2009)

Obr. 7. Vývoj koncentrací ClE ve vrtu HV-7 (I. 2007–XII. 2010)

3.2. Pilotní test
Na základě výsledků laboratorních zkoušek byl na lokalitě reali-

zován terénní pilotní test. Cílem pilotního testu bylo zejména ověřit 
technickou proveditelnost aplikace v reálných podmínkách zájmové 
lokality a vyhodnotit míru ovlivnění horninového prostředí dávkova-
ným materiálem. Výsledkem je vyhodnocení účinnosti a upřesnění 
postupu dávkování nanočástic Fe v rámci realizace plné aplikace.
Aplikace nanoželeza v rámci pilotního testu

Aplikace nanoželeza v rámci pilotního testu proběhla v listopa-
du 2008. Do horninového prostředí bylo aplikačními vrty AV-1 až 
AV-8 zasáknuto celkem 300 kg suspenze nanoželeza. Do vrtů AV-1 
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až AV-4 v okolí vrtu HV-7 bylo infiltrováno celkem 150 kg nanočás-
tic RNIP japonské výroby. Do vrtů AV-5 až AV-8 v okolí vrtu TX-3 
bylo infiltrováno celkem 150 kg nanočástic NANOFER 25S české 
výroby. Aplikace nanoželeza byla prováděna simultánně vždy do 4 
aplikačních vrtů současně. V rámci pilotní zkoušky byl na lokalitě 
prováděn monitoring fyzikálně-chemických parametrů a koncentrací 
organických a anorganických látek ve všech aplikačních a vybraných 
monitorovacích vrtech. 
Monitoring ClU v rámci pilotního testu

Vývoj koncentrací směsi ClU v čase byl sledován po dobu 5 měsíců. 
Po aplikaci nanoželeza byl očekáván pokles celkových koncentrací 
ClU i jednotlivých složek směsi. Na obrázcích 1 a 2 jsou znázorněny 
grafy vývoje sumy ClU v čase v oblasti okolí vrtů HV-7 a TX-3 (RNIP 
a NANOFER).

V obou oblastech došlo těsně po aplikaci nanoželeza k výraznému 
poklesu celkové sumy ClU, pravděpodobně i vlivem ředění tech-
nologickou vodou. V dalším období byl vývoj koncentrací v obou 
oblastech odlišný.

V oblasti vrtu HV-7 (RNIP) byl pozorován po zásaku nanoželeza ve 
všech aplikačních vrtech pozvolný pokles koncentrací ClU. Rychlejší 
úbytek ClU byl pozorován až od 2. poloviny ledna 2009, což bylo způ-
sobeno zřejmě zahájením čerpání vrtu HV-7, urychlením a usměrně-
ním proudění podzemní vody a přitahováním nanoželezem vyčištěné 
vody k tomuto vrtu. V závěru monitorovaného období byl stále v něk-
terých vrtech pozorován vliv doznívajícího účinku nanoželeza. 

V oblasti vrtu TX-3 (NANOFER) byly pozorovány výraznější poklesy 
koncentrací a snížené koncentrace ClU se držely prakticky po celou 
dobu působení nanoželeza. Nárůst koncentrací ClU byl pozorován 
v závěru monitorovaného období, přičemž stále (5 měsíců od aplikace) 
ještě nebylo dosaženo počáteční úrovně koncentrací, a to ani v čerpa-
ném vrtu TX-3. To ukazuje na dlouhodobější účinnost aplikovaného 
nanoželeza v porovnání s materiálem RNIP. Tento výsledek je dán pře-
devším vyšší účinností materiálu NANOFER na chlorované ethany. 

V případě vrtů AV-5 a AV-6 byla v závěru pilotní zkoušky zazna-
menána koncentrace vyšší než byla na počátku. Jedním z možných 
vysvětlení je, že při infiltraci nanoželeza byla kontaminace v okolí 
vrtu zmobilizována, a proto došlo k jejímu nárůstu. Další možností 
jsou i sezónní výkyvy koncentrací, které nemohly být během pilotní 
zkoušky dostatečně podchyceny. 

Z grafického vyhodnocení na obrázcích 1 a 2 je zřejmé, že maxi-
mální účinek nanoželeza se projevil na přelomu března a dubna 
v oblasti vrtu HV-7 (RNIP) a v prosinci a v lednu v oblasti vrtu TX-3 
(NANOFER). Porovnáním výsledků při zanedbání efektu ředění je 
patrné, že účinek nanoželeza v oblasti NANOFER byl výraznější 
s delším časovým efektem než v oblasti RNIP. 

Oběma oblastmi realizace pilotních testů neustále proudí kontami-
novaná podzemní voda. Ovlivnění prostoru bylo vzhledem k omezené 
aplikaci nanoželeza v malém měřítku pilotních zkoušek pouze lokál-
ního charakteru. Opětovný nárůst koncentrací v obou oblastech cca 
5 měsíců po aplikaci lze vysvětlit dozníváním účinnosti nanoželeza 
a nátokem nevyčištěné kontaminované vody z okolí čerpaných vrtů.

V průběhu monitoringu byly rovněž pozorovány změny ve složení 
ClU. Nejvýraznější změny se týkaly trichlorethylenu a 1,2 dichlore-
thanu, menší tetrachlorethylenu. U těchto látek byly zaznamenány 
významné poklesy koncentrací v porovnání s počátečními koncent-
racemi v obou sledovaných oblastech. Slabší účinek nanoželeza byl 
pozorován u 1,2-cis-dichlorethylenu. 

Na obrázcích 3 a 4 je uveden grafický vývoj koncentrací sumy 
chlorovaných ethenů (dále jen ClE) a sumy chlorovaných ethanů 
(dále jen ClA). Pro dokumentaci byly vybrány objekty, které názorně 
reprezentují změny ve složení směsi ClU po aplikaci nanoželeza. 

Na obrázku 3 je znázorněna změna koncentrací ethanů a ethenů ve 
vrtu AV-3 (oblast RNIP). Koncentrace ethanů i ethenů v tomto prostoru 
pozitivně reagovaly na aplikaci nanoželeza. První výrazný pokles 
koncentrací je zřejmě způsoben ředěním. Následující pozvolný pokles 
koncentrací je důsledek reakce nanoželeza. Pokles koncentrací ClE je 
rychlejší a naopak ClA reagují se zpožděním. Koncentrace v těchto 
vrtech poklesly na 30 až 50 % počátečního stavu. Pozorován byl silněj-
ší úbytek chlorovaných ethenů (až 40 % počátečních hodnot), jejichž 
hodnoty byly snížené i v závěru monitorovaného období. V případě 
chlorovaných ethanů byl pozorován pokles cca na 50 % počáteční 
úrovně. Na druhou stranu byl zaznamenán dříve návrat k původním 
hodnotám v případě ClE. Koncentrace ClA zůstávaly v závěru pilotní 
zkoušky stále na snížené úrovni.

Na obrázku 4 je znázorněna změna koncentrací ethanů a ethe-
nů ve vrtu AV-7 (oblast NANOFER). Koncentrace ethanů i ethenů 

pozitivně reagovaly na přídavek nanoželeza a došlo k výraznému 
poklesu koncentrace ClE. Koncentrace ClA klesají rovněž, ale účinek 
nanoželeza je v jejich případě kratší. Koncentrace v těchto vrtech 
poklesly až na 10 % počátečního stavu. V případě chlorovaných 
ethenů byl pozorován dlouhodobější a silnější (pokles až na 10 % 
počáteční úrovně) účinek než v případě chlorovaných ethanů (až na 
40 % počáteční úrovně).

Z výsledků je patrné, že účinek nanoželeza se projevil výrazněji 
při degradaci chlorovaných ethenů. Rozpad chlorovaných ethanů je 
méně intenzivní a vliv nanoželeza je tedy méně patrný. V obou oblas-
tech došlo u ethanů prakticky ke stejnému poklesu koncentrací oproti 
počátečnímu stavu bez ohledu na použitý druh nanoželeza. Spolu se 
snižováním reaktivity nanoželeza se snižuje rychlost odbourávání 
chlorovaných ethanů, což je dokumentováno postupným opětovným 
nárůstem jejich koncentrací v podzemní vodě. Účinek nanoželeza 
na chlorované etheny stále přetrvává a odeznívá až v závěru pilotní 
zkoušky.

Účinek nanoželeza byl hodnocen i z hlediska reakce jednotlivých 
složek směsi ClU. Při posouzení koncentrací jednotlivých konta-
minantů v obou oblastech pilotního pokusu je patrné, že během 
degradace vícechlorovaných ethenů téměř nedochází k nárůstu kon-
centrací meziproduktů rozpadu (především 1,2-cis-DCE a VC). Nebyl 
zaznamenán nárůst procentuálního zastoupení pravděpodobných 
meziproduktů rozkladu ve směsi ClU (cis-DCE a VC), což znamená, 
že tyto meziprodukty během reakce buďto nevznikají nebo vznikají 
v zanedbatelném množství, anebo rychlost jejich syntézy se rovná 
rychlosti jejich rozkladu. Z hlediska zastoupení jednotlivých ClU ve 
směsi je zřejmé, že k výrazným změnám podílu jednotlivých složek 
ClU na celkové koncentraci ClU nedochází. Nanoželezo v tomto 
případě působí rovnoměrně účinně na všechny sledované složky 
ClU. Vývoj koncentrací jednotlivých ClU je znázorněn na obrázcích 
5 a 6. V závěru pilotního pokusu je opět možné sledovat nárůst cel-
kové koncentrace ClU v oblasti, spojený pravděpodobně s poklesem 
účinků nanoželeza. 

Součástí monitoringu při pilotním testu byl monitoring fyzikál-
ně-chemických parametrů zvodně. Sledováno bylo pH, ORP (oxi-
dačně-redukční potenciál), konduktivita, doplňkově koncentrace 
rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě a teplota. V obou oblastech 
došlo po aplikaci nanoželeza k vytvoření silně redukčního prostředí. 
Po zásaku došlo k prudkému poklesu ORP. Nástup reduktivních pro-
cesů dokladuje i snížení konduktivity.

3.3. Aplikace nanoželeza v rámci sanace
Pilotním testem bylo prokázáno, že metodu in situ chemické reduk-

ce elementárním nanoželezem je možné využít při praktické sanaci 
zájmového prostoru, s tím, že jako účinnější bylo vybráno nanoželezo 
typu NANOFER.

Na lokalitě byla rozšířena síť hydrogeologických vrtů o vrty řady AV. 
V průběhu vrtných prací byl ověřen výskyt fáze DNAPL v okolí vrtů 
HV-12 a AV-9. První aplikace nanoželeza proběhla v prosinci 2009. 
Nanoželezo bylo aplikováno do aplikačních i vybraných sanačních 
vrtů. Pro dosažení maximální reaktivity a vysokého podílu elemen-
tárního nanoželeza byla suspenze připravována na lokalitě přímo 
z práškového materiálu, který je pod ochranou po dostatečně dlouhou 
dobu udržován čerstvý. 

Šest měsíců po prvním kole aplikace bylo provedeno hodnocení 
stavu ve 23 aplikačních vrtech. Bylo zjištěno, že ve 20 z těchto vrtů 
došlo k poklesu koncentrací ClU, na průměrně 38 % počátečních 
hodnot. K poklesu koncentrací došlo i v sanačních vrtech. Nárůst 
koncentrací byl pozorován pouze ve vrtech, které jsou situovány 
v blízkosti prostoru s nově indikovanou fází DNAPL. Kromě snížení 
absolutních hodnot koncentrací ClU došlo také ke zmenšení ploš-
ného rozsahu ohniska s výskytem volné fáze DNAPL. V některých 
částech lokality přetrvávají redukční podmínky ve zvodni i po šesti 
měsících od aplikace, naopak v dílčích částech s výskytem vysokých 
koncentrací ClU v podzemní vodě bylo nanoželezo poměrně rychle 
spotřebováno a k návratu přirozených podmínek ve zvodni docházelo 
již 2 měsíce po aplikaci. Druhé kolo aplikace nanoželeza proběhlo 
v září 2010 a v současné době nejsou k dispozici kompletní výsledky 
monitoringu. Stav po druhém kole aplikace se jeví jako velice uspo-
kojivý, nicméně nelze vyloučit, že při postupném odeznívání účinků 
nanoželeza mohou koncentrace opět narůstat vlivem přitékající kon-
taminované vody z oblastí za okrajem dosahu stávajícího sanačního 
systému, což bude ověřeno následným monitoringem.

Pro ilustraci vývoje koncentrací konataminantů v podzemní vodě 
byl vybrán vrt HV-7. Na obrázku 7 je dokumentován vliv aplikovaného 
nanoželeza na vývoj koncentrací chlorovaných ethenů v podzemní 
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vodě tohoto sanačního vrtu. Je patrné, že po aplikaci nanoželeza 
dochází k poklesu koncentrací ClE. 

4. Závěr a diskuse
Na skládce Písečná I probíhalo skládkování průmyslových odpadů, 

zejména průmyslových galvanických kalů a odmašťovacích lázní. 
Podzemní vody v bezprostřední blízkosti skládky jsou významně kon-
taminovány zejména látkami charakteru ClU. Průzkumnými pracemi 
lokálního i regionálního charakteru bylo potvrzeno, že v důsledku 
nepříznivých a komplikovaných geologických a hydrogeologických 
podmínek na lokalitě dochází k migraci znečištění, která je význam-
ná zejména směrem k vodárensky využívaným objektům. Skládku 
Písečná I lze označit za dominantní zdroj kontaminace využívaných 
zdrojů podzemních vod a příčinu neuspokojivé kvality pitné vody 
v těchto zdrojích [2].

Sanační práce na lokalitě probíhaly již od devadesátých let metodou 
odtěžení deponovaných odpadů a následnou dlouhodobou hydraulic-
kou ochranou okolí spojenou se sanačním čerpáním kontaminovaných 
vod. Tyto sanační metody se ukázaly jako nedostatečné, a proto bylo 
přistoupeno k intenzifikaci sanace metodou in situ chemické reduk-
ce elementárním nanoželezem. Pilotním testem bylo prokázáno, že 
metoda je na dané lokalitě použitelná. Aplikace nanoželeza proběhla 
ve dvou kolech (prosinec 2009, září 2010) a lze konstatovat, že došlo 
k postupnému poklesu koncentrací ClU ve vrtech na lokalitě. 

Z výsledků lze vyvodit následující závěry:
1. Porovnáním výsledků při zanedbání efektu ředění je patrné, že 

účinek nanoželeza v oblasti NANOFER je silnější a jeho časový 
průběh delší než v oblasti RNIP.

2. V průběhu monitoringu v rámci pilotního testu byly pozorovány 
změny ve složení ClU. Nejvýraznější změny se týkaly trichlorethy-
lenu a 1,2 dichlorethanu, menší tetrachlorethylenu. U těchto látek 
byly zaznamenány významné poklesy koncentrací v porovnání 
s počátečními koncentracemi v obou sledovaných oblastech. Slabší 
reakce na nanoželezo byla pozorována u 1,2-cis-dichlorethylenu,

3. Časový vývoj ukazuje, že pokles koncentrací ClE je rychlejší a nao-
pak ClA reagují se zpožděním. Koncentrace ve vybraných vrtech při 
pilotním testu poklesly na 30 až 50 % počátečního stavu. Pozorován 
byl výraznější úbytek chlorovaných ethenů (až 40 % počátečních 
hodnot), jejichž hodnoty byly snížené i v závěru monitorovaného 
období. V případě chlorovaných ethanů byl pozorován pokles 
cca na 50 % počáteční úrovně. Na druhou stranu byl zaznamenán 
dříve návrat k původním hodnotám v případě ClE. Koncentrace ClA 
zůstávaly v závěru pilotní zkoušky stále na snížené úrovni.

4. Koncentrace ethanů i ethenů pozitivně reagovaly na přídavek 
nanoželeza a došlo k výraznému poklesu koncentrace ClE. Koncen-
trace ClA klesají rovněž, ale účinek nanoželeza je v jejich případě 
kratší. Koncentrace ve vybraných vrtech poklesly až na 10 % počá-
tečního stavu. V případě chlorovaných ethenů byl rovněž pozorován 
dlouhodobější a silnější (pokles až na 10 % počáteční úrovně) účinek 
než v případě chlorovaných ethanů (až na 40 % počáteční úrovně).

5. Z výsledků je patrné, že nanoželezo účinkuje lépe při degradaci 
chlorovaných ethenů. Rozpad chlorovaných ethanů je méně inten-
zivní a vliv nanoželeza je tedy méně patrný.

6. Pilotním testem bylo prokázáno, že metoda je pro sanaci dané loka-
lity vhodná, a proto bylo přistoupeno k aplikaci nanoželeza (2 kola). 
Podrobnější vyhodnocení vlivu druhého kola aplikace bude možné 
až na základě dlouhodobějšího monitoringu.

7. Vzhledem k jednoduchosti metody a dosaženým výsledkům by 
bylo vhodné ověřit ji i na dalších, podobně kontaminovaných 
lokalitách. 
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The paper is focused on evaluation of dump redevelopment in 
locality Písečná by means nanoiron method. Landfill of industrial 
waste was dumped in this locality during 1972-1980. The dump is 
situated in former pit quarry. The long-term effects of landfill are 
hazardous and dump is not secured from rain and surface water. 
The dump is without pad at the bottom therefore the contamination 
of underground water and surrounding rocks is very probable. The 
using of nanoiron particles is new and allows reducing organic 
compounds in groundwater. The process is very simple. 

Paper deals with laboratory and pilot tests of underground water 
from trial holes in locality Písečná. The results show that the con-
centration of chlorinated ethenes decreased by 30–50%. Principle 
of method is based on nano-particles of iron which are used for 
creation of reduction condition. The oxidizing iron reduces CIU and 
creates non-chlorinated carbohydrates. So organic matter in water 
is reduced mainly and treated water is safety for living organisms 
without health danger. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Firma ENVITES dvacetiletá
ENVITES, spol. s r.o., působí v oblasti úpravy a čištění odpadních 

vod 20 let. Při letošním malém jubileu můžeme konstatovat, že po 
počátečních letech pouze s dodavatelskou činností se ENVITES, spol. 
s r.o., generovala ve firmu s vlastní výrobní základnou.

Dnes ENVITES, spol. s r.o., nabízí a zajišťuje dodávky technologic-
kých celků v oblastech:
• Úprava vody – provozní, chladicí, pitná voda.
• Čištění odpadních průmyslových vod.
• Příprava a dávkování chemikálií.
• Zahuštění kalů.
• Odvodnění kalů.
• Filtrace kapalin.

Hlavní předností firmy ENVITES je zajištění kompletní služby, zahr-
nující činnosti od návrhu optimálního řešení, zpracování projektové 
dokumentace, výroby zařízení, až po zajištění stavby a zprovoznění. 

Pro skladby technologických linek využívá především vlastní apa-
ráty a zařízení, jejichž konstrukce vychází ze  zkušeností získaných 
v provozech a současně přihlíží k požadavkům zákazníka. Základní 
výrobky jsou certifikovány a všechny výrobky prochází kontrolou tak, 
aby byla zajištěna maximální provozní spolehlivost a bezpečnost.

Mezi základní zařízení určené pro procesy fyzikálně-chemického 
srážení a sedimentace patří flokulační reaktor, koagulační reaktor, 
lamelový usazovák a pískový filtr. Aparáty v různém materiálovém 
provedení a velikostech našly uplatnění a slouží k výrobě pitné vody 
pro malé obce i města, na stanicích výroby užitkové vody pro chladicí 
okruhy, kotelny a různé technologické procesy. Nedílnou součástí 
těchto sestav je příprava a dávkování roztoků koagulantů, flokulantů 
a jiných chemikálií. Tyto rozmíchávací a skladovací nádrže jsou 
zpravidla také vlastní konstrukce a výroby.

Navíc kontinuální pískové filtry nepotřebují pro svůj provoz prací 
čerpadla a záchytné jímky pro prací vodu. Tato výhoda se uplatňuje 
zejména u nových investičních akcí a u rekonstrukcí, kdy již nelze 
využít stávající jímky. 

V oblasti tkaninové filtrace s dodávkami kalolisů lze dnes těžko najít 
obor, ve kterém by ENVITES neměl svoji aplikaci. Kalolis se téměř 
od počátků činnosti firmy stal nosným produktem v řadě vyráběných 
zařízení. Byly dodány kalolisy pro filtrační procesy maloobjemových 
i velkokapacitních provozů v chemii a farmacii, těžebním a zpracova-
telském průmyslu, potravinářství, sklářském a keramickém průmyslu 
a v neposlední řadě na úpravny vod a čistírny odpadních vod. Právem 
se můžeme pochlubit, že zaujímáme ve výrobě kalolisů přední pozice 
v  počtu a kvalitě dodaných zařízení nejen na tuzemském trhu, ale 
i ve světovém měřítku.

Pískové a tkaninové filtry
Filtrace u firmy ENVITES tvoří samostatnou kapitolu. Zde můžeme 

vyzvednout pískovou filtraci a filtraci tkaninovou – kalolis.
Pískové filtry jsou vyráběny jako otevřené nebo uzavřené a pro 

kontinuální nebo cyklický provoz. 
Jsou používány pro filtraci technologických vod v průmyslových 

provozech, zejména v energetice, chemii, hutnictví, hornictví a strojí-
renství. Běžně je písková filtrace používána na úpravnách užitkových 
vod při filtraci povrchové vody, za stupni čiření k dočištění pitné 
i užitkové vody. Na čistírnách průmyslových odpadních vod bývá 
osazena jako poslední stupeň čištění, anebo jako tzv. terciární dočiš-
tění na komunálních čistírnách odpadních vod.

Filtry mohou být plněny nejen křemičitým pískem, ale také speciál-
ními náplněmi, které rozšiřují oblast použití aparátu. Takové aparáty 
mohou být potom určeny pro odstranění zápachu, zabarvení nebo 
snížení obsahu jiných nežádoucích prvků, látek a příměsí. 

V případě pískové filtrace stále častěji nacházejí uplatnění kon-
tinuální pískové filtry, které odstraňují hlavní nevýhody tlakových 
pískových filtrů, což je nerovnoměrný průtok způsobený odstávkou 
při praní filtrační vrstvy. U kontinuálních pískových filtrů se k praní 
filtrační vrstvy využívá vlastní přefiltrovaná kapalina. V době praní 
filtru potom dochází pouze k poklesu průtoku na výstupu o množství 
spotřebované pro praní, to je snížení výkonu filtru přibližně o 5 %. 

Odvodnění kalů
V případě úpraven vod a čistíren odpadních vod obvykle nejde 

jen o prodej kalolisu, ale zpravidla jsou dodávány celky strojního 
odvodnění kalů. Potom dodávka technologicky začíná zařízením pro 
odtah kalu, kdy jsou instalovány shrabováky nebo odsávače. Dále je 
kal čerpán k zahuštění kalu – jde o instalaci sedimentační nádrže, 
zahušťováku nebo dosazováku. Všechna tato zařízení můžou být 
řešena v závislosti na velikosti a požadavku zákazníka jako dodávka 
aparátu nebo vestavbou do betonové nádrže. Výstup ze správně 
navržené jednotky strojního odvodnění kalů je kal v tzv. rypném 
stavu. Pro usnadnění manipulace s odvodněným kalem firma dodává 
různé typy dopravníků a vyrábí výklopné kontejnery a podvozky pod 
kontejner. 

Optimalizace provozních nákladů
Cíl společnosti ENVITES není jen vyrobit a prodat nové aparáty 

a zařízení, ale nabídnout zákazníkům optimální řešení. Tuto myš-
lenku dosvědčují realizované rekonstrukce provozovaných úpraven 
a čistíren. Zejména poslední roky ukazují, že tento trend může být pro 
partnery velice zajímavý. Přínos rekonstrukce je možné najít nejen na 
stránce přímých investic do stavby, ale také v následném snížení pro-
vozních nákladů vhodnou úpravou technologie. K prověření návrhu 
procesu a dosažení předpokládaných výsledků má firma k dispozici 
laboratoř a řadu poloprovozních zařízení pro stupně čiření, pískové 
filtrace a odvodnění kalů.

ENVITES, spol. s r.o., je připravena na další rozvoj aparátů v oblasti 
hydroseparační techniky a pro činnosti, které vedou ke zlepšení život-
ního prostředí a jeho ochraně.

Ing. Jiří Podsedník
ENVITES, spol. s r.o.

Vídeňská 117b, 619 00 Brno
tel.: 547 429 211, fax: 547 429 212

E-mail: podsednik@envites.cz, www.envites.cz
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Vliv údolní nádrže Šance 
na teplotní režim Ostravice 
Radim Konupčík

Klíčová slova
údolní nádrž – teplotní ovlivnění – podélný teplotní profil – korelo-
gramy průměrných měsíčních teplot vody – metoda dvojné součtové 
čáry – neovlivněná teplota vody

Souhrn
Vlivem teplotní stratifikace údolní nádrž způsobuje v letních měsí-

cích výrazný pokles teploty vody pod nádrží a naopak v zimních 
měsících její nárůst. Míra vlivu údolní nádrže Šance na teplotní 
režim Ostravice se dá posoudit pomocí čtyř metod: podélných tep-
lotních profilů, korelogramů průměrných měsíčních teplot vody, 
porovnáním průměrných měsíčních teplot vody před a po vybu-
dování údolní nádrže a Metodou dvojných součtových čar. Užitím 
těchto čtyř metod bylo zjištěno, že se řeka Ostravice navrátí na svoji 
neovlivněnou teplotu (teplota vody nad údolní nádrží) přibližně na 
21. km od vzdušné strany hráze.

u

Výstavba vodní nádrže na toku představuje výrazný zásah do tep-
lotního a ledového režimu toku. Největší vliv na teplotní režim mají 
hluboké údolní nádrže s dlouhodobým nebo ročním cyklem hospo-
daření s vodou, jako je např. nádrž Šance. Vlivem teplotní stratifikace 
nádrž způsobuje v letních měsících výrazný pokles teploty vody pod 
přehradou. Naopak v zimních měsících se z nádrže vypouští teplejší 
voda. Teploty vody vypouštěné spodní výpustí ovlivňují teplotní režim 
řeky pod nádrží a v zimních měsících po značné délce toku i výskyt 
ledových jevů [1, 2].

Kromě celkového objemu nádrže závisí míra teplotního ovlivnění 
daného toku také na vstupních teplotách vody v neovlivněném pro-
filu, teplotách vypouštěné vody z nádrže, okolní teplotě vzduchu, 
teplotě vody přítoků, sklonu koryta, průtočném množství vody, inten-
zitě slunečního záření, geomorfologických podmínkách a vegetačním 
pokryvu kolem koryta toku.

Míru ovlivnění teplotního režimu řeky Ostravice pod údolní nádrží 
Šance lze posoudit pomocí podélných teplotních profilů, korelogramů 
průměrných měsíčních teplot vody, srovnáním průměrných měsíč-
ních teplot vody před a po vybudování nádrže a metody dvojných 
součtových čar. U podélných teplotních profilů je pro názornost 
uvedeno měření vždy v letním a zimním období po dobu dvou let, 
konkrétně pro rok 2008 a 2009. Za účelem minimalizace možných 
odchylek bylo každé toto měření prováděno vždy dvakrát za sebou. 
Výsledné hodnoty jsou aritmetické průměry těchto dvou měření. 

V grafu 1 je znázorněna spádová křivka řeky Ostravice. Římské 
číslice představují místa měření teploty vody uvedená v obr. 1 a tab. 1. 
Data použitá k sestrojení spádové křivky toku byla odečtena z digitál-
ního modelu terénu, který poskytl Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. Výškové odchylky vyskytující se ve spádové křivce byly způ-
sobeny nepřesností měření. K eliminaci těchto odchylek je možné 
proložit tuto křivku např. polynomickou spojnicí trendu.

Měření bylo prováděno digitálním teploměrem GTH175/MOP 
a všechny pozice měření vody byly zaměřeny GPS přístrojem Garmin 
Oregon 300 (obr. 1, 2).

Hodnoty teplot vody v nádrži a vývaru jsou získány z dispečinku 
vodního díla Šance. Měření těchto teplot provádí Státní podnik 
Povodí Odry.

Měření probíhalo dne 15. 2. 2008 při teplotě vzduchu u nádrže 
Šance 0,5 oC. Průměrný denní průtok pod nádrží Šance byl 1,5 m3∙s-1. 
V počátečním místě měření ve Starých Hamrech, přibližně v šestém 
říčním kilometru před vzdušnou stranou hráze, měla voda teplotu 
0,4 oC. I když literatura uvádí délku zátopy nádrže Šance 7,6 km [3, 7], 
je třeba si uvědomit, že se jedná o maximální délku zátopy vztaženou 
k maximálnímu objemu vody v nádrži. Vlastní hodnota naměřená na 
šestém říčním kilometru před přehradním profilem byla měřena těsně 
nad zátopou, jež byla dána aktuálním objemem vody v nádrži. 

Teplota vody v nádrži naměřená teplotním čidlem, umístěným cca 
30 cm pod hladinou, byla 1 oC. Díky nepřímé stratifikaci vody v nádrži 
byla hodnota vypouštěné vody ze spodních výpustí nádrže Šance 
3,7 oC. Další průběh teplotního profilu v řece Ostravici je patrný z gra-
fu 2. Je zřejmé, že na původní neovlivněnou teplotu se řeka Ostravice 
dostala až u města Frýdek-Místek před soutokem s řekou Morávkou, 
což je přibližně 21 až 22 km od vzdušné strany hráze nádrže Šance.

Na podélný teplotní profil Ostravice mají velký vliv i její přítoky. 
V grafu jsou uvedeny teploty vody průtokově významných přítoků 
před jejich ústím. Nejvíce tepelně ovlivňujícím přítokem je levo-
stranný přítok Čeladénka ústící do Ostravice ve městě Frýdlant nad 
Ostravicí. Jak je zřejmé z grafu 2, teplota Ostravice před soutokem 
s Čeladénkou byla 2,3 oC a pod soutokem klesá na 1,6 oC.

Graf 3 představuje opět vliv údolní nádrže na teplotní profil řeky 
Ostravice, ale v zimě roku 2009.

Měření probíhalo dne 20. 1. 2009 při okolní teplotě vzduchu 1 oC 
a průměrném denním průtoku pod nádrží 1,63 m3∙s-1. Po srovnání 
obou grafů ze zimního měření je patrné, že teplotní ovlivnění řeky 
pod nádrží nebylo tak výrazné jako v roce 2008. V tomto případě 
bylo zapotřebí „pouze“ 17 km na vyrovnání teplot vody na původní 
neovlivněnou hodnotu. Z mnoha jiných faktorů může být tato sku-
tečnost dána i vyšší teplotou vody v neovlivněném profilu ve Starých 
Hamrech. Vzdálenost na navrácení teploty vody na původní neovliv-
něnou hodnotu musí být tedy kratší.

Obr. 1 znázorňuje přesná místa měření zaměřená GPS přístrojem 
Garmin Oregon 300 v daném profilu a jejich vzájemné rozestupy. 
Tabulka 1 uvádí jednotlivé body měření, jejich vzdálenosti od vzdušné 
strany hráze a jejich odpovídající teplotu v řece Ostravici.

Graf 4 znázorňuje měření ze dne 7. 8. 2008 při okolní teplotě 
vzduchu u nádrže Šance 21 oC. Průměrný denní průtok pod nádrží 
byl 1,39 m3∙s-1. Vstupní hodnota teploty vody ve Starých Hamrech, 
5,5 km před vzdušnou stranou hráze, byla 12,3 oC. Voda v nádrži 
měla teplotu 21 oC. V letních měsících v nádrži probíhá přímá 
stratifikace, na rozdíl od nepřímé, která je patrná v zimním obdo-
bí. Vlivem této přímé stratifikace teplota vody na odtoku z nádrže 
vykazovala hodnotu 6,5 oC. Z grafu je dále patrné, že vzdálenost pro 
ustálení teploty na neovlivněnou hodnotu před nádrží je mnohem 
kratší než v zimních měsících. Je to hlavně dáno vysokou teplotou 
vzduchu a teplotou přítoků. Pro tento konkrétní případ se teplota 
vody vrátila na svou původní hodnotu po třech kilometrech, a to 
hlavně díky svému prvnímu pravostrannému přítoku, řeky Mazáku, 
jehož teplota byla 14,2 oC.

Graf 5 vyjadřuje podélný teplotní profil z léta roku 2009. Také 
v tomto případě je patrný vliv okolní teploty vzduchu a teploty příto-

bod měření vzdálenost [km] teplota 2008 [oC] teplota 2009 [oC]
1. -6 0,4 0,8
2. -5,2 0,5 0,8
3. 0 3,7 3,9
4. 1,5 3,1 3,8
5. 2,3 2,7 3
6. 3,2 2,6 3
7. 6 2,3 2,7
8. 7,5 2,3 2,7
9. 8,5 1,6 1,7

10. 13,8 1,1 1,1
11. 17 0,8 0,8
12. 18,5 0,7 0,8
13. 20 0,5 ----
14. 21 0,4 ----
15. 21,5 0,4 ----

bod měření vzdálenost [km] teplota 2008 [oC] teplota 2009 [oC] 
1. -5,5 12,3 12,1
2. -5,1 12,6 12,3
3. 0 6,5 6,1
4. 0,3 6,6 6,3
5. 0,6 7,1 6,6
6. 1,2 7,8 7,2
7. 1,5 8,2 7,5
8. 2 8,9 7,9
9. 2,5 9,9 8,5

10. 2,6 12,6 11,9
11. 2,9 12,8 12,4
12. 3,1 12,9 12,5
13. 3,5 ---- 12,6

Tab. 1. Vzdálenosti a teploty vod v místech měření na Ostravici,  
zima 2008, 2009

Tab. 2. Vzdálenosti a teploty vod v místech měření na Ostravici,  
léto 2008, 2009
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Obr. 1. Místa měření teplotního režimu řeky Ostravice, zima 2008, 
2009 [6] Obr. 2. Místa měření teplotního režimu řeky Ostravice, léto 2008, 

2009 [6]

Graf 1. Spádová křivka řeky Ostravice Graf 2. Podélný teplotní profil řeky Ostravice, zima 2008

Graf 3. Podélný teplotní profil řeky Ostravice, zima 2009 Graf 4. Podélný teplotní profil řeky Ostravice, léto 2008

Měření zima 2009
Datum měření:  20. 01. 2009
Teplota vzduchu v 7:00: 1 oC

Měření léto 2008
Datum měření:  07. 08. 2008
Teplota vzduchu v 7:00: 21 oC

Měření zima 2008 
Datum měření:  15. 02. 2008
Teplota vzduchu v 7:00: 0,5 oC
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Graf 5. Podélný teplotní profil řeky Ostravice, léto 2009 Graf 6. Korelogramy průměrných měsíčních teplot vody ve Starých 
Hamrech a v dalších stanicích níže na toku

Graf 7. Průměrné měsíční teploty vody v Ostravici před a po 
výstavbě nádrže Šance

Graf 8. Změny průměrných měsíčních teplot vody na Ostravici po 
vybudování nádrže Šance

Měření léto 2009
Datum měření:  21. 07. 2009
Teplota vzduchu v 7:00: 19 oC
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ků, jmenovitě pravostranného přítoku Mazáku. V roce 2008 při teplotě 
vzduchu 21 oC a teplotě přítoku Mazáku 14,2 oC se teplota ustálila na 
neovlivněnou za 2,6 km, přičemž v roce 2009 při teplotě vzduchu 
19 oC a teplotě řeky Mazáku 13,9 oC za 3 km.

Obr. 2 opět udává přehled měřených míst v celém profilu řeky 
Ostravice a tabulka 2 i odpovídající teplotu vody v každém měřeném 
bodě.

Druhou metodou k vymezení úseku toku ovlivněného termickým 
režimem je metoda korelogramů. Data použitá v grafu 6 jsou získána 
z archivu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě. 
Korelogramy jsou sestrojené z dlouhodobých průměrných měsíčních 
teplot vody T1 v neovlivněné stanici nad nádrží Šance – Staré Hamry 
a z hodnot teplot vody T2 v dalších stanicích, položených níže po toku 
řeky Ostravice, za období 1971–2008. Konkrétně se jedná o stanice 
Šance pod přehradou, Sviadnov a Ostrava. Z korelogramů je zřej-
mé, že křivka spojující postupně souřadnice obou teplot v měsících 
následujících po sobě je nejširší v profilu pod nádrží Šance, hodnota 
korelačního koeficientu r [8] je v tomto profilu rovna hodnotě 0,753. 
Ve stanici Sviadnov se křivka výrazně zužuje, hodnota r = 0,996. 
V poslední stanici Ostrava opět dochází k lehkému ovlivnění teploty 
vody: r = 0,994. Toto nepatrné ovlivnění teploty vody již není způ-
sobeno údolní nádrží Šance, ale vypouštěním oteplených odpadních 
vod v ostravské průmyslové oblasti. 

Jak dokládá korelogram (graf 6) a podélné teplotní profily (grafy 2–5) 
vliv údolní nádrže Šance na teplotní režim Ostravice přibližně doznívá 
před limnigrafickou stanicí Sviadnov, ve vzdálenosti 21 km pod nádrží.

Další metodou užitou k posouzení vlivu údolní nádrže Šance na 
teplotní režim řeky Ostravice je srovnání průměrných měsíčních 
teplot vody v Ostravici před a po vybudování nádrže Šance (graf 7). 
Všechny data jsou získána z archivu ČHMÚ v Ostravě. Graf obsa-
huje tři křivky. Červená křivka reprezentuje období před výstavbou 
nádrže Šance (1957–1969), modrá křivka období po výstavbě nádrže 
(1970–2000) a čárkovaná černá reprezentuje celkové sledované období 
(1957–2000). Každý měsíc je aritmetický průměr všech jednotlivých 
měsíců za konkrétní období. 

I při tomto srovnání je patrný vliv výstavby nádrže na teplotní režim 
řeky. Hodnoty teplot vody pod hrází před a po vybudování nádrže jsou 
např. v zimních měsících až o 4 oC rozdílné. Průměrná neovlivněná 
teplota vody v lednu byla 0,3 oC a průměrná teplota vody ovlivněná 
výstavbou nádrže dosahovala v témže měsíci hodnot blízkým 4 oC.

Poslední metodou použitou k posouzení vlivu nádrže Šance na 
teplotu vody v Ostravici je metoda dvojné součtové čáry [4, 5]. Tato 
metoda spočívá ve využití chronologické řady teplot vody na Ostravici 
v Šancích vztažené k řadě, jejímiž členy jsou časové jednotky, v tomto 
případě roky. Sledované období je od roku 1960 do roku 1980, monito-
rováno je tedy období 10 let před výstavbou nádrže a 10 let po výstavbě. 
Veškerá data potřebná k sestrojení grafu 8 jsou z archivu ČHMÚ poboč-
ka Ostrava. Pro přehlednost jsou posuzovány pouze ty měsíce v roce, 
kdy dochází k nejvýraznějším změnám teplot vody. Jsou to měsíce 
leden (modrá křivka), květen (červená křivka), srpen (šedá křivka), 
říjen (zelená křivka) a listopad (černá křivka). Jak dokládá graf 8, od 
doby uvedení vodního díla Šance do provozu v roce 1970 docházelo ke 
snížení průměrných teplot vody v měsících teplého pololetí: v květnu 
o 2,4 oC a v srpnu o 3 oC, naopak v zimních měsících ke zvýšení teplot 
vody: v lednu o 2 oC, v říjnu o 3,7 oC a v listopadu o 4,2 oC.

Provedená zpracování podrobněji vyjadřují ovlivnění teplotního 
režimu řeky Ostravice nádrží Šance. V říčním úseku pod nádrží se 
projevuje vliv vypouštění relativně chladné vody v letním období 
a relativně teplé vody v období zimním. Největší rozdíl v průměrných 
měsíčních teplotách vody v Ostravici pod nádrží Šance dosahuje 
oproti neovlivněnému stavu v srpnu -3 oC a v listopadu +4,2 oC. Pod 
nádrží dále po toku se teplotní odchylka zmenšuje, ale doznívá až 
v poměrně značné vzdálenosti 21 km před soutokem s řekou Moráv-
kou ve městě Frýdek-Místek.
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Thermal influence of reservoir Šance on Ostravice river 
(Konupčík, R.)
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Due to thermal stratification the reservoirs cause emitting  rela-
tively cold water in the summer seasons and relatively warm water 
in the winter seasons in the rivers systems downstream from reser-
voirs. The measure of thermal influence of  reservoirŠance on the 
Ostravice river can be explore by four methods: Thermal lengthwise 
profile, Correlograms of average monthly waters temperatures, Tem-
peratures changes comparison before and after dam construction 
and by Method of dual summary lines. Using these four methods 
it was found that the river returns to its Ostravice unaffected tem-
perature (water temperature above the reservoir) to approximately 
21 kilometers from the aerial side of the dam.

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

vh 7/2011 273



Úvod
Jak je příjemná koupel v chladivém a čistém Lipně, kdy se nevynoříte 

z vody jako vodník ověšený zelenými ozdobami. Vzhledem k tomu, že 
je červenec, čas dovolených, dovolím si začít článek poněkud netradič-
ně. Celá naše rodina jsou nadšení surfaři, tedy windsurfaři, v našich 
podmínkách. K tomuto sportu potřebujeme vodu, tedy čistou vodu 
– také kdo by chtěl, aby veškeré náčiní po použití vypadalo jako po 
naložení do špenátu nebo podobné hmoty. Dnes, při plavbě v křišťá-
lové vodě Lipenské nádrže mě napadlo, jak důležité pro nás všechny 
je monitoring kvality vod povrchových a hlavně vod odpadních, které 
jsou do prvně zmiňovaných vypouštěny. Porovnáme-li jen na pohled 
kvalitu vody Lipna, jehož okolí je velmi řídce osídlené (alespoň nějaké 
pozitivum minulosti) s vodou v nádržích Slapy nebo Orlík, je rozdíl 
zcela markantní. Orlík v tuto dobu již bývá plný sinic. 

se spoustu měst a obcí potýká s problémem balastních vod ve stoko-
vých sítích. Tyto vody způsobují problémy na čistírnách odpadních 
vod a také zvyšují poplatky za vypouštění. Pro monitoring této pro-
blematiky máme připraveny průtokoměry a srážkoměry Isco včetně 
přenosů dat přes GPRS modemy, které nám umožňují sledovat stav 
lokality. Také vzorkovače s měřícími sondami, pro monitoring on-line 
kvalitativních parametrů jsou velkými pomocníky.

Krátkodobé monitoringy mohou být rovněž využity pro navržení 
optimálního řešení stálého měření. Pro takovéto případy můžeme 
využít například nasazení vzorkovačů, analyzátorů a měřících sond 
s následným vyhodnocením, který ze systémů sledování parametrů 
bude z hlediska provozního i ekonomického nejvhodnější. Totéž lze 
aplikovat při posuzování různých principů měření průtoku.

Dlouhodobé monitoringy
Pro dlouhodobé sledování lze sestavit kompletní monitorovací 

stanice. Podle požadovaných parametrů a dostupnosti napájení 
používáme on-line analyzátory, vzorkovače, měřící sondy, srážkoměry 
a průtokoměry. Vždy záleží na účelu sledování. Podle toho volíme 
vhodné parametry, které budou měřeny a měřící princip.

Pro sledování důležitých vodních toků jsou budovány pozorovací 
stanice. Jejich vybavení je rozdílné. Analyzátory, vzorkovače, hladi-
noměry, průtoko-
měry, srážkomě-
ry, měřící sondy 
a nezbytná tele-
metrie. Naše firma 
dodávala přístro-
jové vybavení do 
více než 30 tako-
vých stanic pro 
různé podniky. 
Vybavení stanic 
se případ od pří-
padu liší. Největ-
ším problémem 
vždy zůstává, aby 
bylo měření repre-
zentativní, to znamená, že buď musí být měřící zařízení umístěno 
v proudnici, nebo musí být odebírán vzorek, který bude reprezentovat 
zdroj. Bohužel u těchto aplikací je velkým problémem vandalismus 
a krádeže. 

Pro dlouhodobý monitoring vodních nádrží je možné instalovat 
monitorovací stanice umístěné na plovácích. U těchto plovákových 
stanic je možné využít pevné nastavení hloubky umístění měřících 
sond nebo použít systémy s navijákem a hloubku sond měnit dle 
potřeby.

Pro dlouhodobé monitoringy stokových sítí dodáváme stanice, které 
jsou buď umístěné v samostatně stojících objektech, nebo přímo ve 
stokách. Volba opět záleží na více faktorech. Při konfiguraci musíme 
přihlížet i ke kriminalitě v lokalitě. 

Závěrem
Pokud budete řešit problém monitoringu vod, rádi Vám budeme 

nápomocni a nabídneme řešení, přístroje i služby. Díky rozšíření 
skladů měřících zařízení nyní nabízíme ve větší míře i zapůjčení celé 
řady přístrojů včetně dlouhodobějších pronájmů.

Také děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku na veletrhu 
WatEnvi v Brně, kterých bylo opravdu hodně. Váš zájem nás velmi 
potěšil.

Informace o většině přístrojů naleznete na našich internetových 
stránkách www.technoaqua.cz. Zde naleznete i seznam referencí 
v České i Slovenské republice. 

Použité materiály: archiv Technoaqua s.r.o. a TD Isco

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

U Parku 513, 252 41 Dolní Břežany
Tel: 244460474, mob.: 724971161

mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz

MONITORING ODPADNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD –  
NÁVRHY I REALIZACE

Bylo by naivní se domnívat, že by majitelé nebo správci nemovitostí 
a podniků v okolí vodních toků a nádrží sami bez tlaku legislativy 
a kontrol investovali do zabezpečení kvality vypouštěných vod. Ve 
většině případů je budování čistíren odpadních vod i domovních 
čistíren právě důsledkem kontrol a pokut za nedodržení povolených 
limitů pro vypouštění. 

Příklad
Pro účely sledování je možné odebrat vzorek a pak jej analyzovat, 

ale mnohem účelnější je použití přístrojů, které zajistí kontinuální 
kontrolu jak kvality, tak kvantity vody. Je otázkou, kolik finančních 
prostředků je možné do přístrojů, případně služby investovat. Často 
pouhá informace o tom, že je tok on-line monitorován způsobí větší 
kázeň v okolí. Jako příklad můžeme uvést aplikaci, kde jsme před 
několika lety osadili tok vzorkovači Isco 6712FS a měřícími sondami 
s přenosem alarmových stavů při překročení nastavených limitů přes 
modem. Pouhé zveřejnění informace přineslo efekt ve zlepšení situace 
s haváriemi, při kterých se do toku dostávaly těžké kovy. Přenos alar-
mových stavů na hasičský sbor dával navíc šanci na včasný zásah.

Nabízené možnosti – krátkodobé monitoringy
Firma TECHNOAQUA s.r.o. se zabývá návrhy řešení monitoringů 

vod povrchových i odpadních, jejich realizací, dodávkami potřeb-
ných přístrojů, případně zapůjčením techniky nebo dodávkami 
monitoringu jako služby. Dle 
dané problematiky a finančních 
možností navrhneme optimální 
řešení. Některá zadání je možné 
řešit krátkodobými měrnými 
kampaněmi, kdy navrhneme 
způsob provedení, vhodné pří-
stroje a délku trvání. Zajistíme 
osazení sledovaného profilu pří-
strojovou technikou a následné 
vyhodnocení. Tyto aplikace se 
týkají například zjišťování nedo-
držování kanalizačního řádu po 
stránce kvality i kvantity vod 
vypouštěných do kanalizace 
a dále přítoků a infiltrací do 
stokových sítí. V dnešní době 
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Závěry 2. mezinárodní konference 
Voda v krajině jsou stále aktuální

Významným tématem konference „Voda v krajině – Cesty k trvalému 
využívání vodních zdrojů“, pořádané Českou asociací pro vodu – CzWA 
a CES, o. s., ve dnech 9. a 10. února 2011 v Praze byly otázky hospoda-
ření s vodou a způsoby jejího odvádění z krajiny. Odtoky srážkových 
a podzemních vod z území jsou hlavním transferem znečišťujících 
látek, které zhoršují stav vodních útvarů a vesměs zabraňují dosažení 
jejich dobrého ekologického stavu do roku 2015. Rámcová směrnice 
o vodách číslo 2000/60/ES, která nabyla účinnosti v prosinci roku 
2000, mění pohled na ochranu vodních zdrojů. Požaduje vytváření 
podmínek pro trvale udržitelné využívání vodních zdrojů pomocí 
integrovaného vodohospodářského managementu v povodích. Kla-
de se větší důraz na zachování hydroekologických potřeb krajiny. 
Požaduje nový přístup člověka k vodě a nový přístup i ze strany 
státních orgánů a institucí pro zabezpečování ochrany vod. Nejde 
jen o zabezpečení dostatečného množství vody v dostatečné kvalitě 
pro lidskou potřebu, ale požaduje udržování a zlepšování přírodních 
ekosystémových funkcí vodních toků, ekosystémů a krajiny.

Na konferenci Voda 2011 bylo předneseno mnoho zajímavých 
prezentací a zaznělo několik nových pohledů a principů, které 
se zabývají širší problematikou, než je otázka kvality a znečištění 
povrchové vody. Jedná se o holistický přístup k cyklům vody a živin 
v krajině a v ekosystémech, a zejména pak o prosazování Integro-
vaného managementu povodí jako vhodného principu k ochraně 
vodárenských nádrží.

Rámcová směrnice kromě vody ochraňuje také vlastní ekosystémy, 
protože jak zaznělo v prezentaci RNDr. Mika, pouze vyvážený a ekolo-
gicky stabilní fungující ekosystém může produkovat dostatečný objem 
tzv. ekosystémových služeb. 

Jako ekosystémové služby označujeme takové funkce krajiny, které 
jsou produkovány v krajině společně s tržními produkty, ale jejich 
hodnota je těžko tržně vyčíslitelná.

Jako příklady ekosystémových služeb můžeme uvést: zadržování 
vody a živin v krajině a zpomalení jejich odtoku mimo ekosystém, 
podpora malého koloběhu vody i živin, podpora samočisticích schop-
ností krajiny, prevence eroze a povodní, doplňování zásob spodní 
vody, dostatek stanovišť pro rostliny a volně žijící živočichy a tedy 
dostatečná biodiverzita, dobrá rekreační a pobytová hodnota území.

V tomto smyslu je zdůrazňována i správná péče o zemědělskou 
půdu s cílem zlepšovat její stav a schopnost zasakovat srážkové vody. 
Již na 1. ročníku mezinárodní konference Voda 2009 bylo přednášejí-
cím konstatováno, že například objem vody zadržený v půdě (hlavně 
díky půdní organické hmotě a prosperující vegetaci) ve svém celkovém 
objemu překračuje objem sladké vody všech tekoucích povrchových 
vodních toků.

Aktuálním tématům současného českého zemědělství byly věno-
vány prezentace Ing. Hladíka a prof. Skleničky, důraz byl kladen na 
význam a účinnost pozemkových a krajinných úprav v managementu 
povodí. Podle poznatků VÚMOP je vodní erozí v Česku ohroženo až 
45 procent orné půdy a v důsledku eroze by v krajním případě mohlo 
z polí v Česku ročně zmizet až 21 milionů tun ornice, což by zname-
nalo škodu 4,3 miliardy korun. Představa vysokých peněžitých škod je 
nepříjemná, ale co je horší, takto degradovaná půda potřebuje mnoho 
desítek či dokonce stovek let k tomu, aby regenerovala a dostala se do 
původního stavu. Erodované půdy mimo jiné zhoršují i průběh povod-
ní. Za nedůsledné dodržování takzvaných zásad správné zemědělské 
praxe v uplynulém období Evropská unie hrozí Česku sankcemi ve 
výši 180 milionů korun. 

Smývání ornice a zhoršování kvality půdního fondu a vod má 
zamezit vládní nařízení, které od 1. července 2011 rozšiřuje platnost 
takzvaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu (známých pod názvem GAEC) i na mírně erozně ohrožené půdy 
se zákazem pěstování širokořádkových kultur (kukuřice, brambory) 
bez půdoochranných technologií (závažnost vodní eroze půdy při 
nevhodném pěstování kukuřice a brambor na svahovitých pozemcích 
dokumentují přiložené snímky). Za zmínku stojí především otázky 
vlastnické a uživatelské struktury půdy ve vazbě na pozemkové úpra-
vy ve sdělení prof. Skleničky, které ve stručnosti uvádíme níže.

Projekty protipovodňových opatření
Na dolních tocích jsou preferována většinou technická opatření jako 

přehrady a hráze, naopak horní části povodí jsou vhodné pro přírodě 
blízká opatření nebo malá technická opatření pro retenci a také pro 
vhodné pozemkové úpravy v krajině. Malá technická opatření jsou 
například malé nádrže, poldry, příkopy a revitalizace jsou považo-
vána za biotechnická opatření. Tam, kde nelze povodním zabránit 
nebo by byla protipovodňová opatření příliš drahá, je lepší počítat 
s tzv. řízenými rozlivy (jít vodě z cesty). Měla by být dodržována 
zásada, že není vhodné obnovovat sídla v záplavové zóně, kde hrozí 
opakované povodně a ochrana je nadměrně drahá, což dříve v praxi 
nebylo dodržováno. Obecně platí, že náhrada škod po povodni je vždy 
dražší než prevence.

Pozemkové úpravy
Problémem realizace pozemkových úprav je často fragmentace 

půd. Za 40 let slučování pozemků kvůli velkoplošnému hospodaření 
zemědělských družstev se přerušil vlastnický vztah k půdě. Hovoří-
me o uživatelské fragmentaci, kterou tvoří v české krajině jednotlivé 
většinou velkoplošné pozemky.

Ještě rozdrobenější je vlastnická fragmentace. V EU se fragmentace 
blíží 1, prakticky každé pole je jednoho vlastníka, ale u nás je vlastnic-
ká struktura rozdrobená. Jeden vlastník v EU má průměrně 0,43 ha, 
v ČR připadá na jednoho vlastníka asi 6,3 ha. V ČR máme asi 70 000 
uživatelů zemědělské půdy, ale 3 miliony vlastníků této půdy.

Vlastníci často necítí odpovědnost za hospodaření v krajině, vše 
berou jako úlohu státu a obcí, které se dle nich mají postarat o pro-
tierozní a protipovodňová opatření a revitalizace. Právně je ale půda 

Vodní eroze půdy u kukuřice
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majetek, takže odpovědnost vlastníka se 
o majetek správně starat je právně daná.

V praxi nájemce půdy s rozptýlenou vlast-
nickou strukturou má většinou produkční 
vztah k půdě. Ze všeho výše uvedeného 
vyplývá, že tedy zájem vlastníků a nájemců 
o investice do úrodnosti půdy a hodnoty 
krajiny jsou často nízké.

Pozemkové úpravy v ČR by měly mít i další 
pozitiva z hlediska vlastníků, konkrétně jde 
o vhodné řešení zpřístupnění pozemků (aby 
byly pozemky plně využitelné vlastníkem, 
tím roste hodnota pozemků), ale také by měly 
projekty snižovat počet parcel na jednoho 
vlastníka.

Na konferenci padla také zmínka o tzv. 
enterogenitě území, kdy stabilita ekosystémů v krajině obecně 
klesá s velkými jednolitými (například monokulturními) plochami 
a projevuje se objektivně odlišným rozdělením teplot povrchu. Jako 
nejchladnější území se projevují vlhké louky a jako druhý extrém 
– nejteplejší jsou velká města s vysokým zastoupením nepropustných 
umělých povrchů.

Konference Voda 2011 přinesla i některé nové komplexní pohledy 
na management hospodaření v lesích. Ve své prezentaci „Hodnoce-
ní hydricko-vodohospodářské funkce lesa v povodí vodárenské 
nádrže“ prof. Vyskot uvádí, že celá 1/3 území ČR jsou lesy, z toho 
90 % jsou lesy na horách a spadne v nich 60 % všech srážek v ČR. 
Lesy mají nejen produkční, ale i významné vodoochranné, vodohos-
podářské a půdoochranné funkce a schopnosti, jejichž potenciál je 
v praxi často zanedbáván. Podpora těchto ekosystémových služeb 
(ES) znamená v rámci běžného managementu podporovat nejen pro-
dukční funkce lesa, ale zohlednit i další přínosy pro tvorbu a ochranu 
životního prostředí. 

Novým poznatkem, který byl prezentován na konferenci, je to, že 
hlavním a přitom podceňovaným faktorem poskytování ES je u lesních 
ekosystémů půda, která má přímý vliv na srážko-odtokové poměry 
a vodní bilance, naopak ostatní složky jako druhová skladba lesa, struk-
tura či věk lesa nejsou rozhodnými faktory, jak se dříve předpokládalo. 
Obecně se uvádí, že retenční kapacita smíšených lesů dle odtokových 
křivek je od 30 do 70 mm srážek, naopak u travních porostů (luk a pas-
tvin) je to asi 15–50 mm, tedy 50–70 % retenční schopnosti lesa.

Přirozené procesy hydrologické a ochranné funkce lesních půd – 
ekosystémové služby lesních ekosystémů – zahrnují například infil-
traci, aeraci, transformaci živin, humifikaci, rozložení odtoku, vazbu 
půdní vody, retardaci odtoku z tání sněhu, mechanické protierozní 
působení kořenů, ochranu půdní struktury, poskytování vhodného 
bohatého biotopu. Dá se říci, že lesy mají obecně mnohem větší 
potenciál z hlediska ochrany povodí a kvality vody, než je v součas-
nosti využíván. Důvodem jsou převládající produkční funkce lesů, 
zanedbávání znalostí o hydrické funkci lesů, převládající technická 
opatření a náprava škod místo manažerských přístupů prevence 
povodňových škod na drobných tocích a v lesích.

Podíl lesů v povodí vodárenské nádrže Švihov je 27,5 % a jejich 
úloha v prevenci povodňových škod je nezastupitelná. V prosa-
zování integrovaného managementu povodí je vedena úvaha 
o obnovení kultury nízkého lesa ve vhodných lokalitách údolních 
niv a zemědělských pozemků.

Problematika a zadržování vody v krajině a její vodní cykly byly 
předneseny ve skvělých prezentacích Ing. Kravčíka a RNDr. Pokorné-
ho. Na základě výsledků výzkumu měření ohřevu zemského povrchu 
bylo dokladováno, jak velké rozdíly v ohřevu způsobuje nasycení 
půdy vodou. Krajina, která je dostatečně nasycená vodou (například 
souvislá vodní plocha, vlhká louka, les) využije většinu slunečního 
tepla na přeměnu vody z vegetace do vodní páry. Celých 70–80 % slu-
nečního tepla jde na evapotranspiraci a na ohřev povrchu jde jen 20 % 
přijatého tepla. Naopak meliorovaná orná půda má evapotranspiraci 
pouze na úrovni 10–20 % a naopak 60–70 % tepla půda nevyužije, 
a proto se země nadměrně ohřívá a vysušuje.

Dle výše uvedených autorů protipovodňová opatření uskutečňovaná 
v posledních desetiletích byla koncepčně prioritně zaměřena na co 
nejrychlejší odtok dešťové vody z povodí (území, krajiny) a v co nej-
větším množství. Přestože některá opatření byla formálně nazývána 
jako preventivní, svojí podstatou jsou to spíše opatření pro řešení už 
vzniklé povodňové situace. 

Vznikla vodní díla, přehrady a suché poldry, které transformují 
povodňové vlny, a vznikly ochranné hráze, které v čase povodní 

ochraňují hlavně velká města. Ochranu 
povodí nelze ale řešit pouze hydrotechnický-
mi opatřeními a budování vodních děl jako 
součásti účinné ochrany před povodněmi má 
spíše lokální význam.

Lidská činnost a zásahy do přírodních pro-
cesů výrazně mění hydrologii celých povodí 
(změny v množství a rychlosti odtoku vod 
vlivem urbanizace, zemědělské praxe a odles-
nění). Proto i v řadě prezentací k monitoringu 
přednesených na konferenci Voda 2011 bylo 
zdůrazněno, že srážko-odtokové poměry 
a hydrologie území se významně promítají 
do výskytu a intenzity zátěže vod a vodních 
nádrží fyzikálně chemickými látkami (nut-
rienty, pesticidy a splaveniny) a jsou hlavní 

příčinou dnes deklarovaného nevyhovujícího stavu vodních útvarů. 

Několik poznámek k zadržování dešťové vody v krajině
Naším cílem by mělo být zadržování dešťových vod v krajině, nej-

lépe v místě jejího spadu. V podmínkách současného stavu krajiny 
a povodí je však odtok dešťové vody uměle urychlován a dešťová 
voda v krajině nemůže plnit své užitečné funkce, což přispívá ke 
zhoršování stavu povodí a následnému vysušování a ohřívání krajiny. 
Tím se cyklicky dále zhoršuje retenční schopnost území a dochází ke 
zvýšení zranitelnosti a rizika povodní a dalších rizik.

Uplatňované koncepce a metodické postupy protipovodňové ochra-
ny často neplní požadavky na komplexní integrovanou ochranu před 
povodněmi, a už vůbec nechrání před vysušováním krajiny a před 
ostatními riziky. Podle rámcové směrnice jsou programy revitalizace 
krajiny a integrovaný management povodí vhodným systémovým 
nástrojem prevence před povodněmi a dalšími živelnými riziky.

Některá dosud realizovaná technická opatření nedostatečně zohled-
ňují dynamiku procesů a činností probíhajících v povodí (urbanizova-
né území, lesní a zemědělské plochy) při projektování infrastruktury 
a zastavěného území. V posledních letech stále narůstá celkový objem 
odtoku dešťové vody, až převyšuje často kapacity již vybudovaných 
technických protipovodňových opatření.

Řešení není spatřováno v budování nových nebo kapacitně větších 
soustav odtoku dešťové vody z území, ale v tzv. celoplošném mana-
gementu území povodí a souvislých území krajiny, v intravilánech, 
v ekosystémovém přístupu k vodě a ke krajině jako celku. Jedním ze 
základních principů účinné prevence povodní i sucha je obnovení 
a podpora ekosystémových funkcí krajiny, které svými přirozenými 
vlastnostmi zpomalí a zadrží dešťovou vodu a umožní její vsakování 
do podloží. Zároveň tyto postupy chrání kvalitu půd a zlepšují pod-
mínky pro využívání krajiny člověkem a zvyšují ekologickou stabilitu 
krajiny. Zdá se, že stabilní hydrologický režim v povodích lépe odolá-
vá extrémům počasí (povodně i sucha) a bude rozhodujícím faktorem 
budoucího hospodářského a i kulturního rozvoje regionů. 

Cílem je, aby při hospodaření v krajině byly více uplatňovány tako-
vé postupy, které zlepšují hydrologický režim a posilují biodiverzitu, 
a tím pozitivně působí na stabilitu ekosystémů.

Z poznatků o hydrologickém režimu vyplývá, že rizika extrémů 
v počasí (záplavy i sucha) se budou do budoucna vyskytovat častěji 
a proto je třeba změnit přístup k využívání krajiny, k plánování urba-
nizovaného území i v hospodaření s dešťovou vodou. Jako pro krajinu 
škodlivé se do budoucna jeví především nadměrné celoroční a plošné 
odvodnění krajiny, které vede k jejímu přehřívání a vysušování. 
Naopak revitalizace krajiny zahrnuje návrat přirozené struktury vod 
v krajině a obnovy zásoby vody v krajině.

Pro jednotlivá povodí se navrhuje podrobně analyzovat aktivity 
a zásahy, které negativně ovlivňují vodní režim, a naopak projekty 
revitalizace mají odstranit nebo zmírnit následky nevhodných lid-
ských zásahů do krajiny.

Management údolních niv a buffer zón
V prezentaci prof. Novotného byla zmíněna doporučení k potřebné 

obnově přirozené ochranné funkce tzv. buffer zón a přirozené deni-
trifikační zony niv pomocí vhodného managementu údolních niv 
k eliminaci nutrientů z půdního a vodního prostředí.

Údolní nivy jsou významným krajinným prvkem, často plní 
funkci biokoridoru a řadu dalších mimoprodukčních funkcí. Jedná 
se o území, které bývalo dříve i hospodářsky využívané (trubkové 
drenáže umožnily zemědělské obhospodařování vlhkých luk). Dnes je 
hlavní zájem zemědělců zatravněné údolní nivy především využívat 
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v systému agroenvironmentálních opatření s platbami v rámci PRV, 
opatření II. 1.3.2. – ošetřování travních porostů, při dodržení těchto 
základních podmínek: 
•	opatření jsou realizována v podobě pětiletých závazků,
•	žadatel musí hospodařit v souladu s dobrými zemědělskými 

a environmentálními podmínkami stanovenými v nařízení Rady 
(ES) č. 1782/2003 a nařízením Rady (ES) č. 73/2009, které stanovuje 
povinné a nepovinné standardy hospodaření,

•	žadatel dodržuje minimální požadavky, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv, a to tak, že vede a nejméně 7 let uchovává 
evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných 
látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let 
v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon o hnojivech),

•	žadatel dodržuje minimální požadavky, jež se týkají používání pří-
pravků na ochranu rostlin, a to tak že, dodržuje pravidla skladování 
a manipulace s chemickými látkami v souladu s příslušnými práv-
ními přepisy (zákon o rostlinolékařské péči) tak, aby nedocházelo 
ke kontaminaci složek životního prostředí,
Určitou komplikací zemědělského využívání jsou periodicky zapla-

vované a vlhké louky, které se 2x ročně v požadovaných termínech 
nedají sklízet. V konceptu vodoochranných opatření je žádoucí pod-
pořit záměr Plánů oblasti povodí (POP) na revitalizace údolních niv 
s ponecháním v přirozeně zamokřeném stavu. Z hlediska vodohos-
podářského je potřeba zmínit i protipovodňové funkce údolních niv 
a přínos revitalizací. Revitalizované koryto pojme více vody, zpomalí 
se rychlost odtoku a tím i omezí nežádoucí rychlá kulminace povodňo-
vých průtoků, zároveň nivní pozemky slouží jako území přirozeného 
rozlivu. Vlhké louky navíc fungují jako přirozené zóny denitrifikace, 

které podporují procesy samočištění toků a tvoří přirozené bariéry na 
cestě transportu znečištění ze zdrojových ploch do toků, ať už k němu 
dochází povrchovým smyvem nebo podpovrchovým odtokem.

Zemědělství je v povodí VN Švihov nejdůležitější ekonomickou 
aktivitou. Na poměry vodárenské nádrže je zde extrémně vysoké 
zornění dosahující téměř 80,5 %, datované již z období po napuštění 
nádrže v roce 1972, kdy docházelo k dalšímu zvyšování zemědělské 
výroby doprovázené řadou nevhodných pozemkových úprav. Erozní 
smyvy a vyplavování živin z půdního profilu jsou jednou z hlavních 
příčin zhoršování jakosti vody v nádrži. Plošné odvodnění je realizo-
váno na 12 % plochy povodí. 

Přes uplatňování státního dotačního systému má oblast charakter 
marginální, státní zdroje nejsou dostačující. Dlouhodobě se přibližně 
80 % produkce tržně realizuje mimo povodí. Současné tržní princi-
py v zemědělství nevytváří podmínky pro jeho adaptaci na účelové 
vodoochranné opatření. Podporu ekologické mimoprodukční funkce 
zemědělství je třeba přednostně zaměřit právě do oblastí, ve kterých 
zemědělství vytváří největší rizika pro vodní zdroj (např. sezónní 
mineralizace půdní biomasy se zvláštním zřetelem na dynamiku 
sloučenin dusíku; problém eroze – jak z hlediska vzniku suspenze, 
tak z hlediska její sedimentace – s cílem minimalizace zanášení 
retenčních prostor povodí.

Na základě prezentace účastníků 2. mezinárodní konference Voda 
2011 (Voda v krajině – Cesty k udržitelnému využívání vodních zdro-
jů), která se konala 9.–10. 2. 2011 v Praze, zpracovala:

Ing. Markéta Hrnčírová
vedoucí odborné skupiny pro difuzní znečištění CzWA

Do diskuse: Vypouštění vyčištěných 
odpadních vod do vod podzemních – 
shrnutí diskusí ve skupině

Málokteré nařízení vlády vyvolalo takovou diskusi jako to, které 
se týká vypouštění vyčištěných vod do vod podzemních. Jednak je 
to tím, že je v něm uplatněn „výrobkový přístup“, a i tím, že jsme si 
v diskusích uvědomili, že k vypouštění do podzemních vod by asi 
měl být jiný přístup než do vod povrchových. Objevila se i celá řada 
dalších neznámých.

Výrobkový přístup se pomalu začíná zabydlovat v podvědomí, a tak 
většina debat se dnes týká jednak pojmu osoba pověřená kontrolou 
čistíren a jednak hodnot pro vypouštění. Samozřejmé je, že odlišné 
názory na emisní standardy budou mít výrobci a hydrogeologové, jiné 
názory budou mít další skupiny. Cenné na diskusi kolem nového NV 
431/2010 je to, že se začalo argumentovat. Je tedy možné racionálně 
srovnávat a případně zohledňovat jednotlivé argumenty. Asi nejvíce 
by měly být slyšet ty argumenty, které chrání životní prostředí pro 
budoucnost – pokud se znehodnotí území a podzemní vody, půjde 
o nevratné škody. Přímo katastrofa by to byla v případě zasažení zdrojů 
minerálních vod.

Hlavní argumenty, ze kterých by mělo být vycházeno:
– Voda po čisticím procesu by měla obsahovat minimum nerozpuště-

ných látek – případná kolmatace území znehodnotí, způsobí lokální 
problémy se zamokřením okolí atd.

– Voda by měla obsahovat minimum nutrientů proto, aby se minima-
lizovalo lokální ovlivnění kvality podzemních vod. U dusíkatých 
sloučenin je známo, že amoniak se v těžších půdách sorbuje, avšak 
dusičnany terénem procházejí bez zachycení (proces denitrifikace 
v podzemí je minimální a přinejmenším neprozkoumaný). Je třeba 
si ale i uvědomit, že sorpční potenciál půdy na amoniak je omeze-
ný a navíc sůl obsažená v odpadní vodě jej 
vytěsňuje zpět do vody. Ideální by tedy bylo 
vypouštět vody bez všech sloučenin dusíku 
(proto i třída PZV-2). Otázkou je posouzení 
ovlivnění vodního zdroje z hlediska jeho 
významnosti a kapacity. U fosforu je situ-
ace obdobná, ale účinky na zdraví nejsou 
tak významné. Jeho význam je větší vůči 
povrchovým vodám.

– Použitá voda obsahuje zpravidla ještě 
další látky (xenobiotika – zbytky léků, kosmetických přípravků 
atd.), které se částečně odstraní v čisticím procesu. Obecně platí, 
že čím vyšší účinnost čisticího procesu na CHSK, tím větší podíl 
odstranění těchto látek (i když to neplatí úplně u všech látek a na 

100 %). Požadavky na vypouštění do podzemních vod by tedy měly 
být přísnější než na vypouštění do vod povrchových v ukazatelích 
CHSK a BSK.

– U bakteriálního znečištění je známo, že po biologickém čištění se 
obsah enterokoků a koliformních bakterií podstatně sníží a požado-
vané hodnoty jsou obvykle splněny (otázkou jsou zdravotnická 
zařízení). S ohledem na náklady bych se přimlouval, aby tento 
parametr byl kontrolován až u ČOV větších než 50 EO, u zdravotnic-
kých zařízení a v případech, kdy člověk přichází do styku s těmito 
vodami, což je v případě zálivky touto vodou. 
Dalším častým tématem diskusí byla problematika staveb pro 

individuální rekreaci, tedy staveb neobývaných celoročně. Klasické 
řešení septik – zemní filtr nevyhovuje požadavkům! Co tedy s tím? 
Dle mého názoru, když je poptávka, řešení se najde – přesto by bylo 
dobré, aby pro tyto stavby byly požadavky stanovovány separátně. 
Dobrým nápadem, který v diskusi zazněl, je vyčlenění této kategorie 
a stanovení požadavků pro tuto kategorii. Logické je pak i sloučení 
objektů pro bydlení a služby.

Výše uvedené argumenty jsem se pokusil vyjádřit v číslech udáva-
jících emisní standardy (vzhledem k nedostatku času k odsouhlasení 
je to jen můj názor, i když vzniklý na základě debaty ve skupině 
a zohledňuje zatím spíše jen potřeby přírody):
a) Tab. 1a. Emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jed-

notlivých staveb pro individuální rekreaci (zejména pro případy, 
kdy není objekt užíván trvale)

Hodnoty „m“

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Norg. Pcelk Escherichia 

coli
Enterokoky

130 30 10 20X 50X 3X XX XX

Velikost zdro-
je znečištění 
(EO) 

Hodnoty „m“ „m“

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Norg. Pcelk

Escherichia
 coli

Enterokoky

< 10 130 30 10 20 50 X 10X XX XX

10–50 130 30 10 20 50 X 7X XX XX

> 50 130 30 10 20 50 7 50 000 a XX 40 000 a XX

b) Tab. 1b. Emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednot-
livých staveb pro bydlení a staveb poskytujících služby

Poznámky:
1.  „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty ukazatele znečištění odpadních 

vod vypouštěných do vod podzemních a jsou vyjádřené v koncent-
raci v mg/l u bakteriálního znečištění pak v KTJ (kolonie tvořících 
jednotek)/100 ml
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Seminář Průmyslové odpadní vody
Odborný seminář se konal dne 27. 4. 2011 v knihovně Ústavu 

technologie vody a prostředí, Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze; semináře se zúčastnilo cca 35 přednášejících a diskutujících. 
Hlavním organizátorem semináře byla odborná skupina Průmyslové 
odpadní vody, působící pod Asociací pro vodu ČR (CzWA), ve spolu-
práci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody obnovila svou činnost 
v roce 2009 a tento seminář byl její první akcí tohoto typu. Proto byl 
koncipován jako jakési představení skupiny; nebyl monotematický, 
jednotlivé přednášky poskytly pohled na problematiku čištění prů-
myslových odpadních vod z různých úhlů – od technologického až 
po legislativní. Při organizaci semináře byl důraz kladen na prostor 
pro diskusi.

Seminář zahájil Ing. Josef Miňovský, CSc., ze společnosti HYDRO-
TECH s.r.o. přednáškou Porovnání výkonnosti souproudně a proti-
proudně stíraných dosazovacích nádrží. Ve svém příspěvku se zabý-
val rozdíly v účinnosti pravoúhlých dosazovacích nádrží stíraných 
protiproudně a souproudně. Teoreticky i prakticky (na konkrétních 
příkladech rekonstruovaných dosazovacích nádrží) ukázal, že nádrže 
se souproudým stíráním usazeného kalu dosahují vyšší účinnosti 
v separaci nerozpuštěných látek.

V následující přednášce Ing. Lenka Mátlová, Ph.D., ze společnosti 
Plzeňský Prazdroj a.s. seznámila posluchače s přístupem této firmy 
k čištění pivovarských odpadních vod. Na příkladech pivovarů Velké 
Popovice, Radegast a Plzeňský Prazdroj ukázala tři možné přístupy:
1. vlastní čistírna sloužící k čištění vod z pivovaru a okolních obcí;
2. podniková čistírna pro předčištění odpadních vod s následným 

dočištěním na městské ČOV;
3. čištění odpadních vod na městské ČOV.

Dr. Mátlová ve své přednášce ukázala technologie jednotlivých ČOV 
a shrnula výhody a nevýhody jednotlivých přístupů, zejména se věno-
vala otázce vlastní čištění odpadních vod versus externí dodavatel.

Třetí přednáška, prezentovaná Ing. Janem Bindzarem, Ph.D., 
(Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha), byla věnována 

odstraňování adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 
z průmyslových odpadních vod. Přednáška stručně shrnula většinu 
aspektů této problematiky – od otázky stanovení AOX, přes jejich 
možné zdroje v průmyslových odpadních vodách, až po přehled fyzi-
kálně-chemických a biologických postupů pro jejich odstraňování.

Na tuto přednášku tematicky navázal Ing. Miroslav Mikeš (Cent-
roprojekt a.s.) příspěvkem Čištění odpadní vody z dekontaminace 
s obsahem dioxinů. Posluchače seznámil s technologií ČOV určené 
pro čištění odpadních vod z dekontaminace budov zasažených dio-
xiny. Tato ČOV pracuje na fyzikálně-chemickém principu a využívá 
kombinaci koagulace a ozonizace. Součástí prezentace byly i výsledky 
laboratorních a poloprovozních testů.

V přednášce Realizace a povolovací řízení nové ČOV pro OV z mytí 
letadel Dr. Ing. Monika Stavělová ze společnosti AECOM CZ, s.r.o., 
shrnula své zkušenosti s realizací ČOV pro čištění odpadních vod 
s vysokým obsahem organických látek (včetně tenzidů) a kadmia. Kro-
mě informací o technologii a provozních výsledcích také zdůraznila 
nutnost dobré komunikace mezi zadavatelem a zhotovitelem – přede-
vším z hlediska získání úplných a objektivních údajů o odpadní vodě, 
což je základní předpoklad pro navržení dobře fungující ČOV.

Seminář uzavřel příspěvek Ing. Václava Hammera (EKOSYSTEM 
spol. s r.o.) z oblasti legislativy – konkrétně stanovení cílových emis-
ních limitů kombinovaným způsobem. Ing. Hammer se věnoval 
změnám, které přináší poslední novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
která vstoupila v platnost v únoru 2011. Na konkrétních příkladech 
poukázal na problémy, které způsobuje nevhodná interpretace naříze-
ní ze strany vodoprávních úřadů, která vede k příliš nízkým bilančním 
limitům vypouštěného znečištění.

Závěrem bych rád připomněl, že odborná skupina Průmyslové 
odpadní vody je skupinou otevřenou – práce v ní se mohou účastnit 
i odborníci, kteří nejsou členy CzWA. Zájemci o aktivní působení 
v této skupině mohou využít níže uvedenou e-mailovou adresu.

Ing. Jan Bindzar, Ph.D.
za odbornou skupinu Průmyslové odpadní vody, CzWA

os-pov@czwa.cz

2. x  Ve zdůvodněných případech je možné požadovat i dosažení 
těchto ukazatelů – zejména v citlivých oblastech,

3. xx  V případě vypouštění odpadních vod rozstřikem nebo záliv-
kou musí být odpadní voda hygienicky zabezpečena – standardy 
viz BS 8252-1 – v případě zálivky (bez vzniku aerosolů) E-coli do 
250KTJ/100 ml, enterokoky do 100 KTJ/100 ml, v případě rozstřiku 
E-coli nedetekovatelné, enterokoky nedetekovatelné.

c) Tab. 2. Kritéria pro zařazení do tříd

Závěr 
Je mi jasné, že každé číslo může vyvolat debatu a že první se ozvou 

výrobci, kteří si čistírny musí za nemalé částky certifikovat, a pokud 
čistírna i o pár mg/l v ukazateli nevyhoví, mají problém. Jak je již ale 
uvedeno hned v úvodu, snažil jsem se zohlednit to, co jsem považoval 
za důležité v argumentaci jednotlivých skupin a upřednostnil jsem 
dlouhodobé zájmy společnosti. I když v návrzích, které jsem obdržel, 
byly většinou navrženy ještě přísnější hodnoty: u CHSK např. 80 mg/l, 
u BSK i 10 mg/l, naopak byly navrhovány volnější hodnoty pro Pcelk. 
(10 mg/l) a pro NL (až 40 mg/l). Názory mohou být různé, ale na 
tom, že při vypouštění do vod podzemních by měly být přednostně 
zohledněny dva parametry – nerozpuštěné látky a dusíkaté látky, se 
už asi s většinou shodneme.

Ing. Karel Plotěný – mluvčí odborné skupiny ČAO
ploteny@asio.cz

Do diskuse: Příspěvek není recenzovaným pojednáním, ale snaží 
se vybudit výměnu názorů. Autor i redakce proto očekávají stano-
viska k článku, jak je zvykem, do 31. 8. 2011. Rozsah diskusního 
příspěvku je omezen na dvě normostrany A4, a to včetně tabulek 
a obrázků. Příspěvek posílejte na e-mail: stransky@vodnihos-
podarstvi.cz

Poznámka: Pro zařazení do třídy výrobku musí ČOV splňovat 
všechny požadavky na ukazatele příslušné třídy. Splněním ukazatele 
se rozumí splnění minimálně jednoho z požadavků na příslušný 
ukazatel – buď procento odstranění znečištění nebo odtokovou 
koncentraci. K tomuto opatření se přistoupilo pro to, jelikož výrob-
ky, které se zkoušely při nízkých nátokových koncentracích, byly 
znevýhodněny.

Třída 
výrobku

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Norg Pcelk

PZV-1
% mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l

90 75 95 15 95 10 75 15 - - 80 7

PZV-2 90 75 95 15 95 10 - - 50 30 80 7
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Možnosti modelování 
vlivu zemědělské činnosti 
na vodní složku v krajině 
s využitím GIS a modelů 
SWAT, HEC-RAS a MIKE 11
Radek Pallós, Veronika Říhová, Michaela Hořínková,  
Jan Unucka, Martin Ďuricha, Vladimíra Haplová

Klíčová slova
GIS – hydrologické modelování – sedimenty – dusík – fosfor – Horní 
Morava

Souhrn
Vodní toky jsou nenahraditelnou součástí krajiny a významným 

krajinotvorným prvkem a jejich role je v této souvislosti nezastupi-
telná. Říční eroze a následný transport a ukládání materiálu jsou 
shrnuty pod geomorfologickým pojmem fluviální procesy. V příspěv-
ku se autoři snažili o využití potenciálu geoinformačních technologií 
(GIT), dynamického erozního modelu SWAT a hydrodynamických 
modelů HEC-RAS a MIKE 11 k rekonstrukci dopadů potenciálního 
vlivu člověka na vodní složku krajiny způsobených především 
jejím zemědělským využíváním. Ambivalence vlivu člověka na 
krajinu se projevuje zvyšováním biodiverzity v kulturní krajině 
nebo naopak akcelerací vodní (fluviální) eroze. Krajinný pokryv 
a prvky využití půdy v tomto kontextu figurují coby zásadní faktory 
ochrany či degradace půdního profilu vůči procesu vodní eroze. 
Ke studiu aktuálního vlivu těchto faktorů lze využít monitoringu, 
experimentu či simulace s využitím matematických modelů a GIT. 
Metodika práce byla založena na simulaci dvou scénářů stavu kra-
jiny. Aktuální krajinný pokryv byl srovnáván s fiktivním úplným 
zalesněným pilotního povodí Horní Moravy. Tento čistě přírodní 
vývoj, který dnes na našem území můžeme pozorovat pouze v něk-
terých odlehlých horských oblastech, nebo který je rekonstruován 
v mapách potenciální přirozené vegetace, zhruba odpovídá stavu 
na začátku holocénu, kdy krajina ještě nebyla ovlivněna zeměděl-
skou a jinou činností. K simulaci změn krajinného pokryvu a jejich 
vlivu na odtokové poměry a erozně-sedimentační procesy a na ně 
vázaný transport biogenních prvků byl využit dynamický erozní 
model SWAT. Hydrodynamické modely HEC-RAS a MIKE 11 byly 
následně využity k detailnímu modelování transportu a akumulace 
sedimentů, stejně jako pro analýzy dnové a břehové eroze.

u

1.  Úvod a dosavadní stav výzkumů v této problematice
Původní přírodní ekosystém před příchodem a činností člověka 

zemědělce byl dobře látkově vyvážený, s minimálními látkovými 
vstupy a výstupy. Vliv člověka na nejen vodní složku krajiny hraje od 
té doby významnou roli. Kulturní krajina a její aktuální stav pak ovliv-
ňuje míru eroze a transportu sedimentů v povodích. Dochází-li k povr-
chovému odtoku a erozi, může dojít zároveň k obohacení smývaných 
půdních částic dusíkem a fosforem. Je zřejmé, že nadměrné používání 
hnojiv bez protierozní ochrany znamená jisté nebezpečí znečištění 
vody. Půda erodovaná obsahuje zpravidla vyšší koncentraci živin než 
původní půda. Je to hlavně proto, že živiny se ve větším množství 
nacházejí v horních vrstvách půdy a jemné frakce zeminy jsou snadno 
vyplavovány. Chemické a mineralogické složení smytých a v sus-
penzi transportovaných půdních částic není vždy snadno určitelné. 
Posuzování kvality vod podmíněné erozními smyvy se opírá o studii 
sedimentů jako znečišťujících faktorů. Unášené částice, především 
jemnější frakce, mají schopnost absorpce patogenních organismů, pes-
ticidů, virů aj. Jedním z velkých problémů je samotné stanovení vlivu 
krajinného pokryvu a využití půdy na odtokové procesy, fluviální 
erozi a transport sedimentů a konečně kvalitu vod či biogeochemické 
procesy na úrovni povodí. Velikost experimentálních povodí je limito-
vána především finančními aspekty provozu, na úrovni větších povodí 
také není možné provádět experimenty neomezeně z důvodu práv 
vlastníků pozemků a socioekonomickou aktivitou v krajině obecně. 

V dnešní době jsou již k dispozici technologie, především v oboru geo-
informačních technologií (GIT) a matematických environmentálních 
modelů (srážkoodtokové, hydrodynamické a dynamické erozní), které 
v podstatě umožňují simulaci těchto procesů pro krátkodobé epizody 
i dlouhodobé scénáře. Podstatným limitem úspěšnosti těchto simulací 
a kvality výsledků je využití verifikovaných a validovaných nástrojů 
(např. průmyslové standardy FEMA jako jsou HEC-HMS, HEC-RAS 
či MIKE 11) nebo standardní nástroje environmentálních agentur 
(SWAT/EPA). Kalibrace a verifikace těchto nástrojů pro podmínky 
ČR byla provedena a publikována mj. v pracích autorského kolektivu 
[23-26]. Obecnými aspekty využití těchto modelů v hydrologické praxi 
a environmentální problematice se zabývají mj. práce Changa [16], 
Bevena [3, 4] nebo již klasická publikace Bedienta, Hubera a Vieuxe 
včetně základních aspektů napojení na GIS [1]. Vybrané aspekty 
erozního modelování pomocí empirických metod či dynamických 
modelů (ANSWERS, AGNPS atd.) diskutuje Váška v publikaci Janečka 
a kolektivu [17] nebo Holý [13]. Komplexní publikací v problematice 
dynamického erozního modelování je pak kniha Harmona a kolektivu 
[10]. Hydrologické principy nutné k úspěšnému zvládnutí procesu 
výstavby modelu a procesu simulace vhodně a komplexně diskutují 
Starý [22] či Hrádek a Kuřík [14]. Poměrně komplexní a aktuální 
analýzu modelování environmentálních procesů v GIS pak přináší 
Brimicombe [2].

2.  Stručný popis pilotního povodí
Jako Horní Moravu označujeme řeku Moravu po její soutok s řekou 

Bečvou v Troubkách u Tovačova. Oblast horní části povodí Moravy 
je poměrně výškově členitá. Je to dáno situováním pramenné oblasti 
Moravy pod svahy Hrubého Jeseníku. Nejnižším bodem zájmového 
území jsou nížiny Hornomoravského úvalu.

Ještě nedávno většinu zájmového území pokrývaly lesy, s rozvojem 
osídlení postupně docházelo k mýcení lesů a rozšiřování plochy země-
dělské půdy – viz tab. 1 a obr. 1. Největším zalesněním se vyznačují 
horské okresy Jeseníku. Polovinu území pokrývají kambizemě (cca 
1 900 km2), půdy, které se vytvářejí hlavně na pahorkatinách a vrcho-
vinách a jejichž matečným substrátem jsou takřka všechny typy 
skalních hornin. Půdy s největší náchylností k erozi (tedy s nízkou 
hodnotou potenciálu vodní eroze) zaujímají na území povodí Horní 
Moravy 13,6 % plochy z celkové rozlohy. 

Lesnatost povodí je nad celostátním průměrem. Zcela se však 
odlišuje od čistě přírodního vývoje tohoto území, který dnes můžeme 
pozorovat pouze rekonstruovaný v mapách potenciální přirozené 
vegetace. Kromě procentuální hodnoty dnešního zastoupení lesa 
na zájmovém území, se významně liší také jeho skladba a značná 
prostorová nevyrovnanost fragmentace. Střední a spodní část povodí 
disponuje výrazně menší lesnatostí než jeho horní část.

3.  Použité matematické modely a metody
SWAT (Soil and Water Assessment Tool), tedy doslovně nástroj pro 

ohodnocení půdy a vodních zdrojů, je volně dostupný nekomerční 
software, který je navržen jako extenze pro ArcView GIS 3.x nebo 
ArcMap 9.x či nově do open source prostředí (Map Window). Jedná 
se o semidistribuovaný model, jehož subpovodí dále pracují s tzv. 
jednotkami hydrologické odezvy povodí – HRU (Hydrologic Response 
Units), které jsou v zásadě klasifikací území dle land use, půdního 
pokryvu a morfometrických parametrů terénu a také jedinou plně 
distribuovanou reprezentací prostoru v rámci schematizace povodí 
u tohoto modelu (tedy rastr). 

Model byl primárně vyvinut pro analýzy srážkoodtokového procesu, 
eroze a dynamiky sedimentů a konečně dynamiky vybraných nutrietů 
či polutantů v povodí. Povodí je přitom schematizováno obdobně 
jako u většiny současných semidistribuovaných modelů – jednotlivá 
subpovodí jsou rozdělena do zón nadzemních a popř. podzemních 
částí vegetace, povrchu, půdního profilu a nasycené zóny s aplikací 
analytických a numerických metod (např. metody Green-Ampt, 
SCS-CN či Priestley-Taylor). Hydraulická transformace v korytech toků 
a pohyb splavenin jsou rovněž řešeny numerickými či analytickými 
metodami, jako jsou např. Muskingum-Cunge apod. V rámci vodních 

Typ krajinného pokryvu % podíl na celkové ploše

Urbanizované a technizované areály 2,2

Zemědělské plochy 74,5

Lesy a polopřírodní oblasti 23,2

Tab. 1. Zastoupení skupin krajinného pokryvu 
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toků a vodních nádrží (přirozených i umělých s funkčními objekty pro 
řízení odtoku) se nabízí možnost využití modelu k simulaci pohybu 
rozpuštěných látek a sedimentů, jejich usazování, dále pak vodní 
bilance vodních nádrží apod. [1, 6].

Schematizace zájmového povodí u tohoto modelu je (polo)auto-
matický proces, kdy dojde k vymezení hydrologicky propojených 
odtokových jednotek (subpovodí) a jim příslušných segmentů hyd-
rologické sítě (vodních toků). Na zájmovém území se tak vytvořilo 
377 subpovodí. HRU představují kombinaci jednotlivých typů LULC 
(Land Use a Land Cover) a půdních komplexů uvnitř daného subpo-
vodí a nemusí být prostorově souvislým územím. Pro schematizaci 
byla použita následující GIS data: digitální model terénu (interpolace 
z DMÚ-25), mapa půdních typů a BPEJ (VÚMOP), CORINE Land 
Cover 2006, vrstva souborů lesních typů (SLT ÚHÚL) a hydrografické 
vrstvy – vodní toky a plochy (VÚV DIBAVOD). 

Programový prostředek SWAT (obr. 2) včetně dokumentace je 
dostupný na odkaze: http://www.epa.gov/waterscience/basins/. 

Dynamický erozní model SWAT umožňuje simulaci dlouhodobých 
scénářů vývoje krajiny a analýzu dopadů zemědělského využívání 
půdy na hydrologické a erozní procesy v dotčeném povodí. Po nezbyt-
ných kalibracích model umožňuje simulovat delší časové řady na 
úrovni až desítek let. 

Jiným příkladem využití hydrologických modelů pro dlouhodobé 
simulace je práce Hladného a kol. v rámci Národního klimatického 
programu z roku 1996, kdy matematickým modelem BROOK 90 byly 
simulovány dlouhodobé změny odtoku z vybraných povodí při změně 
vstupních parametrů, jako jsou srážky, teploty vzduchu a výpar [12]. 
Podobně J. Buchtele s kolektivem [5] provedl studii vybraných povodí 
v Jizerských horách s pomocí modelu SAC-SMA.

K dlouhodobé simulaci vlivu změny klimatu nebylo v tomto přípa-
dě přikročeno, neboť pro celé období holocénu není relevantní datový 
zdroj (tedy srážky a teploty v dostatečné přesnosti a časovém kroku), 
byly použity průměry z dostupných časových řad klimatických dat. 
Byly tedy simulovány jen změny land use a jejich vliv na odtokové 
poměry a erozně-sedimentační procesy v povodí Horní Moravy s tím, 
že tyto změny mohou výhledově spolu se změnou klimatu působit 
synergicky. 

Bylo nastaveno 106leté období simulace, a to od 1. ledna 1902 do 
31. prosince 2008 s roční frekvencí výstupů. Tak dlouhé období bylo 
vybráno z důvodu, aby proběhla simulace v dostatečně dlouhém 
a reprezentativním období pro stanovování průměru odnosu sedi-
mentů.

Produkty eroze se v podobě splavenin dostávají do vodních toků 
a mohou způsobit rychlé zanášení vodních nádrží. Na částice v sus-
penzi jsou navíc vázány např. sloučeniny dusíku a fosforu, které 
způsobují za příhodných podmínek eutrofizaci a zhoršení kvality 
vody [7, 15, 16, 20].

Množství organického dusíku a fosforu (obr. 3) transportovaného 
spolu se sedimenty vodními toky se řídí podle McElroy et al. [20]: 

 , 

kde:   množství organického dusíku (fosforu) transpor-
tovaného vodním tokem (kg.ha-1),

  koncentrace organického dusíku (fosforu) v 10 mm 
pod povrchem (g.t-1 půdy),

  objemová hmotnost (mg.m-3),
  poměr obohacení,
  množství sedimentů za den (t),
  plocha HRU.

V zalesněné krajině se fosfor vyplavuje z půd jen velmi málo. 
Odlesnění má za následek mnohem větší uvolňování fosforu, a to jak 
rozpuštěného, tak i v částicích [15]. Rozpuštěného fosforu je pak ve 
vodním roztoku mnohem méně než sorbovaného a pevně vázaného. 

Zdaleka největší přísun P do zemědělsky využívaných půd předsta-
vují fosforečná hnojiva: fosfor je vedle dusíku a draslíku nejvýznam-
nější prvek, který se hnojením vnáší do ekosystémů. Bezprostřední 
využití fosforu z hnojiv však většinou nepřesahuje 15 % z dodaného 
fosforu. Dlouhodobé používání vysokých dávek hnojiv se tak proje-
vilo na znečištění a eutrofizaci vod. Spolu s hnojivy se do prostředí 
dostávají polutanty (Cd ve fosforečných hnojivech aj.) [15]. Již mnoho 
dřívějších studií prokázalo (např. Ensminger [9], Scarseth et al. [21] 

aj.), že hlavní mechanismus transportu fosforu ze zemědělské půdy 
do povrchových vod je eroze půdy. 

Ke kalibraci modelu SWAT (obr. 4) je k dispozici 24 parametrů, které 
je možné kalibrovat jak manuálně, tak i automaticky. Efektivnímu 
výběru parametrů pro kalibraci pak slouží možnost automatizované 
citlivostní analýzy. Doporučenou posloupností kroků kalibrace hyd-
rologického modelu je postupná kalibrace proporcionality základních 
odtokových komponent (povrchový : hypodermický : základní odtok) 
roční hydrologické bilance, dále pak kalibrace sezónních bilančních 
složek (v měsíčním časovém kroku) a nakonec pak kalibrace modelu 
vůči událostním složkám časových řad hydrometeorologických prvků 
(kalibrace hydrogramů v denním časovém kroku). Po úspěšné kalibra-
ci hydrologického modelu je pak možné přejít ke kalibraci modelů 
ostatních navazujících procesů (transport sedimentů, biogeochemické 
toky). Model SWAT byl kalibrován pro několik srážkoodtokových 
epizod v povodí Horní Moravy s průměrnou hodnotou koeficientu 
Nash-Sutcliffe (NSE) 0,74, což lze u dlouhodobějších bilančních simu-
lací považovat za uspokojivý výsledek, záměrem autorů je pokračovat 
v kalibracích modelu pro různé typy odtokových situací v zájmovém 
povodí. Model SWAT patří svou komplexností mezi nejlépe propraco-
vané environmentální modely vůbec (spolu s modely MIKE SHE nebo 
AGNPS). Fakt, že celý proces modelování je možné provést v prostředí 
GIS pak umožňuje široké spektrum dalších postprocesních analýz 
včetně pokročilých metod vizualizace výstupů modelu v prostředí 
GIS (kartogramy). Nicméně je nutné dodat, že tato jeho komplexnost 
s sebou na druhé straně přináší poměrně vysoké nároky na vstupní 
data modelu, stejně tak i zkušenost pracovníka a dobrou znalost 
modelovaného povodí.

K hydrodynamickým modelům HEC-RAS a MIKE 11 existuje bohatá 
dokumentace od výrobců a také dostatek případových studií pro pod-
mínky České republiky. Komplexní a dobře strukturovaný komentář 
jejich využití v rámci komplexních studií odtokových poměrů povodí, 
transportu sedimentů a jejich napojení na GIS lze nalézt v publikaci 
Bedienta, Hubera a Vieuxe [1]. Detailnější analýza jejich možností 
pro úlohy řešící transport sedimentů, dnovou a břehovou erozi je pak 
provedena v práci Dyhouse a kolektivu [8]. Základním limitujícím 
kritériem pro využití modelů HEC-RAS a MIKE 11 je cena – zatímco 
hydraulický model HEC-RAS je volně dostupný na stránkách výrobce 
včetně bohaté dokumentace a GIS pre- a postprocesoru HEC-GeoRAS 
(pro ArcView GIS 3.x a ArcGIS 9.x – 10), hydraulický model MIKE 11 
je komerčním produktem. 

Vytvořené schematizace hydraulického modelu úseku koryta 
Horní Moravy byla, co se týče základních parametrů jako jsou délka 
schematizovaných úseků (staničení), podélný profil a příčné profily, 
shodná pro model HEC-RAS i pro model MIKE 11. V obou případech 
se jednalo o 28 km dlouhý úsek mezi vodoměrnými stanicemi Moravi-
čany a Olomouc (kilometráž 189-161 dle DIBAVOD). Vstupní data pro 
schematizace a kalibrace modelů byla poskytnuta Povodím Moravy, 
s.p. (zaměření koryt a digitální model terénu – DMT) a ČHMÚ Ostra-
va (Q, plaveninový režim). Náhony a slepá ramena v oblasti CHKO 
Litovelské Pomoraví v této variantě schematizovány nebyly. Zatímco 
model HEC-RAS byl schematizován a parametrizován od počátku 
coby separátní řešení, model MIKE 11 byl schematizován jako součást 
simulační kaskády včetně srážkoodtokového modelu MIKE SHE (viz 
např. v [23, 26]). Tento model ve finálních analýzách použit nebyl, při-
spěl však k úpravě okrajových podmínek a ke kalibraci modelu MIKE 
11. Posledním zásadním rozdílem ve fázi schematizace je skutečnost, 
že zatímco MIKE 11 má ve schematizaci příčných profilů (soubor 
*.xns11) pouze samotné koryto, HEC-RAS vyžaduje schematizace 
příčných profilů (soubor *.g00) včetně předpokládaných rozsahů 
inundace, což může být v některých případech limitujícím faktorem 
(silně meandrující tok, nízké rozlišení a kvalita DMT).

Model HEC-RAS neumožňuje volbu numerické metody aproximace 
proudění v korytech (viz např. [1, 8]), v modelu MIKE 11 byla zvolena 
metoda dynamické vlnové aproximace (viz např. [8, 19]). Jako okrajové 
podmínky v MIKE 11 pro hydrodynamickou a transportní část byly 
zvoleny Q a koncentrace sedimentů pro počáteční úsek a měrná křivka 
pro závěrový profil schematizace modelu. V modelu HEC-RAS byly 
obdobně zvoleny Q a koncentrace sedimentů pro počáteční úsek a pro 
závěrový profil nastavena okrajová podmínka kritické hloubky, popř. 
měrná křivka shodně s modelem MIKE 11.

4.  Výsledky
Po procentuálním zhodnocení odnosu sedimentů (ukazatel SYLD, 

v t.ha-1) pro dané období simulace (od 1. ledna 1902 do 31. prosince 
2008) bylo zjištěno, že odnos sedimentů z jednotlivých ploch subpo-
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Obr. 1. DMR (vlevo) a krajinný pokryv (vpravo) povodí Horní Moravy 

Obr. 2. Schéma výstavby modelu SWAT [6]

Obr. 3. Dělení dusíku a fosforu v modelu 
SWAT [6]

Obr. 4. Ukázka kalibrace modelu SWAT pro dílčí povodí v prostředí ArcGIS. Výzkumné 
lesnické povodí Červík v Beskydech

vodí je při aktuálním krajinném pokryvu pro 
dané období simulace takřka o 99,75 % vyšší 
než pro scénář 100% zastoupení lesa (obr. 5). 
S tím také souvisí, jak již bylo zmíněno, trans-
port sloučenin fosforu a dusíku (obr. 6 a 7). 

Vizualizace výsledků simulací pro jednotlivé 
scénáře prokazuje možnost modelu SWAT 
kvantifikovat např. migraci sedimentů nebo 
vybraných prvků (P, N). Model při simulaci 
vychází i z obecných předpokladů výskytu 
těchto látek v jednotlivých složkách prostře-
dí, zejména pak v jednotlivých kategoriích 
vegetačního krytu. Zajímavé je srovnání např. 
míry odnosu sedimentů z ploch subpovodí 
a aktuálního krajinného pokryvu zastoupené-
ho jednotkami CORINE (na obr. 1). 

Potenciál hydrodynamických modelů pro 
tento typ analýz MIKE 11 a HEC-RAS ilustrují 
obrázky 8 a 9. Na obrázku 8 jsou znázor-
něny výsledky hydrodynamického modelu 
HEC-RAS – křivky stability dna znázorňující 
režim degradace (dnové eroze) a agradace 
dna (depozice sedimentů) pro danou hodnotu 
Q a koncentraci sedimentů, což je okrajová 
podmínka, která je odvozena z výsledků 
simulace v modelu SWAT. Křivka stability 
vpravo je vztažena k šířce dna a levá křivka 
pak k hodnotě Q, respektive vodního stavu.

Výsledky modelů MIKE 11 a HEC-RAS nelze přímo vizuálně či 
statisticky srovnávat. Rámcově se jedná v obrázcích 8 a 9 o podobné 
výstupy (agradace či degradace dna, transport sedimentů), rozdíl je 
zde však v použitých metodách numerické aproximace proudění vody 
a metody transportu sedimentů – zatímco u modelu HEC-RAS se jed-
nalo o metody Copeland a Ackers-White (viz [8]) u modelu MIKE 11 se 
jednalo o dynamickou vlnovou aproximaci a metody Engelund-Fredsøe 
a Ackers-White. Hodnoty samotného transportu sedimentů byly za 
využití metody Ackers-White u obou modelů srovnatelné, simulované 
hladiny v korytech po kalibraci vybraných parametrů koryt rovněž. 
MIKE 11 však na rozdíl od modelu HEC-RAS umožňuje stratifikaci 
dnových sedimentů dle granulometrických vlastností (podobně i model 
MIKE 21c), u modelu HEC-RAS ve verzi 4.1 tato možnost zatím nee-
xistuje. V kontextu tohoto příspěvku však bylo primárním záměrem 
otestovat propojení dynamického erozního modelu SWAT s hydrau-
lickými modely, což vedlo k uspokojivým výsledkům jak v případě 
modelu HEC-RAS, tak v případě modelu MIKE 11. 

6.  Závěr
V tomto příspěvku se autoři snažili demonstrovat potenciál kom-

binace geografických informačních systémů (GIS) a matematických 
modelů (dynamických erozních a hydrodynamických) pro simulaci 
fluviální eroze, transportu sedimentů a kolo-
běhu biogeochemických prvků na povodí. 

Erozní model SWAT disponuje fyzikálním 
řešením simulace fluviální eroze a transportu 
sedimentů. Zvolením metodiky hodnocení 
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scénářů 2 stavů krajiny, kdy byl aktuální 
krajinný pokryv a využívání půdy srovná-
ván s fiktivním scénářem 100% zastoupení 
lesa, nám umožnilo dokázat vliv především 
zemědělské činnosti člověka a odlesňování 
na hydrologické a erozní procesy v krajině. 
Hydrodynamické modely HEC-RAS a MIKE 
11 pak umožňují následnou detailní simu-
laci transportu sedimentů ve vodních tocích 
v podmínkách ustáleného či neustáleného 
proudění a detailní řešení stability dna (ero-
ze, agradace) pro různé hodnoty průtoků či 
koncentrace plavenin. Rovněž umožňují řešit 
advekčně-disperzní procesy, v tomto ohledu 
nabízí MIKE 11 řádově větší možnosti než 
HEC-RAS, nicméně s každou další verzí 
HEC-RASu se tento produkt možnostem 
MIKE 11 snaží přiblížit. Důležitým aspektem 
je zde ten fakt, že s využitím výše uvedených 
nástrojů jsou erozní procesy a fluviálně-
geomorfologické procesy řešeny komplexně 
analytickými či numerickými přístupy a to 
ve všech fázích procesu – eroze, transport 
a depozice půdních částic. Tyto procesy jsou 
také simulovány jak pro plochy povodí, tak 
pro úseky vodních toků. Obdobně je přistu-
pováno i řešení transportu vybraných prvků. 
Tyto přístupy mj. umožňují studium dopadu 
plošné či bodové kontaminace půdního či 
vodního prostředí v kontextu zájmového 
povodí.

Silný vliv vegetačního pokryvu a lesa 
v moderní hydrologické literatuře, kterou 
lze označit za zásadní, jednoznačně uvažu-
jí a nezpochybňují také její autoři např. 
Maidment a kolektivu [17], de la Crétaz a Bar-
ten [7], Hewlett [11], Chang [16], v podmín-
kách ČR pak starší studie Válka [27] či novější 
Kantora a kolektivu [18]. Také na základě 
výsledků simulací z jiných pilotních povodí 
(např. Červík, Rožnovská Bečva, Ostravice) 
nebo s využitím jiných hydrologických 
a erozních modelů (např. MIKE SHE, SIMWE) 
v rámci činnosti autorského kolektivu [23, 
24, 25, 26] lze konstatovat, že vliv vegetační-
ho krytu na tyto procesy nelze zanedbávat. 
Problémem samozřejmě zůstává mimo jiné 
stanovení efektu vegetace pro různě význam-
né srážkoodtokové epizody a N-letost srážek, 
nelineární odezva povodí na vstupní srážku 
a disproporce vlivu evapotranspirace během 
simulace krátkých srážkoodtokových epizod 
či dlouhých scénářů bilančního charakteru 
– viz např. [7]. 

Diskusi k potenciálu a využití kombinace 
GIS, hydrologických a erozních modelů lze 
nalézt zejména v pracích Bevena [3, 4] či 
v bezesporu již klasické publikaci Bedienta, 
Hubera a Vieuxe [1] a dalších [2, 8]. Nic-
méně jak GIS, tak komplexní hydrologické 
a environmentální modely (srážkoodtokové, 
hydrodynamické a erozní) nabízejí bezesporu 
pro studium těchto procesů stále vyšší poten-
ciál, přičemž zobecnění poznatků umožní 
dostatečný počet případových studií, k čemuž 
se autoři snažili v rámci tohoto příspěvku 
alespoň dílem přispět.

Poděkování: Příspěvek vznikl díky podpoře 
z grantového úkolu VŠB-TUO SP/2010101 
Integrace GIS a numerických modelů pro 
analýzu zranitelnosti území a operativní 
krizové řízení ve vztahu k vybraným pří-
rodním a antropogenním rizikům, za což 
by autoři rádi poděkovali. Obr. 9. Graf transportu sedimentů. Ukázka výsledku simulace MIKE 11

Obr. 5. Simulovaný průměrný odnos sedimentů z ploch subpovodí pro období 1902–2008 
a povodí Horní Moravy

Obr. 6. Simulovaný průměrný transport fosforečnanů a dusičnanů z ploch subpovodí pro 
období simulace 1902–2008 a povodí Horní Moravy

Obr. 7. Simulovaný transport fosforečnanů a dusičnanů vodními toky pro období simulace 
1902–2008 a povodí Horní Moravy
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Modeling the impact of agriculture on the water component 
in the landscape using GIS and models SWAT, HEC-RAS and 
MIKE 11 (Pallós, R.; Říhová, V.; Hořínková, M.; Unucka, J.; 
Ďuricha, M.; Haplová, V.)
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Rivers are an irreplaceable part of the landscape and important 
landscape elements and their role is indispensable in this context. River 
erosion and subsequent transport and storage of materials are sum-
marized under the concept of fluvial geomorphological processes. The 
paper used was broad options GIT, erosion model SWAT and hydrody-
namic models such HEC-RAS and MIKE 11 to reconstruct the potential 
effects of human impacts on the water, sediment and nutrient cycle in 
the landscape caused mainly by agricultural use. The ambivalence of 
human impacts on the landscape is obvious - increased biodiversity 
due the cultural landscape conditions, or vice versa accelerated water 
(fluvial) erosion. Land cover and land use in this context as a key figure 
factors protection or degradation of the soil profile to the process of 
water erosion. To study the actual impact of these factors can be used to 
monitoring the experiment and simulation using mathematical models 
and geo-information technologies (GIT). The methodology of work was 
based on two scenarios simulate the state of the landscape. Current 
land cover was to compare the total forested fictional scenario on the 
pilot Upper Morava basin. This natural evolution can be observed 
only in some remote mountainous areas of our country, or which is 
reconstructed in the maps of potential natural vegetation roughly cor-
responds to the situation at the beginning of the Holocene, when the 
land was not affected by agriculture and other activities. To simulate 
changes in land cover and their influence on runoff conditions and 
erosion-sedimentation processes and transport together with some nu-
trient and biogenic elements cycles were used dynamic erosion model 
SWAT. Hydrodynamic models HEC-RAS and MIKE 11 was then used 
for detailed modeling of transport and accumulation of sediments, as 
well as analysis of the river bed and banks erosion.
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Slunce, voda, rostliny
Pan redaktor Stránský mne požádal, abych napsal prázdninové 

odlehčené čtení o vztazích Slunce, vody, rostlin a klimatu. K tématu 
jsem se dostal od studia ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin. 
Začalo to vývojem instrumentace pro měření fotosyntézy, pokračovalo 
projekty revitalizace a zlepšování kvality vody v jezerech. S kolegy 
ze Švédska, Německa a ve spolupráci s Wetlands International jsme 
pořádali v devadesátých letech semináře a kurzy o revitalizaci jezer 
a mokřadů. Vydali jsme několik monografií popisujících principy 
a případové studie. Sedimenty jezer a rašeliniště v sobě ukrývají 
obecné informace o vývoji krajiny. A speciálně z rychlosti usazová-
ní sedimentů, z jejich složení, podobně jako z přítomnosti zbytků 
organismů v různých vrstvách rašeliny lze vytvořit obraz o činnosti 
člověka v krajině. Odlesnění a zornění se projevují zrychlenou 
sedimentací v jezerech i ve starších rybnících, sedimenty a rašelina 
z dob kolonizace krajiny obsahují zřetelně vyšší koncentrace vápníku, 
hořčíku, draslíku i dusíku a fosforu. Ze zrnitosti usazenin je zřejmé, 
že průtoky vody v řekách po odlesnění začaly kolísat. Člověk svým 
hospodařením v krajině výrazně ovlivnil místní klima, množství i kva-
litu odtékajících vod. V krátké historii zemědělských civilizací nachá-
zíme převážně příklady degradace půdy a „vybydlování krajiny“. 
Takovou zdevastovanou a suchou krajinu bez vody a zeleně vídáme 
dnes často ve zprávách z Iráku, Afganistánu, Libye. Zemědělské civi-
lizace dokázaly za svou krátkou historii několika tisíc roků vyčerpat 
a vysušit Mezopotámii, severní Afriku, údolí Gangu, části jižní Afriky. 
Podrobněji se dočteme o vývoji zemědělských civilizací v knize Kolaps 
(Diamond), Ponting (Green history of the world).

Život na Zemi se vyvíjel po několik miliard let díky sluneční ener-
gii, kterou bereme jako samozřejmost. Člověk hospodaří v krajině na 
rozsáhlých plochách a mění tak významně toky sluneční energie. Tím 
ovlivňuje i oběh vody, toky látek a místní klima. 

V následující stati stručně popíšeme tok sluneční energie k povrchu 
zemskému a připomeneme těsné propojení distribuce sluneční energie 
s oběhem vody a vegetací. 

Tok sluneční energie atmosférou k zemskému povrchu
Plochou 1 m2 prochází na hranici zemské atmosféry průměrně 1367 W 

slunečního záření. Tuto energii nazýváme solární konstantou, protože 
pro průměrnou vzdálenost Země od Slunce je její hodnota stálá. Podle 
polohy Země na její eliptické dráze kolem Slunce se hodnoty množství 
sluneční energie přicházející na povrch atmosféry v průběhu roku 
pohybují od 1438 do 1345 W/m2. Vynásobíme-li toto číslo průřezem 
Země, zjistíme, že nám Slunce dává 180 000 TW energie (TW = bilion 

wattů). Evidovaná spotřeba energie celé lidské populace na Zemi je nej-
výše 12 TW – máme tím na mysli spotřebu registrovanou v ekonomice, 
tedy energii vyráběnou spalováním uhlí, nafty, zemního plynu, energii 
z jaderných elektráren, biomasy i energii obsaženou v potravě. 

Při jasné obloze se dostávají na povrch zemský v našich podmín-
kách až dvě třetiny hodnoty solární konstanty. V atmosféře se tedy 
pohlcuje nejméně jedna třetina záření. Při průchodu atmosférou 
se sluneční záření absorbuje zejména ve vodní páře, rozptyluje se 
a odráží na částicích a aerosolech. 

Veškeré sluneční záření přicházející na zemský povrch se nazývá 
globální, zahrnuje přímé i rozptýlené záření všech vlnových délek. Při 
zatažené obloze postrádá sluneční světlo dopadající na zemský povrch 
složku záření přímého, je tvořeno pouze zářením rozptýleným. Hustá 
oblačnost pohlcuje velkou část slunečního záření. Zatímco při jasné 
obloze přichází na zemský povrch až 1000 W.m-2 slunečního záření, 
při husté oblačnosti prochází pouze několik desítek W.m-2. Za jasného 
letního dne přichází na 1 km2 až 1000 MW, na 2 km2 tedy přichází 
energie srovnatelná s výkonem jaderné elektrárny Temelín. 

Distribuce slunečního záření na zemském povrchu
Sluneční záření, které přichází na zemský povrch, se částečně 

odráží, částečně ohřívá povrch země a od ní se ohřívá vzduch. Ten 
turbulentně proudí vzhůru (zjevné teplo), část energie se spotřebuje 
na výpar vody (latentní, skryté teplo evapotranspirace) a část přechází 
do země (tok tepla do půdy).

Distribuce sluneční energie na suchém povrchu 
a v porostu

Pokud sluneční energie přichází na suchý povrch, ohřívá jej a od 
ohřátého povrchu se ohřívá vzduch, který stoupá vzhůru. Sluneční 
energie se v tomto případě přeměňuje převážně na zjevné teplo. 

V krajině zásobené vodou a pokryté vegetací se podstatná část 
slunečního záření spotřebovává na výpar vody. Rostliny totiž vypařují 
vodu přes průduchy (transpirace) a voda se vypařuje též přímo z půdy 
(evaporace). Výpar vody porostem se nazývá proto evapotranspirací. 
Rostlinami a půdou se z metru čtverečního za den odpaří několik 
litrů vody. Na výpar jednoho litru vody o teplotě 20 oC se spotřebuje 
2,45 MJ ≈ 0,68 kWh sluneční energie, při odpaření kupříkladu 5 litrů 
z metru čtverečního se do vodní páry váže 3,4 kWh, více než polovina 
dopadající sluneční energie. Sluneční energie vázaná ve vodní páře ve 
formě skupenského tepla se potom opět uvolní při kondenzaci vodní 
páry zpět na vodu, uvolní se tedy na chladných místech, na kterých se 
vodní pára sráží. Vázání sluneční energie výparem vody (chlazení) na 
místech s nadbytkem energie a uvolňování sluneční energie na místech 

chladných při kondenzaci vody je podstatou 
dokonalé přirozené klimatizace pomocí vody 
a rostlin. Na pouhém jednom metru čtve-
rečním může činit v létě rozdíl mezi energií 
vázanou ve vodní páře a energií uvolněnou 
jako teplo i několik kWh za den. Toky sluneční 
energie vázané při evapotranspiraci dosahují 
tedy až několika set wattů na m2. 

Skupenské teplo výparu vody je pozoruhod-
ně vysoké: na výpar jednoho litru vody se spo-
třebuje 2,45 MJ (0,69 kWh). Na ohřev jednoho 
litru vody o 30 oC se spotřebuje ca 125 kJ, tedy 
20x méně než na výpar jednoho litru vody. 

Představa sluneční energie a rostlin je 
spojena s fotosyntézou a s primární produkcí 
– tedy s tvorbou biomasy a růstem rostlin. 
Fotosyntéza však váže jen asi 1 % sluneční 
energie dopadající na rostlinu. Využíváme-li 
fosilní paliva, využíváme v nich nahromadě-
nou sluneční energii, která se fotosyntézou 
vázala účinností asi 1 %. Započítáme-li ener-
getické náklady spojené s těžbou, s dopravou 
a účinnost, s níž spalujeme a teplo případně 
převádíme, uvědomíme si, že při spalování 
fosilních paliv využíváme sluneční energii 
s účinností nanejvýš několika promile. 

V našich zeměpisných šířkách dopadne 
na zem za rok průměrně 1,1–1,2 MWh slu-
neční energie. 1,2 MWh (tedy 1200 kWh). 
To odpovídá přibližně energii obsažené ve 
240 kg biomasy. Na 20 m2 nezastíněné plo-
chy dopadne tedy za rok tolik energie, kolik 

Typickým příkladem vysušené, vypasené a extrémně využívané krajiny bez vegetace je celý 
region východní Afriky. V takové krajině se sluneční energie přeměňuje převážně do zjevného 
tepla, které ohřívá krajinu. Stoupající horký vzduch způsobuje její další vysušování (Petra 
Hesslerová) 
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odpovídá spotřebě náročnější domácnosti 
včetně otopu (průměrná spotřeba energie 
v české domácnosti je 20 MWh). V létě dosa-
hují maximální toky sluneční energie až 1000 
W/m2, to odpovídá výkonu běžného vařiče. 
V průměrném červnovém dnu dopadne na 
1m2 za den 18–22 MJ sluneční energie, což 
odpovídá 5–6 kWh. Za jasného letního dne 
přichází až 8 kWh.m-2.

Dopadá-li sluneční záření na rostlinný 
porost dostatečně zásobený vodou (les, 
rákosina, louka, rostoucí plodiny), pak se asi 
15 % záření odrazí a převážná část sluneční 
energie se spotřebuje na výpar vody, menší 
podíl sluneční energie se uvolní jako zjevné 
teplo a tok tepla do půdy (5–10 %). 

Vegetace a ekosystémy obecně reagují zpět-
novazebně na množství přicházející sluneční 
energie tak, že tlumí vytváření teplotních roz-
dílů. S nástupem jara, tedy s růstem příkonu 
sluneční energie, začíná v mírném pásmu 
vegetační sezóna a rostliny využívají sluneční 
energii ke tvorbě biomasy a současně převá-
dějí řádově vyšší množství energie evapot-
ranspirací. Naopak rozklad organických látek 
je provázen uvolňováním energie. Biosféra 
udržuje v dynamické rovnováze složení atmo-
sféry a podílí se na utváření klimatu – tlumí 
vytváření teplotních extrémů. Funkci biosféry 
při utváření klimatu si uvědomíme při srovná-
ní teplotních výkyvů na poušti a v tropickém 
deštném lese, ležícím v podobném zeměpis-
ném pásmu. Nemusíme chodit až do tropů, stačí porovnat teploty 
a vlhkosti vzduchu v mírném pásmu na odvodněných plochách (měst-
ská zástavba, sklizené pole) s podmínkami v nedalekém lese (o tom 
se více zmíníme v pokračování v příštím čísle časopisu). Uvědomíme 
si, že vegetace upravuje klima pro teplokrevné živočichy, aby mohli 
svoji tělesnou teplotu „doladit“ vlastní termoregulací. 

Z termodynamického hlediska jsou živé systémy (vegetace a eko-
systémy) otevřené a pod příkonem sluneční energie samovolně spějí 
do ustáleného stavu dynamické rovnováhy. Ta je podle Prigoginova 
teorému charakterizována produkcí entropie, která je ze všech mož-
ností nejnižší. 

Energetická účinnost tvorby biomasy
Energetická účinnost fotosyntézy se liší podle stupně, na kterém ji 

hodnotíme. Z energetického obsahu biomasy, která přirostla za dané 
období, můžeme přibližně určit efektivitu využití sluneční energie při 
tvorbě biomasy v procesech fotosyntézy. Obsah energie v biomase se 
určuje v kalorimetru rutinně jako spalné teplo. 

Z praktického hlediska využití zemědělských plodin má největší 
význam množství sklizené biomasy a její energetický obsah. Pro běž-
né úvahy lze uvažovat s produkcí sušiny až 1 kg.m-2 za rok, tedy až 
10 tun sušiny/ha. Pokud převažuje v biomase celulóza a škrob, je její 
energetický obsah roven 16–18 MJ/kg, u olejnatých semen dosahuje 
průměrně 26 MJ/kg. Sušinou se rozumí hmotnost dosažená vysouše-
ním vzorku do konstantní váhy při cca 90 oC. 

Při úvahách o energetické bilanci porostů si můžeme též uvědomit 
omezenost biomasy jako zdroje energie. Uvažuje se o využívání ener-
getických plodin, pěstovaných jako alternativní zdroj energie. Kolik 
energie se naváže fotosyntézou do biomasy – dřeva, slámy, oleje? Na 
jednom metru čtverečním naroste za rok až 1 kg biomasy (sušiny), 
která obsahuje zhruba 14–18 MJ (4–5 kWh). Od tohoto množství je 
nutné odečíst ještě energii dodatkovou, nutnou na kultivaci, sklizeň, 
transport a úpravu před spálením. Nutno je též uvažovat účinnost 
spalování. Nesporně, biomasa je zásadním obnovitelným zdrojem 
energie. Při jejím využívání je ovšem nezbytné uvažovat její energe-
tický obsah (množství vázané sluneční energie) a množství dodatkové 
energie, to jest energie, kterou je nutno vynaložit na pěstování, skli-
zeň a zpracování biomasy. Celková energetická bilance by měla být 
pozitivní, to jest – energetický obsah biomasy by měl být vyšší nežli 
množství energie dodatkové, vkládané člověkem. 

Evapotranspirace
Evapotranspirace porostu (E) je úhrnné množství vody vypařené 

na určitém místě z půdního povrchu a povrchu rostlin (evaporace) 

a vydané průduchy rostlin (transpirace). E se vyjadřuje v litrech vody 
na metr čtvereční nebo v mm, podobně jako úhrn srážek. Množství 
vypařené vody ovlivňují dvě skupiny faktorů:
1) vlastnosti a stav porostu (stáří porostu, pokryvnost listoví, schop-

nost vodivých pletiv převádět vodu od kořenů do listů, vodivost 
a otevřenost průduchů), 

2) vnější prostředí obklopující vegetaci (množství energie dodané pro 
výpar vody, odvádění vodních par od výparného povrchu do vyš-
ších vrstev vzduchu, množství vody přístupné rostlinám v půdě).
Evapotranspiraci lze považovat za nejmohutnější proces přeměny 

sluneční energie na pevnině. Zatímco fotosyntézou se přemění nejvýše 
1 % dopadající energie slunečního záření, přeměnou vody v páru, tedy 
evapotranspirací, se může přeměňovat v porostech dobře zásobených 
vodou více než 75 % dopadající sluneční energie. Je zřejmé, že hos-
podařením s vegetací a s vodou člověk účinně mění způsob přeměny 
sluneční energie. Pokud se totiž sluneční energie nespotřebuje na 
přeměnu skupenství vody v páru, mění se v teplo. 

Množství vody, které se z dobře zásobeného porostu odpaří, závisí 
na množství přicházející energie. Ta přichází jak přímo ve formě 
slunečního záření, tak ve formě teplého suchého vzduchu z okolí 
(advekce). Advekcí přenášená energie má zejména význam v poros-
tech menší rozlohy (např. pobřeží vodních toků, úzké litorální pásmo 
rybníků nebo malé mokřady uprostřed polí) a může podstatně zvyšo-
vat výpar z těchto porostů. V experimentálních nádobách s trvalým 
přítokem vody umístěných v odvodněných polích byla naměřena 
evapotranspirace mokřadních rostlin i přes 20 litrů za den z metru 
čtverečního. Advekce zvyšuje podstatně evapotranspiraci i v roz-
sáhlých zavlažovaných kulturách sousedících s aridními oblastmi 
– například ze zavlažovaných polí v australském Novém Jižním 
Walesu se vypařuje za den více než 10 mm vody následkem přísunu 
teplého suchého vzduchu z vnitrozemí. 

Hodnoty aktuální evapotranspirace porostů bývají i v našich 
podmínkách nižší než potenciální evapotranspirace hlavně proto, 
že porosty trpí po několika slunných dnech nedostatkem vody. 
Evapotranspirace lučních i lesních porostů dosahuje u nás v létě 
hodnot několika mm za den. Naopak transpirace jednotlivých stromů 
dobře zásobených vodou může být i několikrát vyšší nežli vypočtená 
potenciální evapotranspirace. Koruna stromu je osvětlena z velké části 
a chová se spíše jako trojrozměrné těleso, navíc se uplatňuje přísun 
teplého vzduchu z okolí (advekce). 

Kritéria udržitelného hospodaření v krajině 
Udržitelné hospodaření v krajině vyžaduje, aby voda a látky (živi-

ny a bazické kationy) byly účinně recyklovány v ekosystémech tak, 

V heterogenní krajině, dobře zásobené vodou, s vyrovnaným zastoupením lesních poros-
tů, vlhkých luk, vodních ploch a zemědělské půdy je sluneční energie transformována do 
latentního tepla, které povrchu energii odnímá. Krajina se nepřehřívá a nevysušuje (Petra 
Hesslerová)
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aby se minimalizovaly ztráty z povrchové vrstvy půdy. Je zřejmé, že 
ztráty látek z krajiny jsou spojeny s odtokem vody. Rozdělení toků 
vody mezi evapotranspiraci (není spojena se ztrátami látek), průsak 
do podzemních vod a do povrchových vod rozhoduje o rozsahu ztrát 
rozpuštěných látek z daného povodí. Průzkum intenzity ztrát látek 
z krajiny potvrdil aktivní úlohu vegetačního pokryvu v tomto procesu. 
Monitoring plošných ztrát látek v zemědělských oblastech Německa 
prokázal průměrný rozsah ztrát 1–1,5 tuny rozpuštěných látek z hek-
taru za rok, což je rychlost 50–100x vyšší ve srovnání s klimaxovými 
lesy. Vysoké ztráty látek soustavně snižují úrodnost půd a jen obtížně 
je lze kompenzovat dodávkou hnojiv. Hlavním kritériem udržitelnosti 
hospodaření v krajině jsou nízké ztráty rozpuštěných látek z povodí. 
Toho lze dosáhnout recyklací vody v povodí. Recyklace vody je podmí-
něna obnovou krátkého oběhu vody, tedy podporou evapotranspirace. 
Plodiny jsou schopny vypařovat vodu intenzivně, ale vodní pára 
odchází zpravidla z povodí, nevrací se v krátkém oběhu. Uznávaný 
odborník Ripl navrhl dvě kritéria pro posuzování funkčnosti krajiny 
a udržitelného hospodaření: 

a) kritérium energetické, tj. schopnost tlumit výkyvy teplot a udržo-
vat relativně nízké teploty i při vysokém příkonu sluneční energie,

b) kritérium chemické, tj. ztráty (odtoky) rozpuštěných látek odtéka-
jících s vodou z povodí. Funkční krajina má vysokou hrubou produkci 
a nízké ztráty látek – tedy vysoký stupeň recyklace.

Hodnoty hlavních toků sluneční energie 
v agroekosystémech

Hlavní toky přeměn sluneční energie v porostech a ekosystémech 
lze měřit přímo. Reálné rozsahy hodnot těchto toků lze odvodit 
z denních nebo sezónních množství vypařené vody evapotranspi-
rací, množství vytvořené biomasy (primární produkce) a množství 
rozložené biomasy v půdě. 

V přirozených porostech za optimálních podmínek v mírném pásmu 
lze pro přibližná stanovení počítat s roční produkcí sušiny do 1 kg.m-2 
a průměrnou denní primární produkcí do 10 g.m-2. Rychlost fotosyntézy 
za optimálních podmínek, vyjádřená v energetických jednotkách, může 
dosahovat hodnot několika W.m-2. Produkci 10 g.m-2.den-1 odpovídá 
průměrný energetický tok 4 W.m-2. 

Rozklad organických látek v půdě (mineralizace), vyjádřený v ener-
getických jednotkách, může nabývat hodnot až několikrát vyšších, než 
je rychlost tvorby a akumulace organických látek v procesu primární 
produkce: několik W.m-2 až desítky W.m-2. 

Na evapotranspiraci se spotřebovává 400 W.m-2 i více, zatímco na 
suché ploše se veškerá sluneční energie uvolňuje jako zjevné teplo. 
Rozdíl v distribuci sluneční energie na odvodněné ploše a ve vegetaci 
dobře zásobené vodou je ve slunném dnu v rozsahu několika set W.m-2. 
Evapotranspirace má dvojnásobný klimatizační efekt – ochlazuje výpa-
rem a ohřívá kondenzací (obzvlášť v noci). Ochlazují se místa s nadbyt-
kem energie a ohřívají jen místa chladná, kde dochází ke kondenzaci.

Tok tepla do půdy může dosahovat hodnot několika W.m-2 až desítek 
W.m-2 . Tok tepla do půdy se snižuje s vysycháním půdy. Ve slunných 
dnech odráží betonová plocha až 200 W.m-2, zatímco hladina rybníka 
odráží nanejvýš 50 W.m-2. Odraz různých typů vegetace se příliš neliší 
a dosahuje hodnot okolo 150 W.m-2, relativně méně odráží vegetace 
po většinu roku dobře zásobená vodou. 

Toky sluneční energie, vody a činnost rostlin jsou vzájemně pro-
pojeny v perfektní, nedostižný klimatizační systém. Představme si: 
vodou bohatou na živiny, často závadnou (zředěná močůvka) zalije-
me trávu a stromy. Rostliny přijmou vodu a živiny, vodu vypaří přes 
průduchy listů, přitom se ochladí okolí, čím více sluneční energie, 
tím vyšší výpar (tím účinnější chlazení). Vodní pára se potom sráží 
na chladných místech v kvalitě destilované vody a vyrovnává tak 
teploty mezi místy i v čase (ranní rosa). Rostliny tedy ochlazují 
místa s přebytkem energie, přitom rostou (vytvářejí potravu), čistí 
vodu na kvalitu vody destilované a ohřívají pomocí vodní páry 
místa chladná a přenášejí energii z teplého dne do chladné noci. 
Klimatizační zařízení vyrobené člověkem spotřebovává elektrickou 
energii, ochlazuje místnost a v těsném sousedství ohřívá prostředí 
odpadním teplem, jako média nepoužívá vodu, ale toxické látky. 
Větší strom vytranspiruje v teplém dni i několik stovek litrů vody. 
Transpirace 100 litrů vody je spojena s vázáním 69 kWh energie 
– takové množství tepla se neprojeví zvýšením teploty a naopak 
ohřeje místa chladná při kondenzaci vodní páry.

Člověk ovlivňováním (cíleným i nechtěným) rostlinného pokryvu 
a vodního režimu v krajině zásadním způsobem ovlivňuje klima, 
a tedy i svoji budoucnost. O některých konkrétních dopadech 
pohovoříme příště.

RNDr. Jan Pokorný, CSc.
pokorny@enki.cz

CzWA a časopis Vodní hospodářství 
společně na WAT-ENVI 2011

Podobně jako v minulých letech se i v r. 2011 zúčastnil časopis Vod-
ní hospodářství spolu s CzWA společným stánkem výstavy WAT-ENVI. 
Na expozici se podíleli i někteří korporativní členové CzWA. Letošní 
ročník jen potvrdil sestupnou tendenci z minulých ročníků jak co se 

Celkový pohled do nepříliš zaplněného pavilonu P

týče počtu vystavovatelů, tak pokud se jedná o vlastní návštěvníky. 
Přitom ceny služeb jak pro firmy, tak pro návštěvníky (např. poplatek 
za parkoviště) ovšem neklesaly. Proto i CzWA a Vodní hospodářství 
uvítaly rozhodnutí pořadatalů přejít konečně na dvouletý cyklus 
v konání těchto veletrhů.

Atmosféru letošního ročníku dokreslujeme několika fotografiemi.

J. W.

Pohled na stánek CzWA a Vodního hospodářství
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Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby a služby spojené s oblastí vodního hospo-

dářství jsou ve společnosti ARCADIS CZ již více než 60 let tradičním 
oborem. Naši odborní pracovníci dnes mohou čerpat z rozsáhlých zku-
šeností, získaných na velkých vodohospodářských stavbách té doby 
na území Čech a Moravy. Od přehrad vltavské kaskády a sypaných 
přehradních hrází (Přísečnice, Jirkov, Nechranice) přes odkaliště vět-
šiny tepelných elektráren, štolový přivaděč Želivka a další podzemní 
štoly a kanalizační sběrače až po ochranné protipovodňové hráze nebo 
plavební stupeň Děčín, řešené v současnosti.

Odborné zaměření a nabídka služeb, které ARCADIS CZ poskytuje 
pro vodní hospodářství, se v nedávné době výrazně rozšířily. Do sku-
piny ARCADIS CZ přistoupila významná projekční a inženýrská firma 
BOHEMIAPLAN, s.r.o., která zajišťuje komplexní projektovou dokumen-
taci pro čistírny odpadních a důlních vod, kanalizační systémy i pro 
zásobování pitnou vodou. 
BOHEMIAPLAN má také 
značné zkušenosti s rekon-
strukcemi a intenzifikací 
ČOV, čerpacími stanicemi, 
úpravnami vody, usazova-
cími nádržemi a provádí 
také některé hydrotechnic-
ké stavby.

N y n í  m á  s ku p i n a 
ARCADIS CZ ještě větší 
pole působnosti pro uce-
lenou nabídku komplex-
ních služeb a inovativních 
řešení v oblasti vodohos-
podářských staveb.

ARCADIS CZ  
A VODOHOSPODářSKé STAVby
Představení společnosti ARCADIS CZ

ARCADIS CZ a.s. je nová, dynamická, multiprofesní firma založená 
v roce 2007. Je součástí skupiny ARCADIS, jedné z nejvýznamnějších, 
celosvětově působících inženýrských firem, která je jejím majoritním 
vlastníkem. 

Předmětem podnikání společnosti ARCADIS CZ je konzultační, 
supervizní a inženýrská činnost, projektování a řízení stavebních pro-
jektů v oblastech inženýrských, průmyslových a občanských staveb, 
životního prostředí, energetiky, těžby surovin a vodního i odpadového 
hospodářství.

Společnost ARCADIS CZ má holdingovou strukturu – veškeré 
činnosti a podnikatelské aktivity jsou diverzifikovány do dceřiných 
společností. Nosnými společnostmi skupiny ARCADIS CZ v České 
republice jsou:
ARCADIS Geotechnika a.s.
ARCADIS Project Management s.r.o.
ARCADIS Bohemiaplan s.r.o.

Na Slovensku skupina ARCADIS CZ podniká prostřednictvím své 
dceřiné společnosti GEOFOS, s.r.o., a také pomocí Organizační složky 
Slovensko.

Spektrum poskytovaných služeb
● Konzultační, projektové a inženýrské služby
● Management povrchových a odpadních vod
● Zajišťování a ochrana vodních zdrojů
● Hydrogeologický průzkum a monitoring
● Odvodňování území, svahů a stavebních jam
● Spolupráce na programech budování a zkvalitňování protipovod-

ňových opatření
● Sanace a rekonstrukce zemních hrází
● Technicko-bezpečnostní dohled na vodohospodářských stavbách
● Revitalizace a úpravy vodních toků
● Supervizní činnost, technický dozor a monitoring
● Protierozní ochrana břehů vodních toků a nádrží

Významné reference
● Plavební komory Brandýs n/Labem a Velký Osek – inženýrskogeo-

logické a stavebně-technické průzkumy
● Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – popelové a vodní hos-

podářství
● Čistá Berounka II – kanalizace a ČOV
● Javorník – multifunkční nádrž biocentra
● Beroun – rozšíření kanalizace
● Vltavská vodní cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice – Týn n/Vlt. 

– inženýrskogeologický průzkum
● Labe – VD „Plavební stupeň Děčín“ – hydrogeologický a geotech-

nický monitoring
● Revitalizace povodí Olše v ČR – geotechnický průzkum a dozor
● Slovensko: MVE Žiar nad Hronom, Kraľovany, Stankovany, Švošov, 

Ružomberok; VD Žilina; přečerpávací vodní elektrárna Ipeľ

Plavební komora Velký Osek – stavebně-technický průzkum

Březno – zkapacitnění čistírny důlních vod

Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – vodojem Vinice

Dolní nádrž elektrárny Dlouhé Stráně 
– georadarový průzkum

Sídlo skupiny
ARCADIS CZ a.s. 
Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 
tel.: +420 296 330 111 
fax: +420 224 236 313 
e-mail: info@arcadis.cz
www.arcadis.cz
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Indický výrobce čerpadel Kirloskar Brothers Limited (KBL) vznikl 
v roce 1888. S obratem více než 590 milionů US$ je vlajkovou lodí 
korporace Kirloskar Group a největším indickým výrobcem čerpadel. 
Společnost KBL byla založena bratry Kirloskarovými a je držitelem 
certifikátů ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

Výrobní aktivity se zaměřují na zásobování surovou/upravenou vodou, 
zavlažovací systémy, energetiku, průmyslové aplikace, domácí použití, 
kalové hospodářství, ponorná čerpadla a ponorné elektromotory, evaku-
ační systémy a vývěvy, kompresory, dieselové agregáty s čerpadly apod. 
Rozsah příkonů čerpadel výrobního programu je od 0,1 kW–12 MW.

Výrobce je uzpůsoben k produkci a testování největších hydraulic-
kých soustrojí, zkušebna (kapacitou druhá největší v Asii) umožňuje 
simulaci a testování čerpadel do průtoku 50 000 m3/h, výkon největ-
šího zkušebního elektromotoru je 5000 kW.

Výrobní továrny se nacházejí v Kirloskarvadi, Dewas, Kondhapuri 
a Shirval. Součástí výrobního komplexu jsou dvě vlastní slévárny 
a vývojové středisko disponující nejmodernější technikou a vysoce 
kvalifikovaným personálem. Dosud byla čerpadla KBL použita ve 
více než 80 zemích napříč šesti kontinenty. Dceřiné společnosti jsou 
umístěny ve Velké Británii, Evropě (KBE), Jihovýchodní Asii, Africe, 
USA a na Středním východě. Společnost Kirloskar Brothers Europe 
B.V. (KBE) tvoří centrálu pro síť evropských distributorů (Portugal-
sko, Španělsko, Itálie, Turecko, Norsko, Maďarsko, Belgie, Rakousko 
a Německo, jakož i Česká republika a Slovensko).

Společnost DISA doplnila svůj 
prodejní sortiment výrobců čerpadel 
ITT Vogel, Goulds Pumps, Lowara, 
SEEPEX, Grundfos-Alldos zejména 
o následující produkty KBL:
 Oboustranně ložená čerpadla 

s axiálně dělenou skříní typů: 
UP, HT, SCT, DSM. Obecně není 
u výrobců čerpadel běžné řešení 
čerpadla této konstrukce se dvěma 
oběžnými koly, a proto stojí za 
pozornost právě typ DSM, zbylé 
3 typy jsou jednostupňové. 

 Maximální průtok čerpadel: 
 24 000 m3/h.
 Velkokapacitní vertikální čerpadla 

VT/BH s různými typy hydrauliky 
(oběžná kola mohou být diagonál-
ní, semiaxiální, axiální, francisův 
typ). Čerpadla mohou být z kon-
strukčního hlediska jedno, nebo 
vícestupňová. 

 Maximální průtok čerpadel:  60 000 m3/h.

výroby čerpadel s betonovou 
spirálou sahá do období 1. 
světové války, kde si nedosta-
tek oceli vynutil použití alter-
nativních materiálů. Aplikace 
s těmito čerpadly nejsou běž-
né (dosud je instalováno 166 
čerpadel typu CV), nacházejí 
se kupř. v Německu, Velké 
Británii, Itálii, Nizozemsku, 
Portugalsku, Rusku a samo-
zřejmě Indii.
Maximální průtok čerpadel: 120 000 m3/h.
Optimalizace geometrie částí čerpadel pomocí metody konečných 

prvků (FEA – Finite Elemente Analysis) a analýzy dynamiky proudění 
(CFD – Computational Fluid Dynamics Analysis) zaručuje vysoké 
účinnosti čerpadel. Všechny modely čerpadel byly testovány na 
odolnost vůči rázům, seizmickým vlivům, prověřována byla tepel-
ná odolnost a zpracována kavitační studie. U konkrétních výrobků 
jsou měřeny vibrace a je ověřována celistvost odlitků. Všechny typy 
čerpadel jsou dostupné v široké variabilitě materiálového provedení 
částí čerpadel, jako i různých konstrukcí a materiálů ucpávek. Elek-
tromotor dodáván se soustrojím se přizpůsobuje přáním zákazníka, 
vždy se čerpadla nabízejí  v kombinaci s elektromotory od běžných 
evropských/nadnárodních výrobců. 

Od roku 2006 je KBL držitelem licence na anglickou technologii 
„Corrocoat“, ochrany před korozí a zlepšení hydraulických vlastností 
čerpadel (ošetřují se jím vnitřní částí čerpadel, které jsou ve styku s čer-
paným médiem). Povlak na bázi vinyl-esterové pryskyřice, obsahující 
skleněné vločky, má vysokou pevnost vazby k podkladu a může mít 
rozličné chemické složení. Je nanášen bezvzduchovým stříkáním. 

Zejména v oblasti energetiky spolupracuje KBL s celosvětově reno-
movanými dodavatelskými společnostmi v oblasti projektů a dodávek 
čerpacích systémů, mezi nejznámější patří např. ABB Power, Alstom, 
Ansaldo Energia, Hyundai, Hitachi, Mitsubishi, Rolls-Royce, Siemens, 
Toshiba a jiní. 

Záruční, jakož i pozáruční servis všech dodávaných čerpadel zabez-
pečuje společnost DISA v.o.s. působící na území České a Slovenské 
republiky. 

Největší čerpací systém na světě byl dodán právě výrobcem KBL 
v roce 2009. Obsahuje 26 ks CV čerpadel s betonovou spirálou, 22 ks 
vertikálních čerpadel VT a je určen k zásobování obyvatel a čerpání 
vody pro zavlažování s celkovou kapacitou 410 000 l/s! Zásobuje 
1,8 milionů hektarů zemědělské půdy a milion obyvatelů města 
Gujarat. Největší evropské aplikace jsou instalovány ve Velké Británii, 
Německu, Estonsku, Nizozemsku a Portugalsku. V České republice se 
nachází např. aplikace zmiňovaného dvoustupňového axiálně dělené-
ho čerpadla DSM 125-40-11004 (110 kW) ve Zmišovicích.

V loňském roce nám byla umožněna návštěva všech čtyř výrob-
ních podniků v Indii. Kromě mimořádně přátelského přijetí jsme 
se setkali s kvalitní technologií zpracování a provedení. Vývojové 
a testovací středisko v Kirloskarvadi nás přesvědčilo, že se jedná 
o světově špičkového producenta čerpacích a hydraulických celků. 
Náš zájem se soustředil zejména na větší aplikace, kde dlouholetý-
mi zkušenostmi, množstvím a velikostí instalací budí KBL více než 
sympatický dojem.

Andrej Uhlík
DISA v.o.s., Barvy 784/1, 638 00 Brno 

www.disa.cz, info@disa.cz                       
tel.: 545 223 043, fax: 545222 706

iHT

DSM

VT/BH

 Diagonální jednostupňová čerpadla MF s neucpávajícím se prů-
chodem v horizontálním, jako i vertikálním uspořádání se spirální 
skříní a kozlíkovým uložením rotoru.
Maximální průtok čerpadel: 
7 000 m3/h.

 Velkokapacitní nízkootáčková odstředivá 
čerpadla se spirálou z monolitického 
betonu typové řady CV. První čerpadlo 
této konstrukce bylo instalováno před 
více než 90 lety pro regulaci hladiny 
v přístavní komoře. Aplikace je dosud 
v provozu ve výborném stavu. Historie 

MF

CV
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Do diskuse: Zdroje podzemní vody pro 
výrobu balené kojenecké a pramenité 
vody a jejich povolování podle novely 
vodního zákona 

Kontrolní mise Evropských společenství zaměřená na prověření kon-
trolního systému v oblasti hygieny potravin, sledovatelnosti a označová-
ní potravin (včetně výroby balených vod), která v ČR proběhla v únoru 
2008, identifikovala jako jeden z problémů nedostatečnou transpozici 
a implementaci směrnice č. 80/777/EHS o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerál-
ních vod (ve znění pozdějších předpisů). Mise konkrétně kritizovala 
nedostatečný způsob schvalování zdrojů balených pramenitých a koje-
neckých vod, na které se tato směrnice také vztahuje.

Směrnice č. 80/777/EHS (v úplném novém znění vyšla pod číslem 
2009/54/ES) požaduje, aby k plnění přírodních minerálních a prame-
nitých balených vod byly využívány jen zdroje, které schválí příslušný 
orgán členského státu a u kterých je tím zajištěna ochrana, stabilita 
atd. (viz požadavky podrobně uvedené v přílohách I a II této směrni-
ce). Toto je v ČR historicky dostatečně ošetřeno pro zdroje přírodních 
minerálních vod (které na základě podmínek definovaných lázeňským 
zákonem schvaluje Český inspektorát lázní a zřídel MZČR – dále jen 
ČIL), ale nebylo dostatečně ošetřeno pro zdroje pramenité a kojenecké 
vody, které „schvaloval“ vodoprávní úřad stejným „volným“ režimem 
jako kterékoli jiné zdroje pitných vod. U nich není jejich povolení 
nijak vázáno na kvalitu podzemní (surové) vody, protože lze použít 
poměrně širokou škálu technologií úpravy vody tak, aby do sítě 
dodávaná voda vyhovovala všem hygienickým požadavkům. To však 
neplatí pro vody pramenité a kojenecké, kde je směrnicí a související 
národní legislativou rozsah povolených úprav velmi omezen. 

Pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu se zvolila novela vodní-
ho zákona (zákonem č. 150/2010). Nová úprava vodního zákona se 
tomuto předmětu věnuje na dvou místech – v § 9 odst. 4 (vodoprávní 
úřad zdroj schválí, pokud kvalita vody ve zdroji odpovídá požadav-
kům na dané balené vody, popř. pokud dovolenou úpravou lze této 
kvality dosáhnout) a v § 30 odst. 1 (vodoprávní úřad stanoví k ochraně 
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemní vody pro 
výrobu balené kojenecké nebo pramenité vody ochranná pásma).

Z uvedeného znění zákona však nijak nevyplývá, jak má vodo-
právní úřad postupovat, aby zajistil další požadavky na zdroje těchto 
balených vod, stanovené v § 3 odst. 5 vyhlášky č. 275/2004 Sb., 
o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 
a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů: „K výrobě 
balené pramenité vody a balené kojenecké vody může být použit pouze 
chráněný zdroj podzemní vody, jehož vydatnost, složení, teplota a ostat-
ní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání.“ 
Požadavky na hodnocení zabezpečení zdroje „pravé“ podzemní vody 
jsou podrobněji rozvedené ve zmíněných přílohách I a II směrnice 
č. 80/777/EHS, resp. č. 2009/54/ES. V případě přirozeného kolísání 
kvality se vyhláška 275/2004 Sb. odkazuje na přílohu č. 1 k vyhlášce 
č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírod-
ních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

Vezměme si modelový případ (který se skutečně stal). Je zdroj pod-
zemní vody, který po většinu roku vyhovuje kvalitou vody požadav-
kům na pramenitou vodu. Ale protože se jedná o poměrně mělký 
zdroj, který je při větších srážkách pod vlivem povrchové vody, po 
deštích se voda zakalí a její chemická a hlavně mikrobiologická kva-
lita neodpovídá požadavkům na pramenitou vodu (kde je jakákoli 
dezinfekce zakázána). Takový zdroj by podle evropské směrnice ani 
naší vyhlášky neměl být pro plnění pramenité vody využíván. Jestliže 
však jeho provozovatel přinese vodoprávnímu úřadu úplný rozbor 
z období, kdy zrovna neprší, a nechá si stanovit ochranné pásmo 
(které s nedokonalými hydrogeologickými vlastnostmi zdroje již nic 
neudělá), měl by vodoprávní úřad takový zdroj schválit (?!).

Proto jsem vznesl dotaz na ministerstvo zemědělství, zda existuje 
nějaký výklad či nástroj (metodika poskytnutá ministerstvem vodo-
právním úřadům), který by zde zajistil, že vodoprávní úřad schválí 
skutečně jen takové zdroje, které jsou z hydrogeologického hlediska 
skutečnými chráněnými podzemními stabilními vodami. Podobně 
jako je dnes jistota, že takovými vodami jsou osvědčené zdroje přírodní 
minerální vody, dodržuje-li se režim jejich čerpání (pojem „osvědčené“ 
zde neznamená, že by se tyto zdroje osvědčily, ale že jim bylo vydáno 
osvědčení – čili schválení – ČIL). Předseda výkladové komise k vod-
nímu zákonu mně poskytl následující stanovisko:

„Pakliže donese žadatel vodoprávnímu úřadu výsledky testů, které 
odpovídají požadavkům na jakost balených kojeneckých nebo prame-
nitých vod podle vyhlášky č. 275/2004 Sb., mám za to, že vodoprávní 
úřad takový odběr povolí. Pokud je mi známo, žádná speciální meto-
dika v tomto směru neexistuje, takže to bude povoleno bez ohledu na 
roční dobu, resp. čas odběru vzorků (předmětná vyhláška toto rovněž 
nerozlišuje a zákon odkazuje pouze na jakost dle vyhlášky, tzn. že vodo-
právní úřad nebude patrně dále podrobněji věc zkoumat). Vodoprávní 
úřad sice určitě v povolení uvede, že lze odebírat podzemní vody za 
tímto účelem, pouze pokud tyto splňují požadavky na jakost, a pokud 
by zjistil opak, mohl by uložit opatření k nápravě nebo sankci. Patrně 
lepším řešením by však bylo věc uchopit prevenčně. V současné době 
je totiž v přípravě novela vyhlášky č. 432/2001 Sb. (o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu), kde by bylo možné tuto náležitost 
žádosti o povolení odběru podzemních vod specifikovat, resp. upravit 
jako závazný podklad i třeba rozbory po nějakou (konkrétní vhodnou 
dobu).“ (Mgr. Zdeněk Horáček, Odbor vodohospodářské politiky, 
Ministerstvo zemědělství ČR; 24. 3. 2011)

Je otázkou, zda je taková věc možná, nemá-li jasnou oporu v zákoně. 
I kdyby možná byla, muselo by stejně vzniknout podrobnější metodic-
ké doporučení, protože 1 či 2 odstavce vyhlášky nemohou dostatečně 
popsat např. kritéria hodnocení stability podzemních vod. Leda že 
by se v tomto vyhláška 432/2001 Sb. v podstatě zcela odkazovala na 
vyhlášku o zdrojích a lázních (423/2001 Sb.) a schvalování zdrojů pra-
menitých a kojeneckých vod by probíhalo podle stejných kritérií jako 
u zdrojů přírodních minerálních vod. Pak se ale samozřejmě naskýtá 
otázka, proč mají tyto zdroje schvalovat pracovníci vodoprávních 
úřadů, kteří nemají v tomto směru žádné zkušenosti, a ne pracovníci 
Českého inspektorátu lázní a zřídel, kteří již mají dlouhodobé zkuše-
nosti s osvědčováním zdrojů přírodních minerálních vod. 

Ta otázka je relevantní už proto, že podle současné právní úpravy 
se chemismus pramenitých vod od chemismu nízkomineralizovaných 
přírodních minerálních vod v podstatě vůbec neliší. Jistě, znamenalo 
by to změnu dvou zákonů (přesunutí této problematiky z vodního 
zákona do lázeňského zákona), ale stále by to bylo asi méně práce 
než vytvářet novou metodiku a nově proškolovat pracovníky sto-
vek vodoprávních úřadů, kteří povětšinou v praxi stejně nepřijdou 
s touto problematikou nikdy do styku, protože zdrojů pramenitých 
a kojeneckých vod je v celé ČR méně než dvacet. A samozřejmě by 
to znamenalo i méně odborné nejistoty, protože i přes případně pro-
vedené jednorázové školení pracovníků vodoprávních úřadů nebo 
zaslání metodiky nevíme, jak odpovědně k tomuto ojedinělému aktu 
vodoprávní úřady přistoupí.

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav Praha (NRC pro pitnou vodu)  

a 3. lékařská fakulta UK Praha (Ústav obecné hygieny)
e-mail: voda@szu.cz

Do diskuse: Příspěvek není recenzovaným pojednáním, ale snaží 
se vybudit výměnu názorů. Autor i redakce proto očekávají stano-
viska k článku, jak je zvykem, do 31. 8. 2011. Rozsah diskusního 
příspěvku je omezen na dvě normostrany A4, a to včetně tabulek 
a obrázků. Příspěvek posílejte na e-mail: stransky@vodnihos-
podarstvi.cz

VUV T.G.M Vás zve  
na bezplatné semináře

13. 09. Systémové přístupy v problematice ochrany před negativ-
ními účinky povodní. VÚV TGM, Mojmírovo náměstí 16, Královo 
Pole, 612 00 Brno 12, Zasedací místnost. Info: Ing. Karel Drbal, Ph.D., 
tel.: 541 126 300, e-mail:  karel_drbal@vuv.cz

21. 09. Vývoj nových analytických metod v oblasti hyd-
roanalytických laboratoří pobočky Ostrava. VÚV 
TGM Ostrava, Macharova 5, 702 00 Ostrava 
– zasedací místnost. Info: Ing. Ivana 
Truxová, tel.: 595 134 820, e-mail: 
ivana_truxova@vuv.cz
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Hodnocení kvality 
podzemní vody 
po kejdování a mulčování 
trvalého travního porostu
Renata Duffková, Antonín Zajíček

Klíčová slova
travní porost – ochranná funkce – kejdování – mulč – lyzimetry 
– dusík – fosfor

Souhrn
Ochranná funkce trvalých travních porostů (TTP) byla testována 

pomocí aplikace kejdy skotu v dávkách 60 (K1), 120 (K2), 180 (K3) 
a 240 (K4) kg N.ha-1.rok-1 a mulčováním třikrát ročně na 3 lokali-
tách vybavených drenážními lyzimetry, které představovaly různé 
svahové zóny povodí (krystalinikum, Českomoravská vrchovina). 
Infiltrační zóna (M) byla tvořena mělkou, vysoce propustnou půdou, 
transportní (H2) a akumulační zóna (H1) hlubokou půdou s odliš-
ným zrnitostním složením a střední infiltrační schopností.

Jediná z variant, která vykazovala zvýšené koncentrace a odnosy 
dusíkatých látek v podzemních (lyzimetrických) vodách, byla K4, 
ale i zde celkové odnosy půdního minerálního a organického dusíku 
byly velmi nízké, nepřesahující 1,5 kg N.ha-1.rok-1 (M). Kejdování 
ani mulčování nemělo vliv na koncentraci a odnos fosforu. Voda do 
lyzimetrů pronikla pouze při jarním tání a po výrazných srážkách, 
v nejvyšším množství na propustné M. Se snižujícím se průsakem 
vody do lyzimetrů se koncentrace amonných iontů a dusičnanů 
(vegetační období) zvyšovaly, naopak koncentrace organického 
dusíku a dusičnanů (jarní tání) se snižovaly. Koncentrace fosforu 
se sice se zvyšujícím odtokem snižovaly v rámci lokalit, avšak byly 
nejvyšší v nejvlhčích letech. 

u

Úvod
Trvalé travní porosty mají v důsledku svého morfologického utvá-

ření vynikající mimoprodukční funkci pro ochranu půdy a vody [1]. 
Tím, že významně omezují proplavování aplikovaných živin do povr-
chových i podzemních vod, jsou vysoce ceněnou kulturou v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů (OPVZ), tj. v územích zodpovědných za 
tvorbu množství a jakosti povrchových a podzemních vod sloužících 
pro pitné účely a dále ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD). 
V ZOD byla stanovena závazná pravidla zemědělského hospodaření 
s ohledem na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zeměděl-
ských zdrojů (Akční program a Zásady správné zemědělské praxe pro 
ochranu vod před znečištěním dusičnany), která vycházejí z Nitrátové 
směrnice a jejího prováděcího předpisu (nařízení vlády č. 103/2003 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
v těchto oblastech). Významné riziko znečištění podzemní i povrcho-
vé vody představuje hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem – kejda 
(směs částečně zkvašených tuhých a tekutých výkalů hospodářských 
zvířat a zbytků krmiv s různým podílem technologické vody), jejíž 
aplikační zásady obsahuje i Akční program. Nejvyšší riziko vyplavení 
je při aplikaci kejdy na podzim, kdy nevyužité živiny zůstávají v půdě 
a odnos v průběhu větších srážko-odtokových událostí či jarního tání 
může být až 20 kg N.ha-1 [2]. Proto na TTP a orné půdě je v ZOD podle 
klimatických regionů zcela zakázáno kejdovat od 5. 11. nebo 15. 11. 
do 31. 1. nebo 28. 2. Na orné půdě je zakázáno či omezeno kejdování 
v období od 15. 6. do začátku období zákazu. 

V OPVZ dosud nejsou striktně určena pravidla užití dusíkatých 
hnojiv, čili omezení jejich užívání existuje pouze v případě, že OPVZ 
se nachází v ZOD.

K vyplavení živin dochází, když je vodní bilance pozitivní, tj. 
srážky jsou vyšší než evapotranspirace [3] a dochází k němu snad-
něji z minerálních hnojiv s dusičnanovou nebo amonnou formou 
dusíku než z organických hnojiv (např. kejdy), kde probíhá pomalejší 
mineralizace organického dusíku a imobilizace amonného iontu. 
V případě užití kejdy je ztráta dusíkatých látek volatilizací větší než 
vyplavením z půdního profilu [4]. Snížení procentického vyplavení 

dusíku a zvýšení efektivity využití dusíku lze dosáhnout nejen ome-
zením celkové dávky aplikovaného hnojiva, ale také jejím dělením na 
2–3 dílčí dávky, čímž dojde ke snížení ztrát cca o 30 % [5]. Dávky do 
200 kg N.ha-1.rok-1 jsou považovány za bezpečné z hlediska ochrany 
podzemní vody [6]. Z hlediska typu půdy jsou dusičnany účinněji 
sorbovány ve strukturních půdách s dobře vyvinutými kapilárními 
póry, tj. v méně propustných půdách [7]. Z hlediska fosforu je kejda 
skotu uvažována jako hnojivo bohaté na fosfor, avšak s nízkým expor-
tem do povrchových vod [8]. 

Cílem příspěvku bylo především zhodnotit, jaký dopad bude mít 
dávka aplikované kejdy skotu na vyplavování různých forem půdního 
dusíku a celkového fosforu v závislosti na půdním typu, čerpání živin 
porostem a průběhu srážek v jednotlivých ročnících. Nové poznatky 
by mohly být využity při revizi Akčního programu a jako podklady pro 
rozhodovací procesy o hospodaření v OPVZ pro podniky Povodí.

Materiál a metoda
Experiment byl založen na třech různých travních lokalitách 

odpovídajících svahovým oblastem povodí (infiltrační, transportní 
a akumulační oblast), a to v katastrálním území Vadčice na Pelhřimov-
sku na Českomoravské vrchovině (krystalinikum, povodí Želivky, cca 
500 m n. m.). Lokalita infiltrační oblasti (M) byla založena na mělké 
půdě (ranker kambický, BPEJ 73716) s vysokou infiltrační schopností 
a propustností. Lokality akumulační (H1) a transportní oblasti (H2) se 
střední infiltrační schopností byly na půdách hlubokých s rozdílným 
zrnitostním složením (H1 koluvizem modální, bonitačně odpovídá 
fluvizemi modální, hlavní půdní jednotka 56, H2 kambizem modál-
ní, BPEJ 72941). Dlouhodobý úhrn srážek za období 1951–2000 
pro stanici ČHMÚ Pelhřimov činí 660 mm a ve vegetačním období 
425 mm. Průměrná teplota vzduchu (Přibyslav, 1951–2000) je 6,7 °C, 
ve vegetačním období 12,8 °C. 

Na každé ze tří lokalit bylo celkem 21 obdélníkových parcel o veli-
kosti 15 m2 (3 x 5 m), které byly ve třech opakováních využívány od 
r. 2007 sedmi různými způsoby: 
1. varianta M3x: třísečná + mulč,
2. varianta S3x: třísečný porost bez jakéhokoliv hnojení,
3. varianta N: nesečený porost – lada,
4. varianta K1: kejdovaná, 60 kg N.ha-1, třísečná
5. varianta K2: kejdovaná, 120 kg N.ha-1, třísečná, 
6. varianta K3: kejdovaná, 180 kg N.ha-1, třísečná,
7. varianta K4: kejdovaná, 240 kg N.ha-1, třísečná.

Aplikace kejdy byla prováděna konvemi, a to:
na K1 v 1. dekádě IV.,
na K2 – 60 kg v 1. dekádě IV., 60 kg po 2. seči na konci 7.,
na K3 – 60 kg v 1. dekádě IV., 60 kg po 2. seči, 60 kg na konci vege-
tačního období po 3. seči,
na K4 120 kg v 1. dekádě IV., 60 kg po 2. seči, 60 kg po 3. seči.

Všechny parcely byly osazeny lyzimetry o ploše 0,25 m2 (rozměry 
1,0 x 0,25 m), které byly vytvořeny z pozinkovaného plechu a pokryté 
vrstvou plastu. Byly naplněny štěrkem, obaleny geotextilií a umístěny 
po jednom na každé parcele bočně do neporušeného půdního profilu 
v hloubce 0,6 (H1 a H2) nebo 0,3 m (M). Voda proteklá půdním pro-
filem do lyzimetrů byla shromažďována do kanystrů o objemu 15 l 
napojených hadičkou na lyzimetr. Voda z kanystrů byla vysávána 
pomocí čerpadla a poté měřen její objem.

Vzorky vody z lyzimetrů byly v letech 2007–2010 odebírány 
v lednu až září ve čtrnáctidenních intervalech nebo podle potřeby 
(po významnějších srážkách, tání sněhu) a byly podrobeny rozboru 
v laboratoři. Pro účely příspěvku byly vybrány následující paramet-
ry: obsah amonného dusíku (N-NH4, mg.l-1), dusičnanového dusíku 
(N-NO3, mg.l-1), organického dusíku (Norg, mg .l-1) a celkového fosforu 
(P-PO4, mg.l-1). 

Amonné ionty [9], dusičnany [10] a fosforečnany [11] byly stano-
veny fotometricky průtokovou analýzou na přístroji Skalar. Celkový 
fosfor byl převeden na fosforečnany UV digescí a organický dusík na 
amonné ionty mineralizací dle Kjeldahla.

Z koncentrací látek a odpovídajícího objemu vody byl vypočítán 
odnos látky v kg.ha-1. 

Pro porovnání jednotlivých lokalit, let a variant byla použita 
vícefaktorová analýza rozptylu (ANOVA), která byla aplikována na 
pořadí daného parametru v testované skupině (tzv. rank transforma-
tion). Testované skupiny představovaly 1) celé období (I.–IX., X.–XII. 
proteklo zanedbatelné, tj. nehodnotitelné množství vody), 2) období 
tání sněhu, 3) vegetační období (IV.-IX.). Tento typ ANOVY je více 
robustní vůči narušení předpokladů ANOVY (normální rozdělení 
dat, konstantní variance a vyváženost dat) a odlehlým hodnotám. 
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Graficky jsou výsledky prezentovány pomocí 
Box-plotů (krabicových diagramů). „Krabice“ 
jsou ohraničeny shora a zdola čarami, které 
odpovídají hornímu (75 %), resp. dolnímu 
(25 %) kvartilu. Podélná čára a křížek uvnitř 
grafu představují medián a aritmetický prů-
měr. Z grafu vycházejí na obě strany úsečky 
představující minimum a maximum. Křížky 
mimo graf označují odlehlé hodnoty. Hodno-
cení průměru výsledků (z lokalit, let a variant) 
bylo vztaženo na mediány. 

Výsledky
Statistickým zhodnocením bylo zjištěno, že koncentrace a odnos látek 

nevyužitých porostem do podzemní (lyzimetrické) vody nebyly ovliv-
ňovány pouze jejich přísunem v hnojivech, ale také průběhem počasí 
v jednotlivých letech, půdním typem a čerpáním živin porostem. 

Hodnocení průměrného množství vody odteklé do lyzimetrů 
(mm.rok-1)

Odtok vody a srážky v jednotlivých letech a lokalitách experimentu 
jsou zobrazeny v tab. 1. Nejvíce vody do lyzimetrů prosáklo v infiltrač-
ní oblasti (lokalita M), kde byl zjištěn průměrný roční odtok 16,6 mm, 
následovala oblast akumulační (lokalita H1) s průměrným ročním 
odtokem 8,0 mm. Nejnižší odtok byl zjištěn v transportní oblasti (loka-
lita H2), kde byl průměrný odtok pouze 2,2 mm.rok-1. Tento fakt byl 
způsoben jihovýchodní expozicí lokality a tím vyšší evapotranspirací 
ve srovnání s lokalitami H1 a M (obr. 1). V období tání sněhu ovšem 
fenomén evapotranspirace odpadl a voda infiltrovala do lyzimetrů na 
základě zrnitostního složení půd. To znamená, že průsak na lokalitě M 
(7,7 mm) byl větší než na H2 (6,4 mm) a H1 (4,8 mm). Nejvyšší průsak 
měla varianta S3, K1, K4 (Obr. 1). Množství prosáklé vody mělo vliv na 
koncentrace sledovaných látek, kdy se snižujícím se průsakem rostly 
koncentrace N-NO3 (ve vegetačním období), N-NH4 a P-PO4 (ne úplně 
jednoznačně) a klesaly koncentrace Norg. Je tedy možno konstatovat, 
že i velikost evapotranspirace měla vliv na koncentrace sledovaných 
látek v lyzimetrických vodách.

Hodnocení průměrné koncentrace (mg.l-1) a odnosů  
(kg.ha-1.rok-1) amonného dusíku 

Velikost koncentrací N-NH4 byla závislá na velikosti odtoku jak 
z hlediska jednotlivých lokalit, kdy nejvyšší koncentrace byly změřeny 
na lokalitě H2 (transportní oblast) s nejnižším odtokem, tak z hlediska 
jednotlivých let sledování, kdy v nejvlhčím roce 2010 byly koncentrace 
N-NH4 nejnižší (obr. 2). V průběhu pokusu však jednoznačně neplatilo, 
že se zvyšujícím se úhrnem srážek striktně klesá koncentrace. Průměrný 
roční odnos byl v závislosti na velikosti odtoku z jednotlivých lokalit 

Srážky H1 avg. H2 avg. M avg. H1 med. H2 med. M med.
Rok mm/rok  mm/rok  mm/rok  mm/rok  mm/rok  mm/rok  mm/rok
2007 703,00 6,79 4,06 14,35 5,44 2,16 8,68
2008 521,00 5,25 3,26 8,70 5,25 1,41 5,76
2009 659,00 9,92 9,89 11,37 4,32 5,44 5,48
2010 818,00 13,24 7,04 31,21 10,32 2,66 26,22

Tab. 1. Roční úhrn srážek a průměrný odtok ze tří lokalit v jednotlivých letech sledování, 
Vadčice (avg. – aritmetický průměr, med. – medián)

Obr. 1. Boxploty průměrného množství lyzimetrické vody jednotli-
vých lokalit, variant a let, Vadčice 2007–2010

Obr. 2. Boxploty průměrných koncentrací a odnosů N-NH4 jednotli-
vých lokalit, variant a let, Vadčice 2007–2010

Obr. 3. Boxploty průměrných koncentrací a odnosů N-NO3 jednotli-
vých lokalit, variant a let, Vadčice 2007–2010

(nejvyšší na nejvíce propustné lokalitě M, obr. 2) i let sledování, kdy 
zejména v průběhu jarních tání vlhčích let (2007, 2009 a 2010) byl 
odnos vyšší než v nejsušším roce 2008 (obr. 2). Z hlediska variant byl 
odnos nejvyšší na nejvíce hnojené variantě K4 (obr. 2).

Hodnocení průměrné koncentrace (mg.l-1) a odnosu  
(kg.ha-1.rok-1) dusičnanového dusíku 

Koncentrace dusičnanů se se zvyšujícím odtokem během jarního 
tání zvyšovaly a během vegetačního období snižovaly. Nejvyšší prů-
měrné koncentrace N-NO3

- proto byly opět na lokalitě H2 (transportní 
oblast) v důsledku nejnižších průsaků vody do lyzimetrů ve vegetač-
ním období (obr. 3). Na lokalitě M s nejvyšším průsakem však byly 
průměrné koncentrace vyšší než na H1 (obr. 3). To souviselo s nižším 
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odběrem dusíku porostem v důsledku nižšího výnosu suché hmoty 
a s nižší retencí dusičnanů v půdních kapilárních pórech [7]. Během 
tání sněhu rozdíly v koncentracích mezi lokalitami neexistovaly a veli-
kost odnosu závisela na propustnosti půdního typu. Průměrný odnos 
dusičnanů za rok byl opět nejvyšší na lokalitě M (obr. 3).

Z hlediska jednotlivých let sledování koncentrace dusičnanů nevy-
kázaly průkazné rozdíly (obr. 3). Odnosy z jednotlivých let odpovídaly 
úhrnu srážek, tzn. stoupaly se zvyšujícím se úhrnem srážek (nejnižší 
v letech 2008 a 2009, vyšší ve vlhkých letech 2007 a 2010, obr. 3). 

Z hlediska variant byly koncentrace i odnosy dusičnanů nejvyšší 
na nejvíce hnojené variantě K4 (obr. 3). 

Hodnocení průměrné koncentrace (mg.l-1) a odnosů  
(kg.ha-1.rok-1) organického dusíku 

Koncentrace organického dusíku rostly se zvyšujícím se průsakem 
a byly včetně odnosu nejvyšší na lokalitě M (obr. 4) a zároveň v nej-
vlhčím roce (2010, obr. 4). 

Odnosy byly nejvyšší na K4 a K1 v důsledku nejvyššího množství 
odteklé vody do lyzimetrů těchto variant (obr. 4). 

Hodnocení průměrné koncentrace (mg.l-1) a odnosů  
(kg.ha-1.rok-1) celkového fosforu 

Koncentrace fosforu na jednotlivých lokalitách se snižovala (ředila) 
se vzrůstajícím průsakem (H2 > H1, M, obr. 5). Odnos byl v přímé 
souvislosti s průsakem (nejvyšší na M a nejnižší na H2). 

Odnosy i koncentrace v jednotlivých letech souvisely s odtokem. 
V roce s nejnižším odtokem (2008) je nejnižší koncentrace i odnos, 
naopak je tomu v roce s nejvyšším odtokem (2010, obr. 5). 

Odnosy z jednotlivých variant byly bez průkazných rozdílů 
(obr. 5). 

Diskuse a závěr
Výsledky prokázaly velmi nízké vyplavování látek po kejdování 

TTP. Jsou v souladu s domácí [12] i zahraniční literaturou [13, 14], 
kde je uvedeno, že aplikace minerálních hnojiv a/nebo kejdy skotu na 
TTP do maximální dávky 350 kg N.ha-1 neprokázala překročení limitu 
dusičnanů pro pitnou vodu (50 mg.l-1) v podzemní vodě.

Kejdování TTP tedy představuje možnost bezrizikového využití 
kejdy z hlediska kvality podzemní vody po celou dobu vegetace (od 
počátku dubna do konce září) ve všech hydrogeologických zónách 
povodí. To znamená, že toto využití kejdy podporuje vyprázdnění 
jímek s kejdou v kritickém období před nástupem zimy (ačkoliv z  hle-
diska výnosů je doporučováno aplikovat největší dávku na jaře [4]), 
kdy může aplikace kejdy na ornou půdu představovat rizikový zásah 
z hlediska znečištění podzemní i povrchové vody. Zároveň použití 
kejdy na TTP může vyřešit s nejmenším rizikem havarijní situaci 
spočívající v nutnosti vyprázdnit jímku i v období zákazu aplikace 
kejdy. V žádném případě však nesmí být porušeny Zásady správné 
zemědělské praxe pro ochranu vody před znečištěním dusičnany.

Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory Výzkumného záměru 
ministerstva zemědělství ČR 0002704902-03-01.
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Evaluation of groundwater quality under perennial grassland 
after slurry application and mulching (Duffková, R.; 
Zajíček, A.)

Key words
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– lysimeters – nitrogen – phosphorus

Protective function of perennial grassland was tested by slurry 
application and mulching on three experimental fields in Bohemo-
moravian highlands (crystalline rocks) placed in different slope 

zones, which were equipped with drainage lysimeters. Recharge 
(infiltration) area (M) was characterised by shallow and permeable 
soil, transient (H2) and discharge (H1) areas had deeper soils with 
different grain size distribution and itermediate infiltration rate. 
Slurry was applicated three times a year in the different amounts of 
60 (K1), 120 (K2), 180 (K3) and 240 (K4) kg N.ha-1.year -1. 

The only variant which shown increased nitrogen concentration 
and loss was K4 (240 kg N.ha-1.year-1), nevertheless the total organic 
and anorganic nitrogen losses were under 1,5 kg N.ha-1.year-1 (M). 
Both, slurry application and mulching did not show any effect on 
phosphorus concentration and loss. Water in lysimeters appeared 
only after snowmelt and heavy rainfall events, the biggest amount 
was measured in most permeable shallow soil (M). While concentra-
tions of ammonium, nitrate and phosphorus increased with increas-
ing runoff, organic nitrogen concentration decreased.

Slurry application on perennial grassland was revealed as pos-
sible slurry usage without any hazard of soil and water contamina-
tion during whole vegetation season in all slope zones within the 
catchment.

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.

Aplikace vytěžených 
sedimentů na zemědělskou 
půdu – poznatky o využití 
limitních hodnot 
rizikových látek
Radim Vácha, Jarmila Čechmánková, Jan Skála,  
Pavel Čermák

Klíčová slova
vytěžené sedimenty – rizikové prvky – perzistentní organické polutanty 
– limitní hodnoty

Souhrn
Byl odebrán soubor 30 vzorků vytěžených sedimentů. Vzorky 

sedimentů byly rozděleny do čtyř skupin, na sedimenty polních, 
návesních a lesních nádrží a sedimenty říční. Vzorky byly odebrány 
ze dna vypuštěných nádrží a z dlouhodobě ložených sedimentů na 
hromadách. Ve vzorcích byly stanoveny základní charakteristiky (pH, 
KVK, obsah výměnných forem Al, obsah a kvalita organické hmoty), 
obsahy potenciálně rizikových prvků a perzistentních organických 
polutantů a porovnány mezi jednotlivými skupinami sedimentů. Bylo 
provedeno srovnání obsahů rizikových látek s limitními obsahy ve 
vyhlášce č. 257/2009 Sb. Byla potvrzena možnost využití mobilních 
forem rizikových prvků pro rozlišení antropogenní a geogenní zátěže 
v sedimentech. Z perzistentních organických polutantů je nejvíce 
problematická skupina polycyklických aromatických uhlovodíků. 
Zátěž sedimentů je určena primárně zdroji kontaminace.

Úvod
Bezriziková aplikace vytěžených sedimentů na zemědělskou 

půdu je jedním z optimálních způsobů nakládání s nimi. Limitování 
obsahů nežádoucích látek v sedimentech je vzhledem k jejich časté 
zátěži rizikovými látkami nutností (Hilschnerová et al., 2007). Až do 
roku 2009 nebyla aplikace sedimentů na zemědělskou půdu v ČR 
řízena speciálním legislativním předpisem. V roce 2009 vešla v České 
republice v platnost společná vyhláška MZe a MŽP č. 257/2009 Sb., 
která stanoví limitní obsahy rizikových látek v sedimentu a v půdě, 
na kterou má být sediment použit. Obdobný princip využívá také 
vyhláška o použití upravených kalů ČOV na zemědělské půdě 
(vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb.). Vyhláška stanoví kromě maximálně 

přípustných obsahů potenciálně rizikových prvků a perzistentních 
organických polutantů další ukazatele (Čermák, 2010), jakými jsou 
minimální obsah živin, obsah skeletu, aplikační dávky sedimentu, 
mikrobiologické ukazatele a testy ekotoxicity (využívané pouze 
v odůvodněných případech) a zásady aplikace vytěžených sedimentů 
na zemědělskou půdu. Filozofie tvorby limitních hodnot rizikových 
látek pro potřeby vyhlášky č. 257/2009 Sb. je popsána v komentáři 
autorů Vácha et al. (2010). Předložený příspěvek shrnuje poznatky 
projektu, zaměřeného na ověření relevance již legislativně závazných 
limitních hodnot rizikových prvků a perzistentních organických 
polutantů v sedimentech.

Metodika
Projekt se soustředí na dvě problémové oblasti, ověření „nastave-

ní“ limitních hodnot perzistentních organických polutantů (POP) 
v sedimentech a půdě po jejich aplikaci a sledování mobilních 
obsahů rizikových prvků v sedimentech a půdě po jejich aplikaci. 
Rozsah sledovaných skupin POP v půdě a sedimentu není identický, 
zatímco v sedimentu je sledováno 5 skupin látek (BTEX, PAU, PCB7, 
DDT, uhlovodíky C10-C40), tabulka 1, v půdě jsou to pouze dvě (PAU, 
PCB7), tabulka 2. 

Je tak zohledněn požadavek maximálně možného zjednodušení 
legislativy, kdy do sledování v půdě jsou zahrnuty pouze nejrizikovější 
skupiny látek, zatímco v sedimentu se jedná o látky, jejichž přítomnost 
je reálné v daném prostředí očekávat.

Vyhláška č. 257/2009 Sb. udává pouze celkové (pseudototální) obsahy 
(výluh lučavkou královskou) rizikových prvků (RP). Cílem projektu 
MZe ČR a NAZV QH 82083 „Možnosti a limity využití rybničních a říč-
ních sedimentů v zemědělství“, koordinovaného Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a řešeného dále Masarykovou univerzi-

Sledovaná látka Obsah (mg/kg)

PAU 6

PCB7 0,2

BTEX 0,4

C10-C 40 300

Suma DDT 0,1

Tabulka 1. Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě, mezní koncentrace POP v sedimentu

Sledovaná látka
Obsah (mg/kg)

Běžné půdy Lehké půdy

PAU 1,0 1,0

PCB7 0,02 0,02

Tabulka 2. Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě, mezní koncentrace POP v půdě
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tou v Brně a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., ve spolupráci 
s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (období 
řešení 2008–2011) a projektu Ministerstva vnitra ČR VG 20102014026 
je také sledování mobility potenciálně rizikových prvků v sedimentu 
a půdách po aplikaci sedimentů nebo postižených povodněmi. 

Příspěvek hodnotí výsledky následujících aktivit:
Vyhodnocení vybraných vlastností sedimentů, obsahu RP a POP 

(dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.) v souboru 30 vzorků sedimentů, ode-
braných v roce 2008.

Vyhodnocení obsahu PAU v půdách, po založení nádobového poku-
su, určeného ke sledování zátěže půd a rostlin po aplikaci sedimentů 
se zvýšenými obsahy POP.

Soubor nově odebraných sedimentů v roce 2008 navazuje na členě-
ní sedimentů v rámci existující databáze ÚKZÚZ (Čermák et al., 2009), 
která zahrnuje sedimenty polních rybníků, sedimenty návesních 
rybníků, sedimenty lesních rybníků a sedimenty potoční (říční).

Nově odebrané vzorky spadají do prvních třech skupin, pouze jeden 
vzorek byl odebrán jako sediment říční (řeka Jihlava). Bylo rovněž 
zohledněno členění sedimentů podle způsobu skladování, a to na 
sedimenty odebrané přímo ze dna vypuštěných nádrží a sedimenty 
dlouhodobě skladované na haldách (tabulka 3).

V sedimentech byla sledována úroveň pH (H2O), charakteristiky 
sorpčního komplexu (CEC), obsah (Cox) a kvalita primární organické 
hmoty (Cws – uhlík rozpustný ve vodě) a obsah a kvalita humusových 
látek (obsah a poměr uhlíku huminových kyselin a fulvokyselin). Byl 
analyzován obsah RP dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. v lučavce králov-
ské a dále obsah mobilních forem As, Cd, Cu, Pb a Zn ve výluhu 1 M 
NH4NO3. Byl proveden rozbor a vyhodnocení obsahu POP (PAU, BTEX, 
PCB7, DDT, uhlovodíky C10-C40). Je nutné zdůraznit, že v ČR se vzorky 
k analýzám připravují z „jemnozemě“, přesáté přes síto 2 mm.

Nádobový pokus byl založen v listopadu 2009 v okrese Jihlava. 
Byly použity pokusné plastové nádoby, opatřené odtokovým otvorem 
a sběrnou nádobou pro odtékající roztok. Nádoby byl plněny 6 kg 
pokusného substrátu. Byl aplikován sediment, odebraný z říčního 
koryta řeky Jihlavy, v obci Brancouze (okres Třebíč). Sediment byl 
použit v dávce 750 t/ha, po přepočtu 1,7 kg/nádobu (6 kg zeminy). 
Jako pokusné zeminy byly zvoleny kambizem modální – KAm (ode-
brána u obce Lípa, okres Havlíčkův Brod) a černozem modální – CEm 
(odebráno u obce Poděbrady, okres Nymburk).

V rámci výzkumu byl rovněž založen dlouhodobý polní pokus, ve 
výrobním typu bramborářském na pokusné ploše tzv. výživářské báze 
odrůdové zkušebny ÚKZÚZ Lípa. Pro účely 
ověření použití sedimentů na zemědělské 
půdě budou použity vybrané kombinace 
hnojení z dlouhodobého polního pokusu 
„Ověření různých systémů organického 
hnojení“, který je na ÚKZÚZ Lípa založen 
od roku 1992. 

Účinek dvou různých druhů sedimentů je 
porovnáván jednak k dlouhodobě nehnojené 
kombinaci, ale také k aplikaci minerálních 
hnojiv ve standardní dávce (podle zásad 
dobré agronomické praxe a bilanční náhrady 
živin), aplikaci chlévského hnoje a vyhnilých 
upravených kalů.

Výsledky a diskuse
Z tabulky 4 je zřejmé, že hodnoty sledova-

ných vlastností sedimentů dosahují v rámci 
členění sedimentů širokého rozpětí hodnot. 
Zjištěny byly především rozdíly v reakci 
sedimentů, sedimenty lesní vykazují vyšší 
aciditu ve srovnání se sedimenty polními 
a návesními. S tím také souvisí nižší hodnoty 
nasycení sorpčního komplexu bázemi (hod-
nota S) a následně pak hodnoty procentového 
nasycení sorpčního komplexu (hodnota V).

Protože z literárních údajů je známá sku-
tečnost efektu okyselení déle skladovaných 
sedimentů (Gergel, 1995), provedli jsme 
hodnocení vlastností sedimentů odebíraných 
ze dna nádrží a sedimentů odebíraných z hro-
mad, tzv. figury, a porovnali reakci takto roz-
dělených sedimentů a hodnoty charakteristik 
sorpčního komplexu. Toto členění je realizo-
váno v rámci členění sedimentů dle původu. 

Z důvodu existence pouze 1 vzorku sedimentu návesního rybníku, 
odebraného „z figury“, nejsou do sledování v rámci tohoto členění 
začleněny sedimenty návesní. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.

Výsledky potvrzují uvedený trend okyselení sedimentů při jejich 
skladování, a to v kategorii obou skupin sedimentů. Podstatně vyšší 
rozdíly reakce dnových a skladovaných sedimentů vykazují sedimen-
ty lesní, hodnota pH lesních sedimentů odebraných ze dna je v rámci 
souboru překvapivě nejvyšší. Z výsledků je dále patrné, že výrazný 
pokles hodnot pH výrazně ovlivňuje hodnoty nasycení sorpčního 
komplexu (hodnoty S a V).

V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty obsahu a kvality organické 
hmoty v sedimentech.

Výsledky opět potvrzují široké rozpětí hodnot obsahu organické 
hmoty, aplikace sedimentů s minimálními hodnotami Cox nemají 
z hlediska vstupu organické hmoty do půd prakticky žádný význam, 
naopak v případě hodnot maximálních je možné hodnotit jejich 
aplikaci pozitivně. Nižší hodnoty obsahu Cox vykazují sedimenty 
návesní.

Z pohledu kvality primární organické hmoty – hodnoty Cws a Chws 
(Kolář et al., 2009) dosáhly nejvyšších hodnot sedimenty lesní, násle-
dované sedimenty polními a nejnižší hodnoty vykázaly také v tomto 
parametru sedimenty návesní.

Stejné pořadí sedimentů platí i u hodnocení obsahu humusových 
látek s tím, že v případě lesních sedimentů je obsah uhlíku celkových 
humusových látek oproti průměrným hodnotám celého souboru navý-
šen výrazněji. Kvalita humusových látek, měřená poměrem obsahu 
uhlíku humínových kyselin a fulvokyselin, je však vyšší u sedimentů 
polních, ve srovnání se sedimenty lesními. Nejnižší hodnoty ukaza-
telů kvality humusových látek vykazují opět sedimenty návesní. Ze 
srovnání obsahu uhlíku primární organické hmoty s obsahem uhlíku 
celkových humusových látek vyplývá, že nejvyšší podíl humifikace je 

Sušina
%

Spal. L
%

pH 
H2O

pH 
KCl

Vým. H+

(mmol/100 g)
T

(mmol/100 g)
S

(mmol/100 g)
V
%

Polní 85,73 8,40 5,22 5,04 8,0 20,01 11,27 52,5

Návesní 98,06 7,07 5,42 5,23 6,5 18,91 11,37 63,5

Lesní 80,08 8,44 4,09 3,82 16 20,88 7,38 48

Tabulka 4. Mediány základních vlastností sedimentů dle jejich původu

T – potenciální sorpční kapacita, S – nasycení bázemi, V – efektivní sorpční kapacita

pH H2O pH KCl
Vým. H+

(mmol/100 g)
T

(mmol/100 g)
S

(mmol/100 g)
V
%

Polní-dno 5,26 5,12 5,5 17,99 11,57 55,5

Polní-figura 5,21 4,94 9,5 22,19 11,27 52,5

Lesní-dno 6,28 6,13 10 17,95 12,01 71

Lesní-figura 3,81 3,63 26,5 25,24 5,37 31

Tabulka 5. Mediány základních vlastností sedimentů dle způsobu odběru

T – potenciální sorpční kapacita, S – nasycení bázemi, V – efektivní sorpční kapacita

Cox

%
Cws

mg/kg
Chws

mg/kg
C-HK

%
C-FK

%
C-HL

%
Q4/6

C-HK:C-FK C-HL:Cox

Polní 2,54 167,5 404,5 0,41 0,25 0,61 5,50 1,44 0,25

Návesní 1,72 108,5 324 0,21 0,23 0,47 6,1 0,92 0,27

Lesní 2,53 199 558 0,49 0,61 0,97 5,4 1,18 0,39

Celkem 2,67 175 458,5 0,41 0,29 0,77 5,35 1,1 0,29

Maximum 8,29 515,0 1738,0 2,33 1,67 3,27 24,8 4,04 0,49

Minimum 0,52 72,0 76,0 0,07 0,04 0,11 3,4 0,23 0,16

Tabulka 6. Mediány, maxima a minima obsahu a kvality organické hmoty v sedimentech

Cox – uhlík oxidovatelný  C-HK – uhlík humínových kyselin
Cws – uhlík rozpustný ve vodě  C-FK – uhlík fulvokyselin 
Chas – uhlík rozpustný v horké vodě C-HL – uhlík humusových látek
Q4/6 – barevný kvocient

Polní 
rybníky

Lesní 
rybníky

Návesní 
rybníky

Říční Celkem

Dnové 6 4 3 1 14

Haldy 7 7 2 0 16

Celkem 13 11 5 1 30

Tabulka 3. Počty a typ odebraných vzorků sedimentů
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As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Median 10,11 0,23 12,44 46,25 29,1 0,07 31,9 29 89,1

Prům. ar. 14,44 0,33 11,73 53,94 29,45 0,11 35,22 56,86 115,35

Sm. odch. 13,1 0,21 5,06 33,12 13,61 0,09 20,77 139,35 84,97

Maximum 76,49 0,98 26,08 145,5 65,6 0,44 113,6 774,5 410,4
Minimum 2,79 0,1 4,87 14,8 8,9 0,02 10,6 7,1 26,6

Limit 257/2009 30 1 30 200 100 0,8 80 100 300

Překročení 1 0 0 0 0 0 1 1 2

Tabulka 7. Obsahy rizikových prvků v extraktu lučavky královské – soubor 30 vzorků 
sedimentů (mg/kg)

As Cd Cu Pb Zn

Polní
NH4NO3 0,044 0,108 0,66 0,75 13,28

rozpustnost 0,15 % 13,85 % 1,01 % 1,31 % 4,31 %

Návesní
NH4NO3 0,054 0,102 0,66 21,99 9,74

rozpustnost 0,07 % 10,41 % 1,31 % 2,84 % 2,37 %

Lesní
NH4NO3 0,01 0,103 0,55 0,91 23,17

rozpustnost 0,04 % 18,4 % 1,01 % 1,16 % 13,71 %

Navržený limit půda 1 0,1 1 1,5 20

Tabulka 8. Maxima obsahu mobilních forem RP v extraktu 1 M NH4NO3 (mg/kg) a rozpustnost 
rizikových prvků v sedimentech

dosažen v organické hmotě sedimentů lesních. U sedimentů polních 
a návesních je poměr srovnatelný.

Nižší kvalita sedimentů návesních vyplývá i ze srovnání zátěže 
sedimentů potenciálně rizikovými prvky. Obsahy rizikových prvků 
v extraktu lučavky královské v sedimentech celého souboru uvádí 
tabulka 7.

Celkový počet případů překročení limitů je nízký, vlastní hodnoty 
jsou pak relativně vyšší v případě As (více než dva a půl násobné 
překročení limitu) a Pb (více než sedminásobné překročení limitu). 
Oba případy byly detekovány u sedimentů návesních.

U vybraných potenciálně rizikových prvků bylo provedeno jejich 
stanovení mobilních forem v extraktu 1 M NH4NO3. Výsledky, uvedené 

v tabulce 8, signalizují pouze neprokazatelné navýšení mobilních 
forem As v případě vzorku návesního sedimentu se zvýšenými hod-
notami celkového As. V tomto případě nebyla překročena hodnota 
navrženého indikačního limitu pro zemědělské půdy (0,1 mg/kg) 
(Sáňka et al. 2002), riziko zvýšeného transferu As z půdy do rostlin 
nebo spodní vody je nevýznamné. S výrazným navýšením podílu 
mobilních forem se však setkáváme u vzorku návesního sedimentu 
u Pb. To se projevilo v případě nárůstu zjištěných maximálních hod-
not u návesních sedimentů. Dosažená hodnota 21,988 mg/kg výraz-
ně překračuje navrženou indikační hodnotu pro zemědělské půdy 
(1,5 mg/kg) a riziko zvýšeného transferu Pb do rostlinné produkce, 
respektive vod, je po aplikaci tohoto sedimentu velmi pravděpodobné. 

Využití stanovení mobilních forem rizikových 
prvků je vhodné k rozlišení antropogenních 
a geogenních zdrojů zátěže (Němeček et al., 
1996, Vácha et al. 2002).

V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty obsahů 
POP. 

Výsledky stanovení obsahu POP v sedimen-
tech indikují především zátěž polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky (PAU), které 
zřejmě budou pro využití sedimentů nejvíce 
limitující skupinou POP, podobně jako je 
tomu v případě kalů ČOV. Suma PAU, která 
je v návrhu vyhlášky o použití sedimentů na 
zemědělské půdě limitována, byla v souboru 
30 vzorků překročena v pěti případech, to je 
16,7 % vzorků.

Z hlediska zátěže sedimentů jednotlivými 
sloučeninami ze skupiny PAU, byla odvozena 
orientačně jejich limitní hodnota adekvátně 
hodnotě sumární, jako šestinásobek jejich pre-
ventivního limitu v půdě (svrchní mez variabi-
lity pozadí zemědělských půd ČR, Němeček et 
al., 1996). Z provedeného srovnání získáváme 
informaci, které individuální PAU se na zátěži 
nejvíce podílejí. Nejvyšší počet případů (6) 
byl zjištěn u benzo(ghi)perylenu, 4 případy 
překročení jsou u pyrenu, bezo(b)fluorantenu 
a benzo(k)fluornatenu, 3 případy překro-
čení u fluorantenu, benzo(a)antracenu, 
benz(a)pyrenu a chrysenu. Tučně jsou zvý-
razněné sloučeniny s prokázaným karcino-
genním rizikem. Z uvedeného také vyplývá, že 
v sedimentech dlouhodobě přetrvávají obsahy 
především vícejaderných PAU, s obecně nižší 
mobilitou a vyšší afinitou k organické hmotě 
(Vácha et al., 2010). Zatímco benzo(ghi)perylen 
s nejvyšším počtem případů překročení je 
6jadernou sloučeninou (PAU jsou sloučeniny 
se 2–7 aromatickými jádry), v případě dvou-
jaderných nejjednodušších PAU (naftalen, 
acenaften a fluoren) nebyla navržená pomocná 
limitní hodnota překročena ani v jednom pří-
padě. Je tedy nutné konstatovat, že zvýšená 
zátěž souboru sedimentů PAU je způsobena 
především toxičtějšími sloučeninami PAU. 
Nejvyšší hodnoty PAU byly detekovány v říč-
ním sedimentu řeky Jihlava. Druhá nejvyšší 
hodnota byla zjištěna v sedimentu lesního 
rybníka v okresu Havlíčkův Brod, další výskyt 
zvýšených obsahů PAU je z návesních rybníků 
okresů Havlíčkův Brod a Klatovy, jedna hodno-
ta pak z polního rybníka okresu Jihlava. 

Suma PCB7 překročila navržený limit pou-
ze v jednom případě u vzorku, který nebyl 
zatížen ostatními POP. Také v předchozích 
šetřeních u zemědělských půd nebyla naleze-
na korelace mezi zátěží PAU a chlorovanými 
polutanty, jakými jsou PCB nebo PCDD/F.

Návrh limitu pro sumu DDT nebyl ve 
sledovaném souboru sedimentů překročen 
ani v jednom případě, relevance navrženého 
limitu a zátěž sedimentů DDT bude i z tohoto 
důvodu předmětem dalších šetření v rámci 
projektu.

PAU 
2jader

PAU 
3-4jader

PAU 
5-6jader

PAU 
suma

PCB7

DDT 
sum

BTEX
C10-C40

*

Polní
median 48 494 147 694 15,1 9,19 31,2 100

max 210 4762 1290 6143 40,8 14,5 71,5 580

Návesní
median 77 2396 780 3386 14,2 15 30,35 105

max 210 6842 2133 9052 36,9 32,3 43,2 110

Lesní
median 41 326 54 517 15,4 8,83 66,3 100

max 228 10347 2961 13536 1010 16,7 96,2 200

Limit 257/2009 - - - 6000 200 100 400 300

Počet překročení
polní/návesní/lesní

1/2/1 0/0/1 0/0/0 0/0/0 1/0/0

Tabulka 9. Mediány a maxima obsahu POP v sedimenech (μg/kg) a počty překročení limitních 
hodnot (vyhl č. 257/2009 Sb.)

PAU 
2jader

PAU 
3-4jader

PAU 
5-6jader

PAU 
suma

PCB7 DDT BTEX C10-C40

Cox 0,209 -0,194 -0,196 -0,187 0,347 0,085 0,749 0,287

Chws 0,196 0,071 0,069 0,075 0,246 0,183 0,468 -0,015

Cws 0,418 0,225 0,235 0,237 0,06 0,148 0,268 0,419

C-HL 0,170 -0,151 -0,165 -0,148 0,462 0,067 0,727 0,180

C-FK 0,351 -0,041 -0,51 -0,034 0,286 0,064 0,723 0,163

C-HK 0,051 -0,202 -0,217 -0,202 0,524 0,063 0,632 0,196

Tabulka 10. Pearsonovy korelační koeficienty mezi obsahem POP a obsahem a kvalitou 
organické hmoty v sedimentech

sediment KAm CEm KAm+sediment CEm+sediment

∑PAU 11,4 0,303 1,011 2,6 2,81
BTEX 0,116 0,0004 0,0004 0,018 0,028

PCB7 0,013 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

∑DDT 0,002 0,002 <0,001 0,003 <0,001

C10-C40 <100 <100 <100 <100 <100

Tabulka 11. Obsahy POP, nádobový pokus 2009 (mg/kg)
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Hodnoty obsahu monocyklických aromatických uhlovodíků 
(BTEX), jejichž původ v sedimentech by bylo možné očekávat zejména 
ve vazbě na odpadní vody chemického průmyslu, nepřekročily limitní 
hodnotu platné vyhlášky. Obsah uhlovodíků C10-C40, indikujících rop-
né znečištění, byl zvýšený v jednom případu u polního sedimentu.

V tabulce 10 je uvedena korelace mezi obsahy jednotlivých skupin 
POP a obsahem a kvalitou organické hmoty sedimentů. Výraznější 
závislost byla zjištěna pouze u monocyklických aromatických 
uhlovodíků (BTEX), u kterých však nebyl zjištěn případ překročení 
platných limitních hodnot v sedimentech. Naopak v případě PAU, 
které nejčastěji překročily limit platné vyhlášky, je závislost obsahu 
na ukazatelích obsahu a kvality organické hmoty zcela neproka-
zatelná, a lze proto konstatovat převládající vliv zdrojů zátěže na 
jejich obsahu v sedimentech. V případě obsahu PCB7 byla zjištěna 
závislost na obsahu vlastních humusových látek, nikoliv na primární 
organické hmotě. 

Za přínosné považujeme zmínit rovněž první výsledky získané 
po založení nádobového pokusu. V tabulce 11 jsou uvedeny obsahy 
perzistentních organických polutantů, stanovených v sedimentu 
(lokalita Brancouze, okres Třebíč), v zeminách (KAm Lípa a CEm 
Poděbrady) a dále v zeminách s aplikovaným sedimentem. Tabulka 
udává hodnoty, které byly detekovány ve vzorcích odebraných při 
zakládání nádobového pokusu.

Hodnoty, které přesahují limitní hodnoty POP v sedimentu (vyhl. 
č. 257/2009 Sb.) nebo půdě (vyhl. č. 257/2009 a č. 13/1994 Sb.), 
jsou zvýrazněny tučným písmem. Z výsledků je patrné, že zvýšený 
obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v sedimentu 
významně ovlivnil jejich obsahy v půdě, po aplikaci sedimentu. 
Černozem modální z lokality Poděbrady obsahovala zvýšené obsa-
hy PAU již před aplikací sedimentu (limitní hodnota dle vyhl. č. 
13/1994 Sb. je 1 mg/kg). Důvodem mírného navýšení obsahu sumy 
PAU na této lokalitě je pravděpodobně zvýšená emisní zátěž ze spa-
lování fosilních paliv. Po aplikaci sedimentu s téměř dvounásobkem 
limitní hodnoty obsahu PAU do půdy došlo k navýšení obsahu PAU 
v půdě, který překročil u kambizemě 2,6x a u černozemě 2,8x limitní 
hodnotu pro obsah PAU v půdě (limituje další aplikaci sedimentů 
nebo kalů ČOV). Limitní hodnoty rizikových látek v půdě byly 
odvozeny od jejich „pozaďových hodnot“ v zemědělských půdách 
ČR (Němeček et al., 1996). 

Závěr
Dosavadní výsledky projektu potvrdily, že sledování obsahu rizi-

kových látek v sedimentech je nutností, nikoliv pouze komplikací 
využití sedimentů k jejich aplikaci na zemědělskou půdu. Nekontrolo-
vané využití sedimentů by vedlo v mnoha případech k významnému 
poškození zemědělských půd kontaminací. 

Bylo potvrzeno, že vlastnosti sedimentů, které se lišily v závislosti 
na jejich původu a způsobu skladování, ovlivňují zejména retenci 
mobilních rizikových prvků (Cd, Zn). Využití analýzy obsahu mobil-
ních forem rizikových prvků je vhodným nástrojem k odhadu rizika 
zvýšené mobility rizikových prvků v sedimentech a následně půdě 
a k rozlišení geogenní a antropogenní kontaminace.

Ze skupiny POP jsou nejproblematičtější skupinou PAU, kde bylo 
zjištěno překročení v téměř 17 % nově odebraných vzorků 30 sedi-
mentů. Naopak obsahy BTEX a DDT nedosáhly úrovně stanoveného 
limitu v žádném z odebraných vzorků. Provedená analýza stanovení 
závislosti obsahů POP na vlastnostech organické hmoty sedimentů 
indikuje vyšší korelaci v případě BTEX s obecně nízkými obsahy 
v sedimentech. Vyšší koncentrace PAU jsou určeny pravděpodobně 
zdroji jejich zátěže, které překrývají vliv organické hmoty sedimentů 
na retenci PAU.

První výsledky polního pokusu potvrdily, že aplikace sedimentů 
v maximálně možné dávce (750 t sušiny/ha) se zvýšenými obsahy 
PAU (cca dvojnásobek limitu) vedla k překročení limitní koncentrace 
PAU v půdě. 

Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci projektu MZe 
ČR a NAZV QH 82083 a projektu Ministerstva vnitra ČR VG 
20102014026.
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A set of 30 dredged sediment samples were collected. The 
sediments were separated into four groups, field, village and forest 
pond sediments and river sediments. The sediment samples were 
taken from pond bottoms and sediment heaps. The sediment char-
acteristics (pH, CEC, Al-exchangeable, Cox, humus substances), 
the content of potentially risky elements and persistent organic 
pollutants were analysed in the sediments and compared between 
sediment groups. The comparison of sediment contamination with 
Czech legislation for sediment use in agriculture was conducted. 
The suitability of mobile forms of risky elements for anthropo-
genic and geogenic load evaluation was confirmed. The group of 
polycyclic aromatic hydrocarbons is the most problematic from 
persistent organic pollutants. The load is given primarily by the 
source of contamination.

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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ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
29. a 30. listopadu 2011

Hradec Králové

VODNÍ TOKY 2011
Obor vodních toků: legislativa, správa vodních 

toků, financování

Technická opatření na vodních tocích: zkušenosti 
z přípravy a realizace projektů

VÝZVA K PŘÍSPĚVKŮM: Dovolujeme si Vás vyzvat k zaslání 
abstraktů (a to do 10. srpna!) příspěvků především na tato 
témata:
• příprava prováděcích právních předpisů k vodnímu zákonu,
• podpora financování technických opatření na vodních tocích 

z veřejných zdrojů,
• implementace Směrnice o zvládání povodní,
• zkušenosti z výzkumu, přípravy a realizace projektů prevence 

před povodněmi,
• zkušenosti z výzkumu, přípravy a realizace projektů ke 

zlepšení vodního režimu v krajině,
• souvisejících s vodními toky,
• účinky a efektivnost technických opatření na vodních tocích.

Zájemci o účast se mohou hlásit už nyní. Upozorňujeme na 
možnost firemní prezentace

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek, abstraktů  
a další informace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sylvie Plechatá

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
E-mail: plechata@vrv.cz

Tel., fax: +420 257 325 494
mobil +420 731412641

Koalice pro řeky
ve spolupráci  

s Ministerstvem zemědělství ČR 
Vás zvou na seminář se zahraniční účastí

Současné evropské trendy  
při správě a údržbě vodních toků

čtvrtek, 22. září 2011
Zasedací sál Ministerstva zemědělství v Praze, 

Těšnov  65/17, Praha 1

Dimenzování vodních průtoků a příklady zlepšení jejich 
hydromorfologického stavu, údržba a rozvoj vodních 
toků, jejich revitalizace využíváním hydromorfologic-
kých procesů vlastní dynamiky, zlepšování nabídky bio-
topů zejména pro ryby prostřednictvím mrtvého dřeva 
– těmito tématy vodního hospodářství se budou zabývat 
příspěvky odborníků z Bavorska, Švýcarska a Francie 
(dosud nepotvrzeno). Zahraniční příspěvky doplní před-
stavení nově zpracované metodiky využívání mrtvého 
dřeva a stručný přehled témat z české strany.

Podrobný program na www.koaliceproreky.cz

Vstup volný, tlumočení zajištěno, kvůli zajištění míst je nutné 
se předem přihlásit na e-mailu:  

Michaela.Valentova@ekopolitika.cz, nebo na adrese:  
Michaela Valentová

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

případně na telefonu 00420 222 828 257



EWA slaví 30. výročí

European Water Association – EWA s potěšením oznamuje, že dne 
22. června 2011 uplynulo 30 let od jejího založení. Původní název byl 
Evropské sdružení pro kontrolu znečištění vod (European Water Pollution 
Control Association – EWPCA). Dnes zastupuje 
26 národních profesních sdružení v Evropě a 20 
firem. Spolupráce mezi evropskými organiza-
cemi se však datuje ještě před rok 1981. V roce 
1969 malý počet národních organizací založil 
první Europäisches Abwasser Symposium (EAS 
– Evropské sympozium odpadních vod). Bylo to 
ve spolupráci s Messe München GmbH na mezi-
národním veletrhu IFAT, který je dnes největším 
světovým mezinárodním veletrhem pro vodu 
a životní prostředí.

Význam sympozia úspěšně organizovaného 
jednou za tři roky (nyní za dva roky) rostl. I proto 
v roce 1972 další evropské země přistoupily do 
asociace s vědomím důležitosti mezinárodní spo-
lupráce. V návaznosti na tyto události v červnu 
1981 Evropské sdružení pro kontrolu znečištění 
vod zvolilo svůj první Řídící výbor, který je na 
fotografii. Tento akt je oficiálně považován za 
datum vzniku organizace.

Od svého vzniku EWA pozitivně ovlivňovala evropské politické roz-
hodování např. v oblasti čistírenských kalů, městských odpadních vod či 
jakosti vod ke koupání. V poslední době se angažuje i při zvládání povod-
ňových rizik, změny klimatu, výzkumu a mnoha dalších témat. V dnešní 
době je EWA jedním z mála pan-evropských nevládních organizací ofici-
álně zapojených do realizace Rámcové směrnice o vodě.

Vzhledem k vzrůstající šíři zájmu a rostoucímu počtu členů se v roce 
1999 EWPCA přeměnila na Evropskou asociaci pro vodu (EWA) tak, jak ji 
známe dnes: jde o hlavní profesní sdružení zabývající se vodou v Evro-

pě, podporující udržitelné a zlepšené řízení koloběhu vody a životního 
prostředí jako celku.

Mezi hlavní činnosti EWA patří pořádání výročních konferencí 
v Bruselu a organizování Mezinárodního sympozia o vodě a odpadních 
vodách (International Water and Wastewater Symposium) v průběhu 
mezinárodního veletrhu IFAT. EWA u příležitosti každého IFAT uděluje 
nejvýznamnějším odborníkům v oboru medaili Williama Dunbara za služ-
by v technologii čištění odpadních vod. Jde o jedno z nejvýznamnějších 
oborových ocenění ve světě.

Spolu se svými členy EWA oslaví třicetileté výročí 24. října 2011, v před-
večer sedmé konference v Bruselu na téma Efektivní čištění městských 
odpadních vod (Effective Urban Waste Water Treatment). Konference se bude 

zabývat různými aspekty současné situace, zhod-
notí po 20 letech přínos směrnice 91/271/EHS 
o čištění městských odpadních vod.

Pro budoucnost EWA je důležité pokračovat 
ve spolupráci s mnoha evropskými a mezinárod-
ními organizacemi na základě činnosti komisí, 
pracovních skupin a týmů. EWA je nezávislá 
nevládní a nezisková organizace podporující 
udržitelné a lepší řízení celkového koloběhu 
vody, a tím i životního prostředí jako celku. Je to 
jedno z hlavních profesních sdružení v Evropě, 
které se věnuje celému koloběhu vody, s důrazem 
na odpadní a pitné vody, a čištění odpadních 
vod vznikajících při nakládání s odpady. Spolu 
s členskými asociacemi z mnoha evropských 
zemí, EWA zahrnuje většinu současných člen-
ských států Evropské unie a i Norsko a Švý-
carsko. Dnes se EWA skládá z 26 evropských 
profesních organizací ve svých zemích, z nichž 
každá zastupuje odborníky a techniky z oblasti 

odpadních vod a vodohospodářských služeb, akademiky, poskytovatele 
technologií, konzultanty a dodavatele, místní orgány a regulační orgány. 
EWA má rostoucí počet přidružených členů – firmy a podniky, instituce 
nebo asociace. EWA tak představuje kolem 50 000 jednotlivců a profesních 
specialistů v široké oblasti vody a životního prostředí.

Tisková zpráva
Hennef 22. června 2011

Původní zakladatelé prvního řídícího výboru, 
zleva doprava: Hein Ehrhardt (NL), Pierre Fouquet 
(FR), Geoffrey Truesdale (UK), Ernst Kunze (DE), 
Heinz Plümer (DE), Beril Hawerman (SE).

EWA změnila ve Vídni vedení  
pro roky 2011–2013

Dne 1. července 2011 se konalo ve Vídni zasedání 
Rady EWA. Na tomto zasedání vrcholného orgánu 
EWA došlo i ke změně ve vedení asociace. Po dvou 
letech opustil funkci presidenta Jean Philippe Torterotot 
z Francie a přestoupil do „klubu past-prezidentů“ (kde 
od r. 2007 působí i náš prof. Wanner). Novým prezi-
dentem pro období 2011–2013 se stal pan Pertti Seuna 
z Finska. Asistovat mu bude jako vicepresident pan 
Werner Flögl z Rakouska, který je zároveň preziden-
tem-elect na období 2013–2015. Tento systém předem 
zvolených presidentů, kteří nejprve působí jako vice-
presidenti, se v EWA velmi osvědčil a pomáhá udržovat 
kontinuitu ve vedení asociace.

Na přiložených fotografiích generální sekretář EWA 
Johannes Lohaus předává děkovný diplom končícímu 

prezidentovi, na druhém snímku je nový prezident EWA pan Pertti Seuna. 
Jeho životopis přineseme, jakmile EWA vydá oficální tiskové sdělení.

J. W.
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Technologie pro úpravu vod 
- SOLVOX® a SOLVOCARB®

3 Technologie SOLVOX® pomáhá zvýšit čistící kapacitu biologických 
ČOV pomocí vnosu čistého kyslíku a tím významně zlepšit 
sledované parametry na odtoku z čistírny. 

3 Technologie SOLVOCARB® řeší neutralizaci alkalických procesních 
a odpadních vod pomocí oxidu uhličitého nebo se využívá 
při procesu ztvrzování pitné vody. 

Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech
průmyslových odvětvích, ale mohou významně pomoci i při čištění
a úpravě pitné, procesní a odpadní vody.
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