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Obor vodárenství a zpracování odpadních vod
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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.

Baba Kleperádka

v pohádce od pana Drdy byla poněkud mdlejšího rozumu, a tak když ji 
studnař přesvědčoval, že jednou bude voda nad zlato, se rozhodla potůček 
svést do sklepa a mnula si ruce, jak dobře udělala. Dnešní terminologií 
bychom řekli, že si myslela, že je za vodou. Kdo si nevzpomíná, jak to 
dopadlo, ať si pohádku znova přečte!
Ale  i dneska  se dějí  věci! U pardubického krajského úřadu  se  řešil 

zajímavý  rébus:  je  voda v písníku  (v pískovně)  voda povrchová, nebo 
podzemní? Ti,  kteří případ předložili,  argumentovali  tím,  že  voda ve 
studni  je vodou podzemní a že  je přece  jedno, zda se studna vejde do 
skruží anebo má velikost – řekněme – 250 fotbalových hřišť. Upozornili 
i na to, že obdobně věc nahlíží i u sousedů na Slovensku. Úřad se přiklonil 
k jejich argumentaci a prohlásil v daném případě vodu v písníku za vodu 
podzemní. Sice nežijeme ve státě, který stojí na precedenčním právu, ale 
platná judikatura je inspirativní. Lze předpokládat, že obdobné případy 
se budou řešit i jinde.
Někdo si může  říci, proč  tolika cavyků, kvůli  takové prkotině? Proč 

taková žabomyší právní dišputace? Proč by věc měla nalézt následníky? 
Důvod je jednoduchý: peníze. Kdyby o ně nešlo, tak by nikdo nerozporoval 
dosavadní výklad, že u povrchových vod „...se jedná zejména o vody… 
v přirozených  i umělých prohlubních  (např. ve  štěrkovištích nebo pís-
kovnách)…“. Kdyby ty peníze nebyly až na prvém místě, tak by se nikdo 
nesnažil o extenzivní výklad studny. Já studnu považuji za něco, co bylo 
primárně vybudováno s cílem jímat vodu. Ostatně ve Slovníku spisovné 
češtiny můžeme číst, že „studna je jáma vyhloubená a upravená k jímání 
pramene“. Tomu  tak  jistě v pískovnách není, pískovny  se až druhotně 
zatopily vodou. Vodu z oné pískovny předkladatelé věci dosud odebírali 
jako vodu povrchovou a používali ji k výrobě pitné vody a – jak známo 
– za odběr podzemní vody se platí nyní skoro poloviční částka než za 
odběr povrchové vody. 
Tato cenová politika je postavená poněkud na hlavu, uznejte! Vždyť je 

známo, že voda podzemní je vzácnější, kvalitnější než voda povrchová, 
a tedy  i úprava na vodu pitnou  je  levnější. Byť  jsou výjimky. Některé 
podzemní  vody  jsou kontaminovány  starými  ekologickými  zátěžemi, 
které nemusejí mít třeba podobu ropných látek, ale například zvýšeného 
množství (i dnes až kolem stovky miligramů) dusičnanů v důsledku bez-
hlavého používání hnojiv v době reálně-socialistického zemědělství. 
Obecně lze ale tvrdit, že výroba vody pitné z vody podzemní je levnější 

a pro lidskou potřebu vhodnější. Co je zajímavé: přes menší náklady na 

úpravu pitné vody z vody podzemní nebývá cena pro konečného odběrate-
le levnější než pitná voda z povrchových zdrojů. Je přibližně stejně drahá. 
Docela by mně zajímalo, proč tomu tak je!? Kdysi jsem slyšel názor, že je 
to proto, že takováto voda je kvalitnější a za kvalitu se přece musí platit?! 
Ale tu kvalitu vody nevytvořil producent, nýbrž příroda!
Disproporce v cenách jsou si kompetentní lidé vědomi a byly i snahy je 

narovnat v rámci novely vodního zákona. Ale ouha, to neprošlo, protože 
politici řekli, že v době krize není možné otevírat ekonomické nástroje. 
To se mi zdá scestné, populistické a… nekompetentní. Naopak, zdá se mi 
to vhodná doba pro to, aby, jak razí pan Kalousek, byly odbourány různé 
výjimky a finanční pokřivenosti.
Myslím,  že by  stálo  za  to  sjednotit  ceny  za  odběr  vody povrchové 

a podzemní, byť (toho jsem si vědom) každá se určuje jiným způsobem. 
Nebo dokonce by cena za odběr vody podzemní mohla být i vyšší! Argu-
menty jsou nasnadě! Potom by mohlo být groteskou k popukání sledovat, 
jak  ti,  kteří dnes hledají důvody, proč vodu v pískovně považovat  za 
vodu podzemní, by hledali argumenty, proč ji znovu považovat za vodu 
povrchovou.

Ing. Václav Stránský

PS: Budu  rád, když  i čtenáři  se k věci vyjádří. A budu  rád obzvlášť, 
když se vyjádří ti, kterých se věc týká: provozovatelů, vlastníků, úřadů 
a politiků. Zdvihne někdo z nich rukavici?

Snad mi odpustíte trochu sentimentality. Toto je studánka, z které jsem 
jako malý kluk pravidelně o prázdninách před nějakými čtyřiceti lety vodu 
pil. V okolí jsem pásl kozy a teta Božena mě pravidelně za svítání vzbouzíva-
la z mého lůžka na senu. Měla pro mě připravenu hrst kamenů, abych jí šel 
pomáhat odhánět divoká prasata z bramborového pole. Studánku hloubil 
před více jak šedesáti lety můj děda. A když jsem ji šel v reakci na mé úvodní 
slovo fotit, řekl jsem si, že zjara ji budeme muset s dětmi vyčistit.
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Koalice pro řeky ve spolupráci 
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a krajinného inženýrství Stavební 
fakulty ČVUT připravuje v termínu  
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Možnosti využití regulace 
koncentrace kyslíku 
při nitrifikaci kalové vody
Lukáš Pacek, Pavel Švehla, Josef Radechovský, Filip Vašák, 
Jiří Balík

Klíčová slova 
zkrácená nitrifikace – AOB – NOB – kalová voda – limitace kyslíku 
– dusičnany – dusitany

Souhrn
Oddělené předčištění kalové vody pomocí zkrácené nitrifikace je 

slibná metoda přinášející energetické i materiálové úspory a umož-
ňující efektivnější odstraňování dusíkatého znečištění z odpadní 
vody. Dosažení zkrácené nitrifikace je podmíněno vytvořením spe-
cifických podmínek, které limitují aktivitu bakterií druhého stupně 
nitrifikace. Bylo experimentálně ověřeno, že regulací koncentrace 
kyslíku v kalové vodě na úroveň 0,7 mg/l lze dosáhnout akumulace 
dusitanů s podílem vyšším než 95 % celkového oxidovaného dusíku. 
Limitní koncentrace kyslíku zároveň snížila účinnost odstranění 
N‑amon z 99 % na cca 60–70 %. Po navýšení koncentrace kyslíku na 
3 mg/l systém nadále nitrifikoval na dusitany s účinností cca 95 % 
při objemovém zatížení 1–1,5 kg/(m3·den) po dobu cca 90 dní. Až 
poté se systém vrátil k úplné nitrifikaci.

u

Úvod
Odstranění dusíku z odpadní vody je jedním z hlavních cílů při 

čištění odpadních vod (OV). Snížení koncentrace sloučenin dusíku 
emitovaných do recipientu na hodnoty splňující legislativní limity 
je problémem řady čistíren a jeho dosažení často vyžaduje značné 
finanční a energetické vstupy v průběhu úpravy OV.

Pro účely odstraňování dusíku z většiny typů odpadních vod je 
nejvíce využívaná a nejméně finančně nákladná metoda biologické 
(či biochemické) nitrifikace. První fázi reakce, tedy tzv. nitritaci (rov-
nice 1), provádí skupina bakterií v literatuře souhrnně označovaná 
jako AOB (Ammonium Oxidizing Bacteria), druhou fázi, nitrataci 
(rovnice 2), pak skupina označovaná jako NOB (Nitrite Oxidizing 
Bacteria). 

2 NH4
+ + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 2 H+ (1)

2 NO2
- + O2 → 2 NO3

- (2)

Pro finální odstranění oxidovaných sloučenin dusíku je nutná jejich 
následná redukce. Při nastolení anoxických podmínek je oxidovaný 
dusík redukován organotrofními bakteriemi při tzv. denitrifikaci. 
Reakci schematicky popisuje rovnice 3. 

Corg. + NO3(2)
-→ CO2+ N2 + OH- + energie (3) 

Při použití metanolu jako substrátu má výsledná rovnice následující 
tvar:

5 CH3OH + 6 NO3
- → 3 N2 + 5 CO2 + 7 H2O + 6 OH- (4)

Pro úspěšný průběh běžné denitrifikace při čištění OV je často 
zapotřebí přidávat značné množství externího organického substrátu 
(např. metanolu), což navyšuje náklady na proces čištění OV.

Co nejefektivnější odstraňování dusíkatého znečištění z různých 
typů OV při dosažení co nejnižších nákladů na jednotku objemu 
vyčištěné vody je trvalou snahou technologů a zájmem řady výzkum-
ných projektů v oblasti čištění odpadních vod. Objevují se nové 
alternativní postupy umožňující značné energetické a surovinové 
úspory ve srovnání s tradiční nitrifikací/denitrifikací. Na rozdíl od 
uvedeného konvenčního postupu jsou tyto postupy často postaveny 
na aplikaci nedávno popsaných biochemických procesů, jsou vhodné 
jen pro některé typy odpadních vod a jejich možné praktické využití 
vyžaduje v mnoha případech nemalé finanční náklady, či je ještě ve 
stadiu výzkumu. 

Jednou z možností, jak efektivněji nakládat s dusíkatým znečiště-
ním na čistírnách odpadních vod (ČOV) bez vysokých konstrukčních 
i provozních nákladů je separované čištění kalové vody, kapalné fáze 
anaerobně stabilizovaného kalu. V ní se kumuluje až 30 % z celkového 

množství dusíkatého znečištění přicházejícího na ČOV [1]. Objem 
kalové vody ve srovnání s celkovým objemem čištěné OV odpovídá 
zlomkům procent [1]. Tento „koncentrát“ často obsahuje i více než 
1 g/l amoniakálního dusíku (N–amon). Po odvodnění stabilizovaného 
kalu je kalová voda obvykle vracena do hlavní linky čištění na ČOV. 
Tím dochází k opětnému zředění již zakoncentrovaného dusíkatého 
znečištění a ke zvyšování zatížení biologického stupně ČOV dusíkem. 
To pak ve výsledku znesnadňuje dosažení emisních koncentrací 
vyhovujících legislativním limitům a při případném nedostatku orga-
nické hmoty v aktivační nádrži znamená také nutnost jeho externího 
dávkování pro zajištění efektivní denitrifikace. 

Pokud by kalová voda byla čištěna odděleně, bylo by naopak mož-
né odstranit dusíkaté znečištění v již koncentrovaném stavu a snížit 
zatížení hlavní linky ČOV. V důsledku toho by se mohl znatelně snížit 
objem hlavní aktivační nádrže. Např. Švehla a Jeníček ve své kalku-
laci uvádí v závislosti na konkrétních podmínkách možnou úsporu 
6 a více procent, přičemž velikost případné nádrže na separované 
předčištění kalové vody by nepřesáhla 1 % objemu hlavní aktivační 
nádrže [2]. Samotný proces nitrifikace/denitrifikace je v případě kalové 
vody do jisté míry komplikován jejími chemickými vlastnostmi. Jak 
již bylo uvedeno, pro následnou denitrifikaci oxidovaného dusíku 
je zapotřebí dostatek snadno dostupného organického substrátu, 
obvykle se udává teoretická spotřeba minimálně 3,75–4,5 g CHSK 
na 1 g N-NO3

- [3], v praxi v závislosti na typu organické hmoty pak 
tyto hodnoty mohou být výrazně vyšší. Dostupný organický substrát 
nicméně v kalové vodě po procesu anaerobní stabilizace chybí. Poměr 
mezi CHSK:N se obvykle v případě kalové vody z ÚČOV Praha podle 
dlouhodobého sledování na KAVR ČZU1 pohybuje kolem 0,8–3:1 
v případě CHSKVL a cca 0,5–1,6:1 pro CHSKRL

2. Z tohoto důvodu 
by při separovaném předčištění kalové vody bylo nutné organický 
substrát dodávat externě, což opět může navýšit provozní náklady. 
V případě použití primárního kalu jako substrátu pro denitrifikaci 
odpadá nutnost investic do čistých chemikálií jako je například 
metanol [4]. Po předčištění procesem nitrifikace/denitrifikace, a tedy 
výrazném snížení dusíkatého znečištění, by kalová voda byla vrácena 
do hlavní linky čištění. 

Možností, jak výrazně omezit provozní náklady na odstranění 
dusíku z kalové vody metodou odděleného předčištění je aplikace 
tzv. zkrácené nitrifikace. V tomto případě jsou fyzikálně-chemické 
podmínky oxické fáze nastaveny tak, aby výsledným produktem 
jdoucím následně do anoxické fáze (denitrifikace) nebyly dusičnany 
(NO3

-), ale dusitany (NO2
-). Z hlediska celého procesu znamená toto 

zkrácení řadu výhod. Teoreticky by vzhledem ke stechiometrickým 
poměrům biochemických reakcí spotřeba kyslíku pro oxidaci N-amon 
na NO2

- byla o 25 % nižší, spotřeba organického materiálu na jeho 
následnou redukci pak o 40 % nižší než v případě nezkrácené nit-
rifikace/denitrifikace [5]. Rychlost denitrifikační reakce při využití 
NO2

- jako finálního akceptoru elektronů je udávána 1,5x až 2x vyšší 
než v případě NO3

-, další uváděnou výhodou je až 30% snížení objemu 
narostlé biomasy a o cca 20 % nižší emise CO2 [6, 7].

Proces úplné i zkrácené nitrifikace je ovlivňován řadou faktorů, 
z nichž k nejvýznamnějším patří hodnota pH čištěné vody, koncentra-
ce rozpuštěného O2, zastoupení a koncentrace různých forem dusíku, 
doba zdržení aktivovaného kalu a teplota. Tyto faktory mohou ovlivnit 
nejen účinnost přeměny N-amon na oxidované formy, ale také jejich 
vzájemný poměr. AOB a NOB mají odlišné nároky na optimální pod-
mínky prostředí, různé limitní a optimální hodnoty pH [3], afinitu 
k rozpuštěnému O2 [8, 9, 10], různou citlivost k toxickým formám 
dusíku (NH3, HNO2) [11, 12] a rozdílnou generační dobu, respektive 
rychlost nárůstu biomasy v zavislosti na teplotě [13, 14]. 

Na základě těchto odlišností je možné zachovat aktivitu AOB 
a potlačit růst a činnost NOB, což v důsledku znamená hromadění 
dusitanového dusíku, který již není dále oxidován a může být násled-
ně za anoxických podmínek denitrifikován. 

Jedním ze zásadních faktorů majících vliv na průběh biochemické 
oxidace N-amon je koncentrace kyslíku v reaktoru. Pro optimální 
průběh oxických procesů v aktivační nádrži se jako doporučená kon-
centrace obvykle udává 2 mg/l. Tato hodnota je plně dostačující pro 
obě skupiny nitrifikačních organismů. Pokud je však jeho hladina níže 
než cca 1 mg/l, začíná být kyslík pro průběh nitrifikace limitujícím 
faktorem. 

1 Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Česká zemědělská univer-
zita

2 CHSKVL – koncentrace veškerých organických látek
 CHSKRL – koncentrace rozpuštěných organických látek 
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V literatuře uváděné hodnoty kyslíkové saturační konstanty (KS(DO))
3 

obou skupin nitrifikačních bakterií se poněkud liší. Obvykle udáva-
ná KS(DO)AOB se pohybuje mezi 0,3–0,75 mg/l, zatímco pro NOB je to 
1,1–1,75 mg/l [8;9;10]. 

Hodnoty saturační konstanty závisí na mnoha faktorech, zejména 
typu použité biologické kultury (čistá či směsná) a velikosti vloček 
aktivovaného kalu, kterými musí kyslík difundovat. Obecně ale platí, 
že KS(DO) pro AOB je nižší než v případě NOB. Vzhledem k rozdílné 
kyslíkové afinitě obou skupin nitrifikačních bakterií je tedy možné 
nízkých koncentrací kyslíku využít k dosažení zkrácené nitrifikace, 
jak potvrzuje řada výzkumných prací [15, 16, 17]. 

Regulace koncentrace kyslíku na rozdíl např. od úpravy pH či tep-
loty nevede ke zvýšení provozních nákladů. Naopak limitace hladiny 
kyslíku v reaktoru snižuje nároky na množství kyslíku do reaktoru 
vstupujícího a tedy i energetické výdaje na zajištění aerace. 

Rozpuštěný O2 je přednostně spotřebováván na oxidaci N-amon, což 
při jeho nedostatku znevýhodňuje NOB [15]. Udržováním koncentrace 
rozpuštěného kyslíku v určitém rozmezí (obvykle se udává 0,5–1 mg/l) 
lze tedy pravděpodobně dosáhnout kumulace dusitanů. Na druhou 
stranu, v souvislosti s limitací kyslíku při nitrifikaci odpadní vody je 
jako negativní důsledek často zmiňována nižší účinnost nitrifikace 
a špatná sedimentace kalu [10]. 

Možnost dosažení zkrácené nitrifikace kalové vody a vyhodnocení 
vlivu limitované koncentrace kyslíku na průběh nitrifikace byla proto 
prověřena experimentálně.

Metodika
V první části této kapitoly je zmiňován podrobný popis způsobu 

zapojení a provozu laboratorního modelu, ve druhé části jsou uvedeny 
výčet a popis jednotlivých analýz prováděných v rámci experimentu.

Laboratorní model
Reaktor na principu aktivačního systému s vratným kalem byl 

provozován 11 měsíců, od září 2009 do července 2010. Toto období 
bylo pak rozděleno do tří etap v závislosti na koncentraci kyslíku 
udržované v tomto modelovém systému. 

Popisovaný experiment probíhal v plexisklovém reaktoru válco-
vitého tvaru o pracovním objemu cca 1,5 l. Do něj byla soustavou 
silikonových hadic přiváděna kalová voda dovážená z ÚČOV Praha. 
Transport tekutin zajišťovala peristaltická čerpadla s nastavitelným 
režimem průtoku.

Stáří aktivovaného kalu nebylo limitováno, veškerý odcházející kal 
byl zachycen v dosazovací nádrži a následně ode dna čerpán zpět 
pomocí peristaltické pumpy. Koncentrace kalu vyjádřená jako obsah 
nerozpuštěných látek se v období provozu reaktoru pohybovala mezi 
3,75 až 8 g/l, přičemž průměrná hodnota odpovídala 5,5 g/l.

Okysličování reaktoru bylo zajištěno dvěma akvarijními motorky. 
První z nich pracoval kontinuálně a kromě hrubobublinné aerace 
zajišťoval i míchání reaktoru. Druhý byl napojen na elektronické spí-
nače propojené s měřicím a regulačním zařízením Magic XBC firmy 
Gryf. Údaje naměřené O2 sondou připojenou k zařízení byly následně 
převáděny do PC jednotky ve formátu vhodném pro další zpracová-
ní dat. Regulace koncentrace kyslíku se pak prováděla nastavením 
požadovaného intervalu na PC. Operační systém ovládal elektronické 
spínače a v případě překročení nastaveného intervalu přerušil dodáv-
ku el. proudu a tím i dodatečnou aeraci. Tímto způsobem bylo možné 
udržet hladinu kyslíku v určitém, nepříliš širokém intervalu4. 

Podobným způsobem bylo zajištěno i udržování stálé hodnoty pH 
v reaktoru. V tomto případě systém pomocí spínače ovládal peri-
staltické čerpadlo, které podle potřeby dávkovalo do reaktoru roztok 
NaOH. Hodnota pH byla po celou dobu experimentu udržovaná na 
neutrální hodnotě 7, s hysterezí -0,05 až +0,05. Reálná hodnota pH 
pak kolísala mezi 6,9 a 7,1. Při neutrálním pH nebyl aktivovaný kal 
vystaven případnému působení extrémně vysokých koncentrací nedi-
sociovaných forem amoniakálního či dusitanového dusíku, které by 
mohly způsobit inhibici aktivity nitrifikačních bakterií. Teplota nebyla 
nijak regulována a odpovídala teplotě laboratoře, tedy 20–25 oC. 

Schematický nákres zapojení reaktoru je na obr. 1.
Na zaočkování reaktoru bylo použito 500 ml kultivačního média 

s funkční polykulturou mikroorganismů z jiného déle provozovaného 
reaktoru, který vykazoval stabilní účinnost v kompletní nitrifikaci kalo-
vé vody na dusičnany, a zbylý objem byl doplněn vodovodní vodou. 

Provoz modelového systému byl rozdělen do tří etap v závislosti na 
hladině kyslíku v reaktoru. V první etapě byla koncentrace rozpuště-

3 tedy hodnoty, kdy je specifická rychlost růstu rovna polovině maximální rychlosti
4 Jak široké bude rozpětí kolísání hladiny kyslíku závisí zejména na intenzitě aerace, 

aktivitě aerobní biomasy a spolehlivosti kyslíkového čidla

ného kyslíku udržována na 3 mg/l s hysterezí -0,5 až +0,5 mg/l. Ve 
druhé etapě byla koncentrace kyslíku snížena na cca 0,7 mg/l (hyste-
reze -0,05 až +0,05 mg/l). Ve třetí etapě pak byla hladina kyslíku opět 
navýšena na úroveň první etapy.

Chemické rozbory
V rámci vyhodnocování experimentu byly měřeny základní fyzi-

kálně-chemické parametry: hodnota pH, koncentrace O2, teplota, 
koncentrace amoniakálního, dusitanového a dusičnanového dusíku, 
CHSK a sušina. 

Hodnota pH, koncentrace kyslíku a teplota byly vyhodnocovány 
kontinuálně systémem Magic XBC, přičemž pH bylo měřeno čidlem 
s typovým označením PCL 321 XB2 a koncentrace kyslíku membrá-
novým čidlem s typovým označením KCL 24 XB4. Teplotním čidlem 
pak byly vybaveny oba typy elektrod. 

Koncentrace sloučenin dusíku byla stanovována na vstupu i výstu-
pu pomocí spektrofotometru HACH DR/4000. Stanovení N-amon 
a NO2

- byla prováděna v souladu s konvenčními metodami [18], pro 
stanovení NO3

- byly použity testovací kity firmy HACH, číslo metody 
2511. Vzorky byly odebírány ze vstupní kalové vody a z dosazovací 
nádržky jednou týdně. Koncentrace vzorku je pro přehlednost vždy 
uváděna v mg/l N z celkové hmotnosti dusíkaté sloučeniny. 

Koncentrace aktivovaného kalu se zjišťovala stanovením sušiny, 
které bylo prováděno příslušným postupem [18]. Množství kalu pak 
bylo udáváno jako koncentrace nerozpuštěných látek v g/l.

Hodnota CHSK byla stanovována spektrofotometricky dichromano-
vou semimikrometodou. Analyzována byla jak CHSK rozpuštěných 
látek, tak CHSK homogenizovaného vzorku. 

Jednotlivé parametry kalové vody použité během experimentu, 
jejich rozsah a průměrné hodnoty v období provozu experimentálního 
modelu jsou uvedeny v tab. 1.

Výsledky a diskuse
Vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku v první i třetí etapě sama 

o sobě nijak nelimitovala účinnost nitrifikace ani aktivitu obou skupin 
nitrifikačních bakterii (AOB, NOB). Nižší hladina kyslíku, kdy se jeho 
koncentrace pohybovala kolem 0,7 mg/l, pak odpovídala saturační 
konstantě AOB [8]. Zároveň by podle publikovaných údajů [15] při 
této hodnotě nemělo docházet k omezení účinnosti nitrifikace. 

pH bylo udržováno na neutrální hodnotě, což s velkou pravděpo-
dobností nijak nezvýhodňovalo žádnou z obou skupin nitrifikačních 
bakterií. Průběh nitrifikace kalové vody, účinnost a změny v poměru 
oxidovaných forem tak byly ovlivňovány pouze změnami koncentrace 
kyslíku. 

 
pH

N-amon CHSKVL CHSKRL

 (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Průměr 8,42 1450 2550 1660

Rozpětí 8,3–8,58 900–1750 1150–4200 800–2320

Tab. 1. Průměrné hodnoty a rozsah hlavních fyzikálně‑chemických 
parametrů kalové vody

Obr. 1. Schéma zapojení systému Magic XBC a reaktoru M1
1) nitrifikační reaktor, 2) dosazovací nádrž, 3) zásobní nádoba na kalovou vodu, 
4) peristaltické čerpadlo kalové vody, 5) peristaltické čerpadlo cirkulace aktivního 
kalu, 6) peristaltické čerpadlo regulující pH v reaktoru, 7) promíchávání reaktoru 
aerátorem, 8) dodatečná aerace, 9) zásobní nádoba NaOH, 10) PC se systémem 
Magic XBC, 11) hlavice sond a interface, 12) automatické spínače zapojené do 
el. sítě, 13) pH elektroda, 14) O2 elektroda
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Obr. 2. Průběh nitrifikace v rámci jednotlivých etap – hodnoty 
měřeny v odtoku

Obr. 3. Grafický přehled účinnosti nitrifikace a objemového zatížení 
reaktoru. (Kolísání objemového zatížení i při stabilním průtoku bylo 
způsobeno proměnlivou koncentrací N‑amon v dovážené kalové 
vodě)

Obr. 6. Vývoj koncentrace jednotlivých forem dusíku ve 2. etapě

Na obr. 2 je graficky znázorněný přehled průběhu experimentu 
rozdělený do jednotlivých etap.

V první etapě do cca 85. dne probíhalo pozvolné zvyšování zatížení 
z 0,15 kg N-amon/(m3·d) na cca 1,5 kg N-amon/(m3·d) (obr. 3). Účinnost 
nitrifikace se kromě krátkého období po zahájení provozu pohybovala 
v rozmezí 95–99,8 %. Rychlost odstraňování N-amon tedy při nejvyš-
ším zatížení odpovídala 1,4–1,5 kg N-amon/(m3·d). Tyto nitrifikační 
rychlosti pozorované při laboratorní teplotě jsou až dvojnásobné ve 
srovnání s rychlostmi udávanými u SHARON procesu, který probíhá 
při teplotách kolem 35 oC [12].

Hlavním produktem nitrifikace byl v první etapě při stabilních 
podmínkách dusičnanový dusík, dusitanová forma byla kromě počá-
tečního období zapracování reaktoru zastoupena nejvýše v jednotkách 
promile (obr. 2). Výjimkou je náhlý nárůst koncentrace dusitanů 
v období kolem 90. dne provozu, kdy v důsledku technických pro-
blémů krátce poklesla intenzita aerace (obr. 2). 

Hladina O2 byla v první i třetí etapě dlouhodobě udržována na 
průměrné hodnotě 2,85 mg/l, která byla výsledkem původního nasta-
vení hystereze. 90 % kontinuálně zaznamenávaných hodnot leželo 
v intervalu 2,3–3,8 mg/l.

Na obr. 4 je graficky znázorněno kolísání koncentrace kyslíku 
v reaktoru v krátkém časovém úseku charakteristickém pro celou 

první a třetí etapu provozu. Zobrazená křivka dobře vystihuje perio-
dický pokles hladiny kyslíku způsobený nitrifikační aktivitou, který 
je následně střídán opětným nárůstem při automatickém spuštění 
dodatečné aerace. 

Druhá etapa byla zahájena 146. den provozu snížením koncentrace 
kyslíku na hodnotu 0,7 mg/l. Na obr. 5 je zachycen cca hodinový 
časový výsek kolísání hladiny kyslíku v průběhu druhé etapy. Na 
rozdíl od obr. 4 je zde střídání fází nárůstu a poklesu koncentrace 
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O2 výrazně těsnější, což je důsledek malého rozpětí hystereze a nižší 
citlivosti membránové sondy, která i při malé intenzitě aerace reago-
vala na změnu koncentrace s mírným zpožděním. Ačkoli při takto 
nízké koncentraci bylo z technického hlediska problematické docílit 
v reaktoru o objemu 1,5 l neměnnou hladinu O2, podařilo se udržet 
80 % naměřených hodnot v intervalu mezi 0,56 a 0,96 mg/l, přičemž 
průměrná hodnota odpovídala 0,73 mg/l.

Krátce po snížení koncentrace kyslíku se poměr produktů nitrifikace 
obrátil. Zatímco aktivita AOB zůstala na počátku 2. etapy v podstatě 
nezměněná, aktivita NOB rapidně poklesla, což se projevilo na snížení 
zastoupení dusičnanů v oxidovaných formách z původních téměř 
100 % pouze na jednotky procent (obr. 6). Celkový pokles účinnosti 
projevený krátkodobou zvýšenou koncentrací zbytkového N-amon 
v reaktoru na začátku 2. etapy (146. den) byl pravděpodobně způsoben 
skokovou reakcí aktivovaného kalu na sníženou dostupnost kyslíku.

Zajímavá je také rychlost reakce biomasy na snížení koncentrace 
kyslíku nejen na začátku 2. etapy, ale také při náhodném krátkodobém 
poklesu koncentrace v období kolem 90. dne provozu. V obou případech 
se poměr oxidovaných forem změnil nejvýše během několika dnů. 

Limitací dostupnosti rozpuštěného kyslíku se podařilo dosáhnout 
kumulace dusitanů v systému z více než 95 % z celkového množství 
oxidovaného dusíku. Aktivita NOB byla úspěšně potlačena po celou 
2. etapu, nicméně účinnost odstranění amoniakální formy při stáva-
jícím zatížení 1,3–1,5 kg N-amon/(m3·d) zaznamenala také postupný 
pokles z více než 90 % na cca 60 %, jak je zřejmé z obr. 3. Postupné 
snížení účinnosti odstranění N-amon bylo způsobeno pravděpodobně 
příliš nízkou koncentrací kyslíku, která při stávajícím objemovém 
zatížení neumožnila úplnou oxidaci amoniakální formy. Pokles 
účinnosti oxidace N-amon se lišil od zjištění Ruize et al. [15], kteří 
při srovnatelných podmínkách provozu nezaznamenali žádné snížení 
účinnosti oproti plné nitrifikaci bez limitace O2. Z provedeného měře-
ní je tedy zřejmé, že hraniční koncentrace O2, která nevede ke snížení 
účinnosti odstranění N-amon jako takového, bude ležet v daných pod-
mínkách výše než 0,7 mg/l. V případě, že by mírně zvýšená hladina 
kyslíku za uvedených podmínek ztratila inhibiční účinky na aktivitu 
NOB, bylo by pravděpodobně možné dosáhnout téhož zachováním 
nižší hladiny O2 a snížením objemového zatížení. 

3. etapa byla zahájena 183. den provozu opětným navýšením kon-
centrace rozpuštěného kyslíku v reaktoru na původní 3 mg/l. Důsled-
kem bylo zvýšení účinnosti odstranění N-amon na více než 80 % a po 
následujících dvou týdnech cca 90 % (obr. 3). Po zbývající čas 3. etapy 
se poté efektivita konverze N-amon pohybovala mezi 85 a 95 %. 

Oproti očekávání však po ukončení limitace kyslíku nedošlo k opě-
tovnému zvýšení aktivity NOB a nárůstu koncentrace dusičnanů 
v reaktoru. Naopak, téměř veškerý oxidovaný dusík byl převáděn dále 
na dusitany po následujících 90 dní (obr. 2). Zastoupení dusičnanů 

v této době nepřevýšilo 10 %. Až cca 275. den se vzájemný poměr 
oxidovaných forem změnil ve prospěch dusičnanů a po zbylý čas 
trvání experimentu (do dne 320) probíhala v reaktoru úplná nitrifikace 
stejně jako před zahájením limitace O2, tedy v 1. etapě.

Možných vysvětlení tohoto vývoje je více. Pravděpodobně zde došlo 
ke spolupůsobení nízké koncentrace kyslíku a vysokého objemového 
zatížení, kdy byl omezeně dostupný kyslík rychle spotřebován na 
intenzivní oxidaci N-amon v tomto případě aktivnějšími AOB a jeho 
koncentrace pak již nebyla dostačující pro druhý stupeň nitrifikace. 
Je také možné, že omezení aktivity NOB i v prostředí nelimitovaném 
kyslíkem může být následkem specifické činnosti AOB, nebo jejich 
metabolitů působících na NOB i při relativně stabilním, neutrálním 
pH. V literatuře je zmiňován např. hydroxylamin, meziprodukt nit-
ritace, jako inhibitor NOB, který může mít vliv na akumulaci dusi-
tanů a tedy dosažení stabilní zkrácené nitrifikace [19, 20]. Jiný zdroj 
popisuje dokonce i disociovaný NO2

- jako faktor, který při vysokých 
koncentracích v řádu stovek mg/l působí inhibičně na NOB [21]. 

Na druhou stranu, nízké koncentrace dusičnanů v řádu jednotek až 
několika málo desítek mg/l mohly být také výsledkem chyby měření, 
kdy, při deseti- až stonásobném ředění, jež je nutné provádět v případě 
spetrofotometrické analýzy kalové vody, mohlo docházet ke zkreslení 
výsledků při spodní hranici kalibračního rozsahu�. Další možnou 
alternativou vysvětlující přítomnost nízkých koncentrací NO3

- může 
být i prostá chemická oxidace nestabilních NO2

- iontů [22]. 
Prováděná stanovení by bylo v tomto případě dobré rozšířit o ana-

lýzu FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) nebo jinou metodu 
schopnou určit zastoupení AOB a NOB ve vzorku, která by lépe osvět-
lila mikrobiologické složení aktivovaného kalu. Tento rozbor zatím 
nebylo bohužel možné provést z technických důvodů. 

Podstatným zjištěním zůstává, že za uvedených podmínek bylo 
využito regulace koncentrace kyslíku k nastolení podmínek vedou-
cích k dosažení dlouhodobé zkrácené nitrifikace s vysokou účinností 
a v případě samovolného návratu systému k úplné nitrifikaci bude 
možné biomasu NOB prostřednictvím limitace kyslíku znovu potlačit. 
Z technologického hlediska by proto aplikace uvedeného postupu 
v praxi mohla být zajímavá. Pokud snížení koncentrace kyslíku na 
uváděných 0,7 mg/l sice vede k postupnému poklesu účinnosti odstra-
nění N-amon, ale zároveň dochází k inhibici NOB přetrvávající i po 
opětovném zvýšení hladiny kyslíku, bylo by možné střídáním období 
s limitovanou a nelimitovanou koncentraci O2 dosáhnout dlouhodobé 
zkrácené nitrifikace s vysokou účinností a rychlostí odstraňování 
N-amon. Vyhodnocení optimální délky jednotlivých fází a ostatních 
podmínek případné provozní aplikace bude vhodným námětem pro 
další výzkum.

Závěr
Regulací koncentrace kyslíku v reaktoru zpracovávajícím kalovou 

vodu bylo možné velmi rychle docílit akumulace dusitanů dosahující 
více než 95 % z celkového množství oxidovaného dusíku. Limitující 
koncentrace kyslíku spolu s vysokým objemovým zatížením zároveň 
vedly ke snížení účinnosti odstranění N-amon. Vzhledem k tomu, 
že opětovné navýšení hladiny kyslíku v reaktoru zvýšilo účinnost 
odstranění N-amon na více než 90 %, ale nenarušilo stabilně probí-
hající akumulaci dusitanů po následujících cca 90 dnů, lze popsanou 
metodu považovat za vhodnou pro dosažení zkrácené nitrifikace 
kalové vody. 

Možnost praktické aplikace tohoto postupu při zachování vysoké 
účinnosti nitrifikace pak může spočívat ve střídání fází s limitovanou 
a nelimitovanou koncentrací kyslíku v reaktoru. 

Oddělená biologická úprava kalové vody s limitovanou koncentrací 
O2 by tak při provozní aplikaci s využitím poznatků získaných v rámci 
této práce mohla vést k výraznému snížení zátěže dusíkatými látkami 
v hlavní čisticí lince na městských i průmyslových ČOV.

Poděkování: Výzkum byl prováděn v rámci řešení projektu financova-
ného MŠMT číslo 2B08082 a výzkumného záměru MSM 6046070901. 
Autoři práce děkují poskytovatelům za finanční podporu.
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The separate pre‑treatment of reject water from anaerobic sludge 
digestion by a shortcut nitrification is a promising method, which 
could bring considerable cost and material savings and more effici-
ent nitrogen removal from wastewater. To achieve shortcut nitrifica-
tion it is necessary to create specific conditions in order to limit the 
nitratation activity. It was experimentally proven, that through DO 
limitation down to 0.7 mg/l led to nitrite accumulation with more 
than 95 % of total oxidized nitrogen. The low DO level in the same 
time caused decrease of nitrogen removal efficiency from 99 % to 
60–70 %. After DO level increase up to 3 mg/l the system carried on 
with shortcut nitrification with 95 % nitrogen removal efficiency 
with nitrogen load 1–1.5 kg/(m3·day) for another 90 days. Afterwards 
the system returned to complete nitrification.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Funkce urbánních půd, 
ochrana zemědělských 
půd a možnosti využití 
brownfields
Václav Kuráž

Klíčová slova
urbánní půdy – brownfields – ochrana zemědělských půd

Souhrn
Environmentální funkce urbánních půd, ochrana zemědělských 

a lesních půd a nové využití a regenerace brownfileds a dalších 
nevyužitých ploch spolu velmi úzce souvisí. Mimo zábory zeměděl-
ských půd, jejichž rozsah je nadále neudržitelný, dalším význam-
ným problémem je zhoršování kvality těchto půd jako důsledek 
nevhodného hospodaření. Teprve v posledních letech se začíná řešit 
problematika půd v urbanizovaných územích, které bohužel nejsou 
dostatečně chráněny.

u

Úvod
Ochrana zemědělských a lesních půd, funkce tzv. urbánních půd, 

regenerace a nové využití brownfields a dalších nevyužitých ploch 
(výsypky, skládky) spolu velmi úzce souvisí. Na jedné straně se stále 
nedaří snížit úbytek kvalitní zemědělské nebo lesní půdy a snížit 
jejich trvalé zábory pro investiční účely, na druhé straně máme u nás 
značný rozsah nevyužívaných ploch, ať již se jedná o brownfields, 
nebo výsypky, skládky apod. V posledních letech se sice podařilo ně-
které z těchto ploch regenerovat a znovu účelně využít, většinou se ale 
jedná o atraktivní lokality v centrech velkých měst. Obecně však tato 
problematika také není dostatečně řešena. Dalším neméně závažným 
problémem je ochrana některých významných funkcí urbánních půd, 
kde doposud postrádáme jakoukoliv legislativní ochranu. V neposled-
ní řadě je nutno upozornit na řadu problémů, které plynou z nevhod-
ného hospodaření na zemědělských půdách, jejímž důsledkem je 
degradace až devastace zemědělských půd, ohrožení vodní erozí a jako 
přímý důsledek poté dobře známé „bleskové povodně“.

Současný stav v ochraně zemědělských půd v ČR
Zemědělská půda je v současné době v ČR chráněna zákonem ČNR 

č. 334/1992 Sb., vyhláškou č. 13 MŽP z roku 1994, kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, a dále je 
platná příloha metodického pokynu z roku 1996, kterou se definují 
třídy ochrany zemědělské půdy. V tomto dokumentu se definuje 5 
tříd ochrany na základě začlenění do BPEJ a pro jednotlivé BPEJ 
je stanoven poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 
Tyto poplatky mohou být na základě stanovených kritérií buď zvý-
šeny (např. v případě, je-li příslušný pozemek v chráněné krajinné 
oblasti, oblasti ochrany podzemních vod apod.), nebo také sníženy, 
jedná-li se např. o kontaminovanou nebo jinak devastovanou půdu. 
Sazby za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu byly až do konce 
minulého roku bohužel poměrně nízké (např. za vyjmutí černozemě 
cca 124 000 Kč/ha), a proto dochází stále častěji k zastavování našich 
nejúrodnějších půd. 

V letech 2003–2007 klesl podíl obhospodařované zemědělské půdy 
v ČR o 1,4 %, např. v Německu a Rakousku byl její úbytek nižší než 
1 %. V ČR tak ubývá denně 15 ha zemědělské půdy, bohužel většinou 
té nejkvalitnější. Tento nepříznivý stav byl jedním z důvodů novely 
zákona o ochraně zemědělské půdy, jejíž příprava byla uložena vládou 
MŽP v roce 2006. Příslušný zákon byl zpracován a předložen k schvá-
lení do poslanecké sněmovny, bohužel po vyslovení nedůvěry vládě 
a nástupu úřednické vlády nebyl zařazen mezi prioritní, poslanecká 
sněmovna ho neprojednala a legislativní proces v současné době pro-
bíhá znovu. Na tuto situaci doplácí naše přírodní prostředí – na jedné 
straně i nadále dochází k nedostatečně zdůvodněnému odnímání 
zemědělské půdy a na druhé straně nejsou využívány brownfields. 
Velmi důležitou součástí, i když zdaleka ne jedinou částí uvedené 
novely bylo zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. Návrh předpokládal u I. tř. ochrany průměrné zvýšení poplatků 

3x, u II. tř. ochrany 2,5x, u III.–V. tř. ochrany 2x. Např. v současné 
době je průměrná výše odvodu u I. tř. ochrany 76 074 Kč/ha, u nově 
navrhovaného odvodu by to bylo 277 905 Kč/ha. Poněkud paradoxně 
došlo k výraznému zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělské půdy 
v souvislosti s problémy fotovoltaických elektráren v druhé polovině 
minulého roku. Jako součást řešení byly tyto poplatky v průměru 
zvýšeny 6x. Tato úprava poplatků za vynětí ze ZPF byla provedena 
zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Zákon platí obecně pro 
vynětí pozemků ze ZPF, bez ohledu na důvod. 

Na nepříznivý stav v ochraně zemědělské půdy také upozorňovalo 
Předsednictvo České akademie zemědělských věd na zasedání dne 
6. 11. 2007 konstatovalo např.:
• pokračuje trend záborů půdy pro investiční výstavbu, převážně na 

nejkvalitnějších půdách,
• v řadě případů je porušován nebo obcházen zákon č. 334/1992 Sb. 

o ochraně půdy, orgány státní správy všech stupňů podléhají 
nátlaku vlivných investorů nebo politickému tlaku, existuje i snaha 
zrušit plošný systém ochrany půdy v rámci stavebního zákona,

• zástavba a degradace půdy zhoršují retenční schopnost krajiny 
a snižují dotaci podzemních vod.
V uvedené zprávě jsou také uváděny příklady záboru nejkvalit-

nějších půd pro investiční výstavbu: automobilka Kolín – 300 ha 
černozemě, Mošnov – 200 ha hnědozemě, Nošovice – 280 ha luvi-
země, Mosol (Dobrovice) – 35 ha černozemě. Je samozřejmě s podi-
vem, že tyto zábory (nejen tyto – jsou to pouze příklady) proběhly 
bez problémů, na druhé straně celá řada záborů, případně výkupů 
pozemků v souvislosti s výstavbou infrastruktury (silnic, dálnic 
apod.) je prakticky neřešitelná – viz v posledních létech dálnice 
u Hradce Králové.

Další zábory půd pro investiční záměry jsou nárokovány (zdroj 
MŽP, VÚMOP). V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že půda pod 
zástavbou je trvale ztracena, přitom jsou stále budovány různé skla-
dové areály v dosahu velkých měst (budoucí brownfields), výstavba 
se často děje pod silným tlakem investorů, developerských organizací 
a spekulantů s pozemky. 

Současný stav v ochraně půdy je dlouhodobě neudržitelný. Již výše 
uvedená novela zákonu na ochranu zemědělské půdy byla v rámci 
projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny značně upravena 
a zmírněna, nicméně ani tato novela zatím legislativním procesem 
neprošla. Cílem novely není pouze zvýšení poplatků za vyjmutí 
zemědělské půdy, ale také komplexní ochrana zemědělské půdy 
a jejích funkcí. 

Pro ilustraci jsou v tab. 1 uvedené údaje o vývoji podílu zemědělské 
a orné půdy na obyvatele v ČR – dle statistické ročenky.

Rok
Výměra na obyvatele (ha)

Zemědělská půda Orná půda

1936 0,471 0,364

1950 0,566 0,433

1960 0,479 0,353

1970 0,450 0,334

1980 0,425 0,320

1990 0414 0,311

2000 0,416 0,230

2009 0,405 0,288

Tab. 1. Vývoj podílu zemědělské a orné půdy na obyvatele v ČR

Definice a rozdělení brownfields
V současné době je již u nás termín brownfields, ať již s anglickou 

koncovkou, nebo počeštělý, běžně používán a akceptován. Snaha 
o náhradu českým termínem nebyla úspěšná. Myslím si, že z hlediska 
mezinárodní srozumitelnosti je to ku prospěchu věci, i když např. ter-
mín „deprimující zóny“, používaný Ministerstvem pro místní rozvoj, 
je také z hlediska toho, o jaké lokality se jedná, poměrně výstižný.

Brownfields můžeme definovat např. podle doporučení mezinárod-
ního networku EU CABERNET [2] následovně:
•	 Plochy ovlivněné předchozím využitím lokality a jejího okolí.
•	 Jsou zpustlé, ladem ležící, nevyužité.
•	 Nacházejí se hlavně v urbanizovaných územích.
•	 Vyžadují intervenci k jejich novému využití.
•	 Mohou být kontaminované, velmi časté jsou problémy se znečiště-

ním (půdy, vody, dosud nedemolovaných staveb a jejich částí).
Jak plyne z výše uvedené definice, nepředpokládá se zde začlenění 
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důlních brownfields, výsypek, skládek apod., rovněž se začleněním 
zemědělských brownfields bývají problémy.

Z hlediska remediace, respektive nového využití brownfields je 
velmi důležitá jejich kategorizace. Podle metodologie CABERNET [2] 
jsou tyto plochy členěny následovně:
•	 „A“ – plochy, které jsou pro potenciální investory atraktivní, nepotře-

bují pro jejich nové využití žádnou podporu ani intervenci z veřej-
ných prostředků. Jedná se o atraktivní lokality, většinou v centru 
velkých měst. Problém kontaminace zde není dominantní, neodra-
zuje investory. Většinou se jedná o plochy nezatížené kontaminací, 
na druhé straně je ovšem důležitá také lokalita. Např. plocha silně 
kontaminovaná, která se nachází v centru Prahy, bude jistě patřit do 
této skupiny, na druhé straně lokalita po ekologické stránce zcela 
nezatížená, která se nachází na periferii, nebude často bez výrazné 
dotace využitelná. Stejně tak tomu může být u lokalit nacházejících 
se v centru menších měst, které neleží v zájmové oblasti investorů. 

•	 „B“ – lokality vyznačující se průměrným potenciálem nového využi-
tí pro investory. Jsou to plochy buď se střední ekologickou zátěží, 
nebo v méně atraktivních lokalitách. Většinou budou vyžadovat 
menší zásah z veřejných prostředků (např. odstranění ekologických 
problémů).

•	 „C“ – lokality, které bez výrazné intervence veřejných prostřed-
ků nejsou využitelné. Jedná se o silně kontaminované plochy, 
v lokalitách pro investory neatraktivních. Na tyto plochy musí být 
v budoucnosti zaměřena největší pozornost. Předpokládáme, že 
bude pro znovuoživení těchto ploch využito i prostředků z EU.
Toto členění je podle mého názoru velmi jednoduché a snadno 

aplikovatelné, s dobrou vypovídací schopností jak pro státní správu, 
tak investory a developery. Jak bude dále uvedeno, u nás je správou 
databáze a evidencí brownfields pověřen Czechinvest, který používá 
kategorie 1–4, vždy ve variantě a a b, kategorie 5 pro plochy neza-
řaditelné. Kategorie 1 představuje plochy bez nutnosti intervence 
z veřejných zdrojů, kategorie 4 naopak s nejvyššími veřejnými nákla-
dy. Varianta a je charakterizována nízkým počtem budov na pozemku, 
naopak varianta b jsou plochy zastavěné nevyužívanými, většinou 
chátrajícími budovami. Toto jemnější členění je ovšem náročnější na 
podrobné informace z dané lokality. 

Národní strategie regenerace brownfields
Základním dokumentem, který na jedné straně definuje problém 

a hlavně se zabývá řešením nepříznivého stavu, je Národní strategie, 
která je vládním dokumentem a byla v minulých letech přijata prak-
ticky ve všech zemích EU. 

V řadě zemí, kde byly zcela konkrétně vymezeny cíle a časové 
řešení, bylo také již dosaženo značného pokroku. Bohužel v našich 
podmínkách vypracování „Strategie“ trvalo neúměrně dlouho – tento 
úkol byl stanoven usnesením vlády z 31. 8. 2005. MPO jako koordi-
nátor úkolu měl předložit Národní strategii vládě do 31. 12. 2005, 
na zpracování se měla dále podílet MŽP a MMR. Tento termín nebyl 
splněn, Národní strategie nakonec nebyla vládou schvalována, pouze 
byla v červenci 2008 vzata vládou na vědomí [5]. Uvedený dokument 
navazuje na „Vyhledávací studii pro lokalizaci brownfields v ČR“, 
kterou zpracoval Czechinvest ve spolupráci se všemi kraji ČR v letech 
2005–2007 [3]. Na jejím základě bylo v ČR identifikováno 2355 brown-
fields zaujímajících plochu 10 326 ha, s celkovou zastavěnou plochou 
cca 421 ha. Byly evidovány brownfields větší než 1 ha, nejsou zde 
zahrnuty důlní plochy. V uvedeném dokumentu je uvedeno i další 
číslo – je zde konstatováno, že zřejmě je u nás brownfields výrazně 
více (odhad 8,5–11,7 tisíc lokalit v rozloze 27–38 tis. ha).

Zásadní problém je již v zadání „Vyhledávací studie“ – požadavkem 
bylo identifikovat v každém kraji 200 brownfields, bez ohledu na jejich 
skutečný počet. Bohužel bylo zadání takto definováno, což považuji 
za velkou škodu, neboť při odlišné formulaci zadání – např. zařadit do 
databáze veškeré brownfields odpovídající stanovené charakteristice, 
mohla být data více vypovídající. Důsledkem toho je stav, kdy stále 
pouze odhadujeme, jaký je u nás skutečný počet brownfields, proto 
i Národní strategie je v této oblasti značně nekonkrétní.

Cíle strategie jsou, jistě správně, rozděleny na střednědobé (do roku 
2013) a dlouhodobé. U střednědobých cílů je zdůrazněno maximální 
zapojení dostupných evropských zdrojů, možnosti změny ve využití 
brownfields a rozvoj systému vzdělávání.

Dlouhodobé cíle (po roce 2013) jsou formulovány následovně:
•	 Snížení počtu brownfields a záborů zemědělské půdy pro novou 

výstavbu v souladu s principy udržitelného rozvoje.
•	 Prevence vzniku brownfields.
•	 Zlepšení kvality urbanizovaného prostředí.

•	 Dtto, včetně odstraňování starých ekologických zátěží.
•	 Cílené a efektivní využití veřejných prostředků.
•	 Zavedení a aplikace nejlepší praxe při realizaci projektů regenerace 

brownfields.
Cíle, jak krátkodobé, tak v delším časovém měřítku, jsou sice for-

mulovány poměrně jasně, ale v návaznosti na výše uvedené problémy 
s databází brownfields, tak jak bude ještě uvedeno v souvislosti s něk-
terými legislativními problémy, mám k této části Strategie následující 
připomínky:
•	 Bude obtížné kontrolovat snížení počtu brownfields, jestliže 

neznáme jejich skutečný počet. Obdobně, příprava novely zákona 
na ochranu zemědělských půd skončila v minulém parlamentu 
neúspěšně a je tedy s současné době otázkou, bude-li schválena 
v pokud možno neokleštěné formě.

•	 Prevence vzniku nových brownfields je sice velmi důležitá, ale 
těžko vymahatelná. V blízké budoucnosti budeme mít velmi prav-
děpodobně problémy s dlouhodobou udržitelností řady nákupních 
a skladových center na okrajích velkých měst. Přesto jsou obdobná 
centra stále budována. Problémy s dlouhodobou udržitelností 
a využitelností jsou často se sportovními, většinou megalomanský-
mi stavbami. Jako příklad je možno uvést některá sportovní zařízení 
budované pro Olympiádu v Athénách, stadiony a infrastrukturu 
v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím světa v  JAR. U nás, i když 
v podstatně menším měřítku, není jasná dlouhodobá využitelnost 
některých staveb a stadionů vybudovaných s souvislosti v Mis-
trovstvím světa v klasickém lyžování v Liberci. Na druhé straně je 
nutno velmi pozitivně hodnotit opatření, které je součástí staveb-
ního zákona, a to nutnost prokázání, že pro daný investiční záměr 
neexistuje dostupný brownfields. Obdobné zákony a direktivy platí 
samozřejmě také v zahraničí, nicméně, jak je vidět, ne vždy tomu 
výsledky odpovídají. 

•	 Pokud skutečně dojde k snížení počtu brownfields a jejich novému 
využití, naplnění dalších dlouhodobých cílů – zlepšení kvality 
urbanizovaného prostředí a snížení kontaminace je nesporné, je to 
vlastně součást těchto opatření.

•	 Cílené a efektivní využití veřejných prostředků by mělo být základ-
ním předpokladem, stejně tak aplikace nejlepší současné praxe 
a využití jak domácích, tak mezinárodních zkušeností. Proto byla 
také základní klasifikace brownfields na 3 kategorie takto směřována 
– pouze u kategorie C se předpokládala nutná intervence z veřej-
ných prostředků.
Cíle strategie má zajišťovat Mezirezortní hodnotitelská komise, 

předpokládá se také spolupráce na regionální a místní úrovni. Tato 
komise má také hodnotit projekty, které má předkládat Czechinvest, 
který je pověřen správou databáze brownfields, vyhledáváním inves-
torů, administrací dotačních programů a jejich prezentací. Dalším 
úkolem této agentury je doporučovat potenciálním žadatelům vhodný 
operační program. 

Půdy v urbanizovaných územích
Mezi urbánní půdy jsou řazeny půdy v urbanizovaném, průmys-

lovém, dopravním, báňském a vojenském území. Tato definice byla 
zavedená Burghardtem [1]. Jak plyne z této definice, jedná se jednak 
o velmi cenné půdy v intravilánu sídel, jednak pokrývají i další oblas-
ti, v současné době často typu brownfields. Obecně vzato, urbánní 
půdy mají nezastupitelnou funkci v městském prostředí, i když 
většinou neplní důležitou funkci zemědělských a lesních půd, tj. 
funkci produkční.

Podle [7] by měly tyto půdy plnit následující specifické funkce:
– základna pro život a životní prostředí člověka, zvířat, rostlin a půd-

ních organismů,
– komponent přírodní a hydrologické rovnováhy,
– filtrační, pufrační a transformační médium,
– archiv přírody a kultury,
– komponent živinného cyklu,
– médium pro infiltraci, retenci a proudění vody,
– regulační těleso klimatu.

Specifické funkce a vlastnosti těchto půd jsou studovány až 
v poslední době, na tyto půdy se nevztahuje legislativa platná jak pro 
zemědělské, tak lesní půdy. Urbánní půdy jsou součástí územních 
plánů, v jejich rámci jsou tedy vlastně chráněny (plochy vymezené 
pro veřejnou zeleň, parky apod.). V této souvislosti je nutné upozornit 
na důležitost zachování výše uvedených funkcí půd při investiční 
výstavbě tak, aby na co největší ploše (s výjimkou zastavěné plochy) 

Pokračování na str. 380
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Decentralizace a integrace zařízení ASŘ 
a elektro – cesta k optimalizaci řízení 
a energetiky čistíren odpadních vod

V současné době jsou projektanti, realizátoři i provozovatelé ČOV 
konfrontováni s některými obecnými trendy a skutečnostmi, které do 
určité míry mění pohled na dosavadní zavedené a rutinní přístupy 
k návrhu, projektování a provozování čistírenských zařízení. 

Když pohlédneme na většinu dosud realizovaných a provozova-
ných čistírenských staveb, je nutno konstatovat, že zpravidla nejsou 
využívány možnosti dnes dostupných prostředků ASŘ z hlediska 
vyšší technologické inteligence a přehledu o energetice zařízení. Neu-
stále rostoucí tlak na nízké dodavatelské a realizační ceny sám o sobě 
vede k vypouštění všech zbytných položek a řešení. Přestože formálně 
je energetika při provozu zařízení ČOV již dlouhodobě sledovanou 
a diskutovanou věcí, v praxi zatím vyhrává hledisko „hlavně že to 
čistí“. Vzhledem k dosud malým  možnostem provozovatelů prakticky 
sledovat a aktivně ovlivňovat toky energií a stav zařízení z hlediska 
reálného efektu, je to pochopitelné. 

Jako v řadě jiných odvětví vítězí obvykle aspekt okamžité úspory 
pořizovacích nákladů. Hledisko následných provozních nákladů bývá 
druhotné. Z pohledu dodavatelů i investorů jde o řešení racionální. 
Provozovatelům se pak daří plnit základní společenské zadání – vyčis-
tit vodoteče. Účty za splnění tohoto zadání protékají  komplikovanou 
ekonomikou velkých provozovatelů a nakonec se objevují v rostoucích 
koncových cenách.

U malých a středních ČOV je situace odlišná v tom, že bývají často 
vlastněny a provozovány menšími subjekty, u nichž se jakákoliv zvý-
šení provozních nákladů projevují velmi rychle, neboť nemají možnost 
případné energetické a finanční dopady technologických anomálií 
utlumit polštářem „velké ekonomiky“. Jednoduše řečeno, provozu-
je-li například obec ČOV neekonomicky, musí potřebné prostředky 
získat od svých občanů. A to je zajisté politicky nepříjemné. Navíc 
malá zařízení jsou obvykle provozována jen s občasným dohledem 
a s proměnlivou úrovní technologických znalostí obsluhy. To by mělo 
být zohledněno ve vlastní inteligenci zařízení jako takového. Běžným 
požadavkem je dnes možnost dálkové diagnostiky a správy.

Uvedené skutečnosti se zdají být v příkrém protikladu. Aby bylo mož-
no technologii a energetiku čistírny sledovat a diagnostikovat, vyžaduje 
to něco navíc. A dle běžné logiky něco navíc bude i něco navíc stát, což 
je v rozporu s aktuálním imperativem nízké pořizovací ceny.

Na základě zkušeností a již realizovaných řešení a projektů však lze 
konstatovat, že pořízení „více muziky za méně peněz“ je možné nejen 
v teoretické, ale i v praktické rovině.

S použitím řešení a komponent z produkce Siemens je naplnění 
uvedeného sloganu nejen možné, ale i celkově elegantní a uživatelsky 
a provozně příjemné.

Cestou k získání detailnějšího on line přehledu o celkovém stavu 
zařízení a energetice ČOV je použití inteligentních spínacích přístrojů 
na místech a pozicích, kudy tečou největší objemy energie a jejich 
integrace do celkově decentralizovaného řešení ASŘ a elektročásti. 
Připustíme li prolnutí těchto dříve striktně oddělovaných profesí 
a prvků do podoby konceptu decentrálního uspořádání s uzly a prvky 
prokomunikovanými digitální komunikací typu Profibus DP nebo 
Profinet (a využijeme-li sortiment běžně dostupných inteligentních 
přístrojů Siemens Sirius), získáme značné úspory v rozměrech roz-
vaděčů, rozvoden a v délkách potřebné silové a ovládací kabeláže. 
Je prakticky prokázáno, že nasazením konceptu decentralizace ASŘ 
a elektročásti lze proti ekvivalentnímu, klasicky pojatému projekční-
mu řešení dosáhnout úspory celkových pořizovacích nákladů na část 
ASŘ a elektro obvykle okolo 20 %. Její konkrétní výše závisí zejména 
na topologickém uspořádání technologie.

Jedním z projektů realizovaných výhradně decentralizovaným 
způsobem a nyní úspěšně provozovaných je čistírna obce Mikulčice 
na jižní Moravě. Zde je současně s konceptem decentralizace ASŘ 
a ELEKTRO realizováno on line sledování spotřeby elektrické energie 
a monitorování odběru klíčových spotřebičů. Ukázkovým efektem 
použité koncepce byla situace, kdy monitorování odběru proudu včas 
odhalilo havárií hrozící špatný mechanický stav pohonu míchadla 
a bylo možno problém vyřešit včas bez totálního zničení mechanismu. 
Z hlediska celkového objemu spotřebované elektrické práce je na kaž-
dé ČOV největším konzumentem aerace, dnes nejčastěji realizovaná 
tlakovzdušným způsobem. Na Mikulčické ČOV je každé dmychadlo 
vybaveno motorem s použitím inteligentního motorového vývodu 
Siemens Simocode V. Tento přístroj představuje kombinaci decen-
trální ovládací logiky, komplexní ochrany pohonu, měření proudů, 
napětí, činného i jalového výkonu a statistického sledování pohonu 
(provozní hodiny, počet startů, atd.) a dále komunikační rozhraní mezi 
pohonem a řídicím systémem. Všechny sledované a sledovatelné veli-
činy, parametry a stavy pohonu jsou do řídicího systému integrovány 
pouhými dvěma vodiči sběrnice Profibus DP. Trendem dnešní doby 
je široké nasazování techniky frekvenčních měničů. Mechanismy 
s řízenými otáčkami jsou na Mikulčicích vybaveny měniči Siemens 
řady Micromaster, které v rámci decentralizovaného konceptu jsou 
s řídicím systémem propojeny opět komunikační linkou Profibus DP. 
Oproti klasické „drátovací“ technologii je výrazně redukován počet 
potřebných vodičů, spojů a relé a na druhé straně z hlediska sledování 
toků energie je v systému po sběrnici automaticky k dispozici řada 
energetických parametrů (výkon, otáčky, moment, proud, spotřebova-
ná práce, provozní hodiny atd.) bez toho, že by přenos těchto veličin 
stál navíc jedinou svorku nebo vodič. Ostatní drobné pohony, méně 
zajímavé vzhledem k celkové spotřebě, jsou nicméně alespoň monito-
rovány z hlediska proudového odběru, protože u spotřebičů do 7,5 kW 
jsou na ČOV Mikulčice nasazeny inteligentní motorové vývody řady 
ET 200S. Kromě značné prostorové úspory, jednoduchého servisu 
a zjednodušené montáže rozvaděčů, nabízejí tyto prvky sledování 
odběru ovládaných strojů. Nejde o plnohodnotné měření elektrické 
práce, nicméně dokáže touto cestou odhalit nestandardní stav pohonu 
a mechanismu jako je ucpání, zadření ložiska, namotání nečistot do 
mechanismu. Tím lze odhalit nadnominální spotřebu, stejně jako 
hrozící havárii stroje. Pro měření spotřeby a elektrických veličin 
v důležitých technologických uzlech jsou na Mikulčicích použity 
přístroje Siemens Sentron PAC3200, respektive PAC4200. Jde o ele-
gantní a uživatelsky příjemné panelové multifunkční měřicí přístroje, 
které v jednom celku zahrnují měření elektrických veličin, které by při 
klasickém provedení spotřebovalo nejméně jedno velké rozvaděčové 
pole. PAC3200/4200 dokáže měřit jednotlivá fázová a sdružená napětí, 
proudy, činný, zdánlivý a jalový výkon, harmonické zkreslení napětí 
a proudu (THD) ve variantě 4200, navíc i harmonickou analýzu až do 
úrovně 13 harmonické základního průběhu a další odvozené veličiny. 
Kromě místního zobrazení 
na displeji disponuje přístroj 
samozřejmě i komunikací 
Ethernet a Profibus DP a tím 
představuje další důležitý 
prvek systému ASŘ z hle-
diska sledování a řízení 
spotřeby. Prostřednictvím 
řídicího systému přístroj 
kromě základní funkce může 
posloužit například i pro 
řízení kompenzace účiníku, 
hlídání maxima odběru atd. 
tam, kde bylo dříve obvyk-
lé nasazovat jednoúčelová 
zařízení.

Nezanedbatelnou otázkou, související s některými dnes automaticky 
aplikovanými postupy, je efektivita nasazování techniky frekvenčních 
měničů. Při pohledu na některé projekty se vybaví otázka, zda někdy 
nejsou měniče nasazovány automaticky a bez hlubší analýzy smyslu 
jejich použití. Situace, kdy rozvodny a rozvaděče nelze za provozu 
rozumně uchladit, nejsou ojedinělé a svědčí o tom, že energetická 
bilance zařízení asi nebude optimální. Vždy je třeba si uvědomit, že 
jakýkoliv měnič vždy a za všech podmínek je zařízení s jistou účin-
ností a ve velké většině případů ani nezlepší účinnost poháněného 
zařízení. Nejde o rozpor s obvyklým tvrzením, že „nasazování měničů 
přináší úspory“. Je totiž nutno říci zbytek postulátu: „tam, kde se 
jinak stroj reguluje škrcením nebo jiným ztrátovým způsobem“. 
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V praxi je proto neužitečné, ba škodlivé, je-li jakýkoliv mechanis-
mus  provozován s měničem při trvale konstantních otáčkách, ať 
jsou jakékoliv. I při vysoké účinnosti dnes nejnovějších měničů řady 
Sinamics musíme vždy počítat se ztrátovým teplem řádu několika 
procent. Až příliš často jsou měniče využívány jako „krabička poslední 
záchrany“ sloužící k dodatečnému přizpůsobení výkonu neoptimálně 
navržených zařízení. Co nevadí u mechanismů provozovaných jen 
krátkodobě, je velkou ztrátou u strojů s trvalým provozem. Dnes je 
časté osazení několika paralelně pracujících aeračních dmychadel 
měniči. Přitom energeticky podstatně výhodnější je kombinace strojů 
vybavených softstartérem řady Sirius 3RW40 nebo 3RW44 v kom-
binaci s jednotkou Simocode a strojů s měničem řady Sinamics pro 
jemné doregulování výkonu. Jako příklad lze uvést aerační dmychadla 
jedné velké ČOV, kde jsou čtyři stroje po 200 kW. V původním návrhu 
všechny vybavené měniči. Tato koncepce byla dodatečně změněna na 
systém 2 + 2 (dva měniče, dva softstartéry). Při přibližně uvažované 
účinnosti měniče 96 % a provozu dvou dmychadel (1+1), je roční 

rozdíl ve spotřebě přibližně 73 MWh !!! a při provozu (1 +2) dokonce 
dvojnásobný. Přesný a korektní návrh mechanismů a propočet jejich 
zatížení by měl být základní abecedou při optimalizaci energetických 
poměrů jakékoliv ČOV.

Závěrem: dobrým decentralizovaným a společným návrhem ASŘ 
a elektro s použitím vhodných komponent řídicího systému Simatic 
(a do něj integrovaných prvků elektrovýzbroje Sirius z produkce 
Siemens), lze dosáhnout reálných úspor celkových pořizovacích 
nákladů okolo 20–25 % na tyto části, při výrazně vyšším potenciálu 
pro komplexní analýzu energetiky celého zařízení a vzdálenou 
správu získaném navíc prakticky zdarma. Pro tato řešení má 
Siemens všechny potřebné komponenty a prostředky a jsou 
v provozu pilotní zařízení, kde lze funkčnost a výhody decentrálního 
řešení prakticky demonstrovat. 

Ing. Ivan Šifta
Siemens, s.r.o. Praha

zůstaly tyto funkce zachovány. Jako příklad je možné uvést: parko-
viště, kde se namísto asfaltu použijí dlaždice s prorůstající trávou, 
přestože je povrch zpevněný, dešťová voda může infiltrovat do půd-
ního profilu.

Velmi důležitým, a bohužel do současné doby také neřešeným 
problémem je kvalita urbánních půd. Na základě využití území je 
navrhováno následující členění [7]: 
– 1. typ – dětská hřiště, školky, sportovní areály využívané hlavně 

dětmi. Tyto plochy by měly být trvale monitorované a požadavky 
na kvalitu (obsahy rizikových prvků) by měly být nejpřísnější. 
Předpokladem je samozřejmě stanovení limitů pro obsah rizikových 
prvků.

– 2. typ – sportovní plochy využívané dospělou populací, rekreační 
areály, parky, lesoparky. Tyto plochy, které jsou nezbytné pro zacho-
vání zdravého životního prostředí, by měly patřit k plochám, na 
kterých je sledována možná kontaminace.

– 3. typ – obytné zóny, vilová a rodinná zástavba. Většinou je zde 
vysoká koncentrace obyvatelstva, kvalita těchto půd by proto měla 
být také sledována.

– 4. typ – zahrádkářské kolonie, sady, zahrady, vinohrady – většinou 
v příměstské aglomeraci. Požadavky na kvalitu by měly být shodné 
jako u zemědělské půdy.

– 5. typ – průmyslové, dopravní, báňské, případně vojenské lokality. 
Často se jedná o kontaminované lokality, v současné době velmi 
často jsou klasifikovány jako brownfields. 
Studium a klasifikace urbánních půd je nejen u nás, ale i v zahra-

ničí v počátečním stadiu, nicméně vzhledem k jejich významu pro 
udržitelný rozvoj území se jedná o velmi důležitý problém. Velice 
aktuální je např. otázka recyklace dešťových vod – jestliže jsou tyto 
vody infiltrovány do půdního profilu, nezatěžují kanalizaci a čistírny 
odpadních vod a na druhé straně zvětšením plochy zeleně ve městech 
přispívají k zlepšení kvality životního prostředí. 

Závěry
Ochrana půdy jak před jejím záborem, tak degradací patří k priorit-

ním požadavkům trvale udržitelného rozvoje. Pokud dojde k trvalému 
odnětí půdy, jedná se o nevratný proces. Obdobný problém nastává 
v případě degradace nebo devastace půd. Půdní profil, který vznikal 
po tisíce až desetitisíce let, může být vodní erozí zlikvidován v prů-
běhu minut. Rozhodně nemáme nadbytek (hlavně kvalitních) půd, 
nemůžeme si proto nadále dovolit tyto půdy likvidovat. Nicméně 
v poslední době došlo u nás k významnému pokroku při identifikaci 
a dalším využití brownfields. Státní správa se snaží tyto problémy 
řešit, bohužel tato snaha není vždy podložena adekvátní legislativou. 
Za významný pokrok je nutno považovat zvýšení odvodů za zábor 
zemědělských půd, předpokládám, že také novela zákona na ochra-
nu zemědělských půd bude vbrzku přijata a dojde proto ke zlepšení 
v chování vlastníků půdy a zlepšení půdních funkcí. V současné době 
se také připravuje zákon na ochranu veškeré půdy (bez rozlišení jejího 
využití), což by jistě přispělo i k zlepšení ochrany urbánních půd. 

Za pozitivní pokrok z legislativního hlediska je možno považovat 
také ustanovení stavebního zákona, ukládající investorovi povinnost 
prokázat v případě investice na zelené louce, že není možné využít pro 

tento účel brownfields. V současné době není ještě možné hodnotit 
vliv zvýšení poplatků za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního 
fondu, nicméně již se objevují prvé konkrétní signály, kdy investoři 
snižují požadavky na plochy takto odnímané. 

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci řešení Výzkumného 
záměru MSM 6840770005 „Udržitelná výstavba“.
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The urban soil functions, protection of agricultural soils and 
regeneration of brownfields (Kuráž, V.)

Key words
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There is a very close connection between the soil protection, 
regeneration of brownfields and the protection of the environmental 
functions of urban soils. The soil sealing seems to be the big problem 
at present, but also the degradation of agricultural soils as a result of 
unsuitable agricultural soil management seems to be the task to be 
solved. The questions connected with the functions and protection 
of urban soils is not satisfactorily solved. The urban soils have very 
important functions in the ecosystem, so it is necessary to protect 
them by law. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Dlouhodobý vývoj obsahu 
toxických kovů ve vodě 
a sedimentu Botiče
Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková
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toxické kovy – městský tok – voda – sediment – ekologický stav

Souhrn
Znečištěná voda působí nepříznivě na zdraví člověka a také na 

skladbu a životaschopnost společenstev organismů. K nejriziko-
vějším škodlivinám, které se vyskytují ve vodním prostředí, patří 
toxické kovy. I když se ve vodě vyskytují v nízkých koncentracích 
a většinou nepůsobí akutní otravy člověka, mohou v důsledku 
akumulace v rostlinných a živočišných organismech a postupným 
zvyšováním koncentrací v potravním řetězci negativně ovlivnit 
zdraví člověka. Vliv městského odvodnění na obsah toxických kovů 
ve vodním prostředí byl sledován na pražském Botiči od roku 2002. 
Změny obsahu toxických kovů (olova, mědi, kadmia, niklu, zinku) 
byly hodnoceny ve vodě a v dnových sedimentech. Na základě zís-
kaných hodnot bylo zjištěno snížení zatížení ekosystému toxickými 
kovy, což může být dáno do souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě 
a menším zatížením toku přepady z odlehčovacích komor jednotné 
kanalizace. Z dlouhodobého hlediska však toxické kovy představují 
potenciální riziko pro vodní ekosystémy a mohou být jednou z příčin 
snížení druhové diverzity.

u

Úvod
Toxické kovy patří mezi významné polutanty životního prostředí. 

V minulosti byly jejich hlavním zdrojem průmyslové a důlní odpadní 
vody. Díky pokroku v čištění těchto odpadních vod se hlavním zdro-
jem stávají urbanizované oblasti a zde zejména povrchový splach 
z komunikací a oblastí využívajících lokální způsoby vytápění.

Řada toxických kovů je v nízkých koncentracích nezbytná pro životní 
pochody organismů (tzv. esenciální prvky). Ve vyšších koncentracích 
však působí toxicky. Toxické působení kovů se projevuje především 
poškozováním buněk, dochází k denaturaci enzymů, bílkovin a k ovliv-
nění propustnosti buněčných membrán [16]. V elementární podobě se 
stopové kovy vyskytují poměrně zřídka, častěji jsou přítomné v různých 
sloučeninách, které se biotransformací mohou měnit na organokovové 
sloučeniny, obvykle mnohem toxičtější (např. metylrtuť). K přirozené-
mu obohacení vody dochází stykem s horninami a půdou. Množství 
kovů ve vodě závisí jednak na imobilizačních procesech (srážení při 
zvýšení hodnoty pH a za oxidačních podmínek, výměna iontů, adsorpce 
na nerozpuštěných látkách a sedimentech, inkorporace do biomasy vod-
ních organismů) a jednak na procesech remobilizačních (rozpouštění 
při snížení hodnoty pH a za redukčních podmínek, desorpce, uvolňo-
vání z odumřelé biomasy) [16]. Vliv oxidačně-redukčních podmínek na 
kumulaci a uvolňování kovů ze sedimentů však není zcela jednoznačný. 
Závisí na druhu kovu a na tom, v jaké chemické formě je kov ve vodě 
přítomen. Např. redukční podmínky podporují uvolňování manganu 
a železa, oxidační podmínky uvolňování kadmia. Rovněž vliv pH není 
zcela jednoznačný. U převážné většiny kovů klesá jejich rozpustnost 
a mobilita se zvyšujícím se pH. Naproti tomu u kovů, které jsou přítom-
ny ve formě aniontů (např. molybden), s rostoucím pH vzrůstá jejich 
rozpustnost a mobilita [15, 16]. 

Sloučeniny kovů se vyskytují ve vodě ve formě rozpuštěné nebo ve 
formě nerozpuštěné. Z chemického hlediska mohou být kovy přítomny 
buď jako jednoduché kationty či anionty, nebo ve formě komplexních 
anorganických a organických sloučenin. Rozpuštěné formy, zejména 
v podobě jednoduchých iontů kovů, přecházejí snáze do ryb a dalších 
vodních organismů. Naproti tomu nerozpuštěné formy a komplexní 
sloučeniny kovů nemohou do organismů přecházet přímo, jsou tedy za 
daných podmínek výrazně méně toxické [16], jsou však potenciálním 
zdrojem jednodušších, a tedy toxičtějších sloučenin, které se z nich 
mohou uvolnit i při nepatrné změně hydrochemických a hydrolo-
gických podmínek. Z toho vyplývá, že toxicita kovů nezávisí pouze 
na jejich celkové koncentraci ve vodě, ale především na koncentraci 
volných jednoduchých iontů.

O formě výskytu kovů ve vodě rozhodují fyzikálně-chemické vlast-
nosti vody [9, 16]. Specifickým prostředím, kde dochází k častým změ-
nám fyzikálně-chemických podmínek, jsou drobné urbanizované toky. 
Systém městského odvodnění, který drobné toky zásadně ovlivňuje, 
způsobuje nejen změny fyzikálně-chemických podmínek v toku, ale 
následně přispívá i ke změně chování toxických kovů [7, 8].

Většina toxických kovů ve vodním prostředí se vyskytuje v roz-
puštěné formě pouze omezeně, po vstupu do vodního prostředí se 
kovy obvykle rychle vážou na pevné částice (plaveniny, sediment, 
organismy) [1]. Z těchto důvodů nelze chápat obsah kovů v povr-
chových vodách jako směrodatný ukazatel dlouhodobé kontaminace 
vodního prostředí těmito prvky. Stanovení kovů pouze v kapalné 
části ekosystému vodního prostředí vystihuje pouze aktuální situaci 
v toku, ukazuje na akutní ohrožení vodního prostředí, ale nevypovídá 
nic o celkovém a dlouhodobém znečištění sledované lokality. Proto je 
nutno věnovat pozornost i dalším složkám vodního ekosystému, jako 
jsou dnové sedimenty [9]. 

Obsah kovů v sedimentech je závislý na stupni zatížení dané loka-
lity a také na charakteru sedimentu. Vzorky sedimentů s převahou 
jílových částic a organické hmoty obsahují větší množství kovů ve 
srovnání se vzorky písčitého charakteru. Sedimenty jsou tedy význam-
ným indikátorem zatížení ekosystému povrchových vod, zejména 
rybníků a údolních nádrží, kovy. Obsah kovů v sedimentech je nutno 
sledovat, protože kovy mohou být ze sedimentu za vhodných podmí-
nek uvolňovány a mohou negativně působit na vodní organismy. 

Charakteristika zájmového toku
Botič je tok v povodí dolní Vltavy, na kterém se nachází největší 

pražská přehrada, vodní dílo Hostivař. Protéká územím Středočeské-
ho kraje a hlavního města Prahy; je to jeden z nejdelších pražských 
drobných toků. Jeho délka je 34,5 km (z toho 21 km v Praze, 1,2 km 
v potrubí), plocha povodí 134,85 km2. Celkový spád je 1,38 %. Hlavní 
průmysloví producenti ovlivňující kvalitu vody v Botiči z hlediska 
obsahu toxických kovů jsou: ZKL Praha a.s. (průmysl strojírenský), 
Kovošrot Praha a.s. (zpracování odpadu), Prakab (průmysl elektrotech-
nický), Tesla Karlín (průmysl elektrotechnický), Cetos a.s. (průmysl 
strojírenský), Zentiva a.s. (průmysl farmaceutický), Barvy a laky s.r.o. 
(průmysl chemický) [5].

Tok byl monitorován ve čtyřech profilech (B0, B2, B3, B4) vybra-
ných tak, aby bylo možné co nejlépe postihnout vliv kanalizace 
(obr. 1). Sledovaný úsek se nachází v Praze-Hostivaři v oblasti přírodní 
památky Meandry Botiče, pod Hostivařskou přehradou. Tok zde má 
převážně přirozený charakter s jen minimálně upraveným korytem 
(jez, rybí přechod, v oblasti OK83 cca 20 m zpevněný břeh). Ve sle-
dovaném úseku toku jsou zaústěny odlehčovací komory jednotné 
kanalizace (OK). Jedná se o OK83 Průmyslová, která ovlivňuje profil 
B2, a společné zaústění komor OK80 Pražská a OK81 Švehlova ovliv-
ňující profil B4. Lokalita B3 je ovlivněna zaústěním dešťové kanalizace 
(DV) z rezidenční čtvrti.

Dvojice lokalit byla vždy volena nad a pod zaústěním OK nebo DV 
tak, aby byl vystižen vliv městského odvodnění na obsah toxických 
kovů. 

Metodika
Obsah toxických kovů (Ni, Cd, Cu, Pb, Zn) byl sledován ve vodě 

a sedimentu. Vzorky vody a sedimentu byly odebírány třikrát až 
čtyřikrát za rok pro zachycení sezónní variability (tzn. jaro, léto, 

Obr. 1. Schéma odběrných profilů ve sledovaném úseku Botiče
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podzim a v některých letech i zimním období). Odběr byl prováděn 
v bezdeštných obdobích, aby se omezil akutní vliv prvků městského 
odvodnění.

Vzorky vody byly odebírány v proudných úsecích, pod hladinou, 
pro zamezení odběru plovoucích nečistot. Vzhledem k velikosti 
toku a k jeho hloubce v odběrových místech (5–15 cm) byl sediment 
odebírán plastovou lopatkou do plastových nádobek jako směsný 
vzorek z několika míst v rámci jedné odběrové lokality. Vzorek pak 
poměrově odpovídal zastoupení různých typů sedimentů v rámci 
odběrového místa. 

Sediment byl po převozu do laboratoře zmražen a následně sušen 
lyofilizací. Po usušení byl sítován, oddělení hrubých částí bylo prová-
děno nylonovým sítem o velikosti ok 600 µm. Protože časté přepady 
z OK a zaústění DV způsobují zvyšování průtoků [7] a následné 
vymývání sedimentů, zejména jemnozrnných frakcí, není možné na 
většině lokalit odebrat dostatečné množství jemné frakce (<20 µm). 
Proto byl zvolen přístup využívající hodnocení na základě celkového 
sedimentu, který je v souladu s výsledky řady prací [2, 6, 11, 12, 14], 
jež prokázaly, že v případě silně kontaminovaných sedimentů se 
značné množství váže i na frakce středně (63–200 µm) až hrubozrnné 
(200–630 µm). Opominutí těchto frakcí při monitoringu může způsobit 
v konečném hodnocení podcenění skutečného zatížení sedimentu 
kovy, zejména v lokalitách s výrazně hrubozrnným charakterem 
sedimentu. 

Vzorky byly dále louženy kyselinou dusičnou s přídavkem peroxidu 
vodíku a rozkládány v mikrovlnné peci (ETHOS, Milestone). Rozklad 
byl prováděn dle metodiky US EPA 3051. Po rozkladu byly vzorky fil-
trovány a ředěny do 50 ml [12]. Obsah toxických kovů byl analyzován 
pomocí atomového absorpčního spektrometru Solaar S s plamennou 
(FAAS) a elektrotermickou (GF AAS) atomizací.

Vzorky vody byly po převozu do laboratoře stabilizovány přídavkem 
HNO3 (s.p) a uchovány v chladu do pozdější analýzy na GF AAS.

Výsledky
Toxické kovy ve vodě

Obsah toxických kovů ve vodě vykazoval značnou variabilitu 
v závislosti na místě i čase, viz obrázky 2 až 4. Relativní směrodatné 
odchylky (RSD) se v jednotlivých letech pohybovaly od výjimečně 
nízkých 9,9 % pro Pb na profilu B0 v roce 2008 až po 120,9 % pro Cd 
na profilu B2 v roce 2006. Více než 70 % hodnot RSD pro jednotlivé 
kovy, roky a profily bylo vyšší než 50 %, což naznačuje, že hodnocení 
chemického stavu na základě celoročních průměrů tak, jak to vyžaduje 
Nařízení vlády 23/2011 [13], v sobě obsahuje značnou nejistotu pro 
hodnocení ekotoxikologického účinku na vodní biotu. V hodnotě 
celoročního průměru se tak snadno může ztratit akutní událost, která 
způsobí ohrožení vodní bioty a povede ke snížení biologické diverzity 
vodního společenstva. Tento problém se jeví zásadní zejména u drob-
ných urbanizovaných toků, kde často dochází k přepadům z odleh-
čovacích komor jednotné kanalizace a k zaústění vod z povrchového 
splachu ze zpevněných ploch během dešťových událostí.

Hodnocení výsledků analýz bylo provedeno dle norem environmen-
tální kvality stanovených v Nařízení vlády 23/2011 Sb. [13] a podle 
toxikologického standardu TV (Target value; cílová hodnota) [10]. 
Termín cílová hodnota je možné chápat jako 1/100 maximální přípust-
né koncentrace, jejíž překročení vyvolává v ekosystému nepřijatelné 
riziko. Z výsledků je zřejmé, že obsah některých toxických kovů 
nesplňoval v určitém období požadavky kladené Nařízením vlády 
23/2011 Sb. a často docházelo k překročení hodnoty TV, tzn. že kovy 
představovaly ekotoxikologické riziko pro vodní ekosystémy.

Obr. 2 znázorňuje množství kadmia v µg/l ve vodě. Vzorky byly 
odebrány na lokalitách B0, B2, B3 a B4 v letech 2002–2008 (v grafu 
jsou však prezentovány pouze výsledky od roku 2004, protože v letech 
2002 a 2003 se naměřené hodnoty pohybovaly pod hranicí stanovi-
telnosti použité analyzační techniky, která byla vyšší než u přístroje 
používaného od roku 2004). Zatímco na lokalitě B0, kterou je možné 
považovat jako referenční vzhledem k vlivu odlehčovacích komor, 
se množství rozpuštěného kadmia neustále snižovalo, na lokalitách 
ovlivněných prvky městského odvodnění (B2–B4) nebyl pozorován 
jednoznačný trend. V letech 2004 a 2005 byly koncentrace Cd ve vodě 
na lokalitě B0 vyšší než na ostatních lokalitách, důvodem mohla být 
činnost turbíny umístěné na Hostivařské nádrži. Při provozu turbíny 
je voda vypouštěna spodní výpustí a může obsahovat vyšší množství 
plavenin nebo zvířeného sedimentu a při změně oxidačně-redukčních 
podmínek může docházet k uvolňování kovů vázaných v sedimentu 
zpět do vody. V druhé polovině sledovaného období nebyla turbína 
v provozu. Dalším možným vysvětlením zvýšených koncentrací jsou 

stavební aktivity v povodí Košíkovského potoka, který se do Botiče 
vlévá cca 200 m nad B0.

V roce 2006 bylo na lokalitách B2–B4 pozorováno zvýšení obsahu 
kadmia. Nárůst hodnot se projevil zejména pod OK83 (B2) a pod zaús-
těním dešťové kanalizace (B3), kde došlo k výraznému zvýšení obsahu 
Cd. Tento nárůst mohl být důsledkem zvýšené aktivity v korytě toku 
a jeho bezprostřední blízkosti při výstavbě rybího přechodu v těsné 
blízkosti lokality B2 a stavebních činností v blízkosti B3. V následu-
jících letech došlo k poklesu množství rozpuštěného kadmia ve vodě. 
V rámci celého sledovaného období je však možné konstatovat, že 
obsah Cd ve vodě vyhověl až na výjimku (B3 v roce 2006) požadavkům 
norem environmentální kvality [13] a nepředstavoval ekotoxikologické 
ohrožení vodního společenstva. Hodnocení dle přísnějšího kritéria TV 
(0,08 µg/l) však ukazuje, že kadmium představuje ohrožení zejména 
pro citlivé druhy organismů.

Obr. 3 znázorňuje množství olova ve vodě. Na referenční lokalitě 
B0 nebyl zjištěn dlouhodobý pokles tak, jako tomu bylo u kadmia, 
ale nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v druhém a posledním roce 
sledování. Lokalita B2 zaznamenala ve sledovaném období dvakrát 
nárůst, přičemž k jednomu došlo v roce 2006 obdobně jako u kadmia. 
V průběhu sledovaného období bylo zaznamenáno snižování zatížení 
olovem na lokalitě B4 (OK80 a OK81) a částečně i na B3. Jednotná 
kanalizace v okolí lokality B4 odvodňuje mimo jiné i komunikaci 
vysoce zatíženou dopravou, lze předpokládat, že s úplným přechodem 
na bezolovnatý benzín došlo ke snížení zatížení této lokality olovem. 
V blízkosti lokality B3, která je ovlivněna zaústěním dešťové kanaliza-
ce, se nachází místní komunikace a parkoviště, tzn. že i zde se mohl 
projevit pokles obsahu olova v důsledku zákazu jeho přidávání do 
pohonných hmot. Množství olova ve vodě ne vždy splňovalo NEK-RP 
(Norma environmentální kvality – vyjádřená jako celoroční průměr; 
7,2 µg/l), zejména na lokalitách B3 a B4, v roce 2006 i na B2. Po celé 
období však olovo splňovalo dříve stanovené imisní limity (15 µg/l) 
(až na výjimku v roce 2003 na profilu B4, kdy došlo k překročení cca 
o 1 µg/l). Hodnotu kritéria TV, která je pro olovo 0,2 µg/l, překračují 
všechny koncentrace během celého sledovaného období. Z pohledu 
kritéria TV je možné konstatovat, že olovo představuje pro vodní eko-
systém Botiče možné toxikologické ohrožení a dlouhodobé zatížení 
tímto prvkem může vyvolat změny společenstva vodních organismů, 
které jsou doprovázeny akumulací olova v potravním řetězci.

Obr. 2. Průměrná roční koncentrace kadmia [µg/l] ve vodě v letech 
2004–2008 

Obr. 3. Průměrná roční koncentrace olova [µg/l] ve vodě v letech 
2003–2008 
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Průměrné koncentrace mědi ve vodě v jednotlivých letech jsou 
prezentovány v obr. 4. V roce 2006 mohly ke zvýšení hodnot na loka-
litách B2-B4 přispět stavební práce v korytě toku při budování rybího 
přechodu. Nárůst koncentrací na lokalitě B0 v roce 2007 by mohl být 
důsledkem užití algicidního prostředku na bázi mědi v koupacím mís-
tě na nádrži Hostivař, přestože není známo, že by zde nějaká aplikace 
byla povolena. Tuto možnost ovšem nebylo možné zpětně prověřit. 
Výrazné zvýšení obsahu mědi ve vodě bylo zaznamenáno zejména 
na lokalitě B3 a B4 v roce 2008. Příčinou zvýšených koncentrací 
může být vedle drobných průmyslových provozoven, nacházejících 
se v blízkosti B3, i dokončená výstavba rezidenčních domů, které 
využívají měděných okapových svodů a dešťová voda je přiváděna 
dešťovou kanalizací do toku, v rezidenční čtvrti se vyskytuje několik 
malých rodinných bazénů, kde lze předpokládat využití mědnatých 
algicidních prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že v dalších letech 
došlo k opětovnému poklesu koncentrací mědi ve vodě (nepubliko-
vaná data), je třeba hledat zdroj znečištění v roce 2008 zejména mimo 
rezidenční čtvrť. Pokud by rezidenční čtvrt byla hlavním zdrojem 
znečištění, dalo by se předpokládat, že se úroveň znečištění bude 
pohybovat na stejné úrovni. (V budoucnu by bylo vhodné provést 
studii zaměřenou na množství kovů a dalších chemických sloučenin 
uvolňujících se z okapů, střešních krytin a dalších stavebních mate-
riálů do životního prostředí obecně tak, aby bylo možné kvantifikovat 
vnos těchto látek z neprůmyslových zdrojů.)

Obsah mědi ve vodě v letech 2003 až 2005 vyhovoval na všech 
lokalitách NEK-RP (14 µg/l), od roku 2006 byly monitorovány situ-
ace, kdy docházelo k překročení této hodnoty, a měď představovala 
ekotoxikologické ohrožení pro vodní biotu. Dle toxikologického kri-
téria TV, které je pro měď 0,4 µg/l, docházelo k neustálému ohrožení 
vodní bioty.

 Koncentrace zinku ve vodě na všech lokalitách vykazuje ve sle-
dovaném období výrazné zlepšení a po celou dobu splňuje NEK-RP. 
Zinek nepředstavoval ekotoxikologické riziko pro vodní ekosystém 
ani dle přísnějšího kritéria TV. 

Vliv odlehčovacích komor na profilech B2 a B4 se projevil nejen 
zvýšenými koncentracemi toxických kovů ve vodě, ale byla zde moni-
torována vyšší variabilita koncentrací než na referenční lokalitě B0.

Toxické kovy v sedimentu
Obsah toxických kovů v sedimentu sledovaného toku ovlivněného 

jednotnou a dešťovou kanalizací je uveden v obr. 5–8. Obsah kovů 
v sedimentu také vykazoval variabilitu, i když poněkud nižší než ve 
vodě. Během sledovaného období na jednotlivých lokalitách byly 
v některých případech zaznamenány i řádové rozdíly. Nejnižší hod-
nota RSD pro měření v jednotlivých letech je 4 % u Ni na profilu B2 
v roce 2004, nejvyšší 116 % u Cd na profilu B0 v roce 2007. Hodnota 
RSD počítaná pro jednotlivé kovy, profily a roky je vyšší než 50 % ve 
30 % případů, v 80 % případů RSD přesahuje 20 %.

Variabilitu kvality sedimentu je možné připsat časté obměně 
sedimentu, způsobené odplavením sedimentu a vnosem kontami-
novaného sedimentu ze stokového systému, zvýšením množství 
sedimentu v toku v důsledku revitalizačních opatření prováděných 
na toku v průběhu sledovaného období (výstavba rybího přechodu 
nad lokalitou B2 v roce 2006; revitalizace koryta toku nad lokalitou B3 
v roce 2009) a v neposlední řadě se na variabilitě zatížení sedimentu 
podílela i rekonstrukce odlehčovací komory OK83, která probíhala 
v několika fázích [5]. Uvedené aktivity se mohly podílet nejen na 
změnách zrnitostního složení sedimentu, ale mohly ovlivnit i obsah 

Obr. 4. Průměrná roční koncentrace mědi [µg/l] ve vodě v letech 
2003–2008

Obr. 5. Průměrná roční koncentrace olova [mg/kg] v sedimentu 
v letech 2002–2009 

Obr. 6. Průměrná roční koncentrace mědi [mg/kg] v sedimentu 
v letech 2002–2009 

Obr. 7. Průměrná roční koncentrace zinku [mg/kg] v sedimentu 
v letech 2002–2008

Obr. 8. Průměrná roční koncentrace niklu [mg/kg] v sedimentu 
v letech 2002–2009
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organické hmoty v sedimentu. Změny obsahu organické hmoty zjiš-
těné jako ztráta žíháním jsou shrnuty v tabulce 1. Z tabulky 2 je však 
zřejmé, že na sledovaných lokalitách nebyl obsah organické hmoty 
klíčovým parametrem ovlivňujícím obsah kovů v sedimentu, jak 
vyplývá z hodnot korelačních koeficientů.

Hodnocení obsahu toxických kovů v sedimentu bylo provedeno 
dle několika kritérií. Jednak jsou to NEK-RP pro sediment stanovené 
v Nařízení vlády 23/2011 Sb. [13] pro Cd, Pb, Ni. NEK-RP pro sediment 
jsou stanoveny pro frakci menší než 20 µm, a proto srovnání v tomto 
článku je nutné brát jen jako orientační a ne zcela vhodně aplikované 
na celkový sediment o velikosti frakce menší než 600 µm (viz zdůvod-
nění v kapitole metodika). Z těchto důvodů byly pro posouzení kvality 
sedimentu použity i standardy environmentální kvality TV [10] a toxi-
kologické benchmarkery PEC (koncentrace pravděpodobného účinku 
stanovená US EPA) a TEC (koncentrace prahového účinku stanovená 
US EPA) [4], které nejsou stanoveny pro frakci <20 µm.

Vývoj obsahu olova v sedimentu Botiče je uveden v obr. 5, který 
dokumentuje postupné snižování koncentrace olova v sedimentu. Jen 
na profilech B2 a B4 dochází k velkému kolísání, což lze přisuzovat 
vlivu přepadů z odlehčovacích komor. Norma environmentální kvality 
pro sediment [13] byla překročena na lokalitě B2 v letech 2004 a 2008 
a na lokalitě B4 v roce 2003. Kritérium TV [10], které je pro olovo 
85 mg/kg, nebylo překračováno. Podobně je tomu i s benchmarkerem 
PEC. Naopak benchmarker TEC byl s výjimkou lokality B0 překra-
čován poměrně často. Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že obsah 
olova v sedimentu představuje potenciální ekotoxikologické riziko 
zejména pro citlivé druhy, u kterých k vyvolání negativního účinku 
stačí nižší koncentrace.

Vývoj obsahu mědi v sedimentu Botiče je uveden v obr. 6. U tohoto 
prvku nelze identifikovat jednoznačný dlouhodobý trend pro jednot-
livé lokality. Ve srovnání s olovem je měď ve vodních ekosystémech 
mnohem pohyblivější a lze proto předpokládat, že k jejímu uvolnění 
a opětovnému navázání do sedimentu postačují výrazně menší změny 
v prostředí, přičemž znečištění se šíří na větší vzdálenosti. Znečištění 
mědí na sledovaných lokalitách má tendenci klesat. Je zde jeden výkyv 
v roce 2006 na profilu B3. Hodnota kritéria TV pro měď je 36 mg/kg. 
Tato koncentrace mědi byla na většině profilů, s výjimkou B0, často 
překračována, podobně je to i u benchmarkeru TEC. Hodnota PEC je 
překročena na profilech B2 a B3, i když v roce 2008 došlo k výraznému 
snížení obsahu mědi v sedimentu těchto dvou lokalit. Měď kumulovaná 
v sedimentu představuje pro vodní ekosystém značné potenciální riziko 
a v případě změn fyzikálně-chemických a hydrologických podmínek 
v toku může dojít k uvolnění mědi ze sedimentu a k akutnímu ohrožení 
vodních organismů. Zvýšené koncentrace mědi mohou být příčinou 
snížené biodiverzity na sledovaném úseku Botiče.

Obsah zinku v sedimentu Botiče je uveden v obr. 7. Stejně jako 
u mědi nelze identifikovat na sledovaných lokalitách obecně platný 
trend. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány na počátku sledovaného 
období na všech lokalitách, s postupným nárůstem a dosažením maxi-
málních hodnot na lokalitách ovlivněných přepady z odlehčovacích 
komor (B2 a B4) v roce 2005 a na zbývajících lokalitách v roce 2009. 
Od roku 2006 byl na lokalitách ovlivněných jednotnou kanalizací 
sledován pozvolný pokles obsahu zinku v sedimentu. Hodnota stan-
dardu environmentální kvality TV (140 mg/kg) byla často překročena 
zejména na lokalitách B2 a B3. Hranici benchmarkeru TEC přesahují 
profily B2 a B3 v letech 2003–2007 a v roce 2009 profil B4. Zinek před-
stavoval potenciální ekotoxikologické nebezpečí zejména pro citlivé 
druhy organismů. Benchmarker PEC nebyl v průběhu sledovaného 
období překročen.

Obsah niklu v sedimentu sledovaných lokalit po celé období 
vyhovoval benchmarkerům TEC a PEC [4] a vyhověl i standardu 
environmentální kvality TV [10] a dle nich nepředstavoval ekotoxi-
kologické nebezpečí pro vodní ekosystém. Podle NEK-RP (3 mg/kg), 
které je však dáno pro frakci <20 µm, je nebezpečí identifikováno po 
celé období na všech lokalitách. Vzhledem k tomu, že byl analyzován 
celkový sediment (frakce <600 µm), je třeba brát porovnání s uvede-
ným kritériem jen jako doplňkové. Obr. 8 znázorňuje množství niklu 
v sedimentu. Nikl, stejně jako zinek, vykazuje zvýšené hodnoty v roce 
2005 na všech sledovaných lokalitách. V následujícím období dochází 
na všech profilech ke snížení. 

Diskuse 
Přestože se v posledních letech ustupuje od hodnocení kvality 

vodních toků na základě ČSN 75 7221 a jejich následného zařazení 
do tříd kvality, je možné se s tímto hodnocením setkat, zejména pokud 
jsou správci toků prováděna dlouhodobější sledování kvality. V těchto 
případech je zachována kontinuita, která má svůj význam, a na rozdíl 
od norem environmentální kvality umožňuje odstupňování klasifika-
ce znečištění a je srozumitelná i pro laickou veřejnost. Vzhledem ke 
skutečnosti, že dlouhodobým monitoringem Botiče se zabývají Lesy 
hl. města Prahy, které tento způsob hodnocení využívají, je i v této 
diskusi přistoupeno k využití hodnocení toku dle tříd kvality. 

Dle obsahu toxických kovů ve vodě patří Botič do I. a II. třídy kvality 
dle normy ČSN 75 7221, výjimku tvoří ve dvou případech olovo, kde 
zapadá až do III. třídy kvality dle uvedené normy. 

Kvalitu vody v Botiči před a pod Hostivařskou nádrží a v profilu 
Sekaninova (Nusle, ústí do Vltavy) monitorují Lesy hl. m. Prahy 
od roku 2001 [17]. Vedle běžných ukazatelů kvality vody je moni-
torován i obsah vybraných toxických kovů (Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb). 
Z jejich výsledků je zřejmé, že obsah kovů ve vodě před Hostivařskou 
přehradou byl po celé sledované období pod mezí stanovitelnosti 
použité metody a vyhovoval I. třídě kvality, obdobná situace byla 
zaznamenána v profilu pod přehradou, kde však bylo zaznamenáno 
několik mimořádných událostí. V roce 2001 dosahovaly maximální 
koncentrace Ni hodnot odpovídajícím III. třídě kvality a v roce 2006 
II. třídě kvality, v roce 2006 došlo i ke zvýšení obsahu olova, také na 
II. třídu kvality. V posledním profilu sledovaném Lesy hl. m. Prahy 
před ústím Botiče do Vltavy bylo zejména v roce 2006 zjištěno zhor-
šení dvou ukazatelů (Cu, Zn) na II. třídu kvality; v roce 2007 pak 
bylo zaznamenáno zvýšení obsahu olova také na II. třídu kvality. 
Znečištění vody Botiče toxickými kovy je porovnatelné se zatížením 
řady pražských toků, které většinou spadají do I. až II. třídy kvality. 
Při porovnání vlastních výsledků s daty získanými od Lesů hl. města 
Prahy je možné konstatovat, že se shodují v hodnocení dlouhodobého 
znečištění Botiče toxickými kovy na úrovni I. a II. třídy kvality s oje-
dinělým zachycením akutní situace, kdy se může kvalita krátkodobě 
zhoršit na III. třídu kvality.

Sledování kvality sedimentu není stále ještě běžnou součástí 
monitoringu kvality vodního ekosystému, a proto jsou pro porovnání 
použita pouze vlastní data z monitoringu jiných toků [9], kde byla 
použita stejná metodika monitoringu a hodnocení sedimentů, tzn. 
frakce menší než 600µm. Při porovnání Botiče s jinými městskými 
toky na území Prahy zjistíme, že např. na Rokytce není vliv zaústění 
OK na kvalitu sedimentu tak zřejmý, jako je tomu u Botiče. Kon-
centrace v sedimentu Rokytky v celém sledovaném úseku jsou více 
vyrovnané a v průměru vyšší než v sedimentu Botiče, zejména Cd, Pb 
a Ni [9]. Hlavním vysvětlením mohou být rozdílné zdroje znečištění 
a množství vstupujících škodlivin, ale hlavně odlišný charakter sedi-
mentu (vyšší obsah organické hmoty) i celého toku (resp. sledovaného 
úseku toku) [9]. U jiných drobných toků na území Prahy, Zátišského 
a Košíkovského potoka, které jsou zatíženy dešťovou kanalizací, bylo 
sledováno výrazně nižší zatížení sedimentu toxickými kovy. V případě 
kadmia a mědi byly sledované koncentrace dokonce až o řád nižší 
než na Botiči. Jediným prvkem, jehož koncentrace byly srovnatelné, 
byl nikl. 

V letech 2004 a 2005 monitorovala kvalitu sedimentu na Botiči 
Hnaťuková [5], která zjistila obdobné zatížení sedimentu a vliv zaú-
stění OK 83, 81 a 80.

Závěr 
Dlouhodobý monitoring obsahu toxických kovů ve vodě a sedi-

mentu Botiče ukázal, že výskyt těchto prvků není ovlivněn pouze 
činností prvků městského odvodnění, ale zásadním způsobem se na 
něm podílejí i aktivity v povodí a v samotném korytě toku, jako např. 

Tab. 1. Obsah organické hmoty v sedimentu vyjádřený jako ztráta 
žíháním (%)

B0 B2 B3 B4
průměr 3 4,5 3,6 2,7
min. 0,8 0,8 0,6 1,1
max. 8,3 9,7 13,4 8,6

Cd Cu Ni Pb Zn

r -0,09 0,25 0,71 0,45 0,57

Tab. 2. Hodnoty korelačních koeficientů –r vyjadřující korelaci mezi 
koncentrací kovů a ztrátou žíháním
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výstavba rybího přechodu a revitalizace. Ze získaných výsledků je 
možné sledovat náznak pozvolného snižování zatížení toku toxický-
mi kovy, který je však nutné nadále sledovat a posoudit vliv nových 
aktivit, které se v povodí odehrávají. 

Znečištění vody Botiče toxickými kovy v dlouhodobém horizontu 
představuje environmentální nebezpečí pro vodní ekosystém, pro řadu 
kovů dochází k překračování norem environmentální kvality stanove-
nými Nařízením vlády 23/2011 Sb. Environmentální nebezpečí je indi-
kováno i přísnějšími zahraničními standardy environmentální kvality, 
které ukazují na možné snížení druhové diverzity vodního společen-
stva, zejména v důsledku vyšších koncentrací olova a mědi.

Obsah toxických kovů v sedimentu Botiče představuje značné 
potenciální environmentální nebezpečí dle několika kritérií a nelze 
ho proto podceňovat. Sedimenty jsou zdrojem dlouhodobého chro-
nického ohrožení vodního ekosystému, které může při změně fyzikál-
ně-chemických podmínek v toku přejít na akutní ohrožení v důsledku 
uvolnění toxických kovů ze sedimentu do vody a mohou být příčinou 
poklesu druhové diverzity vodního společenstva a zvýšené úmrtnosti 
citlivých druhů.

Vzhledem k posunu v české legislativě a přijetí norem environmen-
tální kvality pro sedimenty, které jsou stanoveny pro frakci menší než 
20 µm, je v budoucnu při pokračování monitoringu vedle celkového 
sedimentu nutné vzít v úvahu i tuto frakci. Řada prací [2], [6], [11], 
[12], [14] však ukazuje na důležitost střední až hrubé frakce sedimentu 
pro vazbu toxických kovů na silně znečištěných lokalitách, proto by 
neměl být při hodnocení chemického stavu toku tento fakt opomíjen. 
Metodická doporučení EU [3] například uvádějí frakci 63 µm. Urbani-
zované toky nejen že patří většinou mezi silně znečištěné, ale zejména 
u drobných toků, které jsou v podmínkách ČR nezanedbatelnou 
součástí hydrologické sítě, často dochází k náhlým zvýšením průtoků 
v důsledku zaústění dešťové kanalizace a přepadům z odlehčovacích 
komor jednotné kanalizace, které vedou k odplavení jemnozrnných 
sedimentů. Důsledkem toho je nemožnost získání dostatečného 
množství frakce < 20 µm bez nepřiměřených finančních nákladů, 
které pak vedou nejen k omezení frekvence vzorkování, ale často 
i k omezení celého monitorovacího programu. 

Tento článek není pouze shrnutím vývoje kvality Botiče od roku 
2002, ale ukazuje i na nutnost diskuse o způsobu vzorkování ve 
specifickém prostředí drobných urbanizovaných toků a s tím souvi-
sející následné hodnocení jejich chemického stavu a trendů vývoje 
znečištění. 

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu MŠMT 
č. 6840770002. a projektu SGS11/039/OHK1/1T/11. Autorky článku 
děkují anonymnímu oponentovi článku za podnětné rady a připo-
mínky. 
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Polluted water has adverse effects on human health and also on 
composition and viability of natural ecosystems. Toxic metals belong 
to the most hazardous pollutants in the aquatic ecosystem. Though 
concentrations of metals in water are too low to cause acute toxic 
effects, their stepwise accumulation in the food chain may negatively 
affect human health. In this study the effect of urban drainage on 
toxic metals concentration in an aquatic ecosystem has been moni-
tored in the Botic creek since 2002. Changes in metal pollution (lead, 
copper, cadmium, nickel, zinc) in water and bed sediment from 
creeks were monitored. Data analysis showed reduced load of the 
ecosystem with toxic metals, which may be due to a reconstruction 
of the sewer network and lower stream load from combined sewer 
overflows.

From long‑time perspective toxic metals represent permanently 
a potential health risk for the aquatic ecosystems and may be one 
of causes of lowering species diversity.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů  
Část VII. – Doporučený postup 
prací, stanovení priorit opatření 
a kontrola jejich účinnosti
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora

Klíčová slova
dešťové oddělovače – vodní toky – kombinovaný přístup – emise 
– imise – ekologický stav

Souhrn
Tento příspěvek je posledním ze seriálu článků představujících 

Metodickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí 
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Je 
zde doporučen postup prací při posuzování vlivu dešťových oddě-
lovačů na recipienty, stanovení priorit opatření a kontrole jejich 
účinnosti.

u

Úvod
Předchozí části seriálu příspěvků seznamujících s metodickou 

příručkou „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových 
systémů v urbanizovaných územích“ (PDO) [2] postupně představova-
ly účel a hlavní principy příručky, která je založená na kombinovaném 
přístupu ochrany recipientů. Byly ukázány způsoby posouzení splnění 
jednotlivých emisních a imisních kritérií a popsán biologicko-ekolo-
gický průzkum vodního toku, kterým se ověřují výsledky výpočetního 
posouzení imisí. Závěrečná část seriálu dává doporučení pro postup 
prací při zjišťování možných narušení vodních toků přepady z oddě-
lovačů a pro stanovení priorit opatření včetně jejich kontroly.

Doporučení pro postup prací a stanovení  
priorit opatření

Nejprve se posuzuje splnění emisních kritérií (viz část II.). Návrh 
opatření při případném nedodržení předepsaných minimálních účin-
ností odvádění rozpuštěného a nerozpuštěného znečištění na ČOV 
se však provádí až po posouzení imisí ve vodním toku, aby případná 
opatření byla koordinována.

Opatření navržená pro splnění imisních 
kritérií (části III.–V.) jen na základě numeric-
kého posouzení však vzhledem k obsaženým 
bezpečnostem posouzení nemusejí být i při 
použití podrobnějších úrovní výpočtu ekono-
micky únosná. Proto se doporučuje provést 
biologicko-ekologické posouzení vodního toku 
(část VI.), které umožní navrhovaná opatření 
cíleněji orientovat (obr. 1). S biologicko-ekolo-
gickým průzkumem a s kontinuálním měřením 
na objektech identifikovaných jako kritické se 
doporučuje začít po zjištění skutečného stavu 
ještě před realizací navržených opatření. 

Biologicko-ekologickým posouzením se 
zjistí jednak ekologický stav vodního toku 
v referenčním profilu nad posuzovaným urba-
nizovaným povodím nebo zaústěními měst-
ského odvodnění, jednak se blíže identifikují 
příčiny, míra a délka narušení vodního toku. 
Pokud je ekologický stav vodního toku pod 
oddělovací komorou dobrý [5], není ani při 
mírném narušení oproti referenci nutno při-
stupovat k žádným opatřením (neočekává-li 
se ve výhledu výrazná změna zatížení).

Konkrétní návrh opatření je nutno provést 
po zjištění příčin problému a při zohlednění 
místních podmínek. Opatření mohou být 

přijata v urbanizovaném povodí, ve stokové síti či v přirozeném 
povodí a vodním toku a musí být zaměřena na specifický problém 
(tab. 1). Prioritu před nápravnými opatřeními, která pouze zmírňují 
nebo se snaží odstraňovat důsledky, mají opatření u zdroje čili 
v urbanizovaném povodí, směřující k odstranění příčiny problému. 
K opatřením preferovaným v české legislativě [6, 7, 8] patří hospoda-
ření se srážkovými vodami v urbanizovaném povodí (jejich retence 
a zasakování co nejblíže místa vzniku), případně jejich regulované 
odvádění oddílnou kanalizací do recipientu. Při identifikaci jednoho 
druhu narušení se volí opatření z úzkého spektra (např. česle při este-
tickém narušení), zatímco při komplexním narušení jsou nejvhodnější 
opatření s širokým spektrem účinnosti (např. retenční nádrž či zemní 
filtr). V případě zvýšení odtoku směrem na ČOV je nutno prokázat 
dostatečnou kapacitu ČOV.

U morfologicky degradovaných vodních toků (ekologický stav 
nad urbanizovaným povodím poškozený nebo zničený) [5] je nutno 
též zvážit možnost jejich revitalizace, která může být pro zlepšení 
jejich biologického stavu účinnější než opatření v systému městského 
odvodnění [1, 3]. Obdobně u toků s velmi nízkou jakostí vody nad 
urbanizovaným povodím je současně s opatřeními v městském odvod-
nění nutno snížit vnos znečištění ve výše položeném území. 

Postup při volbě opatření zahrnuje nejprve výběr vhodných opat-
ření k bližšímu průzkumu, zjištění nákladů a účinnosti (opětovné 
posouzení splnění emisních a imisních kritérií) a následně přihléd-
nutí k dalším kritériím, jako jsou nejistoty, provozní spolehlivost atd. 
Opatření se řadí podle priorit plynoucích z návaznosti na opatření 
ve výše ležícím povodím (Plán hlavních povodí České republiky [4] 
a Plány oblastí povodí) a ze závažnosti narušení vodního toku měst-
ským odvodněním. Ve výhledu se předpokládá dobrý ekologický stav 
vodního toku nebo dobrý ekologický potenciál (u silně ovlivněných 
vodních útvarů) [5] nad posuzovaným urbanizovaným povodím.

Kontrola účinnosti opatření
Účinnost přijatých opatření je nutno kontrolovat, a to jak z hlediska 

emisí ze stokového systému, tak imisí a jejich působení v recipientu. 
Po realizaci opatření by měl být na základě měření znovu zkalibrován 
simulační model a provedeno numerické posouzení splnění emisních 
a imisních kritérií. Kontrola se provádí i průzkumem v terénu. Po 
zavedení opatření se doporučuje získat podrobné informace, pravi-
delnou kontrolu je možno provádět jednoduššími metodami. 

Pro dokumentaci funkce a provozu objektů s přepadem do vodního 
toku (nádrží, oddělovačů, vírových separátorů aj.) a pro verifikaci 
předpokladů výpočtu je vhodné kontinuálně měřit na nejdůležitějších 
objektech, příp. vypočítat následující údaje:
•	 Četnost naplnění nádrže, četnost přepadu.
•	 Délka trvání naplnění objemu nádrže, délka trvání přepadu.
•	 Odtok škrticí trati za oddělovačem či vírovým separátorem.
•	 Provozní doby strojních zařízení.

Obr. 1. Schéma postupu prací při posuzování vlivu dešťových oddělovačů a návrhu 
opatření
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Při imisní kontrole se provádí fyzikálně-chemický a biologicko-eko-
logický průzkum vodního toku v úsecích nad a pod zaústěním oddě-
lovacích komor (včetně možných sedimentačních zón). Prioritu má 
jednoduchá kontrola viditelných projevů narušení. Při významných 
zaústěních se používá i posouzení ekologického stavu toku na základě 
struktury společenstva makrozoobentosu (část VI.), případně rozsivek. 
Průzkum se provádí při běžně se vyskytujícím průtoku a indikuje 
zpravidla dlouhodobé účinky zaústění. Pro stanovení bezprostřed-
ních efektů je nutné měření chemických a hygienických ukazatelů. 
Vzhledem k jeho náročnosti se provádí zpravidla jen pro zdroje pitné 
vody a koupací vody.

Závěr
Představená metodická příručka PDO [2] je v českém jazyce prvním 

uceleným podkladem, který zavádí posuzování dešťových oddělova-
čů kombinovaným způsobem. Vychází z nejnovějších zahraničních 
metodik, ale nejde o jejich pouhý překlad. Metodiky byly testovány 
v případových studiích a byl proveden rozbor emisních a imisních 
kritérií a jejich adaptace na podmínky České republiky. Metodická 
příručka navíc obsahuje detailní popis postupu prací včetně doporu-
čených hodnot vstupních dat, tak aby posouzení bylo proveditelné 
běžně dostupnými softwarovými prostředky. 

Kombinovaný přístup ochrany recipientů umožňuje podstatně více 
volnosti při výběru opatření než dříve zpravidla navrhované dešťové 
nádrže na stokové síti. Opatření mohou být přijata v urbanizovaném 
povodí, ve stokové síti či v přirozeném povodí a vodním toku a jsou 
zaměřena na místně specifický problém. Tím jsou efektivnější a inves-
tice smysluplně cílené. Nový přístup tak vyžaduje širší mezioborovou 
spolupráci při interpretaci dat a návrhu opatření a jejich priorit, zejmé-
na inženýra-vodohospodáře a biologa, ale též správce vodního toku, 
provozovatele kanalizace a ČOV a odborníka místní samosprávy.

Správnost nastavení emisních a imisních kritérií a představených 
postupů ukáže jejich používání v praxi. Pokud se metodická příručka 
osvědčí, bylo by žádoucí její závaznější legislativní zakotvení.
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Místo pro-
jevu

Problém a možné 
působení Možné příčiny

Příklady možných opatření
v urbanizovaném povodí ve stokové síti v přirozeném povodí a toku

Vodní tok

Hydraulické zatížení:
Odnos a úhyn organismů

Velké přepadající 
průtoky s vysokou 
četností, četná eroze 
dna toku

Redukce nepropustných 
ploch; Hospodaření 
se srážkovou vodou (zasa-
kování, retence atd.)

Retence, 
Řízení odtoku, 
Přeložení zaústění

Úprava profilu, zlepšení 
dnového podkladu (zvýšení 
potenciálu znovuosídlení)

Akutní problémy (toxicita, 
amoniak, kyslík):
Poškození nebo úhyn 
organismů

Vnos toxických a 
lehce rozložitelných 
látek, nepřirozeně 
nízký průtok, vysoké pH 
a vysoká teplota v toku

Retence splaškových vod Retence, 
Zvýšení škrceného odtoku, 
Řízení odtoku, 
Předčištění přepadů,
Přeložení zaústění

Zastínění toku vegetací, 
Zlepšení hydrologického 
režimu, 
Snížení zatížení živinami 
a organickými látkami 
z plošných a difuzních zdrojů 
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Chronická toxicita:
Poškození organismů

Vnos těžkých kovů, 
pesticidů, látek s hor-
monálním účinkem atd.

Prevence vniku do stoko-
vého systému

Předčištění přepadů 
(zemní filtr, fyz.-chem. 
metody)

Eutrofizace vodních toků:
Poškození organismů

Vnos živin Snížení používání fosforu 
(detergenty)

Retence, 
Řízení odtoku

Zastínění toku vegetací, 
Snížení zatížení živinami 
z plošných a difuzních 
zdrojů

Kolmatace dna:
Deficit kyslíku ve dně

Vnos NL, 
Vnos rozložitelných 
organických látek

Prevence vniku do stoko-
vého systému (čištění ulic 
atd.)

Redukce usazování NL 
v kanalizaci, čištění stok 
Předčištění přepadů 
(průtočná nádrž, vírový 
separátor) 
Optimalizace provozu
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Infekční onemocnění
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Retence splaškových vod Předčištění přepadů (česle 
nebo síta, průtočná nádrž, 
vírový separátor)
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DETEKCE PATOGENNÍCH BAKTERIÍ 
V ODPADNÍCH VODÁCH 

Dana Baudišová, Andrea Benáková 

Klíčová slova 
odpadní voda – patogenní bakterie – koaguláza pozitivní stafylokoky – Cam-
pylobacter spp. – salmonely – Listeria monocytogenes 

Souhrn 
V surové a biologicky čištěné odpadní vodě z 12 čistíren odpadních 

vod různých velikostí byly detekovány vybrané patogenní bakterie, 
které mohou přímo způsobovat onemocnění člověka (Salmonella spp., 
Campylobacter spp., koaguláza pozitivní stafylokoky a Listeria monocy-
togenes). Kromě výše uvedených patogenů byly stanoveny kultivačními 
metodami indikátory fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie, 
Escherichia coli a intestinální enterokoky). Přestože počty patogenních 
bakterií v odtocích (bez dočištění) nejsou vysoké (maximálně řádově 
jednotky v ml), většinou byly běžně detekovány. Toto je významné 
především v případě termotolerantních bakterií rodu Campylobacter, 
kdy k infikaci člověka postačuje velmi nízká dávka (řádově stovka ktj). 
Biologické čištění snižuje jejich počty zhruba o dva řády, což je obdobné 
jako v případě indikátorů fekálního znečištění. 

Úvod 
V minulosti již bylo dostatečně prokázáno, že biologické čištění odpad-

ních vod snižuje počty fekálních bakterií zhruba o 2–3 řády, tj. o více než 
98 % (Baudišová, 2011). Stanovení bakteriálních indikátorů fekálního zne-
čištění je již v řadě zemí běžnou součástí kontrol odtoků z ČOV a pozornost 
výzkumu se postupně přesouvá k přímému stanovení patogenních mikro-
organismů. Z tohoto úhlu jsou ve světě nejvíce prozkoumáni parazitární 
prvoci, jako jsou např. Giardia lamblia a Cryptosporidium spp., přičemž bylo 
zjištěno, že jejich výskyt v odpadních vodách většinou nekoreluje s výskytem 
indikátorových mikroorganismů (von Bonsdorff et al., 2002; Rose et al., 
2004). Výzkumem redukce salmonel se zabývali Koivunen et al. (2003). 
Zjištěná redukce byla 94–99,9 % (salmonely nebyly detekovány až v objemu 
100 ml). Patogenní bakterie rodu Campylobacter byly detekovány v surové 
odpadní vodě v množstvích 102–105 ktj/ml, primární sedimentace snížila 
jejich počet o více než 78 % (Stelzer et al., 1991). Nejvyšší účinnost jejich 
redukce byla zjištěna po aktivaci, neboť bakterie rodu Campylobacter jsou 
velmi citlivé na přítomnost kyslíku (jsou mikroaerofilní). Wéry et al. (2009) 
studovali chování patogenních a indikátorových bakterií v městských čis-
tírnách odpadních vod pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce 
(qPCR). Zjistili, že během procesů aktivace přežívají lépe patogeny Salmo-
nella spp. a Campylobacter spp. než indikátorová bakterie E. coli. 

Metodika
Byla analyzována surová a biologicky čištěná odpadní voda ve dvanácti 

čistírnách odpadních vod různých velikostí (od méně než 500 EO po více než 
100 000 EO). Čistírny jsou uvedeny anonymně, vzestupně podle velikosti. 
Byly odebírány prosté vzorky, mikrobiologické analýzy byly provedeny do 
18 hodin po odběru. Do celkového hodnocení byly brány výsledky odtoků 
z biologického stupně, nikoliv po dalším dočištění (pokud existovalo). Záro-
veň byly vyřazeny výsledky během vysokých průtoků v období jarního tání. 
Ještě by bylo vhodné uvést, že surová odpadní voda na ČOV 7 je tvořena 
z 50 % průmyslovými odpadnímu vodami. U této ČOV byly také výsledky 
z jednoho odběru vyřazeny – odstávka linky. 

Byly stanoveny indikátory fekálního znečištění (fekální koliformní bak-
terie,  Escherichia coli  a enterokoky)  a patogenní  bakterie  –  salmonely, 
termofilní campylobaktery, koaguláza pozitivní stafylokoky a Listeria mono-
cytogenes. Pro doplnění byly stanoveny celkové počty bakterií. 

Fekální  koliformní  bakterie  a E. coli byly  stanoveny  metodou  podle 

ČSN 75 7835 (membránová filtrace, mFC médium 24 hodin při 44 0C, 
konfirmace  na  základě  β-D-glukuronidázy),  enterokoky  byly  stanoveny 
metodou podle ČSN EN ISO 7899-2 (membránová filtrace a kultivace na 
agaru Slanetz-Bartley 48 hodin při 36 0C, konfirmace na žluč aeskulino-
vém agaru). Metody stanovení patogenních mikroorganismů jsou uvedeny 
u každého zvlášť (viz „Výsledky stanovení patogenních mikroorganismů“). 
Celkové počty bakterií byly stanoveny pomocí barvení DAPI (koncentrace 
pracovního roztoku 1 μg/ml, inkubace 5 minut ve tmě při teplotě labora-
toře).  Detekované  bakterie  pak  byly  zobrazeny  pomocí  fluorescenčního 
mikroskopu Olympus BX41.

Výsledky stanovení celkových počtů bakterií 
a indikátorů fekálního znečištění 

Celkové počty bakterií se v surové odpadní vodě pohybovaly v řádech 
107–108/ml,  v biologicky  čištěné  odpadní  vodě  to  bylo  řádově  106/ml. 
Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze studova-
ných ČOV vod jsou uvedeny v tabulce 1. Je uveden geometrický průměr 
výsledků, přestože rozdíly mezi jednotlivými odběry nebyly až tak významné 
(variační  koeficient  nepřesáhl  100 %).  U ČOV  1  snížilo  další  dočištění 
(dvě následné stabilizační nádrže) počty fekálních bakterií až na hodnoty 
méně než 0,01 v ml (tj. méně než 1 ktj ve 100 ml). Z výsledků je patrné, 
že mikrobiální kontaminace odtoků z biologického čištění na jednotlivých 
ČOV se významně neliší. 

Výsledky stanovení patogenních mikroorganismů 
Salmonely 

Druhy rodu Salmonella jsou gramnegativní, nesporulující tyčinky z čeledi 
Enterobacteriaceae. Jedná se o primární střevní patogeny člověka, i když 
jejich virulence a patogenita může kolísat v širokém rozmezí. Salmonely 
byly detekovány v objemech 100 a 1 000 ml metodou podle TNV 75 7855 
(tato norma dnes již neplatí, od dubna 2011 je nahrazena normou ČSN 
ISO  19250)  zahrnující  selektivní  pomnožení  (modifikované  Rappaport 
Vassiliadisovo  médium),  kultivaci  na  XLD  (xylose  lysin  deoxycholátové 
médium) a BGA (briliant green agar s fenolovou červení) a biochemickou 
konfirmaci. 

Salmonely byly detekovány ve 33 % vzorků odtoků ze studovaných ČOV. 
Nejednalo se však přímo o Salmonella sv. Typhi či Salmonella sv. Paratyphi, 
způsobující tyfus, ale o další sérovary druhu Salmonella enterica, které 
mají  nižší  patogenní  potenciál  (oproti  S.  Typhi  či  Paratyphi).  Stanovení 
salmonel ve vodách je poměrně komplikované, zejména vzhledem k vyso-
kému  obsahu  doprovodné  mikroflóry  (zejména  dalších  bakterií  z čeledi 
Enterobacteriaceae). Jde o stanovení kvalitativní, v předem daném objemu 
vzorku  vody.  Významný  pokrok  ve  stanovení  salmonel  zatím  nepřinesly 

Počet odběrů FC (ktj/ml) ECOLI (ktj/ml) ENT (ktj/ml)

ČOV 1 11 264 179 26

ČOV 2 6 392 309 68

ČOV 3 3 208 126 62

ČOV 4 6 454 339 88

ČOV 5 2 141 88 27

ČOV 6 4 188 100 50

ČOV 7 3 695 422 39

ČOV 8 3 142 83 36

ČOV 9 3 323 185 29

ČOV 10 3 468 323 145

ČOV 11 2 580 506 70

ČOV 12 2 434 261 47

Tabulka 1.  Výsledky  indikátorů  fekálního  znečištění  fekálních  koliform-
ních bakterií (FC), Escherichia coli (ECOLI) a enterokoků (ENT) v odtocích 
z ČOV
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ani metody molekulární biologie (zejména polymerázová řetězová reakce 
– PCR), vzhledem k vysoké mezi detekce – až 1 000 ktj (jak uvádějí např. 
Cíchová a Prokšová, 2010). Negativní záchyt salmonel ve 100 ml vzorku 
zaznamenali i Koivunen et al. (2003). Badurová (2011) zkoumala mikrobi-
ální kvalitu odtoků  pěti čistíren v Moravskoslezském kraji a pozitivní záchyt 
salmonel prokázala pouze v necelých 4 % všech vzorků, a to pouze v jednom 
odběrovém roce, v dalším roce jejich výskyt již nepotvrdila. 

Koaguláza pozitivní stafylokoky
Stafylokoky jsou grampozitivní koky tvořící shluky nebo hroznovité útvary. 

Patogenní kmeny produkují enterotoxin. Nejvýznamnějším patogenem z této 
skupiny je tzv. „zlatý stafylokok“ – Staphylococcus aureus. Je to komenzál 
kůže sliznic,  ale při  snížené  imunitě může  vyvolat  hnisavé  záněty  kůže 
a orgánů, až vznik smrtelně probíhající sepse. Koaguláza pozitivní stafylo-
koky jsou problémem především u koupacích vod, kdy dochází k přímému 
kontaktu  stafylokoků  a sliznic  koupajících  se  osob.  Koaguláza  pozitivní 
stafylokoky byly detekovány kultivací na Baird Parkerově agaru se žloutkem 
a telluritem (24 hodin při 36 0C), tvorba koagulázy byla ověřována testem 
s králičí plazmou. Staphylococcus aureus byl  konfirmován mikrotestem 
Staphytest (Erba Lachema, Brno). 

Surová odpadní voda obsahuje podle našich výsledků průměrně desítky 
až stovky ktj koaguláza pozitivních stafylokoků v 1 ml, biologicky čištěná 
odpadní voda zhruba o dva řády méně, podrobněji v tabulce 2 (u ČOV 3 
a 6 nebyl testován přítok – surová odpadní voda, ČOV 2, 4 a 10 nebyly 
testovány vůbec). Eliminace koaguláza pozitivních stafylokoků biologickým 
čištěním se pohybovala od 97,6 % do 99,913 %, s průměrem 99,120 %. 
Staphylococcus aureus tvořil výrazně menší část (méně než 20 %) zachyce-
ných koaguláza pozitivních stafylokoků. Dočištění u ČOV 1 (dvě stabilizační 
nádrže)  většinou  snížilo  počty  koaguláza  pozitivních  stafylokoků  až  na 
hodnotu méně než 1 ktj ve 100 ml. 

ných jedinců se však listerie mohou šířit lymfatickými cestami až do mozku, 
kde mohou způsobit vážné onemocnění, někdy končící  i smrtí. Vybrané 
potraviny (zejména mléčné výrobky) jsou pravidelně na přítomnost listerií 
kontrolovány, v současné době se dokonce tvoří standardizovaná norma 
na stanovení Listeria monocytogenes v čistírenských kalech. 

Listeria monocytogenes byla stanovena kultivací na Aloa médiu (kulti-
vace 48 hodin při 36 0C) a konfirmací na Rapid L. Mono agaru (Biorad). 
Analyzovány byly vzorky pouze z ČOV 2, 4 a 10. V surové odpadní vodě 
(přítok) byla Listeria monocytogenes detekována v množství řádově desítky 
ktj v ml (11, resp. 17 ktj/ml), pozitivní záchyt v odtocích (v objemu 1 ml) 
byl zaznamenán pouze jednorázově v období určitých technických problémů 
v souvislosti s táním sněhu. 

Závěr 
Přestože patogenní bakterie tvoří jenom zanedbatelnou část z celkové-

ho počtu bakterií (v surové odpadní vodě to bylo průměrně u koaguláza 
pozitivních  stafylokoků  0,0003 %,  u termotolerantních  campylobacterů 
0,001 %;  v biologicky  čištěné  odpadní  vodě  0,0001,  resp.  0,0005 %), 
všechny byly běžně detekovány. V dalších pracích je nutné se zaměřit na 
zvýšení selektivity a citlivosti používaných metod, včetně zpřesnění identi-
fikace metodami molekulární biologie. Dále by byl žádoucí výzkum výskytu 
patogenních bakterií v povrchových vodách. 
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Pathogenic bacteria (Salmonella spp., Campylobacter spp., coagulase 
positive staphylococci, and Listeria monocytogenes) were detected in 
waste water in 12 waste water treatment plants of different sizes. Be-
sides pathogens above mentioned, indicators of faecal pollution (faecal 
coliforms, E. coli and enterococci) were detected by cultivation meth-
ods. Although the counts of pathogens in treated waste water (without 
advanced treatment) were not high (maximally units cfu per ml), they 
were mostly positive detected. This is important mainly in the case of 
thermotolerant Campylobacter sp., because of very low infection dose 
(in order of hundreds bacteria). Biological treatment decreases the 
count of pathogens studied by 2 orders on average, which is similar as 
in the case of indicators of faecal pollution. 

Koaguláza pozitivní stafylokoky Termotolerantní Campylobacter 

přítok (ktj/ml) odtok (ktj/ml) přítok (ktj/ml) odtok (ktj/ml)

ČOV 1 80 0,07 214 0,58

ČOV 2 – – 196 4,25

ČOV 3 – 0,15 – 3,33

ČOV 4 – – 196 2,44

ČOV 5 138 0,65 487 9,27

ČOV 6 – 0,7 – 0,5

ČOV 7 100 0,43 637 9

ČOV 8 125 1,95 937 0,9

ČOV 9 více než 200 6 428 1,73

ČOV 10 – – více než 500 6

ČOV 11 150 1,35 – 4

ČOV 12 190 0,5 755 4

Tabulka 2. Průměrné hodnoty (geometrický průměr) koaguláza pozitivních 
stafylokoků  a termofilních  bakterií  rodu  Campylobacter  v jednotlivých 
ČOV

Termotolerantní bakterie rodu Campylobacter 
Bakterie rodu Campylobacter (původně byly zařazované do rodu Vibrio) 

jsou malé, štíhlé spirálovité gramnegativní tyčky. Termotolerantní bakte-
rie  rodu  Campylobacter  jsou  jedněmi  z nejčastějších  původců  akutního 
průjmového onemocnění člověka a jsou jedny z mála bakterií, u kterých 
jsou v současné době ve vyspělých zemích popsány epidemie z vodního 
prostředí. Jedním z důvodů je nízká infekční dávka – k infikaci člověka stačí 
stovky bakteriálních buněk (Stelzer et al., 1991). 

Termotolerantní  campylobactery  byly  detekovány  po  membránové  fil-
traci vzorků a kultivaci na CCDA (Campylobacter blood-free agar) médiu 
v mikroaerofilních podmínkách (24 hodin při 42 0C). Poté byly provedeny 
konfirmační testy (oxidáza a kataláza) a kmeny byly ověřeny mikroskopicky 
(fázový kontrast – typický pohyb). Vybrané izoláty byly dále ověřeny metodou 
fluorescenční in situ hybridizace (FISH), se sondou 5‘-GCC CTA AGC GTC 
CTT CCA-3‘ (Poppert et al., 2008). 

Surová odpadní voda obsahuje podle našich výsledků průměrně stovky ktj 
termofilních campylobacterů v 1 ml, biologicky čištěná odpadní voda zhruba 
o dva řády méně, podrobněji v tabulce 2 (u ČOV 3, 6 a 11 nebyl testován přítok 
– surová odpadní voda). Eliminace termofilních campylobacterů biologickým 
čištěním se pohybovala od 98,097 do 99,904 %, s průměrem 99,173 %. 
Dočištění u ČOV 1 (dvě stabilizační nádrže) většinou snížilo počty termotole-
rantních campylobaterů až na hodnotu méně než 1 ktj ve 100 ml. 

Celkově  bylo  detekováno  více  termotolerantních  campylobacterů  než 
koaguláza pozitivních stafylokoků, a to jak v surové, tak v biologicky čištěné 
odpadní vodě. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Listeria monocytogenes 
Listeria monocytogenes je malá, grampozitivní tyčinka, která kolonizuje 

trávicí trakt člověka. S infekcí si většinou imunitní systém poradí, u oslabe-
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Pavel Balvín 

Klíčová slova
nutrienty – matematické modelování – fytoplankton – model – Labe

Souhrn
Matematické modelování nutrientů, kterým se článek zabývá, zahrnuje 

dva základní okruhy. Jde o modelování za účelem stanovení plošných 
a bodových zdrojů znečištění ve vlastním povodí a simulaci koncentrací, 
které se dostávají do toku, a dále pak o modelování nutrientů a s tím 
spojených biologických procesů ve vlastním toku, využívající naměřené 
hodnoty, např. v bilančních profilech modelovaného toku a jeho přítoků.

Úkol byl řešen v rámci projektu VaV Antropogenní tlaky na stav půd, 
vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí 
Labe. Jedním z jeho dílčích úloh byl projekt zaměřený na matematické 
modelování nutrientů na Labi. V počátcích projektu nebylo zcela jasno, 
zda bude problematika zaměřena na modelování nutrientů v povodí, nebo 
přímo v toku. Další kroky byly tedy spojeny s rozhodovacím procesem, 
na jakou problematiku se zaměřit a jaký modelový nástroj v konečné 
fázi vybrat.

Úvod 
Matematické modelování nutrientů lze zjednodušeně rozdělit do dvou 

základních  specifických  problematik.  Za  prvé  modelování  za  účelem 
stanovení  plošných  a bodových  zdrojů  znečištění  ve  vlastním  povodí 
a simulace koncentrací, které se dostávají do toku. Za druhé pak mode-
lování nutrientů a s tím spojených biologických procesů ve vlastním toku, 
využívající naměřené hodnoty, např. v bilančních profilech modelovaného 
toku a jeho přítoků.

V rámci první jmenované problematiky bylo k těmto účelům v minulých 
letech použito mnoho modelových nástrojů. V první  řadě  to byly a jsou 
jednoduché bilanční modely vycházející především z naměřených dat v posu-
zovaném povodí. Dalšími modelovými nástroji jsou již podstatně složitější 
modelové systémy se značným počtem vstupních parametrů, které je nutno 
kalibrovat. Často to však není možné, jelikož nejsou k dispozici naměřené 
hodnoty, na nichž by bylo možné kalibraci provést. Použití obou typů modelů 
má své výhody i úskalí a vždy by se mělo rozhodovat na základě kvantity 
a kvality přístupných dat použitelných pro vlastní modelování. Bylo by jistě 
účelnější použít jednodušší bilanční model postavený na reálných měře-
ných datech než složitý modelový nástroj s velkým množstvím vstupních 
parametrů, které je nakonec nutno „odborně“ odhadnout. 

Modelování nutrientů a biologických procesů ve vlastním toku je z pohle-
du uživatele podstatně exaktnější přístup založený obvykle na kombinaci 
dvou vzájemně propojených modulů, a to hydrodynamického modulu řeší-
cího rychlosti proudění a hloubku vody a modulu kvality vody. Tento typ 
modelových nástrojů používá jako vstupy hodnoty okamžitých koncentrací 
v profilech vlastního toku nebo na  jeho přítocích a dále pak údaje z kli-
matických stanic (teplota, radiace, sluneční záření atd.). Tyto vstupy jsou 
používány jako okrajové podmínky a mohou být získány z přímého měření 
(monitoring, vzorkovací kampaň), nebo jsou modelovány pomocí první řady 
modelových nástrojů modelujících procesy v povodí. 

V roce 2007 byl započat projekt VaV MŽP ČR SP/2e7/229/07 Antro-
pogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české 
části mezinárodního povodí Labe. Jedním z jeho dílčích úkolů byl projekt 
zaměřený na matematické modelování nutrientů na Labi. 

Cílem této studie bylo vytvořit metodiku hodnocení zdrojů fosforu v povodí 
s použitím  matematického  modelování.  Navržená  metodika  se  skládala 
z vyhodnocení ve dvou následných stupních, a to nejprve pomocí relativně 
jednoduchého bilančního modelu zdrojů, retence a odnosu z povodí v ročním 
nebo víceletém kroku a následně pomocí dynamického modelu (HSPF) zahr-
nujícího srážko-odtokový vztah, procesy vyplavování fosforu z půdy a trans-
port v říční síti. Sestavené modely byly použity ve scénářových studiích pro 
zjištění požadavku na snížení emisí z bodových a plošných zdrojů tak, aby 
byly dodrženy imisní standardy ve vybraných profilech říční sítě. Hodnocení 
bylo provedeno pro povodí dvou významných přítoků Vltavy – povodí Sázavy 
a Lužnice.

Výběr přístupu a vhodného modelového nástroje
Bylo nutno vycházet z dosavadních komplexních zkušeností v rámci ČR 

a rešerše zahraniční a tuzemské literatury. V rámci České republiky zde 
byly již zkušenosti z předchozích projektů – např. úkolu MZe ČR, který se 
zabýval  problematikou  fosforu  v tocích  povodí  Sázavy  a Lužnice  a jeho 
zdrojů v období 1996–2004 [1]. 

V rámci  matematického  modelování  zde  byl  použit  dynamický  model 
HSPF [2], který je koncepční srážko-odtokový model s moduly umožňujícími 
simulaci odnosu látek z povodí a jejich přeměny v říční síti v pravidelném 
časovém intervalu (minuty až měsíce). Simulace probíhá v definovaných 
částech povodí a úsecích  říční  sítě,  které sdružují  oblasti  s podobnými 
vlastnostmi a klimatickými podmínkami.

Pro  účely  modelu  HSPF  bylo  použito  rozdělení  povodí  Sázavy  a Luž-
nice  do  subpovodí.  Do modelu  byly  zapojeny  moduly  pro  vodní  bilanci 
propustných a nepropustných sedimentů (PWATER a IWATER), sněhovou 
pokrývku (SNOW), vlhkost v půdních horizontech (MSTL), odnos erozních 
částic (SEDMNT, SOLIDS) a odnos fosforu z povodí (PHOS – obr. 1). Říční 
síť byla v každém subpovodí  rozdělena do dvou segmentů. První, horní 
představoval  potoky  1.–3.  řádu  podle  Strahlera,  druhý  pak  hlavní  toky 
vyšších  řádů.  V segmentech  říční  sítě  pracoval  model  HSPF  s moduly 
transformace  průtoku  (HYDR),  advekce  simulovaných  unášených  látek 
(ADCALC),  transportu erozních částic  (SEDTRN), přeměny živin (NUTRX) 
a růstu fytoplanktonu (PLANK).

Z uvedených informací je patrné, že na simulacích se v rámci modelu 
HSPF podílí velké množství modulů a v rámci těchto modulů velké množství 
parametrů. Jejich velká otevřenost, ale zároveň komplexní složitost modelu 
nakonec vedly k tomu, že bylo od aplikace modelu, ale i přístupu z hlediska 
modelování nutrientů v rámci procesů v povodí upuštěno. Posledním faktem 
bylo i rozhodnutí soustředit se v rámci projektu na modelování fytoplankto-
nu v samotném toku, což nasměrovalo i další rozhodovací proces.

S modelováním  nutrientů  a fytoplanktonu  v samotném  toku  byly  v té 
době v ČR minimální zkušenosti  [1]. Úsilí pro nalezení možného mode-
lového nástroje se tedy soustředilo na analýzu zahraničních publikací se 
zaměřením na Evropu [3]. Výsledky zaujal simulační model Gerris a jeho 
kvalitativní modul Qsim (obr. 2), který byl vyvinut ve Spolkové republice 
Německo ve Federálním hydrologickém institutu se sídlem v Koblenzi [10]. 
V podmínkách SRN je model velmi úspěšně používán, a to především na 
všech splavněných tocích. 

Matematický  model  Gerris  je  používán  jako  nástroj  pro  předpověď 
dynamického vývoje nutrientů a fytoplanktonu ve vodních  tocích. Model 
je  založen  na  těsném  propojení  1D  hydrodynamického  matematického 
modulu (Hydrax) řešícího základní hydraulické parametry ve vodním toku 
a kvalitativního modulu (Qsim) řešícího kvalitativní otázky, jako jsou kyslík, 
rozvoj fytoplanktonu, zooplanktonu a biologické procesy na dně koryta toku. 
Model je vhodný pro simulaci v jednoduchých, ne příliš členitých korytech 
a je schopen provádět simulaci v rozsahu komplikované říční sítě, kde se 
vyskytují různé proudové poměry. Jako základní výstupy poskytuje model 

Obr. 1. Schéma procesů a zásobníků fosforu simulovaných HSPF v jedné 
půdní vrstvě sedimentu povodí (modul PHOS)

Obr. 2. Výpočetní struktura matematického modelu Qsim [10]
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koncentraci nutrientů v jednotlivých příčných profilech říční sítě a biologic-
kou variabilitu (biomasu řas) řešenou v komplexním říčním kontinuu.

Model byl a je vyvíjen pro potřeby Ministerstva dopravy SRN za účelem 
posouzení kvality vod v říčních úsecích, které jsou vzduté vlivem výstavby 
hydrotechnických děl. V současné době je model používán na všech vodních 
cestách SRN. Současná verze Qsim 12.41 je výsledkem 25 let trvajícího 
vývoje  a zkušeností  z numerických  aplikací  z různých  říčních  systémů 
v Německu. Vývoj modelu pro potřeby v praxi garantuje jeho použitelnost 
i v podmínkách České republiky. 

Jako finální modelový nástroj pro modelování byl vybrán matematický 
model Gerris (Qsim).

Model Gerris a jeho vstupy 
Model Gerris [10] je založen na těsném propojení 1D hydrodynamického 

matematického modulu (Hydrax) řešícího základní hydraulické parametry 
ve vodním toku a kvalitativního modulu (Qsim). Pokud se pracuje s takto 
koncipovaným modelem, jsou jako první vstupy požadovány příčné profily 
pro sestavení morfologie koryta. 

Profily  se  zadávají  formou  souřadnicového  systému:  x  (staničení),  y 
(nadmořská  výška).  Do  modelu  je  možno  importovat  situační  mapové 
podklady, příčné profily však nelze zadávat v souřadném systému (např. 
JTSK). Vodní tok je možno rozdělit na nezávislé úseky nebo je propojit do 
vzájemně fungující kaskády. V tom případě je nutno mít k dispozici údaje 
o jezových objektech a jednotlivé úseky vzájemně provázat pomocí nástrojů, 
které model nabízí. Vzhledem k tomu, že model byl vyvinut pro potřeby 
německých vodních cest, je možno do příčných profilů vkládat i geometrické 
parametry výhonů a následně za nimi pomocí modulu Qsim řešit biologické 
procesy. Na splavněných vodních tocích v ČR se však výhony vyskytují veli-
ce řídce a modelování biologických procesů za výhony nemá v současné 
době opodstatnění. V podstatě se jedná o klasickou přípravu dat pro 1D 
modelování známé např. ze studií odtokových poměrů. 

Dalším krokem je vložení hydrologických okrajových podmínek – horní 
okrajová podmínka má formu zadaného průtoku a dolní okrajová podmínka 
formu úrovně hladiny pro zadaný průtok. Jelikož model řeší problematiku 
nutrientů v časovém horizontu, je nutné zadávat okrajové podmínky formou 
časových řad pro neustálené proudění. V případě, že je posuzovaný úsek 
definovaný kaskádou, což znamená, že je řešena soustava jezových zdrží, 
pak je nutné zadávat dolní a horní okrajové podmínky formou časových řad 
pro každou kaskádu zvlášť. 

Přítoky lze zadávat formou dalších okrajových podmínek, a to buď jako 
další časové řady, nebo konstantní hodnoty průtoku v čase (ČOV), pokud 
nejsou pro daný přítok nebo bodový zdroj časové řady k dispozici. Přítok 
je tedy v modelu definován jako další okrajová podmínka. 

Pro potřeby modelu Qsim je nutno vložit data ze srážkoměrných stanic, 
které se většinou zadávají  jako průměrné denní hodnoty. Jedná se např. 
o srážkové úhrny, globální radiaci, maximální teplotu vzduchu, minimální tep-
lotu vzduchu, relativní vlhkost, rychlost větru, oblačnost, druh oblačnosti.

Z hlediska vstupů pro modelování kvality vody poskytuje model velké 
množství vstupních parametrů, které se zadávají jako okrajové podmínky 
nebo  jako  bilanční  hodnoty  v kontrolních  profilech  posuzovaného  toku. 
Širokou škálu vstupních parametrů není nutno zadávat v plném rozsahu. 
Model  předpokládá  absenci  některých  vstupních  parametrů,  které  si 
dopočítá sám.

Vstupní data pro kvalitativní část modelu jsou uvedena v tabulce 1.

Posuzovaný úsek Labe a dosavadní výsledky
Již od počátku bylo jasné, že posuzovaným tokem bude splavněný úsek 

Labe. Jelikož projekt byl řešen v těsné spolupráci s Federálním hydrolo-
gickým  ústavem  (BFG)  v Koblenzi,  bylo  využito  dosavadních  zkušeností 
a výsledků. V předchozích projektech, které již proběhly na německé straně, 
byl zpracován a modelován úsek českého Labe v úseku Hřensko–Obříství 
se vstupními hydrologickými a kvalitativními daty pro rok 2003. Z  tohoto 
důvodu  byl  využit  již  sestavený  model  a okrajové  podmínky  a dále  bylo 

rozhodnuto prodloužit model z profilu Obříství až k profilu Srnojedy (obr. 3). 
Tento splavněný úsek se vyznačuje velkým počtem zdymadel, ale také pří-
toky (Jizera, Mrlina, Cidlina), které mohou hrát v modelování fytoplanktonu 
důležitou roli. Scénář roku 2003 má úskalí v podobě extrémně suchého 
roku s výskytem zimní povodně. Nicméně i přes tyto specifické podmínky 
doprovázené extrémy bylo rozhodnuto, že startovní výpočty budou prove-
deny pro rok 2003, jelikož značná část německého úseku Labe již byla 
pro tento scénář spočítána.

Výpočetní scénář pro  rok 2003 byl sestaven v rozsahu od plavebního 
stupně Srnojedy až po profil Geest v Německu. Celý modelovaný úsek činí na 
české části Labe cca 243 ř. km a na německé cca 585 ř. km. Celkem bylo 
modelováno 828 ř. km na Labi. Model byl sestaven z jednotlivých příčných 
profilů, které byly na české straně získány od podniku Povodí Labe, s.p., které 
provedlo jejich vyřezání z digitálního modelu terénu (DMT). Digitální model 
terénu byl získán na základě ultrazvukového snímání dna toku, doplňujícího 
geodetického měření a mapových podkladů Zabaged. Vzhledem k tomu, že 
pro model jsou potřeba pouze příčné profily vlastního koryta toku a nikoliv 
jeho inundačního území, můžeme konstatovat, že získaná data mají vysokou 
přesnost. Příčné profily byly získány včetně jejich připojení na JTSK, ale použitý 
model neumí těchto formací v současné době ještě využít.

Hustota příčných profilů byla zvolena s ohledem na proměnlivost koryta 
toku v posuzovaném úseku. Vzhledem k tomu, že jde o splavněný úsek toku 
a proměnlivost morfologie koryta (šířka, hloubka, sklon svahů koryta) je 
v globálním měřítku minimální, byly příčné profily z DMT vyřezány po 500 
metrech. Při výpočtech se tato hustota ukázala jako zcela dostačující.

Pro  potřeby  sestavení  základní  geometrie  modelu  v úseku  Srnoje-
dy–Geest bylo použito cca 1 700 příčných profilů. Německý úsek Labe je 
charakteristický výskytem příčných staveb, tzv. výhonů. Z důvodu výskytu 
výhonů na německém úseku Labe byla ve vlastním softwaru použita funkce 
umožňující výpočet biologických procesů za výhony.

Celý úsek byl v modelu definován jako vzájemně propojená a na sebe 
navazující kaskáda zdymadel. V celém posuzovaném úseku je celkem 26 
zdymadel, z toho 23 na českém úseku Labe. Detailní popis jednotlivých 
zdymadel by proveden v dílčí zprávě za  rok 2009. Pro  jednotlivé  jezové 
objekty bylo nutno získat časové řady za rok 2003 pro průtok a úroveň 
hladiny těsně nad jezem a těsně pod ním.

Zhodnocení dosavadních výsledků
Dosavadní  výsledky  matematického  modelování  nutrientů  na  Labi 

v úseku  Srnojedy–Geest  prokázaly  oprávněnost  použití  matematického 
modelu Gerris. První fáze vyhodnocení výsledků se soustředila na kontrolu 
výstupů  z hydrodynamického  modulu  Hydrax,  který  provádí  veškeré 
výpočty  týkající  se  hydrauliky  v otevřených  korytech.  Tyto  výpočty  pak 
slouží jako podklad pro vstupy do modulu Qsim řešící biologické procesy. 
Výběr modelového nástroje a celkového přístupu se ukázal jako vhodný. 
Model funguje spolehlivě a i přes obrovskou délku modelovaného úseku 
–  cca 800 ř. km –  nedochází  k nestabilitě  výpočtu.  Celková  dálka  doby 
simulace činní cca 20 hodin. Model je uživatelsky přijatelný, nicméně byly 
nalezeny určité nevýhody. Nevýhodou modelu je jeho německé prostředí, 
které může vytvářet problémy pro běžné anglicky hovořící uživatele. Důvodem 
je  nekomerční  charakter  modelu,  který  je  používán  pouze  v Německu. 
Tato nevýhoda je nicméně odstraňována a v průběhu řešení projektu byl 
zpracován uživatelský a referenční manuál v anglickém jazyce.

Kontrola  namodelovaných  výsledků  se  soustředila  na  dva  základní 
parametry, a to průtok a dobu dotoku mezi jednotlivými úseky. Porovnání 
naměřeného a namodelovaného průtoku v profilu Brandýs nad Labem je 
zobrazeno na obr. 4. Z grafu  vyplývá uspokojivá shoda, a to především 
v období značného sucha květen–říjen 2003. Vyhodnocení doby dotoku 
provázela zpočátku nejistota. Například namodelovaná doba dotoku v úseku 
Srnojedy–Obříství činila 18 dní. Tato hodnota byla zpočátku považována 
za  značně  nadhodnocenou,  ale  konfrontace  s již  provedenými  výpočty 
ukázala správnost dosažených hodnot. Namodelované doby dotoku byly 
např. konfrontovány s výpočty, které provedl Mattas ve své studii v roce 
1996 [12]. Důvodem pro takto vysoké dotokové doby byly malé průtoky 
v období sucha, které se pohybovaly v rozmezí Q

355
–Q

330
. Vzhledem k tomu, 

BSK
5
 (mg/l) Si (mg/l)

CHSK (mg/l) Chlorofyl-a (mg/l)

NH
4
-N (mg/l) Podíl rozsivek

NO
2
-N (mg/l) pH

NO
3
-N (mg/l) m (mmol/l)

Ca (mg/l) Heterotrofní nanobičíkovec (jedinců/100 ml)

Nitrosomonas (mg/l) Vodivost (μS/cm)

Nitrobakterie (mg/l) Teplota vody

Rozpuštěný fosfor (mg/l) Kyslík (mg/l)

P – celkový fosfor (mg/l) Biomasa (mg/l)

Tabulka 1. Přehled vstupních parametrů modulu Qsim

Obr. 3. Přidaný úsek českého Labe v úseku Obříství–Srnojedy
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že pro simulaci byly použity aktuální manipulace s hladinou vody na jezech 
poskytnuté  podnikem  Povodí  Labe,  s.p.,  je  možno  považovat  výsledky 
modulu Hydrax za velice uspokojivé. Scénář pro rok 2003 je z hlediska 
hydrodynamiky považován za validovaný.

Dalším krokem k vyhodnocení dosažených výsledků bylo porovnání namě-
řených a modelovaných hodnot biologických parametrů, a to v jednotlivých 
bilančních profilech. Jako jeden z možných profilů byl vybrán Brandýs nad 
Labem, kde lze dosažené výsledky dobře okomentovat. 

Porovnání  naměřených  a modelovaných  hodnot  chlorofylu-a  v profilu 
Brandýs nad Labem je zobrazeno na obr. 5. Z grafu lze jednoznačně odvodit, 
že namodelované hodnoty chlorofylu-a jsou značné vysoké oproti skutečně 
dosaženým, a to především v letních měsících, tedy v období extrémního 
sucha. Tuto skutečnost lze vysvětlit několika důvody.

Za prvé, vybraný scénář v roce 2003 vykazoval značné extrémy z hledis-
ka hydrologie, jako je zimní povodeň a následně extrémní sucho v letních 
a podzimních měsících. Za druhé, horní část modelovaného úseku střed-
ního Labe Obříství–Srnojedy je charakteristická častým výskytem zdymadel 
(cca 17 jezů na 100 ř. km) s velkou výškou vzdutí. Zde je nutno se domnívat, 
že v letních měsících se v tomto úseku vytvořila teplotní stratifikace, která 
značně ovlivnila výsledky. Tato domněnka bude dále zkoumána. Dalším 
krokem bude rovněž přehodnocení vstupních parametrů (koeficientů), které 
hrají důležitou roli při kvalitativních výpočtech modulu Qsim. Tyto parametry 
pravděpodobně  nekorespondují  s biologickými  procesy  v takto  vzdutém 
úseku Labe. Obrázek 6 dále zobrazuje namodelované hodnoty chlorofylu-a 
a PO

4
-P v podélném profilu celého modelovaného úseku Srnojedy–Geest. 

Hraniční profil mezi ČR a SRN představuje nula ř. km na vodorovné ose. 
Hodnoty chlorofylu-a a PO

4
-P vykazují vzájemně logický soulad, ale nelze 

je ze zmíněných důvodů považovat za validované. 

Závěry
Kvalitativní výstupy tedy dosud nelze považovat za validované, a to pře-

devším v letních měsících, kdy jsou rozdíly v naměřených a modelovaných 
hodnotách nejvíce patrné. 

Další  aktivity  se  v rámci  výzkumu  soustředí  na  novou  parametrizaci 
vstupních koeficientů a výpočty pro  jiné roční scénáře, např.  rok 2009, 
který nevykazoval takové hydrologické extrémy jako rok 2003 a kdy byla 
rovněž provedena rozsáhlá vzorkovací kampaň za účelem získání kvalitních 
vstupních dat pro jednotlivé bilanční profily.
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Mathematical modeling of nutrients in the Elbe (Labe) River 
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Mathematical modeling of nutrients can be simply divided into two 
specific issues. First type of the modeling is determination of the area 
and point sources of pollution in its own basin and then simulation of 
concentrations which get into the streams. Second type of modeling 
of nutrients and related biological processes in their own flow is us-
ing measurements in balance profiles of modelled streams and their 
tributaries.
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nĚKterÉ ZDrOJe KOntaMinaCe 
VODnÍHO PrOStŘeDÍ 
AlKYlFENOlOVÝMI lÁTKAMI 
A BISFENOlEM A 

Petr Lochovský, Danica Pospíchalová
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alkylfenolové látky – bisfenol A – neiontové tenzidy – endokrinní disrup-
tory

Souhrn
Alkylfenolové látky a bisfenol A patří k endokrinním disruptorům 

s negativním dopadem na životní prostředí. V důsledku nejméně pade-
sátileté aplikace v různých průmyslových odvětvích i v domácnostech 
lze tyto látky v současné době identifikovat prakticky ve všech jeho 
složkách. Za hlavní zdroje kontaminace vodního prostředí jsou považo-
vány odtoky z průmyslových a komunálních čistíren odpadních vod, vedle 
těchto zdrojů se však na celkové zátěži podílí i transport atmosférickou 
cestou. Práce se zabývá sledováním výskytu alkylfenolových látek 
a bisfenolu A ve vodách a sedimentech vybraných potoků na území 
Prahy (Botič a Rokytka) za odlišných srážko-odtokových situací a také 
vod srážkových (srážkové vody, odtoky ze střech, sníh). Výsledky analýz 
ukazují na relativně vysoký obsah 4-nonylfenolu ve srážkových vodách 
(55–410 ng/l), přičemž nálezy v zimním období byly obecně vyšší než 
v období letním. Potoky Botič a Rokytka vykazovaly v porovnání s Vltavou 
pouze nevýznamně zvýšené koncentrace sledovaných látek. Při vyšších 
průtocích vody obecně docházelo k poklesu koncentračních nálezů ve 
vodní fázi. 

Úvod
Průmyslově používané alkylfenoly – 4-nonylfenol (NP), 4-terc-oktylfenol 

(OP)  a bisfenol  A (BP-A)  patří  z ekologického  hlediska  ke  xenobiotikům 
s toxickým a zejména estrogenním účinkem. Podle současné  legislativy 
(příloha X Rámcové směrnice 60/2000 EU, nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES – Normy environ-
mentální kvality v oblasti vodní politiky) jsou OP a NP řazeny do skupiny 
prioritních látek, NP pak dále do podskupiny prioritních nebezpečných látek 
a byly pro ně stanoveny příslušné koncentrační limity (Lochovský a Pospí-
chalová, 2009). Pro BP-A byla v ČR (na základě nařízení vlády č. 23/2011 
Sb.) nově stanovena nejvyšší přípustná průměrná koncentrační hodnota 
pro povrchové vody 35 μg/l. 

Nejvýznamnější zdroj kontaminace vodního prostředí alkylfenoly předsta-
vuje degradace alkylfenolpolyethoxylátů, které jsou široce používány jako 
levné a velmi účinné neiontové tenzidy. Při degradaci těchto látek vznikají 
vedle  samotných  alkylfenolů  i jejich  jednoduché  ethoxyláty,  které  mají 
z ekologického hlediska  podobné vlastnosti jako alkylfenoly (Johnson et al., 
2005; Nakada et al., 2006). Na čistírny odpadních vod přichází kanalizací 
směs polyethoxylátů společně s alkylfenoly, které vznikají již v kanalizační 
síti jejich degradací. V čistírně odpadních vod dochází k odbourání vyšších 
polyethoxylátů  za  vzniku  alkylfenolů,  jednoduchých  ethoxylátů  s jednou 
a dvěma  ethoxy  skupinami  a oxidačních  produktů  karboxylátů,  přičemž 
dochází nejenom k oxidaci ethoxylového řetězce, nýbrž i řetězce alkylového 
(Langford et al., 2005). Z údajů o koncentraci samotných alkylfenolů na 
vstupu a výstupu čistírny není tudíž možno odhadnout účinnost jejich odstra-
ňování v průběhu čistírenského procesu. Podle literárních údajů se účinnost 
čistírenského procesu pro alkylfenolové látky u jednotlivých čistíren značně 
liší a v průměru se pohybuje v rozmezí 50–95 % (Wettstein, 2004). Kromě 
podílu  alkylfenolových  látek,  které  se  v průběhu čistírenského  procesu 
přímo mineralizují,  se  značná část  zachytí  v čistírenském kalu a menší 
podíl se dostává dále do recipientu. V důsledku svých fyzikálně-chemických 
vlastností (nízká rozpustnost ve vodě, hydrofobní vlastnosti) se alkylfenoly 
a jejich  jednoduché ethoxyláty kumulují  v říčních sedimentech  (zejména 
v sedimentech s vysokým obsahem organické hmoty), kde mohou setrvá-
vat po značně dlouhou dobu, neboť pro jejich další degradaci je nezbytné 
aerobní prostředí. V anaerobním prostředí říčních či jezerních sedimentů 
je stabilita alkylfenolů značně vysoká (Shang et al., 1999). Autoři zjistili, 
že poločas rozpadu v tomto prostředí je delší než 60 let. Výskyt alkyfeno-
lů v životním prostředí značně koreluje v důsledku výlučně syntetického 
původu  těchto  látek  s antropogenními  činnostmi,  jako  jsou  nakládání 
s odpadními vodami, skládky, využívání kalu v zemědělství apod. Negativní 
dopad těchto látek se ve vodním prostředí projevuje růstem počtu samičích 
organismů v akvatických společenstvech, sníženou plodností samčí části 
populace a problémy při přežívání juvenilních organismů (Lee a Lee, 1996; 
White et al., 1994). V důsledku těchto poznatků a skutečností bylo jejich 
používání v EU, včetně ČR, radikálně omezeno (Lochovský a Pospíchalová, 

2009). V roce 2008 byl ve skandinávských zemích proveden rozsáhlý prů-
zkum zaměřený na sledování zdrojů kontaminace vodního prostředí alkyl-
fenolovými látkami z finálních výrobků používaných obyvatelstvem (Hansson 
et al., 2008). Na základě uvedeného průzkumu bylo zjištěno, že hlavním 
zdrojem alkylfenolových látek z finálních výrobků jsou v současné době, 
vedle čisticích prostředků, výrobky textilní. Jedná se zejména o ty, které 
jsou importované z mimoevropských zemí, kde doposud neplatí omezení 
pro aplikaci uvedených látek. Přestože na základě různých legislativních 
opatření a dobrovolných dohod lze obecně pozorovat pokles kontaminace 
vodního prostředí těmito látkami, je jejich přítomnost prokazatelná prakticky 
ve všech složkách životního prostředí. V posledních letech se (z hlediska 
dopadu  na  lidské  zdraví)  přikládá  značný  význam  kontaminaci  prachu 
a prašných částic cizorodými látkami. Jak v dopravních prostředcích, tak 
v kancelářích a domácnostech byly mezi jiným prokázány i relativně vysoké 
koncentrace alkylfenolových látek (Scharf, 2004). 

Lochovský a Pospíchalová (2010) sledovali vliv pražské aglomerace na 
kontaminaci vody a říčních sedimentů Vltavy alkylfenolovými látkami. Autoři 
v práci konstatují, že vliv pražské čistírny odpadních vod se na kontaminaci 
vodního prostředí sice projevuje, avšak je relativně malý a je prokazatelný 
prakticky  jen v oblasti mísicí zóny na odtoku z čistírny. Určitou (pozaďo-
vou)  zátěž  říčních  sedimentů  alkylfenolovými  látkami  na  koncentrační 
úrovni kolem 500 μg/kg NP a 5 μg/kg OP bylo však možno pozorovat již 
na horním úseku Prahy v Modřanech (Lochovský a Pospíchalová, 2010). 
Rovněž v sedimentech   přehradní nádrže Vrané n. Vltavou byla zjištěna 
jejich  přítomnost  na  koncentrační  úrovni  200  μg/kg  NP  a 5  μg/kg  OP. 
Výskyt uvedených  látek  i v antropogenně nekontaminovaných oblastech 
poukazuje na možnost kontaminace atmosférickou cestou. Transportem 
nonylfenolových  látek  atmosférickou  cestou  se  zabývali  (Nelson  et  al., 
1998). Na základě hodnoty tenze páry 0,1 Pa (při 25 oC) lze 4-nonylfenol 
řadit ke středně těkavým látkám. Henryho konstanta (poměr rovnovážné 
koncentrace  v plynné  a kapalné  fázi)  má  pro  4-nonylfenol  při  uvedené 
teplotě  hodnotu 3,5  Pa.m3/mol,  lze  tedy  očekávat  určitý  podíl  4-nonyl-
fenolu i v plynné fázi. (Dachs et al, 1999; Van Ry et al., 2000) stanovili 
4-nonylfenol v atmosféře v koncentračním rozmezí 0,0081–0,0253 μg/m3. 
Jeho  původ  autoři  předpokládali  jako  důsledek  výparu  z vodních  ploch 
nacházejících se v bezprostředním okolí. Poločas rozpadu v atmosféře je 
však podle odhadu autorů kratší než jeden den. V Německu se analýzou 
srážkové vody v oblastech městských aglomerací a zemědělsky využíva-
ných ploch zabývali Fries a Püttmann  (2004). Autoři prokázali ve všech 
sledovaných vzorcích srážkové vody přítomnost 4-nonylfenolu s průměrnou 
koncentrační  hodnotou  0,253  μg/l.  Podobné  koncentrace  byly  zjištěny 
i v čerstvě napadaném sněhu s tím, že v oblastech městských aglomerací 
byly nálezy vyšší než na venkově.

Cílem  této  práce  bylo  prověřit  znečištění  větších  pražských  potoků 
(Botič,  Rokytka),  které  protékají  rozsáhlou  komunální  i průmyslovou 
aglomerací Prahy, z hlediska výskytu alkylfenolových látek a BP-A. Sledo-
vání byla prováděna ve vodní fázi za různých srážko-odtokových poměrů 
a v jemných  říčních  sedimentech.  Paralelně  byly  analyzovány  i vzorky 
srážkových vod.

Experimentální část
Odběry vzorků

Vzorky povrchové vody byly odebrány do jednolitrových skleněných vzor-
kovnic z tmavého skla pomocí ručního vzorkovače a stabilizovány přídav-
kem 1,5 ml koncentrované kyseliny sírové na litr roztoku. Vzorky srážkové 
vody  a sněhu  byly  odebrány  do  plochého  skleněného  akvária,  z něhož 
byly po srážkové události převedeny do skleněných vzorkovnic z tmavého 
skla, obdobně jako při odběru vody povrchové. Vzorky vody ze střešních 
ploch byly odebrány z okapové roury přímo do jednolitrových skleněných 
vzorkovnic z tmavého skla.

Jemný sedimentový materiál byl odebrán z příbřežní oblasti sledovaných 
potoků  pomocí  vzorkovače  na  teleskopické  tyči  z plochy  několika  m2. 
Dílčí vzorky odebraného materiálu byly v místě odběru zhomogenizovány 
v pětilitrové skleněné nádobě a získaný materiál byl poté převeden do alu-
miniových vzorkovnic. Odběrová místa povrchové vody, říčních sedimentů 
a vody srážkové jsou zobrazena na mapě na obr. 1.

Vzorky  povrchové  vody  byly  odebírány  v koncových  profilech  uvede-
ných toků v místech, kde jsou lokalizována limnigrafická zařízení (Botič: 
Praha-Nusle, Sekaninova ulice – říční km 1,5; Rokytka: náměstí dr. Holé-
ho –  říční  km  0,27).  Vzorky  srážkové  vody  byly  odebrány  na  lokalitách 
Praha-Nusle  (vedle  Nuselského  mostu)  a v Liboci  poblíž  lokality  Divoká 
Šárka. Na stejných místech byly v zimním období odebrány i vzorky čerstvě 
napadaného sněhu. V tabulce 1 jsou uvedeny časové termíny jednotlivých 
odběrů povrchové vody, sedimentů a vody srážkové. U odběrů povrchové 
vody byla vždy zaznamenána aktuální výška její hladiny v koncovém pro-
filu potoka. V časovém úseku 7.–10. 1. 2011 se podařilo zachytit větší 
srážko-odtokovou  situaci  v důsledku  intenzivního  tání  sněhu  v povodí. 
Jemný  sedimentový  materiál  byl  odebrán  celkem  dvakrát  v koncových 
profilech Botiče a Rokytky  v místech  jeho přirozené kumulace  (listopad 
2010 a březen 2011).



�

Botič OP NP NP1EO NP2EO BP-A

Minimum 1 120 28 < M.S. 10

Maximum 15 250 51 67 50

Průměr 12 190 40 27 30

Rokytka

Minimum 2 60 17 < M.S. 10

Maximum  11 270 47 75 60

Průměr 7 160 31 28 25

Stručný popis sledovaných vodních toků 

Botič
Potok  v povodí  dolní Vltavy,  protéká územím 

Středočeského  kraje  a Hlavního  města  Prahy, 
je  jedním z nejdelších pražských potoků  (délka 
34,5 km, z toho 21 km na území Prahy). Plocha 
povodí  je  134,85 km2  a průměrný  průtok  činí 
0,44 m3/s. Botič je (kromě Berounky) největším 
pražským přítokem Vltavy. Pramení jihovýchodně 
od  Prahy  blízko  obce  Čenětice  a do  Vltavy  se 
vlévá u železničního mostu na Výtoni. Do Botiče 
vtéká  množství  potoků  a menších  vodotečí, 
k významnějším  patří  Průhonický,  Chodovecký, 
Měcholupský, Milíčovský, Pitkovický a Slatinský 
potok. Na toku je kromě několika menších rybníků 
vybudována Hostivařská přehrada (1959–1962), 
která je využívána převážně pro rekreaci. Koryto je 
v horní části v přírodním stavu (vyjma opevněných 
části při průtoku některými obcemi). Ve střední 
části,  pod  Hostivařskou  přehradou,  má  Botič 
podobu  přirozeně  meandrujícího  toku  s řadou 
tůní. Dolní část toku je silně ovlivněna zástavbou 
a koryto potoka je v této části souvisle upraveno 
a opevněno. Při větších srážko-odtokových situa-
cích  je  tok  Botiče  negativně  ovlivňován  vodami  z odlehčovacích  komor 
(zejména z oblasti Hostivaře).

Rokytka
Potok v povodí dolní Vltavy, protéká územím Středočeského kraje a Hlav-

ního města Prahy. Délka toku činí 37,5 km, z toho na území Prahy 31,5 km. 
Plocha povodí je 135 km2 a průměrný průtok 0,39 m3/s. Rokytka pramení 
u obce Říčany, na území Prahy vtéká v Nedvězí, kde protéká přírodní památ-
kou Mýto. Do Vltavy ústí v Libni u Libeňského ostrova. Rokytka patří mezi 
velké pražské potoky, na mnoha místech je přemostěna, těsně před ústím 
na Elsnicově náměstí mostem širokým 99 m. Protéká řadou rybníků, včetně 
největšího pražského rybníka (Počernický rybník). Jejím největším přítokem 
je Říčanský potok. Do Rokytky ústí více než 80 kanalizačních svodů.

Analytické metody
V laboratoři byly vzorky sedimentu zamraženy a poté vysušeny lyofilizací. 

K analýze byla použita frakce částic o velikosti < 2 mm. Navážky cca 1 g 
sedimentu byly extrahovány v ultrazvuku směsí (2x 15 ml) hexan : aceton : 
: toluen v poměru 2 : 1 : 1 a po zahuštění a přečištění extraktu byly analyty 

derivatizovány 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamidem (MSTFA). 
Stanovované analyty byly ze vzorku separovány technikou SPE (solid phase 
extraction) a po vyčištění, vysušení a zakoncentrování extraktu převedeny 
na silany a kvantitativně stanoveny plynovou chromatografií s hmotnostně 
selektivní detekcí. Stanovení bylo provedeno plynovou chromatografií na 
přístroji Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem Agilent 
5973 Network s multifunkčním autosamplerem Gerstel MPS2 a kapilární 
kolonou HP-5MS o rozměrech 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm. 

Všechny analyty byly stanoveny podle normy ISO 18857-2, tj. metodou 
pro nefiltrované vzorky za použití SPE a derivatizace (MSTFA). 

Meze stanovitelnosti ve vodní fázi: 4-terc-oktylfenol 1 ng/l, 4-nonylfenol 
10 ng/l, BP-A 3 ng/l, 4-nonylfenolmonoethoxylát 15 ng/l, 4-nonylfenol-
diethoxylát 20 ng/l.

Meze stanovitelnosti v sedimentech: 4-terc-oktylfenol 4 μg/kg, 4-nonyl-
fenol  15  μg/kg,  BP-A  3  μg/kg,  4-nonylfenolmonoethoxylát  30  μg/kg, 
4-nonylfenoldiethoxylát 30 μg/kg. 

Výsledky a diskuse
Minimální,  maximální  a průměrné  koncentrace  jednotlivých  analytů 

v povrchových  vodách  pražských  potoků  Botič  a Rokytka  jsou  uvedeny 
v tabulce 2.

Z tabulky 2 je patrné, že nálezy všech sledovaných analytů jsou poměrně 
vyrovnané. Nejvyšší koncentrace byly  zjištěny u samotných NP, hodnoty 
jejich jednoduchých ethoxylátů NP1EO a NP2EO jsou již výrazně nižší a leží 
v řadě případů pod mezí stanovitelnosti analytické metody. Koncentrace 
nonylfenolových látek stanovené ve vodě pražských potoků Botič a Rokytka 
jsou srovnatelné s nálezy ve Vltavě a ve většině toků na území ČR. Nálezy 

Obr. 1. Mapa odběrových míst povrchové vody a říčních sedimentů (1 Botič, 2 Rokytka) a vody srážkové 
(3 Nusle, Boleslavova ulice, 4 Liboc, ulice U kolejí) 

Odběrové 
místo

Materiál Datum odběru
Výška hla-
diny vody 

(cm)

Botič povrch. voda 10. 11. 2010 28

Botič povrch. voda 7. 1. 2011 30

Botič povrch. voda 8. 1. 2011 62

Botič povrch. voda 10. 1. 2011 57

Botič povrch. voda 15. 3. 2011 36

Botič povrch. voda 18. 3. 2011 40

Botič povrch. voda 12. 4. 2011 18

Botič sediment 10. 11. 2010, 15. 3. 2011 

Rokytka povrch. voda 10. 11. 2010 24

Rokytka povrch. voda 7. 1. 2011 30

Rokytka povrch. voda 8. 1. 2011 38

Rokytka povrch. voda 10. 1. 2011 60

Rokytka povrch. voda 15. 3. 2011 27

Rokytka povrch. voda 18. 3. 2011 47

Rokytka povrch. voda 12. 4. 2011 24

Rokytka sediment 10. 11. 2010, 15. 3. 2011

Nusle
srážková voda  

voda ze 
střechy, sníh

7. 8. 2010, 16. 8. 2010, 17. 3. 2011, 
18. 3. 2011, 12. 5. 2011,  

29. 11. 2010, 14. 12. 2010
 

Liboc
srážková voda  

voda ze 
střechy, sníh

7. 8. 2010, 16. 8. 2010, 17. 3. 2011, 
18. 3. 2011, 12. 5. 2011,  

29. 11. 2010, 14. 12. 2010

Tabulka 1.  Časové  termíny  odběrů  povrchové  vody  (s aktuální  výškou 
hladiny), srážkové vody a sedimentů v potocích Botič a Rokytka

Tabulka 2. Koncentrační nálezy OP, NP, NP1EO, NP2EO a BP-A ve vodě 
pražských potoků Botiče a Rokytky (vše v ng/l)

Potok OP NP NP1EO NP2EO BP-A

Botič 39 960 340 330 40

Rokytka 26 440 220 260 90

M.S. – mez stanovitelnosti příslušného ukazatele

Tabulka 3. Obsah alkylfenolových látek a BP-A v sedimentech závěrového 
profilu  pražských  potoků  Botiče  a Rokytky  (průměrné  hodnoty  ze  dvou 
odběrů v listopadu 2010 a březnu 2011; vše v μg/kg)
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OP a BP-A jsou pouze mírně zvýšené v porovnání s ostatními vodními toky 
(Lochovský a Pospíchalová, 2009). V časovém období 8.–10. 1. 2011 se 
podařilo zachytit průběh intenzivního tání sněhu po delším období mrazu. 
S rostoucím průtokem vody docházelo k poklesu koncentračních nálezů 
všech sledovaných látek. Tato skutečnost poukazuje na nízký vliv konta-
minace z plošných a difuzních zdrojů v povodí obou sledovaných potoků. 
V důsledku  lipofilního  charakteru  sledovaných  látek  lze  očekávat  jejich 
výraznou kumulaci v pevné matrici říčních sedimentů, které jsou indikátorem 
dlouhodobé zátěže vodního prostředí. V tabulce 3 jsou uvedeny průměrné 
koncentrační nálezy alkylfenolových látek a BP-A v jemných dnových sedi-
mentech na základě dvou odběrů.

V porovnání s nálezy na jiných vodních tocích v ČR jsou námi zjištěné 
koncentrace  sledovaných  látek  v sedimetech  Botiče  a Rokytky  mírně 
zvýšené.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, lze v důsledku fyzikálně-chemických vlast-
ností alkylfenolových látek uvažovat i jejich transport atmosférickou cestou. 
Tuto možnost podporuje i fakt, že jsou tyto látky prakticky všudypřítomné, 
s nízkými nálezy se lze setkat i v oblastech, které nejsou antropogenně 
ovlivněné. V rámci průzkumných činností byl sledován obsah alkylfenolových 
látek  a BP-A  ve  srážkových  vodách,  vodách  z odtoku  střech  a v zimním 
období v čerstvě napadaném sněhu. V tabulce 4  jsou uvedeny výsledky 
těchto sledování.

Z tabulky 4 je patrná přítomnost relativně vysokých koncentrací NP ve 
srážkových vodách, které jsou v některých případech srovnatelné s nálezy 
ve  vodách  povrchových.  Koncentrační  nálezy  OP,  BP-A  a jednoduchých 
ethoxylátů 4-nonylfenolu jsou však výrazně nižší a pohybují se převážně 
pod mezí stanovitelnosti analytické metody. Nejvyšší koncentrace NP ve 
srážkových vodách byly zjištěny v zimním období. Obdobný koncentrační 
průběh pozorovali ve srážkových vodách rovněž Fries a Püttmann (2004). 
Vysvětlením může být podle autorů významná závislost Henryho konstan-
ty na  teplotě. Při  vyšších  teplotách  v letním období dochází  v důsledku 
vyšších hodnot Henryho konstanty k posunu rovnovážné koncentrace ve 
prospěch plynné fáze, a tím k poklesu nálezů ve fázi kapalné. V průběhu 
letního období se rovněž může projevovat  i zvýšený vliv  fotochemických 
degradačních procesů v atmosféře. Objasnění  vlivu  jednotlivých  faktorů 
na  koncentraci  sledovaných  látek  v atmosférických  srážkách  a v jejich 
průběhu by však vyžadovalo podrobnější výzkum.

Závěr
V rámci průzkumných prací byly sledovány některé zdroje kontaminace 

hydrosféry alkylfenolovými látkami a BP-A. Ve větších pražských potocích 
protékajících průmyslovou a komunální aglomerací Prahy – Botič a Rokytka 
byly stanoveny výše uvedené látky za různých srážko-odtokových situací. 
Bylo zjištěno, že průměrné koncentrační nálezy těchto látek ve vodní fázi 
uvedených potoků nejsou významně zvýšené v porovnání s většinou vodních 
toků na území ČR. S rostoucím průtokem vody docházelo obecně k poklesu 
jejich koncentrace v důsledku naředění srážkovými vodami. Mírně zvýšené 
nálezy  alkylfenolových  látek  a BP-A  v sedimentech  obou  potoků  mohou 
být způsobeny vodami z řady kanalizačních odlehčovačů nacházejících se 
u obou  sledovaných  potoků.  Na  dvou  lokalitách  na  území Prahy  (Nusle 
a Liboc) byly sledovány obsahy alkylfenolových látek a BP-A ve vodách sráž-
kových, vodách z odtoků střech a v zimním období v čerstvě napadaném 
sněhu. Absolutní nálezy těchto látek ve srážkových vodách byly sice nízké, 
avšak  z hlediska úrovně kontaminace povrchových vod těmito látkami přeci 
jen významné (zejména u 4-nonylfenolu). Koncentrační nálezy 4-nonylfeno-
lu ve srážkových vodách se pohybovaly v rozmezí 55–410 ng/l, přičemž 
v zimním  období  byly  vyšší  než  na  jaře  a v létě.  Vysvětlením  je  zřejmě 
vyšší hodnota Henryho konstanty, popř. vliv fotochemických degradačních 
procesů při vyšších teplotách. Z výsledků sledování vyplývá poměrně nízký 
vliv bodových a difuzních zdrojů kontaminace alkylfenolovými látkami a BP-A 
v povodí pražských potoků Botiče a Rokytky. Transport atmosférickou ces-
tou se ukázal jako nezanedbatelný faktor při kontaminaci vodního prostředí 
4-nonylfenolem.  Je  zřejmě  i jednou  z příčin  jeho  všeobecného  rozšíření 
prakticky do všech složek životního prostředí.
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Příspěvek prošel lektorským řízením.

Some pollution sources of hydrosphere with alkylphenolic com-
pounds and bisphenol A (Lochovský, P.; Pospíchalová, D.)

Key words
alkylphenolic compounds – bisphenol A – non-ionic surfactants – endocrine 
disruptors

Alkylphenolic compounds and bisphenol A belong to the endocrine 
disruptors with negative impact for men and the environment. In con-
sequence of its 50 years long application in household and industry 
these substances can be identified in almost all compartments of the 
environment. The article is dealing with the determination of alkyl-
phenolic compounds and bisphenol A in waters and sediments of two 
water streams Botič and Rokytka on the area of Prague agglomeration. 
Currently storm water and snow samples were analysed. The results 
indicate relative high concentrations of 4-nonylphenol in storm waters 
and snow (55–410 ng/l). The concentration findings of 4-nonylphenol 
were generally higher during the winter time compared with summer 
time. Concentrations of alkylphenolic compounds and bisphenol A in 
surface waters of Botič and Rokytka streams were only slightly higher 
compared with those of the Vltava River. 



�

KOuPaCÍ VODY V ČLenSKÝCH 
STÁTECH EVROPSKé UNIE

Helena Grünwaldová

Klíčová slova
koupací oblasti – koupaliště ve volné přírodě – kvalita koupacích vod 

Souhrn
Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání byla přijata 

v roce 1975. Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES 
o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS byla 
přijata v roce 2006. Nová evropská legislativa byla trasponována do 
národních právních dokumentů v roce 2008, ale členské státy ji musí 
plně implementovat do prosince 2014.

V Evropské unii je již monitorováno na 20 000 koupacích míst.
Za posledních deset let je jakost koupacích vod v EU téměř konstant-

ní, existují jen nepatrné odchylky z roku na rok. Údaje jsou přístupné 
veřejnosti a vizualizovány v mapách např. na Google Earth.

Členské státy zajistí, aby do konce koupací sezony v roce 2015 byly 
všechny vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“.

V příspěvku jsou uvedeny výsledky kvality koupacích vod členských 
států podle hodnocení Evropské komise za rok 2009. 

Úvod
Směrnice  Rady  76/160/EHS  o jakosti  vod  ke  koupání  zahrnovala 

od  roku 1976 závazné standardy pro koupací vody v Evropské unii  [1]. 
Posuzování jakosti koupacích vod podle této směrnice 76/160/EHS bylo 
založeno na: 
•  vzorkování 19 ukazatelů, z nichž pět je vybráno pro posuzování jakosti,
•  pro každý ukazatel  jsou uváděny dva  limity pro vyhodnocení: povinná 

hodnota a doporučená hodnota,
•  posuzování jednoletého období,
•  počtu vzorků rozšiřujících standardy.

Nová směrnice pro koupací vody 2006/7/ES z 15. února 2006 o řízení 
jakosti vod ke koupání (dále jen „směrnice“) aktualizovala opatření směrni-
ce 76/160/EHS [2]. Ve srovnání „staré“ koupací směrnice 76/160/EHS 
s novou směrnicí pro koupací vody 2006/7/ES vznikly následující změny:
•  monitorují se pouze dva mikrobiologické ukazatele: střevní enterokoky 

(KTJ/100 ml) a Escherichia coli (KTJ/100 ml),
•  nové standardy pro posuzování koupacích vod: výborné, dobré, přijatelné 

a nevyhovující pro vnitrozemské, pobřežní a brakické vody,
•  posuzovací období čtyři roky, 
•  posuzování založeno na výpočtu percentilu,
•  zlepšení správy oblastí pro koupání,
•  poskytování informací veřejnosti.

Před  31.  prosincem  každého  roku  podávají  členské  státy  Evropské 
komisi (EK) Zprávu o jakosti koupacích vod za uplynulou koupací sezonu, 
tzv. reporting. Na základě těchto výsledků zveřejňuje EK Souhrnnou zprávu 
spolu s posouzením jakosti vod [9]. 

Směrnice vstoupila v platnost dne 24. března 2006. Termín pro trans-
pozici směrnice byl stanoven na 24. březen 2008 [3].

Účelem tohoto příspěvku je informovat odbornou veřejnost o stavu jakos-
ti vod ke koupání v zemích Evropské unie a jeho vývoji, včetně měnících 
se pravidel pro posuzování těchto vod Evropskou komisí.

Posuzování podle směrnic 76/160/EHS, 2006/7/ES 
a přechodné období

„Přechodné období“ pro posuzování koupacích 
vod je období, kdy ještě nebyly sestaveny dosta-
tečné soubory údajů pro posouzení jakosti kou-
pacích vod podle nové směrnice 2006/7/ES.

Pro posuzování jakosti vod ke koupání musí 
být sestaveny dostatečné soubory údajů. 
•  16 vzorků (nebo 12 nebo 8),
•  sestavené pro 4 koupací sezony. 

Během prvních let reportingu podle směrnice 
2006/7/ES, kdy v případě, že ukazatele střevní 
enterokoky a Escherichia coli ještě nemohou být 
posuzovány podle této směrnice, protože soubo-
ry těchto údajů v 16 (nebo 12 nebo 8) vzorcích 
nejsou stále ještě dostupné, platí článek 13.3. 
směrnice 2006/7/ES.

Pro toto přechodné období se v článku 13.3. 
uvádí: „Začalo-li monitorování podle této směr-
nice 2006/7/ES, předkládá se Evropské komisi 
(EK) každý rok zpráva v souladu s odstavcem 1 

i nadále podle směrnice 76/160/EHS, dokud nelze provést první posouzení 
podle nové směrnice 2006/7/ES. Během tohoto období se ve výročních 
zprávách nebere v úvahu ukazatel 1 Přílohy směrnice 76/160/EHS a uka-
zatele 2 a 3 Přílohy směrnice 76/160/EHS se považují za rovnocenné  uka-
zatelům 2 a 1 sloupce A Přílohy I této směrnice.“ To znamená, že ukazatel 
střevní enterokoky (směrnice 2006/7/ES) bude pokládán za rovnocenný 
ukazateli fekální streptokoky (směrnice 76/160/EHS) a parametr Esche-
richia coli (směrnice 2006/7/ES) bude pokládán za rovnocenný ukazateli 
fekální koliformní bakterie (směrnice 76/160/EHS).

Reporting a klasifikace koupacích vod podle směrnice 
76/160/EHS v přechodném období

Evropská komise vyhodnocuje data o jakosti koupacích vod podle směr-
nice 76/160/EHS na základě dvou mikrobiologických ukazatelů (koliformní 
a termotolerantní koliformní bakterie) a tří fyzikálně-chemických ukazatelů 
(minerální oleje, povrchově aktivní látky a fenoly). Dále EK eviduje lokality 
se zákazem koupání a lokality nedostatečně vzorkované.

Následně koupací vody zařazuje do  jednotlivých kategorií podle  jejich 
jakosti:
•  vody, které splňují povinné hodnoty,
•  vody, které splňují doporučené hodnoty,
•  vody, které nesplňují povinné hodnoty,
•  vody, kde platí zákaz koupání (dočasný nebo po celou koupací sezonu).

Reporting podle směrnice 76/160/EHS je uveden v Rozhodnutí komise 
95/337/EHS a obsahuje:
1. Soubor zeměpisných lokalizací,
2. Všeobecný datový archiv,
3. Datový archiv parametrů,
4. Doplňkový archiv.

Podrobný popis výše uvedeného obsahu reportingu je uveden v příloze 
tohoto dokumentu [5].

Reporting a klasifikace koupacích vod podle nové 
směrnice 2006/7/ES v přechodném období

Evropská komise hodnotí koupací vody podle nové směrnice na základě 
dvou mikrobiologických ukazatelů: střevní enterokoky a Escherichia coli.

Následně koupací vody zařazuje do  jednotlivých kategorií podle  jejich 
jakosti:
•  vody s výbornou jakostí,
•  vody s dobrou jakostí,
•  vody s dostatečnou jakostí,
•  vody s nedostatečnou jakostí,
•  vody zakázané dočasně nebo po celou koupací sezonu,
•  vody nové (klasifikace nebyla doposud možná),
•  vody, u kterých dochází ke změnám ovlivňujícím jejich klasifikaci (klasi-

fikace nebyla ještě po změnách možná).
První  klasifikace  podle  požadavků  této  směrnice  bude  dokončena 

nejpozději do konce koupací sezony v roce 2015 (článek 5.2. směrnice 
2006/7/ES). 

Směrnice 76/160/EHS se ruší 31. prosince 2014 (článek 17.1 směr-
nice).

Reporting podle směrnice 2006/7/ES je popsán v dokumentu „Repor-
ting sheets“a obsahuje [6]:
1. Tabulka 1: Seznam vyhlášených koupacích vod
2. Tabulka 2: Sezonní informace o koupacích vodách
3. Tabulka 3: Výjimečné situace
4. Tabulka 4: Krátkodobé znečištění
5. Tabulka 5: Výsledky monitorování koupacích vod 

Na obr. 1 je příklad, kdy je posouzení jakosti koupacích vod provede-
no  na  základě  výsledků  čtyř  koupacích  sezon  a čtyř  vzorků  za  koupací 

Obr. 1. Příklad posouzení jakosti koupacích vod v přechodném období
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sezonu v přechodném období. V tomto případě reporting podle směrnice 
2006/7/ES pro ukazatele střevní enterokoky (SE) a Escherichia coli (EC) 
začíná v roce 2015. Ukazatel Escherichia coli bude pokládán za rovnocenný 
ukazateli  fekální koliformní bakterie a ukazatel střevní enterokoky bude 
pokládán za rovnocenný ukazateli fekální streptokoky.

Informování evropské veřejnosti
Členské státy mají povinnost předat výsledky monitoringu za koupací 

sezonu v příslušném roce Evropské komisi před 31. prosincem. EK spolu 
s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) od r. 2009 bude zveřej-
ňovat každý rok na začátku června rozsáhlou zprávu, zahrnující údaje ze 
všech 27 členských států, dostupnou v papírové a elektronické podobě. 

Informace o jakosti vod ke koupání v členských státech a zprávy  jed-
notlivých států o jakosti vod ke koupání lze nalézt na http://ec.europa.
eu/environment/water/water-bathing/index_en.html. Celková jakost evrop-
ských koupacích vod je zveřejněna na webové stránce (http://ec.europa.
eu/environment/water/water-bathing/repor t_2009.html)  v Souhrnné 
zprávě EK.

Interaktivní informace o jakosti koupacích vod – WISE 
a Eye on Earth

WISE (Water Infomation System for Europe), který je dostupný na webové 
stránce Evropské agentury pro životní prostředí, umožňuje uživateli prohlížet 
si jakost koupacích vod na více než 20 000 mořských pláží a vnitrozemských 
místech po celé Evropě. Uživatel si může ověřit jakost vody na interaktivní 
mapě nebo může stahovat data z vybrané země nebo oblasti a porovná-
vat je s předcházejícími roky. Stažená data mohou být také vizualizována 
v geoprostorových mapových programech, jako např. Google Earth.

Prohlížeč  map  ve  WISE  pro  vizualizaci  evropských  prostorových  dat 
zahrnuje mnoho  interaktivních vrstev, umožňujících vizualizaci v různých 
měřítkách.

Široký rozlišovací display zobrazí data shromážděná členskými státy EU. 
Při jemnějším rozlišení se zobrazí i místa monitorovacích stanic.

Prohlížeč WISE Bathing water quality kombinuje text a grafickou vizua-
lizaci umožňující rychlý výběr míst a údajů o jakosti koupacích vod. Doku-
mentuje také, jak se jakost koupacích vod v Evropě změnila v posledních 
letech, a poskytuje celkový souhrn o jakosti koupacích vod v Evropě. 

Eye on Earth – aplikace Prohlížeč vod umožňuje uživatelům zvětšení 
dané lokality na pobřeží, u řek nebo jezer. Semaforový indikátor (červená, 
žlutá, zelená barva)  jakosti koupací vody, založený na veřejných datech 
jakosti  koupacích  vod,  je  umístěn  u koupací  lokality  včetně  komentářů 
poskytovaných uživateli. 

Specifické otázky týkající se  jakosti koupacích vod  lze zasílat Komisi 
e-mailem na adresu: env-water@ec.europa.eu nebo písemně na adresu:
European Commission
Environment Directorate-General
Unit D2
1049 Brussels
Belgium

Hodnocení jakosti vod ke koupání v EU 
V koupací  sezoně  2009  byla  monitorována  jakost  více  než  20 000 

koupacích vod všech 27 členských zemí. Přibližně dvě třetiny tvořily vody 
mořské a jednu třetinu vnitrozemské (řeky, jezera a rybníky).

Od roku 1990 do 2009 se počet reportovaných koupacích vod výrazně 
zvýšil. V roce 1990 sedm členských států EU reportovalo jakost 6 165 
mořských a 1 374 vnitrozemských koupacích vod, zatímco v roce 2009 
27 členských států EU ohlásilo 13 741 mořských a 6 867 vnitrozemských 
koupacích vod  (nebyly  zahrnuty  řecké koupací  vody  (830), které nebyly 

odpovídajícím způsobem monitorovány v r. 2009). Tento nárůst byl jednak 
výsledkem zvýšeného počtu koupacích vod, reportovaných členskými státy, 
ale odráží také skutečnost, že počet členských států se od r. 1990 více 
než zdvojnásobil.

Tři členské státy (Kypr, Malta a Rumunsko) reportovaly pouze data pro 
mořská území, zatímco pět dalších (Rakousko, Česká republika, Maďarsko, 
Lucembursko a Slovensko) mají pouze vnitrozemské vody. Zbývajících 19 
členských států ohlásilo data pro mořské i vnitrozemské vody.

Podrobné  údaje  o jakosti  koupacích  vod  všech  členských  států  jsou 
uvedeny  v tabulce 1  a lze  je  také  najít  v národních  zprávách  nebo  na 
webové stránce Evropské agentury životního prostředí [7] a webové stránce 
Evropské komise pro koupací vody [8].

Obrázek 2 ukazuje členské státy, které mají největší procentuální zastou-
pení koupacích vod splňujících přísnější doporučené hodnoty. Patří mezi ně 
Řecko, Kypr, Francie, Malta, Bulharsko a Portugalsko. Země, které mají 
koupací vody splňující více než 80 % doporučených hodnot, byly Finsko, 
Španělsko, Itálie, Irsko, Německo a Švédsko.

Vnitrozemské koupací vody
V roce  2009  se  jakost  vnitrozemských  koupacích  vod  ve  srovnání 

s rokem  2008  zhoršila.  Výsledná  čísla  vnitrozemských  koupacích  vod 
hodnocených podle přísnějších doporučených hodnot byla nižší o 2,7 %, 
dosahovala  70,7 %.  Pouze  3,1 %  vnitrozemských  koupacích  míst  v EU 
nevyhovovalo povinným hodnotám, které reprezentovaly pokles o 0,3 %. 

Celková jakost vnitrozemských koupacích vod v EU se výrazně zvýšila 
ve srovnání s r. 1990. V roce 1990 přibližně 52 % vnitrozemských koupa-
cích vod splňovalo povinné hodnoty, v roce 2000 to bylo 90 %. Podobná 
shoda nastala u doporučených hodnot od 36,4 % v r. 1990 do více než 
70 % v roce 2008. Počet koupacích míst, která nevyhovovala povinným 
hodnotám, poklesl z 11,9 % v r. 1990 na 3,1 % v roce 2009. 

Jakost vnitrozemských koupacích vod podle členských 
států v roce 2009

V tabulce 1 je zveřejněn přehled jakosti koupacích vod v roce 2009.
Členské státy s nejvyšším procentem koupacích vod, které splňovaly 

doporučené hodnoty, byly Řecko (99,8 %), Kypr (99,1 %), Francie (95,7 %), 

Členský stát NBA C(G) % C(I) % NC % B %

Rakousko 268 74,6 97 2,6 0,0

Belgie 84 41,7 82,1 13,1 4,8

Bulharsko 4 75,0 100,0 0,0 0,0

Česká republika 187 63,1 91,4 1,1 4,3

Německo 1 906 81,2 98,4 0,5 0,9

Dánsko 117 73,5 88,9 11,1 0,0

Estonsko 28 67,9 96,4 0,0 0,0

Španělsko   207 42,5 93,2 2,9 2,4

Finsko 254 90,6 98,4 0,0 0,4

Francie 1 343 94,6 94,6 5,1 0,0

Řecko 4 100 100 0,0 0,0

Maďarsko 177 57,6 86,4 0,0 1,1

Irsko 9 66,7 88,9 11,1 0,0

Itálie 770 37,3 46,4 0,6 35,5

Litva 96 60,4 97,9 0,0 0,0

Lotyšsko 228 51,3 97,4 2,2 0,4

Lucembursko 20 55,0 55,0 45,0 0,0

Holandsko 553 53,3 92,4 7,6 0,0

Polsko 232 44,8 81,5 14,2 2,6

Portugalsko 97 58,8 89,7 3,1 7,2

Švédsko 210 83,8 99,5 0,5 0,0

Slovinsko 25 36,0 96,0 4,0 0,0

Slovensko 36 77,8 97,2 0,0 2,8

Spojené království 12 33,3 100 0,0 0,0

EU 6 867 70,7 89,4 3,1 4,7

Tabulka 1. Přehled  jakosti koupacích vod 24 členských států Evropské 
unie za rok 2009 [9]

Legenda: 
NBA  počet koupacích oblastí (number of bathing sites/areas)
B  počet koupacích oblastí, v nichž bylo koupání zakázáno během koupací sezony 

(number of bathing areas where bathing was prohibited throughout the bathing 
season)

NC  počet koupacích oblastí, které neodpovídají povinným hodnotám (number of 
bathing areas which do not comply with mandatory values)

C(I)  počet  koupacích  oblastí,  které  odpovídají  povinným  hodnotám  (number  of 
bathing areas which comply with mandatory values)

C(G)  počet koupacích oblastí, které odpovídají doporučeným hodnotám (number of 
bathing areas which comply with guide values)

Obr. 2. Státy EU s největším procentuálním zastoupením koupacích vod 
splňujících přísnější doporučené hodnoty
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Malta  (93,1 %), Bulharsko  (90,3 %)  a Portugalsko  (90 %).  Země,  které 
splňovaly více než 80 % doporučených hodnot pro koupací vody, byly Fin-
sko (88,5 %), Španělsko (84 %), Itálie (83,5 %), Irsko (82,4 %), Německo 
(81,2 %) a Švédsko (80,6 %).

Devět zemí mělo významné procento nevyhovujících koupacích vod. Byly 
to Francie (3,9 % všech koupacích vod), Dánsko (5,6 % všech koupacích 
vod), Itálie (1 % všech koupacích vod), Nizozemsko (7,1 % všech koupa-
cích vod), Polsko (13,7 % všech koupacích vod), Španělsko (0,7 % všech 
koupacích vod), Velká Británie (2,3 % všech koupacích vod) a Belgie (8,7 % 
všech koupacích vod).

Šest zemí mělo více než pět koupacích vod zakázaných nebo uzavřených 
v průběhu sezony. Byly to Itálie, Německo, Portugalsko, Česká republika, 
Španělsko a Polsko.

Závěr 
1. Směrnice  Rady  76/160/EHS  o jakosti  vod  ke  koupání  z roku  1976 

obsahovala  základní  požadavky  na  ochranu  kvality  vod  ke  koupání. 
Nová směrnice 2006/7/ES zjednodušila a aktualizovala systém řízení 
a sledování a platí od roku 2006.

2. Údaje o jakosti vod ke koupání jsou zveřejněny pro evropské občany ve 
WISE na příslušných webových stránkách a v mapách na Google Earth.

3. Souhrnný přehled  jakosti vnitrozemských vod ke koupání v členských 
státech Evropské unie v roce 2009 v porovnání s uplynulými deseti lety 
ukazuje na výrazné zlepšení. Do roku 2015 by měly členské státy zajistit 
pro všechny své vody určené ke koupání „přijatelnou“ jakost. 
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The first European Bathing Water Directive 76/160/EEC concerning 
the quality of bathing water was adopted in 1975. The new Bathing 
Water Directive 2006/7/EC concerning the management of bathing 
water quality and repealing directive 76/160/EEC was adopted in 
2006. The new European legislation was transported into national law 
in 2008 but Member States have to implement it until December 2014. 
More than 20 000 bathing areas are already monitored throughout the 
European Union.

During the last ten years the overall bathing water quality has been 
consistently high and has only fluctuated a little from year to year. The 
data can also be visualised in geospatial mapping programs such as 
Google Earth. 

Member States shall ensure that, by the end of the 2015 bathing 
season, all bathing waters are at least “sufficient”.

In paper the bathing water quality results of Member States that were 
monitoring in 2009 are given in the light of the European Commission 
assessment.
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Kateřina Poláková, Pavel Eckhardt

Klíčová slova
metodický pokyn – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – vsakování 
– infiltrace – znečištění – podzemní vody – povrchové vody – odpadní vody 
– horninové prostředí

Souhrn
Článek uvádí informace o procesu tvorby a obsahu certifikované 

metodiky s názvem Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí stanovující povinnou osnovu vyjádření osoby s odbor-
nou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 
§ 15a odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona, jejímž cílem je 
sjednotit obsahovou náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, 
které má za úkol posoudit a vyhodnotit vliv vypouštění odpadních vod 
přes půdní vrstvy do vod podzemních, a která se stala jedním z podkladů 
připravovaného metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení 
vlády č. 416/2010 Sb.

Úvod
Poslední novelizované znění vodního zákona [1] bylo ve Sbírce zákonů 

České republiky vyhlášeno zákonem č. 150/2010 Sb. [2]. Nové požadavky 
§ 15a a § 38 byly podnětem nejen pro vydání nařízení vlády č. 416/2010 
Sb.  [3],  ale  také  pro  zpracování  textu  ve  formě  metodického  pokynu, 
který bude zaměřen na „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“, tj. měl 
by  především  stanovit  rozsah  a náležitosti  hydrogeologického  posudku 
jako nedílného podkladu při procesu rozhodování o povolení vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. Zpracováním návrhu byli Ministerstvem 

životního prostředí (MŽP) jako garantem této problematiky pověřeni pra-
covníci VÚV TGM, v.v.i.

Tvůrčí  tým při  tvorbě návrhu textu vycházel mimo  jiné z poznatků zís-
kaných  v minulých  letech  řešení  subprojektu  výzkumného  záměru  MZP 
0002071101 (např. [4]). 

Certifikovaná metodika
Text  s názvem  Metodický  pokyn  odboru  ochrany  vod  Ministerstva 

životního prostředí stanovující povinnou osnovu vyjádření osoby s odbor-
nou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 
§ 15a odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona vznikl na základě 
požadavku odboru ochrany vod MŽP a byl zpracován jako certifikovaná 
metodika.

Certifikovaná metodika je bodovaným výstupem v souladu s Metodikou 
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukonče-
ných programů (platnou pro léta 2010 a 2011), kterou zpracovala Rada 
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a kterou schválila svým usnesením ze 
dne 4. srpna 2010 č. 555 vláda České republiky. 

Bodované výstupy slouží k hodnocení výsledků dosažených výzkumnými 
organizacemi a podle § 5a zákona č. 211/2009 Sb. [16] slouží Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace jako jeden z podkladů při zpracování návrhů výše 
výdajů  (ve  formě  institucionální  podpory  výzkumných  organizací  podle 
zhodnocení jimi dosažených výsledků) podle § 6 odst. 2 písm. c) tohoto 
zákona. Certifikačními orgány, které návrh takového výstupu (typu N) posu-
zují v souladu s metodikou, jsou odborné a poradní orgány RVVI, fyzické 
ověření se provádí prostřednictvím poskytovatele, kterým bylo MŽP. 

V polovině roku 2010 byl pracovníky VÚV TGM, v.v.i., vytvořen návrh textu 
metodického pokynu, který byl na podzim téhož roku předán pracovníkům 
Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci vnitřního oponentního řízení. Na 
základě této spolupráce byl v závěru roku 2010 předložen odboru ochrany 
vod MŽP finální návrh metodického pokynu.

Aby však mohl být takový návrh certifikován, je nezbytné, aby byly na 
předložené znění vypracovány dva nezávislé oponentní posudky. Na počát-
ku roku 2011 byl proto text postoupen oponentům vyžádaným odborem 
ochrany vod MŽP, kterými byli Ing. Veronika Jáglová z VRV, a.s., a RNDr. 
Svatopluk  Šeda  z OHGS,  s.r.o.  Na  základě  doporučení,  která  zazněla 
v oponentních posudcích, byl návrh textu dopracován a předán MŽP jako 
certifikačnímu orgánu k zahájení certifikačního řízení. Dne 26. 5. 2011 
pak byl text metodického pokynu certifikován. 
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Certifikovaný text bude s největší pravděpodobností zveřejněn v přílohách 
jiného, v době psaní tohoto příspěvku připravovaného metodického pokynu 
odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění vod a náležitostech povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod podzemních. Návrh  tohoto  textu byl na  jaře 
2011 rozeslán dotčeným orgánům k připomínkám a rovněž byl zveřejněn 
na internetových stránkách MŽP.

Následující text tedy uvádí nebo podrobněji komentuje jednotlivé části 
metodického pokynu tak, jak byl schválen ve formě certifikované metodiky, 
z jejíhož textu odborem ochrany vod MŽP připravovaný metodický pokyn 
vychází.

Základní informace
Zpracovaný metodický pokyn je určen osobám s odbornou způsobilostí 

podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geolo-
gickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vodoprávním úřadům.

K využití  je  text  určen České  inspekci  životního prostředí,  žadatelům 
o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 
§ 38 odst. 7 vodního zákona, držitelům povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních (§ 38 vodního zákona), ohlašovatelům vodních děl 
určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, 
jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE (§ 15a vodního 
zákona) a vodoprávním úřadům.

K aplikaci textu metodického pokynu se přistupuje při vyjádření k žádosti 
o povolení k vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní  vrstvy 
do vod  podzemních  (§  38  vodního  zákona)  nebo  ohlášení  vodního  díla 
podle § 15a vodního zákona.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, jehož strukturu a obsah meto-
dický  pokyn  stanovuje,  bude  rozhodujícím  dokumentem  při  posuzování 
žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v pří-
padech, kdy jsou splněny všechny následující zákonné podmínky:
1. je posuzováno vypouštění odpadních vod, které neobsahují nebezpečné 

závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3 vodní-
ho zákona) a které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu 
a činností v domácnostech,

2. tyto  odpadní  vody  jsou  vypouštěny  z jednotlivých  staveb  pro bydlení 
a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby,

3. technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy 
není možné odpadní vody vypouštět do vod povrchových nebo do kana-
lizace pro veřejnou potřebu, 

4. k vypouštění  odpadních  vod  do  vod  podzemních  dochází  přes  půdní 
vrstvy.
Cílem  metodického  pokynu  je  sjednocení  obsahové  náplně  vyjádření 

osoby s odbornou způsobilostí, která má za úkol posoudit a vyhodnotit vliv 
vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních. Předmětem 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí jsou tedy záměry realizace vodních 
děl určených k nakládání s podzemními vodami podle § 38 odst. 7 vodního 
zákona, popř. vodní díla již realizovaná.

Metodický pokyn vychází z předpokladu, že osoba s odbornou způsobilos-
tí obdrží kvalifikovaný návrh stavby čistírny odpadních vod, doplněné  vsako-
vacím prvkem, a příslušná projektová dokumentace zpracovaná na základě 
geologického průzkumu podle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytne informace o vlastní ČOV a dále informace o podrobném umístění 
vsakovacího  prvku,  jeho  konstrukci  a geologických  poměrech  v místě 
stavby. Pokud tomu tak není a podklad pro vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí příslušné údaje dostatečně podrobně neposkytuje, provede 
osoba s odbornou způsobilostí nejdříve hydrogeologický průzkum pro účely 
umístění a návrhu vsakovacího prvku podle metodiky, která  je uvedena 
v příloze  B  ČSN  CEN/TR  12566-2  (Malé  čistírny  odpadních  vod  do 50 
ekvivalentních obyvatel – Část 2: Zemní infiltrační systémy) a teprve poté 
bude  vypracováno  vyjádření  osoby  s odbornou  způsobilostí  v souladu 
s tímto metodickým pokynem.

Pojem „vsakovací prvek“
Podle  stávající  zákonné  úpravy  je  vypouštění  odpadních  vod  do  vod 

podzemních možné pouze přes půdní vrstvy. K tomuto vypouštění dochází 
– stejně jako v případě vsakování srážkových vod podle § 5 odst. 3 vodního 
zákona – s využitím vsakovacích prvků, pomocí kterých jedině dochází ke 
vstupu odpadní vody do půdních vrstev. Projektování těchto vsakovacích 
prvků probíhá zpravidla v souladu s ČSN CEN/TR 12566-2 (Malé čistírny 
odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 2: Zemní infiltrační 
systémy) a ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních 
obyvatel), která v kapitole 12.4 pojednává o vsakování vyčištěných odpad-
ních vod, v závislosti na místních podmínkách lze však volit i jiné varianty 
technického řešení vsakovacího prvku. 

ČSN CEN/TR 12566-2 (ČSN 75 6404) doporučuje požadavky pro zemní 
infiltrační systémy  (tj.  infiltraci  (vsakováním) do horninového prostředí). 
Kapitola 3.13 této normy definuje pojmy „infiltrace; vsakování“, a to jako 
„vsakování odpadních vod kolem místa, na které jsou vypouštěny“.

ČSN  75  6402  v kapitole  12.4  pojednává  o vsakování  vyčištěných 
odpadních vod.

Metodický pokyn proto částečně využívá pojmosloví jmenovaných norem. 
Pro účely metodického pokynu bylo pro zemní infiltrační systémy používané 
k vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních (nezávisle 
na typu systému) zvoleno označení „vsakovací prvek“.

Pojem „půdní vrstva“
Pod pojmem půdní vrstva se pro účely tohoto metodického pokynu rozumí 

v souladu s články 3.24 a 3.25 ČSN CENTR/TR 12566-2 jak „podorničí; 
spodina“ – horninový materiál mezi ornicí a neskalním, popř. skalním pod-
ložím (subsoil), tak „ornice; humusový horizont“ – biologicky oživená svrchní 
část horninového prostředí (topsoil). Půdní vrstvou jsou tedy nezpevněné 
kvartérní a terciérní uloženiny, staré zvětraliny a jejich sedimenty a zvětrali-
ny hornin skalního podkladu. Půdní vrstva podle této definice tak zahrnuje 
jak biologicky oživenou část horninového profilu, tak níže ležící neoživenou 
zeminu, včetně případné příměsi horninového skeletu.

Příklady toho, co se rozumí půdní vrstvou pro účely vsakování odpadních 
vod, jsou patrné z obrázků převzatých z publikace [5] a uvedených v textu 
pokynu. Pro potřeby metodického pokynu se „půdní vrstvou“ rozumí půdní 
horizonty A a B, popř. B/C.

Výchozí právní základna problematiky platná v době 
tvorby metodického pokynu

Vypouštění  odpadních  vod  do  vod  podzemních  je  podle  § 8  odst.  1 
písm. c) a § 38 odst. 7 vodního zákona předmětem povolení k nakládání 
s podzemními vodami.

Stavba čistírny odpadních vod – § 55 odst. 1 písm. c) – a stavba vsa-
kovacího prvku – § 55 odst. 1 písm. l) – jsou jako provedení vodního díla 
podle § 15 vodního zákona předmětem stavebního povolení.

K provedení vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 
50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označovaný 
CE podle zvláštního právního předpisu10c), postačí podle § 15a vodního 
zákona ohlášení vodního díla,  jehož obsah je stanoven v § 15a odst. 2 
vodního zákona  (10c) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). Povolení k nakládání s podzemními vodami podle 
§ 8 odst. 1 písm. c) se v tomto případě nevydává. Povinnými doklady jsou 
podle § 15a odst. 2 písm. d) a g) vodního zákona popis způsobu vypouštění 
odpadních vod a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vlivu takového 
vypouštění na jakost podzemních vod.

Doklady  pro  vydání  povolení  k vypouštění  odpadních  vod  do  vod 
podzemních  pro potřeby  jednotlivých  občanů  (domácností)  nebo  jeho 
změnu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona stanovuje § 3e odst. 1 
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjád-
ření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 
ve znění vyhlášky č. 40/2008 Sb. Předepsaný formulář žádosti je uveden 
v příloze č. 4 této vyhlášky. Tento formulář se použije v případě povolení 
k vypouštění ze stávajícího vodního díla, na kterém je plánována změna, 
jež nevyžaduje stavební povolení.

Doklady  pro  vydání  povolení  k vypouštění  odpadních  vod  do  vod  pod-
zemních  pro  potřeby  jednotlivých  občanů  (domácností)  a ke  stavebnímu 
povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění 
podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona stanovuje § 11g odst. 1 
vyhlášky č. 432/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 40/2008 Sb. Předepsaný 
formulář žádosti je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. Tento formulář se 
použije v případě povolení k vypouštění z plánovaného vodního díla, které 
nesplňuje podmínky § 15a odst. 1 vodního zákona, nebo v případě povolení 
k vypouštění ze stávajícího vodního díla, které nesplňuje podmínky § 15a 
odst.  1  vodního  zákona  a na  kterém  je  plánována  změna,  jež  vyžaduje 
stavební povolení.

V obou případech, jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod pod-
zemních,  je  podle  § 9  odst. 1  vodního  zákona  a § 3e  odst. 1  písm. d) 
a § 11g odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 432/2001 Sb. povinným dokladem 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení 
možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud 
vodoprávní  úřad  ve  výjimečných  případech  nerozhodne  jinak  (1a) zákon 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů).

Doklady k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona sta-
novuje § 15a odst. 2 vodního zákona. Vyhláška č. 432/2001 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 40/2008 Sb. v tomto ohledu dosud nebyla novelizována.

V případě vypouštění z  čistírny, která splňuje podmínky § 15a odst. 1 
vodního zákona, s využitím vsakovacího prvku (stavba čistírny může podlé-
hat pouze ohlášení, stavba vsakovacího prvku vyžaduje stavební povolení), 
se vzhledem k aplikaci ustanovení § 15a vodního zákona posuzují obě vodní 
díla jako vodní dílo jediné, přičemž domovní čistírna odpadních vod (výrobek 
označovaný CE) má charakter podstatné části tohoto vodního díla.

Osobou  s odbornou  způsobilostí  se  podle  zákona  č.  62/1988  Sb., 
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí odpovědný 
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řešitel geologických prací (§ 3 odst. 1), který splnil podmínky odborné způ-
sobilosti (§ 3 odst. 4) stanovené vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení 
odborné  způsobilosti  projektovat,  provádět  a vyhodnocovat  geologické 
práce,  na  základě  čehož  bylo  tomuto  řešiteli  Ministerstvem  životního 
prostředí vydáno osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného řešitele 
geologických prací (§ 3 odst. 3).

Samostatnou kapitolu pokynu tvoří výčet relevantních právních předpisů 
a dokumentů, např. [1, 2, 3, 6 až 15].

Obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
V souladu s požadavky výše uvedených předpisů byla stanovena povinná 

osnova a obsah  vyjádření  osoby  s odbornou  způsobilostí  k plánovaným 
realizacím  vypouštění  odpadních  vod  do  vod  podzemních  podle  §  15a 
odst. 2 a § 38 odst. 7 vodního zákona a doporučené postupy vyhodnocení 
se zohledněním limitujících okolností. V případě posuzování změn již reali-
zovaných vodních děl určených k vypouštění odpadních vod se postupuje 
podle této osnovy přiměřeně.

Použití podzemních vod  jako  recipientu odpadních vod nebude časté 
a bude zpravidla vyhrazené jen velmi malým a malým zdrojům znečištění, 
umístěným v místech, kde jiné řešení zneškodňování odpadních vod není 
možné. Rozsah a hloubka posuzování jednotlivých záměrů by měly odpo-
vídat především míře rizika pro vodní ekosystém na konkrétní lokalitě, při-
čemž množství zneškodňovaných odpadních vod je nepochybně významným 
faktorem pro stanovení míry celkového rizika.

Doporučené postupy vyhodnocení
Jedním  z požadavků  zadavatele  bylo,  aby  metodický  pokyn  obsaho-

val  i text  pojednávající  o doporučených  postupech,  jak  vyhodnocovat 
shromážděné  informace,  resp.  předložené  vyjádření  osoby  s odbornou 
způsobilostí. Tato pasáž metodického pokynu byla určena především pra-
covníkům vodoprávních úřadů, kteří mají ze zákona povinnost rozhodovat 
ve věci vypouštění odpadních vod do vod podzemních zejména na základě 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a jejichž úkolem je víceméně pře-
zkoumat předložené vyjádření z mnoha neopomenutelných hledisek.

Charakteristiky jednotlivých hlavních bodů  
osnovy vyjádření

A. Základní údaje
V této části je třeba uvést základní údaje o vodním díle. Uvede se identifi-

kace zadavatele, resp. žadatele o povolení k vypouštění odpadních vod, iden-
tifikace zpracovatele vyjádření, specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení, 
stručný popis a lokalizace zdroje odpadní vody a vodního díla a místopisné 
určení zkoumaného území. Dále je třeba citovat projektovou dokumentaci 
vodního díla, která je podkladem pro zpracovávané vyjádření.

B. Popisné údaje

B.1. Geografie
Uvede se geografické vymezení území včetně správního zařazení.

B.2. Odpadní voda (přítok na ČOV)
Popíše se způsob zásobování objektu vodou. Uvede se charakteristika 

a způsob  užívání  objektu  –  zdroje  odpadní  vody,  počet  ekvivalentních 
obyvatel (EO) a provoz objektu v průběhu roku. Dále se uvede odhadnuté 
množství  vypouštěné  nečištěné  odpadní  vody  a její  jakost,  a to  včetně 
případných  sezonních  výkyvů,  a zhodnotí  se  možnosti  zneškodňování 
nečištěné odpadní vody.

B.3. Vypouštěná odpadní voda (odtok z ČOV)
Uvedou  se  základní  informace  o způsobu  čištění  množství  a kvalitě 

vypouštěných  odpadních  vod,  které  jsou  následně  vsakovány,  popíše 
se případná retence vypouštěné odpadní vody před odtokem do vsako-
vacího prvku. Provede se srovnání  kvality  vypouštěných odpadních  vod 
(navržených emisních limitů) s emisními standardy ukazatelů znečištění 
odpadních vod vypouštěných do vod podzemních stanovených nařízením 
vlády č. 416/2010 Sb.

V případě čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel kon-
struovaných podle ČSN řady 7564 se uvede stručný popis čistírny a kon-
centrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, popř. i účinnost 
čištění podle výpočtů technologie uvedených v projektu. Seznam těchto 
norem je uveden v příloze č. 4 metodického pokynu.

V případě malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel 
konstruovaných podle ČSN EN řady 12566 se uvede stručný popis čistírny 
a účinnost čištění podle certifikátu výrobku. Seznam těchto norem a pře-
hled přípustných schémat znázorňujících použití jednotlivých částí norem 
EN 12566 je uveden v příloze č. 3 metodického pokynu.

V případě  čistíren  odpadních  vod  nad  500  ekvivalentních  obyvatel 
konstruovaných  podle  ČSN  řady  7564  se  uvede  stručný  popis  čistírny 
a koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, popřípadě 
i účinnost čištění podle výpočtů technologie uvedených v projektu. Seznam 
těchto norem je uveden v příloze č. 4 metodického pokynu.

B.4. Vsakovací prvek
Popíše se vsakovací prvek, uvede se dlouhodobě přípustná hydraulická 

a látková zatížitelnost vsakovacího prvku a uvede se období, ve kterém má 
být vsakovací prvek v provozu. Uvedou se návrhové hodnoty hydraulického 
a látkového zatížení vsakovacího prvku.

B.5. Přírodní poměry lokality vypouštění
Popíší se geologické, hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické 

poměry v posuzované lokalitě a další přírodní poměry zájmového území, 
jsou-li shledány důležitými pro výsledné posouzení. 

C. Konceptuální model vypouštění
Bude rozpracován konceptuální model vypouštění, resp. popis chování 

vypouštěné odpadní vody v nesaturované zóně, místa vstupu vypouštěné 
odpadní vody do vody podzemní, chování podzemní vody v zóně saturace 
dotčené zvodně a popíše se rovněž pravděpodobné místo (místa) přirozené 
drenáže dotčené podzemní vody.

D. Limitující okolnosti
Popíší se existující požadavky z hlediska ochrany vodních zdrojů, přírody 

a krajiny a jiných relevantních okolností.

E. Dopady a rizika vypouštění odpadní vody
Zhodnotí se vliv vypouštěné odpadní vody a jeho dopady na množství 

a kvalitu podzemních vod, povrchových vod, dopady na chráněná území 
a ostatní možné dopady. Popíší se rizika, která by s sebou mohlo vypouš-
tění nést.

F. Vyhodnocení
Zhodnotí  se  všechny  výše  uvedené  skutečnosti,  uvede  se  odborné 

doporučení minimalizace negativních dopadů vypouštění odpadních vod. 
Vyhodnotí se vhodnost, resp. přípustnost vsakovacího prvku. Uvede se 
výčet případných podmínek pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně 
souhlasného stanoviska.

G. Vyjádření
Zformuluje se jasné stanovisko k možnosti vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních a dále se uvede datum, jméno, podpis a razítko osoby 
s odbornou způsobilostí.

H. Přílohy
K vyjádření bude přiložena přehledná mapa zájmového území, podrobná 

mapa lokality vypouštění, přehled použité literatury a podkladů použitých 
pro zpracování posouzení a popř. další přílohy, pokud jsou přínosné pro 
objasnění problematiky nebo jako podpůrný argument pro závěrečné stano-
visko. V případě, že součástí zpracování vyjádření byly i vlastní průzkumné 
práce (sondování, terénní měření, laboratorní analýzy a zkoušky, terénní 
hydrodynamické zkoušky atp.), přiloží se i dokumentace těchto prací, pokud 
si jejich rozsah nevynutí zpracovat samostatnou závěrečnou zprávu.

Názorné schéma obsahu jednotlivých základních bodů až do 3. úrovně 
osnovy vyjádření uvádí tabulka 1.

Povinná detailní osnova včetně komentářů je zpracována v příloze č. 1 
metodického pokynu s tím, že struktura celého vyjádření tak, jak je zpraco-
vána, je přímo použitelná jako vzor vyjádření, který lze přímo vyplňovat. 

V úvodu vzoru vyjádření je deklarováno, že v případě všech relevantních 
kategorií (B až E) se uvádí zdroj nebo způsob zjištění uvedených informací 
(terénní měření, výpočty, databáze…), v případě konkrétních citací je tře-
ba vždy uvést odkaz na literaturu a další podklady uvedené v příloze č. 3 
samotného vyjádření.

Konkrétní body vyjádření označené znakem „*“ se vyplňují pouze v případě, 
že je jejich hodnota známa nebo jejich uvedení shledáno opodstatněným.

Příklady limitujících okolností, které významně ovlivňují 
vyhodnocení a závěry

V příloze č. 2 metodického pokynu jsou uvedeny limitující okolnosti, za 
nichž nelze s vypouštěním odpadních vod přes půdní vrstvy do vod pod-
zemních v posuzovaném případě vyjádřit souhlasné stanovisko, přičemž 
k vyjádření  zamítavého  stanoviska  stačí  výskyt  jedné  z níže  uvedených 
okolností. Cílem této části textu bylo vytvořit souhrn známých limitujících 
faktorů, které vyplývají přímo z právních předpisů, doporučených normových 
hodnot i zavedené praxe, jakými jsou například:
•  dosažitelnost kanalizace nebo vhodných povrchových vod jako recipientu,
•  existence ochranného pásma vodního zdroje I. stupně,
•  nízká propustnost horninového prostředí, 
•  vysoká hladina podzemní vody, 
•  riziko podmáčení či statického narušení staveb v okolí,
•  přítomnost kontaminovaného místa,
•  nesplnění  minimálních  návrhových  kritérií  stanovených  v kapitolách 

6.2.3.1 a 6.2.3.2 ČSN EN 12566-2 apod.

Související normy
Jak  je  již  uvedeno  v bodu  B.3.  vyjádření  (Vypouštěná  odpadní  voda 

(odtok z ČOV)), přílohy č. 3 a 4 obsahují výčet norem pro stavbu vodního 
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díla – malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel,  resp. 
čistírny odpadních vod nad 50 ekvivalentních obyvatel. Součástí přílohy 
č. 3 je i tabulkové schéma znázorňující použití částí norem EN 12566 při 
skladbě čisticích prvků vodního díla. Toto schéma zobrazuje tabulka 2.

Závěr
Nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (vsakování) může 

mít  opodstatnění  u rozptýlené  zástavby,  kde  není  ekonomické  budovat 
a provozovat kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních vod, kde 
nejsou v dosahu vhodné povrchové vody, které by sloužily jako recipient 
vypouštěných odpadních vod, nebo kde není vhodné odpadní vody přímo 
vypouštět (např. vody s výskytem citlivých vodních organismů). Vybudování 
domovní čistírny se vsakováním vyčištěných odpadních vod představuje 
v takové situaci, kromě pravidelného vyvážení jímky fekálními vozy, investič-
ně i provozně přijatelné řešení, jehož vhodnost ovšem závisí na posouzení 
negativních vlivů na podzemní vody. Sledováním  lokalit  vsakování před-
čištěných odpadních vod z menších obcí byla potvrzena velmi významná 
redukce znečištění odpadních vod hlavními kontaminanty vlivem procesů 
doprovázejících vsakování odpadních vod do horninového prostředí. Výsled-
ky výzkumu mj. doložily, že vsakování může být za vhodných podmínek ke 
kvalitě povrchových vod významně šetrnější než obvyklé přímé vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových, které je mnohem častěji povolováno 
a realizováno a zákonem upřednostňováno.

Spojením  výše  uvedených  poznatků  a odborných  zkušeností  a také 
striktních požadavků zákona a dalších předpisů ve věci vypouštění odpad-
ních  vod do  vod podzemních,  resp.  zadavatele  zastoupeného odborem 
ochrany vod MŽP, vznikl text, který – jak jeho tvůrci doufají – bude vhodným 
nástrojem jak pro formální sjednocení obsahů jednotlivých vyjádření osob 
s odbornou způsobilostí, tak pro pracovníky vodoprávních úřadů v rámci 
povolovacích řízení.

Poděkování
Výzkum  byl  realizován  za  finanční  podpor y  výzkumného  záměru 
MZP0002071101,  který  byl  financován  Ministerstvem  životního  pro-
středí.
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12566-2)

Infiltrace (vsakování) do 
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Předčištěné 
odpadní 

vody

Filtrační systém 
(viz CEN 12566-5)

Vyčištěné 
odpadní 
vody*

Zemní infiltrační systém 
(vsakovací prvek) (viz CEN 

12566-2)

Infiltrace (vsakování) do 
horninového prostředí

Jednotlivá stavba pro 
bydlení a individuální 
rekreaci nebo poskytující 
služby

Splaškové 
(domovní) 

odpadní vody

Balená a/nebo na místě montovaná domovní ČOV (viz 
EN 12566-3)

Vyčištěné 
odpadní 
vody*

Zemní infiltrační systém 
(vsakovací prvek) (viz CEN 

12566-2)

Infiltrace (vsakování) do 
horninového prostředí

Jednotlivá stavba pro 
bydlení a individuální 
rekreaci nebo poskytující 
služby

Splaškové 
(domovní) 

odpadní vody

Balená a/nebo na 
místě montovaná 

domovní ČOV (viz EN 
12566-3)

Předčištěné 
odpadní 

vody

Filtrační systém 
(viz CEN 12566-5)

Vyčištěné 
odpadní 
vody *

Zemní infiltrační systém 
(vsakovací prvek) (viz CEN 

12566-2)

Infiltrace (vsakování) do 
horninového prostředí

*–- hodnoty znečištění nesmí překročit emisní standardy „m“ stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády
Poznámka č. 1: Národní předpisy mohou stanovit i jiná uspořádání výrobků popsaných v částech norem EN 12566
Poznámka č. 2: Nesoulad mezi v tabulce uvedenými schématy a schématy v normách EN 12566 vychází z toho, že samotný septik má účinnost čištění cca 30 %, což pro 
zdroje do 500 EO neodpovídá emisním standardům koncentračním ani účinnostním podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola Zařízení 
pro individuální čištění Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.)
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Souhrn
V rámci řešení výzkumného záměru MZP0002071101 Výzkum 

a ochrana hydrosféry byly vyvinuty výpočetní nástroje pro hodnocení 
množství a jakosti vod. Nástroje byly ověřovány a následně uváděny 
do vodohospodářské praxe, a to jak prováděním výpočtů na půdě VÚV 
TGM, v.v.i., tak jejich instalací na pracovištích externích uživatelů.

Účelem článku je poskytnout čtenáři souhrnnou informaci o nástro-
jích pro hodnocení množství a jakosti povrchových a podzemních vod 
realizovaných v rámci řešení výzkumného záměru, o jejich zaměření 
a funkčních možnostech a o jejich dosavadním využití v praxi.

Úvod
V rámci  řešení  výzkumného  záměru  Výzkum  a ochrana  hydrosféry 

byla  vytvořena  skupina  nástrojů  pro  řešení  vodohospodářských  úloh 
zaměřených na množství a jakost povrchových vod. Základní motivací pro 
jejich vývoj byla potřeba vzniku flexibilního systému, který by umožňoval 
uživatelsky jednoduché provádění poměrně složitých, avšak přesně speci-
fikovaných vodohospodářských výpočtů v rozsáhlých povodích, ale zároveň 
by v případě potřeby umožnil provádění i jiných než předem definovaných 
úloh,  a to  buď  prostou  změnou  konfigurace  nástrojů  již  realizovaných 
(např. změnou parametrů volání), nebo jejich doplněním o nové části.

Ze dvou zvažovaných variant řešení (postavení systému na již existu-
jícím – komerčním základě, nebo vývoj systému vlastního) byla zvolena 
varianta  vlastního  vývoje.  Základním  argumentem  pro  zahájení  vývoje 
vlastních nástrojů (aplikací) byla zejména možnost přizpůsobit je na míru 
jak  potřebám  jejich  budoucích  uživatelů,  tak  také  v praxi  používaným 
(dostupným) datům.

Realizace byla zahájena nejprve vývojem prvků pro úlohy simulačního 
modelování  množství  povrchových  vod.  Na  ně  následně  navázal  vývoj 
složek pro modelování jakosti vod, a to postupně ve třech různých vari-
antách (tři různé typy úloh).

Poznámka: Realizované nástroje jsou označovány zkratkou – akrony-
mem „VSTOOLS“, popř. dále v kombinaci s označením konkrétní aplikace 
nebo tzv. sestavení (viz dále). Pro potřeby tohoto článku zachováváme 
z důvodu  přehlednosti  použití  uvedeného  (již  zavedeného)  systému 
označení.
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This article summarizes information on the process of creation and 
content of the certified methodology named Guideline of the Water Pro-
tection Department of the Ministry of the Environment defining obligatory 
content of the deliverance of person with professional competence on 
waste water discharge into groundwater according to the Czech Act 
on Water. Its aim is to unify obligatory content of the deliverance of 
person with professional competence in hydrogeology. The purpose of 
this deliverance is to make a survey and to assess influence of waste 
water discharge into groundwater via rock environment. This certified 
methodology became one of the sources of the Guideline to the Govern-
mental Decree No. 416/2010 Coll. prepared by the Department of water 
protection of the Czech Ministry of the Environment.

Koncepce
Jak již bylo zmíněno, jedním ze základních požadavků na vyvíjený systém 

nástrojů byla flexibilita (zejména z pohledu možnosti budoucího přizpů-
sobení novým potřebám). Dalšími požadavky byly zejména uživatelská 
přívětivost a jednoduchost provádění výpočtů, snadný uživatelský přístup 
k datům  bez  potřeby  dalších  (externích)  nástrojů,  vhodná  vizualizace 
výstupů a v neposlední řadě pak přizpůsobení se datové základně (tedy 
orientace na fakticky existující a použitelná data se současnou minima-
lizací požadavků na jejich různé transformace).

S ohledem  na  uvedené  požadavky  byla  zvolena  forma  modulárního 
systému.  Systém  je  tvořen  samostatnými  aplikacemi  (moduly),  které 
lze bez jakýchkoli omezení používat individuálně (mají své plnohodnotné 
uživatelské rozhraní), lze je však spojit do podoby komplexní aplikace, 
tzv. sestavení (modelu).

Dílčí aplikace (moduly)
V současné době byly  realizovány následující samostatné výpočetní 

aplikace (moduly):
•  PRGAGREG  –  aplikace  zaměřená  na  obecné  analýzy  objektů  a jevů 

vázaných na říční síť. Aplikace obsahuje nástroje pro analýzy říční sítě, 
lokalizaci profilů na říční síť (funkce lokalizace profilů pracuje s využitím 
GIS  vrstev  v exportních  formátech  MapInfo  Professional),  dále  pro 
identifikaci  jejich  vzájemných  vazeb  a provádění  dalších  vybraných 
výpočtů,  jako  jsou např. stanovení agregovaných hodnot požadavků 
na užívání vody, výpočet celkových ploch povodí k profilům apod. 

•  PRGSIMUL – aplikace provádějící simulační výpočet množství povrcho-
vých vod. Jde o simulační výpočty zásobní  funkce vodohospodářské 
soustavy. Aplikace pracuje v měsíčním časovém kroku, připravována 
je však také verze pro výpočet v denním časovém kroku.

•  PRGSIJAK – aplikace provádějící simulační výpočty jakosti povrchových 
vod v měsíčním časovém kroku.

•  PRGANJAK – zvláštní aplikace vzniklá na základě specifického požadav-
ku uživatele. Umožňuje provádět přepočty ukazatelů (tzv. transformaci) 
mezi dvěma různými sítěmi profilů na společné říční síti.

•  PRGKOMJAK  –  výpočetní  aplikace  pro  provedení  hodnocení  jakosti 
povrchových vod kombinovaným způsobem (viz dále).

•  PRGSTATG – aplikace pro zpracování „surových“ výstupních dat připrave-
ných výše uvedenými aplikacemi do podoby statistických charakteristik 
a grafů, kterými jsou například hodnoty pravděpodobností zabezpečení 
požadavků, čáry překročení průtoků, grafy časových řad aktivit atp.
Všechny aplikace sdílejí společný systém uložení vstupních i výstupních 

dat – datový model. Ten obsahuje prostor pro uložení všech relevantních dat 
pro všechny typy výpočtů, každá aplikace z něj pak využívá relevantní část.

Samostatné aplikace jsou z hlediska použití vhodné pro provádění díl-
čích výpočetních úloh. Pro uskutečnění komplexních výpočtů, jakými jsou 
např. úplné simulační výpočty včetně statistického vyhodnocení výsledků, 
by však jejich samostatné použití bylo nepraktické, protože by bylo třeba 
pro provedení výpočtu opakovaně spouštět aplikace ve správném sledu, 
a to včetně správného nastavení jejich parametrů.
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Sestavení aplikací (modely)
Aby bylo možné provádět i tyto náročné výpočty uživatelsky jednoduše, 

umožňuje systém kombinovat jednotlivé aplikace do podoby tzv. sestavení 
(modelů). Sestavení vždy obsahují vlastní výpočetní aplikace (moduly), 
dále  zvláštní modul uživatelského  rozhraní  (tzv.  správce úloh, sloužící 
k organizaci dat, spouštění výpočtů a řízení přístupu k datům) a uživatel-
ský editor dat (umožňuje jednoduché uživatelské zobrazení nebo editaci 
dat).  Tato  sestavení  tak  představují  skupinu  navzájem  koordinovaně 
pracujících aplikací, provádějících postupně celou řadu vzájemně nava-
zujících operací a výpočtů a umožňují tak koncovému uživateli opakované 
uskutečnění i velmi složitých výpočtů „jediným kliknutím myši“.

V současné době jsou připravena a pro výpočty používána čtyři takováto 
sestavení (modely):
•  Simulační model množství povrchových vod – zásobní funkce vodohos-

podářské soustavy (označovaný jako sestavení VSTOOLS.VHBMN),

Obr. 1.  Ukázka  možností  nastavení  parametrů  výpočtu  v uživatelském 
prostředí jedné z realizovaných aplikací (na obrázku uživatelské rozhraní 
aplikace PRGAGREG)

Obr. 2. Funkční schéma sestavení simulačního modelu množství povrcho-
vých vod (sestavení VSTOOLS.VHBMN)

Obr. 3.  Ukázka  uživatelského  rozhraní  sestavení  simulačního  modelu 
množství povrchových vod – zde při použití pro řešení studie potřeb vody 
zpracovávané pro krajský úřad Karlovarského kraje

Obr. 4. Ukázka definice prvků vodohospodářské soustavy simulačního modelu množství povrchových 
vod (na obrázku ukázka definice části povodí Vltavy pro zpracování bilance současného stavu množství 
povrchových vod)

•  Simulační model jakosti povrchových vod (označovaný jako sestavení 
VSTOOLS.SIJAK),

•  Analýzy  jakostních ukazatelů – transformace ukazatelů  (označované 
jako sestavení VSTOOLS.ANJAK),

•  Stanovování emisních  limitů kombinovaným způsobem  (označované 
jako sestavení VSTOOLS.KOMJAK).
Charakteristika jednotlivých modelů a příklady jejich použití v praxi jsou 

uvedeny v následujícím textu.

Funkce nástrojů (modelů) a jejich 
uplatnění v praxi

Všechny výše uvedené nástroje  jsou v sou-
časné době již v rutinním provozu a jsou použí-
vány pro řešení konkrétních vodohospodářských 
úloh. Řada úloh je řešena přímo VÚV TGM, v.v.i. 
(vybrané příklady uvádíme v následujícím textu), 
nástroje jsou však instalovány a využívány také 
u externích uživatelů (některé podniky Povodí, 
vodoprávní úřady apod.).

Simulační model množství povrchových 
vod – zásobní funkce

Realizovaný simulační model množství povr-
chových vod je určen k provádění simulačních 
výpočtů  zásobní  funkce  vodohospodářské 
soustavy  v měsíčním  časovém  kroku.  Slouží 
zejména  k posouzení  zabezpečení  požadavků 
na užívání vody a minimální průtoky vzhledem 
k dostupným  kapacitám  vodních  zdrojů.  Na 
základě  vstupních  dat,  kterými  jsou  zejména 
požadavky na užívání vody, časové řady přiro-
zených průměrných měsíčních průtoků, popis 
říční sítě, lokalizace profilů, parametry vodních 
nádrží  a převodů  vody,  popis  manipulačních 
pravidel  atp.,  je  provedena  simulace  chování 
vodohospodářské soustavy v časové řadě o dél-
ce dané délkou vstupních průtokových řad.
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Obr. 5. Zobrazení  prvků  vodohospodářské  soustavy  v prostředí  editoru 
simulačního modelu množství povrchových vod (ukázka definice části povodí 
Vltavy  pro  zpracování  bilance  současného  stavu  množství  povrchových 
vod, viz také obr. 4)

Obr. 6.  Výstupy  simulačního  výpočtu  jsou  zobrazovány  prostřednictvím 
integrovaného  editoru  dat  také  formou  grafů  –  na  obrázku  je  ukázka 
zobrazení časové řady aktivit (neovlivněný průtok, přítok do profilu, odtok 
z profilu, mezidobá zásoba vody v nádrži a dosažený lokální odběr) v profilu 
hráze vodní nádrže Pilská; ukázka je z výpočtu vodohospodářské bilance 
současného stavu množství povrchových vod v povodí Vltavy

Obr. 7. Zobrazení výsledků simulačního výpočtu jakosti povrchových vod 
v povodí Vltavy (ukázka výsledků výpočtu pro ukazatel celkový dusík v profilu 
Kořensko pro jednu z celé řady řešených variant)

vodohospodářských studií, jako byly například studie posouzení zabezpe-
čeností požadavků na odběry vody a minimální průtoky v povodí Labe [19], 
posouzení dopadů klimatické změny na hospodaření s vodou v povodí 
Vltavy [17] a Labe [18], studie posuzující výhledový stav potřeb a zdrojů 
vody  v Karlovarském  kraji  [24]  nebo  studie  výhledového  stavu  potřeb 
a zdrojů vody v povodí Ohře a dolního Labe [16]. Dalším příkladem využití 
modelu v praxi je jeho použití pro zpracování série vodohospodářských 
studií zaměřených na posouzení možností odběrů vody pro uvažované 
rozšíření  jaderných  elektráren  Temelín  a Dukovany  (mj.  [20]  až  [22]) 
v letech 2008 až 2011.

Simulační model jakosti povrchových vod
Simulační model jakosti povrchových vod je určen k modelování šíření 

znečišťujících látek ve vodních tocích. Na základě vstupních dat popisu-
jících strukturu říční sítě (včetně potřebných charakteristik dílčích úseků 
toků),  průtokových  řad,  identifikace  míst  a hodnot  vstupů  znečištění 
atp.  je  simulováno šíření  (transport,  odbourávání)  znečišťujících  látek 
ve  vodních tocích  a vodních  nádržích.  Model  umožňuje  aplikovat  na 
různé  znečišťující  látky  různé  vztahy popisující  odbourávání  znečištění 
ve  vodních tocích/nádržích  s volitelným  zadáváním  parametrů  jak  pro 
jednotlivé jakostní ukazatele, tak i pro samostatné dílčí úseky toků nebo 
nádrže.  Výsledky  výpočtů  jsou  zaznamenávány  a vyhodnocovány  v tzv. 
kontrolních profilech, v nichž jsou porovnávány simulované (modelované) 
hodnoty znečištění s povolenými hodnotami. Model byl již úspěšně použit 
při  vyhodnocení  vodohospodářské  bilance  současného  stavu  jakosti 
povrchových vod v povodí Vltavy [24].

Analýzy jakostních ukazatelů – transformace ukazatelů
Tato aplikace vznikla na základě konkrétního požadavku řešení poměrně 

specifického (i když zcela jistě nikoli ojedinělého) problému, kterým je 
neexistence naměřených hodnot ukazatelů jakosti v zájmových profilech. 
Úkolem aplikace je provedení transformace známých ukazatelů jakosti 
z jedné sítě profilů  (profily monitorování  jakosti) do druhé sítě profilů, 

Obr. 8. Schematické zobrazení základního principu funkce transformačních 
výpočtů ukazatelů jakosti – identifikace relevantních profilů pro odvození 
hodnot jakostních ukazatelů 

Výsledkem simulačního výpočtu jsou pak časové řady hodnot aktivit 
v profilech  soustavy  (tj.  časové  řady  hodnot  simulovaných  průtoků 
v jednotlivých  profilech,  zásob  vody  v nádržích,  plnění  požadavků  na 
užívání vody atd.) a dále statistické vyhodnocení těchto údajů v podobě 
vyhodnocení  plnění  požadavků,  výpočtu  zabezpečeností  simulovaných 
požadavků, statistického vyhodnocení délek poruchových období a hlou-
bek  poruch,  výpočet  čar  překročení  průměrných  měsíčních  průtoků, 
výpočet  histogramů  rozdělení  hladin  v nádržích,  histogramů  ovlivnění 
průtoků nádržemi atd. Model je, jak již jeho název napovídá, modelem 
simulačním,  popisným  (provádí  simulaci  chování  vodohospodářské 
soustavy za předem specifikovaných podmínek), nicméně jej lze použít 
i pro řešení jednodušších úloh optimalizačního charakteru. Například jde 
o úlohy typu určení disponibilních rezerv průtoků v profilu pro vodohos-
podářské využití, stanovení vhodné velikosti zásobního prostoru nádrže, 
stanovení nebo úpravy  jednoduchých manipulačních pravidel atp., kdy 
lze výsledků snadno dosáhnout opakovaným použitím modelu s různými 
variantami zadání požadavku.

Jelikož výše popsaný simulační model množství povrchových vod vznikl 
jako první z vyvíjených nástrojů, je jeho dosavadní využití v praxi nejroz-
sáhlejší. Byl již opakovaně použit např. při výpočtech vodohospodářské 
bilance  současného  stavu  množství  povrchových  vod  v povodí  Vltavy 
v letech 2006 až 2011 (mj. viz [12] až [15]), a při zpracování celé řady 



��

v níž  data  o jakosti  nejsou  k dispozici,  a to 
zejména za podmínek, kdy není prakticky možné 
použít  metody  typu  simulačního  modelování 
nebo  doplňování  dat  účelovým  monitoringem 
(typicky velké množství profilů na malých tocích, 
viz [25]). Transformace ukazatelů mezi dvěma 
sítěmi profilů se provádí  identifikací  relevant-
ních profilů s daty a následným matematickým 
(statistickým) přepočtem těchto dat do zájmo-
vého profilu. Podmínkou pro provedení výpočtu 
je  pouze  informace  o naměřené  koncentraci 
dané  látky  a správná  identifikace  profilů  na 
říční síti. Pro provedení transformace (přepoč-
tu)  hodnot  ukazatelů  je  k dispozici  celá  řada 
volitelných  parametrů umožňujících dosažení 
co nejpřesnějších (nejvěrohodnějších) výsled-
ků, jako jsou různé volby vymezující podmínky 
zahrnutí nalezených sousedních profilů,  jejich 
váhu, různé možnosti vyhodnocení s ohledem 
na různou četnost měřených dat v jednotlivých 
profilech apod.

Stanovování emisních limitů kombinova-
ným způsobem

Aplikace  pro  stanovování  emisních  limitů 
kombinovaným  způsobem  byla  vyvinuta  jako 
nástroj  pro  podporu  procesů  vodoprávního 
rozhodování.  Aplikace  do  maximální  možné 
míry automatizuje výpočetní postup stanovený 
Metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP 
k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se 
mění  nařízení  vlády  č.  61/2003  Sb.,  o uka-
zatelích  a hodnotách  přípustného  znečištění 
povrchových  vod  a odpadních  vod,  náležitos-
tech povolení  k vypouštění odpadních  vod do 
vod  povrchových  a do  kanalizací  a o citlivých 
oblastech  [4]. Aplikace  je,  včetně nezbytných 
vstupních dat, dostupná na internetovém por-
tálu Informační podpory stanovování emisních 
limitů  kombinovaným  způsobem  (http://heis.
vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob)  a je 
určena  zejména pro  využití  vodoprávními  úřa-
dy. Aplikace provádí na základě vstupních dat 
(údaje  o současných  a plánovaných  vstupech 
znečištění, data z monitoringu, popis říční sítě 
a hydrologické  charakteristiky,  požadavky  na 
jakost atp.) vyhodnocení podle algoritmu popsa-
ného  uvedeným  metodickým  pokynem,  jehož 
výsledkem  je  vyhodnocení  plnění  požadavků 
na jakost povrchových vod ve stanovených kon-
trolních  profilech,  a to  jak  pro  současný,  tak 
i pro tzv. výhledový stav (současnost vs. posu-
zovaná  změna,  kterou  může  být  např.  nový 
zdroj znečištění nebo změna parametrů zdroje 
stávajícího).

Závěr
Účelem tohoto článku je představit čtenáři alespoň ve zkratce reali-

zované nástroje, jejich možnosti a poukázat na způsoby jejich uplatnění 
v praxi, a to s vědomím, že jde pouze o stručnou informaci. Detailnější 
popis  jednotlivých  aplikací,  používaných  výpočetních  postupů  nebo  již 
řešených úloh výrazně přesahuje možnosti dané rozsahem tohoto článku, 
lze jej však nalézt v uvedené literatuře.

Na  základě dosavadních  zkušeností  z vývoje a zejména následného 
využití realizovaných nástrojů pak lze konstatovat, že volba vývoje vlast-
ního software byla pro daný účel jednoznačně správná. Vyvinuté nástroje 
se v současné době již rutinně používají v praxi, přičemž jejich vývoj dále 
pokračuje a předpokládá se jeho pokračování i po skončení výzkumného 
záměru v letošním roce.

Poděkování
Popisované  nástroje  byly  vyvinuty  s podporou  výzkumného  záměru 
MZP0002071101 Výzkum a ochrana hydrosféry.
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Tools for water quantity and water quality evaluation (Picek, J.; 
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Within the research of the project MZP0002071101 Research 
and hydrosphere protection specialized computational tools for water 
quantity and quality evaluation were developed. These tools have been 
put into water management practices by calculations administered by 
T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., as well as placing of 
these instruments into operation on external users’ workplaces.

The purpose of the article is to provide the reader with an overview 
of the tools for the surface water and groundwater quantity and qual-
ity evaluation realized within the research project, their focus and 
functional possibilities and their use in current practice.
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BIO-CEL® – novinka ve vývoji 
membránových technologií pro MBR

Biologické čištění odpadních vod se separací aktivovaného kalu 
pomocí ponořeného membránového modulu formou membráno-
vého bioreaktoru (MBR) je procesem budoucnosti. Tato pokročilá 
membránová technologie nabízí bezpečný provoz, vysokou účinnost 
čištění a efektivní provozní náklady. ČOV s instalovanými MBR 
poskytuje odtok vysoké kvality, které nelze dosáhnout konvenčním 
uspořádáním.

Důvody použití MBR při čištění komunálních 
odpadních vod

Aplikace MBR je odůvodněná a zároveň konkurenceschopná 
v následujících případech:
• vysoké požadavky na kvalitu vyčištěné vody (recyklace vyčištěné 

vody, blízkost zdrojů pitné vody či vody ke koupání, přírodní rezer-
vace),

• zvýšení kapacity stávající ČOV bez stavebních úprav,
• nedostatek prostoru pro stavbu ČOV,
• zvýšení účinnosti stávající ČOV bez stavebních úprav,
• ČOV s velkou sezónní nerovnoměrností.

Výhody MBR oproti konvenčním technologiím
• menší objemy, menší požadavky na prostor – nejsou použity dosa-

zovací nádrže,
• vysoká koncentrace aktivovaného kalu (10–18 kg/m3) umožňuje 

další významné snížení objemu aktivačních nádrží,
• kvalita vyčištěné vody umožňuje její opětovné využití pro užitkové 

účely (mytí, zalévání). Voda po membránové filtraci je zbavena 
nerozpuštěných látek, bakterií a většiny virů. Dosazovací nádrže 
nejsou schopny separovat dispergované mikroorganismy,

• provedení intenzifikace stávající ČOV (2–3x zvětšená kapacita) 
bez zásadních stavebních úprav. Možnost postupného rozšiřování 
ČOV,

• kvalita kalu (poměr vláknitých a vločkotvorných mikroorganismů) 
nemá zásadní vliv na účinnost separace,

• nižší zatížení kalu vede k nižší produkci přebytečného kalu.

Výhody membránového modulu BIO-CEL®

Pro komunální odpadní vody je výhodnější používat deskové 
moduly než moduly s dutými vlákny, u deskových modulů nevznikají 
problémy s tzv. braidingem (shluky vláken omotávající membránu). 
Ultrafiltrační deskové moduly BIO-CEL® kombinují výhody modulů 
s dutými vlákny a deskových modulů. Samonosná aplikace umož-
ňuje konstrukci modulů s vysokou objemovou hustotou. Moduly 
BIO-CEL®:
• jsou odolné vůči zanášení např. vlasy, vlákny nebo kalem,
• efektivně využívají filtrační plochy, a to díky minimální tlakové 

ztrátě v ploše membrány,
• zajišťují rovnoměrné proudění kalu a nedochází k jeho usazování 

– optimalizovaný hydrodynamický návrh,
• zaručují snadnou montáž a demontáž – kazetový systém.

Technologie BIO-CEL® řeší navíc prodloužení životnosti membrán 
následujícími způsoby:
• plnohodnotný zpětný proplach (celoplošná laminace membrán),
• CEB (chemický proplach membrány),
• MCP (mechanické čištění).

Čištění membránového modulu BIO-CEL®

Důvodem čištění membránových modulů je odstranění depozitů 
z membrány, které snižují její permeabilitu. Rozlišuje se mezi inkrusta-
cí a zanášením. Inkrustaci způsobují anorganické látky, většinou 
uhličitan vápenatý nebo železité soli, které musí být odstraněny 
proplachem organickou kyselinou – citronová, mravenčí, octová. 
Tyto kyseliny jsou nezávadné z hlediska životního prostředí, čisticí 
roztoky mohou být odstraněny bez problémů pomocí membránové 
technologie. Zanášení je způsobeno organickými depozity. Zanášení 
může být eliminováno oxidanty – peroxid vodíku, chlornan sodný. 
Chlornan sodný je zaveden jako standard pro odstranění znečištění 
z membrán díky vynikající účinnosti čištění.

Praní vzduchem
Základním čistícím mechanismem membrány je provozní praní 

vzduchem. Pro praní vzduchem se využívá jemnobublinná aerace, což 
snižuje provozní náklady pro dodávku vzduchu do aktivace.

Plnohodnotný zpětný proplach
Plnohodnotný proplach je důležitý pro provoz membrány a pro-

dloužení její životnosti. Obecně ho u deskových modulů není možné 
provádět. Modul BIO-CEL® je jediný deskový modul, který díky celo-
plošné laminaci umožňuje provádět plnohodnotný zpětný proplach, 
který snižuje četnost potřeby chemické regenerace. 

Chemický zpětný proplach (CEB – chemical enhanced 
backwash)

Roztok chemikálie je nadávkován do zpětného proudu permeátu 
a nechává se působit v membránových modulech. Oxidační proplach 
chlornanem sodným se provádí cca 1x týdně. Kyselý proplach orga-
nickou kyselinou je aplikován cca 2x měsíčně. Chemické čištění mem-
bránových modulů procesem CEB se provádí automaticky. Chemický 
zpětný proplach snižuje četnost potřeby chemické regenerace, a tím 
přispívá k prodloužení životnosti membránového modulu.

Chemická regenerace
Chemická regenerace membránového modulu se provádí dle potře-

by (cca 1x ročně). Membránový modul se ponoří do roztoku chemi-
kálie (chlornan sodný nebo kyselina citronová) a nechá se několik 
hodin působit. Dojde tak k odstranění depozitů obsažených v pórech 
membrány a obnovení permeability na původní hodnotu.

Mechanické čištění (MCP)
Výchozím předpokladem pro použití mechanického čištění byla 

myšlenka, že při použití polymerního granulátu v prostoru membrá-
ny může dojít k zabránění tvorbě depozitů na membráně nebo již 
vzniklé depozity budou kontinuálně odstraněny. Granulát použitý 
k tomuto účelu musí proudit odzdola nahoru mezi jednotlivými des-
kami membránového modulu. Při provzdušňování, které je nutné pro 
provoz membránového modulu, dochází k cirkulaci granulátu, který 
narážením na membrány odstraňuje depozity z povrchu. Díky apli-
kaci technologie MCP není nutný chemický proplach a významně se 
prodlužuje interval mezi jednotlivými regeneracemi (více než 2 roky). 
Dojde tím ke snížení provozních nákladů a k prodloužení životnosti 
membránového modulu.

Výhody MCP
• nižší provozní náklady (nižší spotřeba energie a chemikálií),
• nižší investiční náklady (menší filtrační plocha, menší dmycha-

dla),
• pozitivní efekt na vlastnosti membrány – nižší četnost chemických 

proplachů a chemických regenerací zvyšuje životnost membrán,
• snadné dávkování granulátu přímo do aktivační nádrže nebo do 

membránové komory,
• cirkulace granulátu pomocí vzduchu.

ČOV Benecko
Společnost ENVI-PUR, s.r.o., je dodavatelem technologie pro 

intenzifikaci ČOV Benecko. Jedná se o stávající konvenční komunální 
ČOV v horské oblasti (cca 750 m n. m.). ČOV je umístěna v rekreační 
oblasti, kde je rozdílný počet stálých obyvatel a rekreantů v zimním 
a letním období. Původní kapacita čistírny byla 900 EO, po jejím 
rozšíření bude kapacita 1 900 EO, a to bez jakéhokoli zvětšování 
objemů nádrží!

ČOV je koncipována jako mechanicko-biologická s nitrifikací 
a membránovou filtrací pro separaci aktivovaného kalu. Bude 
instalováno nové mechanické předčištění s velikostí průliny 2 mm 
a provedena kompletní rekonstrukce lapáku písku. Stávající dvojlinka 
aktivačních nádrží bude vybavena jemnobublinným aeračním sys-
témem a vestavbou membránové filtrace pro separaci aktivovaného Konstrukce membrány BIO‑CEL®
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kalu. Aktivační nádrže budou rozděleny příčkami tak, aby vznikly 
dvě oddělené membránové komory. Rozčleněním se jednak zabrání 
kontaktu surové vody s membránami a jednak bude možno provádět 
chemickou regeneraci membrán přímo ve filtračních komorách bez 
nutnosti složité manipulace. Membránové komory budou umístěny na 
koncích aktivačních nádrží. Do nich bude biologicky vyčištěná voda 
čerpána a pomocí membránových modulů v nich bude prováděna 
separace aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda se bude následně 
odvádět do recipientu. Celý provoz čistírny bude řízený automaticky 
a bude vyžadovat pouze minimální přítomnost obsluhy.

Dodávka vzduchu do aktivačních nádrží bude řízena dle kyslíkové 
sondy. ČOV bude doplněna o chemické srážení fosforu síranem žele-
zitým. Membránovou filtrací vyčištěná voda zbavená tuhých látek 
a zárodků splňuje kvalitativní požadavky směrnice EU na vody ke 
koupání 75/160/EHS.

Budou instalovány 4 moduly BIO-CEL® BC400 o celkové filtrační plo-
še 1 600 m2. Objem stávající aktivace je 152 m3, objem membránových 
komor bude činit 54,7 m3. Navrhovaná koncentrace aktivovaného kalu 
je 10–12 kg/m3, zatížení kalu 0,075 kg BSK�/kg suš.d. Navrhovaný čistý 
průtok pro Q24 je 10,4 l/(m2.h). Průtok ČOV je 332,5 m3/d. Odhadované 
náklady na spotřebu elektrické energie jsou 0,8–1,1 kWh/m3.

Zprovoznění první linky se předpokládá do konce roku 2011. Celá 
ČOV bude uvedena do provozu do 30. dubna 2012. Předpokládané 
odtokové parametry jsou uvedeny v následující tabulce.

Princip mechanického čištění (MCP) pro BIO‑CEL®

Parametr Hodnota Jednotka

CHSKCr < 40 mg/l

BSK� < 10 mg/l

NL < 1 mg/l

N-NH4
+ < 5 mg/l

Odtokové parametry ČOV Benecko

Parametr Přítok (kg/d) Odtok (mg/l)

CHSKCr 1 056 < 25

BSK� 528 < 5

N-NH4
+ - < 2

Ncelk 111 < 10

Látkové zatížení a parametry na odtoku

ČOV s MBR – 8800 EO
Popisovaná ČOV má celkovou kapacitu 17 600 EO. Je rozdělena na 

dvě paralelní linky. Jedna linka je konvenční se separací kalu dosazo-
vacími nádržemi, druhá linka je vystrojena technologií MBR. Důvo-
dem pro použití MBR byla nutnost rozšíření kapacity stávající ČOV 
a nemožnost využít okolní pozemky pro stavbu konvenční ČOV.

Níže je popisována pouze část s MBR. Membránová ČOV je vybavena 
28 ks deskových modulů BIO-CEL® BC 400. V provozu je od října 2009. 
Kapacita čistírny s MBR je 8 800 EO. Dvě ze čtyř aktivací, ve kterých 
jsou nainstalovány filtrační moduly, mají navíc integrované čisticí 
komory pro chemickou regeneraci, která probíhá jednou ročně.

Z hlediska provozních nákladů je optimální provoz při čistém prů-
toku 19–28 l/(m2.h). Náklady na spotřebu elektrické energie jsou nižší 
než 1 kWh/m3 vyčištěné odpadní vody při průtoku 126 m3/h a méně 
než 0,7 kWh/m3 vyčištěné odpadní vody při průtoku 270 m3/h.

Permeabilita zůstává konstantní v rozmezí 200–300 l/(m2.h.bar) při 
20 °C i při teplotách odpadní vody pod 8 °C.

Vzhledem k vysoké plošné instalační hustotě moduly BIO-CEL® 

zabírají pouze 25 % objemu nitrifikace. Hloubka aktivace je 4 m, což 

ve spojení s jemnobublinnou aerací membránových modulů umožňuje 
většinové pokrytí potřeby kyslíku pro biologické procesy v nitrifikaci.

Závěr
Z uvedených příkladů je zřejmé, že komunální membránové 

čistírny odpadních vod se pomalu ale jistě stávají součástí prak-
tických aplikací čistírenských technologií, zejména v projektech se 
specifickými požadavky (požadavek vysoké kvality vyčištěné vody, 
zvýšení kapacity stávající čistírny, nedostatek prostoru pro stavbu 
ČOV, zvýšení účinnosti stávající čistírny). V těchto případech jsou 
technologie MBR, z hlediska investičních i provozních nákladů, 
konkurenceschopné při současném dosažení špičkových odtokových 
parametrů nedosažitelných konvenčními technologiemi.

Nicméně při výběru vhodné technologie MBR je nutné postupovat 
velice obezřetně. Velice důležitá je volba správného membránového 
modulu a návrhových parametrů, což umožní bezproblémový provoz 
čistírny a zaručí dlouhou životnost. Použití ultrafiltračních modulů 
BIO CEL® pro membránové ČOV je dobrou volbou.

Daniel Vilím, Jana Křivánková, Milan Svoboda
ENVI‑PUR, s.r.o.

Sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6
Obchodně technické odd.: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

tel.: 381 203 211, e‑mail: envi‑pur@envi‑pur.cz,  
http://www.envi‑pur.cz
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Kontrola kvality záznamů 
člunkových srážkoměrů
Radek Hellebrand

Klíčová slova
atmosférické srážky – člunkový srážkoměr – kontrola kvality dat

Souhrn
Řada úloh z oblasti městské hydrologie závisí na zpracování histo-

rických dešťových řad naměřených pomocí člunkových srážkoměrů 
umístěných uvnitř nebo v blízkosti vyšetřovaného území. Měření 
těchto srážkoměrů však může být zatíženo chybami, které jsou 
způsobeny řadou faktorů. Kontrola kvality srážkoměrných záznamů 
je proto základním předpokladem před jejich využitím v oblasti 
matematického modelování srážko‑odtokového děje. Cílem tohoto 
příspěvku je představit metody a výsledky komplexní kontroly 
záznamů člunkových srážkoměrů, která byla aplikována na husté 
srážkoměrné síti města Brna.

u

1. Úvod
Spolehlivé údaje o průběhu srážkové činnosti nad zájmovým úze-

mím jsou jedním ze základních předpokladů úspěšného hydrologic-
kého modelování srážko-odtokového děje. Nacházejí uplatnění nejen 
v městské hydrologii a hydrologii velkých povodí, ale i v případě kali-
brace měření, která jsou získána odlišnými měřicími přístroji, zejména 
meteorologickými radary [1]. Se snahou měřit srážkovou činnost na 
technické úrovni dané doby a se zvyšujícími se nároky odběratelů 
těchto dat dochází k postupnému přechodu od mechanických přístro-
jů k automatickým stanicím. Od roku 1997 jsou mechanické přístroje 
trvalé srážkoměrné sítě na území ČR pod správou ČHMÚ postupně 
nahrazovány automatickými stanicemi s digitálním zápisem [2]. Na 
konci roku 2007 bylo automatickým srážkoměrem vybaveno již přes 
170 stanic. Husté sítě automatických srážkoměrů rovněž nacházejí 
uplatnění v rámci účelového nebo trvalého monitoringu srážkové 
činnosti nad urbanizovaným územím. Za nejčastěji využívané přístro-
je pro tyto účely lze v současnosti považovat člunkové srážkoměry. 
Kontrola kvality záznamů člunkových srážkoměrů je jedním z pod-
miňujících předpokladů správného využití těchto dat. Její opomenutí 
může znamenat chybu ve výsledcích simulace srážko-odtokového 
procesu a rovněž znehodnocení kalibrace meteorologických radarů. 
Proto je přesnost a spolehlivost těchto dat velmi důležitá.

Srážkoměrné údaje jsou sbírány již více než 2000 let [3]. Člunkový 
srážkoměr je proto možné považovat za poměrně moderní přístroj, 
který vynalezl Sir Christopher Wren kolem roku 1662. Měřením sráž-
kové činnosti pomocí člunkového srážkoměru je možné získat nejen 
hodnoty srážkových úhrnů za určité období, ale zároveň je možné 
zachytit proměnné intenzity srážek v závislosti na čase. Naměřená 
data bývají uchovávaná ve formě údajů o jednotlivých překlopeních 
(pulzech) s přesným časovým určením, častěji pak v podobě časové 
řady srážkových intenzit se stanoveným časovým krokem (běžně 
1 min) a rozlišením dle typu srážkoměru 0,1 nebo 0,2 mm.

1.1. Chyby měření člunkových srážkoměrů
Nejčastější chyby vzniklé při měření srážek člunkovým srážkomě-

rem jsou obvykle zapříčiněny částečným nebo úplným ucpáním pří-
stroje. Částečné ucpání srážkoměru vede k nesprávnému určení sráž-
kových intenzit a délek srážkových a suchých období. Úplné ucpání 
vede k podhodnocení celkového srážkového úhrnu [4]. Do nálevky 
srážkoměru se proto někdy instalují přídavná sítka, která výrazně zvy-
šují odolnost proti ucpání. Smáčení je společným problémem srážko-
měrů zachycujících srážky pomocí nálevky. Voda ulpělá na sběrné 
ploše nálevky se následně vypaří. Ztráty smáčením jsou odhadovány 
cca 0,05 mm na každou dešťovou epizodu [5]. Ztráty odpařováním se 
pohybují kolem 0,004 mm·hod-1 [6]. Proces, kdy se naplněný člunek 
překlápí a prázdný se přesouvá do plnící pozice, může trvat přibližně 
půl vteřiny, během které stále probíhá srážková činnost [7]. Chyba 
měření vlivem různé intenzity srážek může dosahovat více jak 20 %, 
proto se používají člunkové srážkoměry se zabudovanou korekcí, nebo 
se korekce provádí v nadřazeném sběrném systému. Vlivem větrné 
expozice dochází rovněž k podhodnocení měřených srážek. Proti 
omezení zachyceného množství srážek jsou na srážkoměry umísťová-

ny větrné štíty. Patří sem například Nipherův kužel (plášť komolého 
kužele kolem srážkoměru) nebo soustava pohyblivých lamel, které se 
při působení větru rozpohybují a brzdí jeho rychlost. Alternativně lze 
umístit srážkoměr do země tak, že je záchytná plocha v úrovni teré-
nu. Srážkoměr bez větrné ochrany naměří přibližně o 5–15 % méně 
dešťových srážek než srážkoměr, který je umístěn v zemi [9]. Účinnost 
Nipherova kužele a soustavy pohyblivých lamel bývá o něco nižší, 
přibližně 4–8% [8]. Vyhřívaná verze člunkového srážkoměru je navíc 
zatížena chybou při rozpouštění tuhých srážek. Vývojem a výrobou 
člunkových srážkoměrů se celosvětově zabývá více než 40 firem [10]. 
Hlavní rozdíly jsou v konstrukci překlopného člunku, záchytných 
plochách a způsobu vytápění srážkoměru při měření pevných srážek. 
Odhadem je pro pozemní měření srážek celosvětově využíváno již 
více než 20 000 člunkových srážkoměrů.

2. Kontrola kvality záznamů
Kontrola srážkoměrných dat začíná obecně detekcí chyb, které jsou 

snadno zjistitelné, a pokračuje komplexnější diagnostikou záznamů. 
Zpravidla jsou nejprve vyloučena měření, která obsahují mezery 
v záznamu, dále je každá stanice kontrolována separátně a v případě 
dostatečně husté srážkoměrné sítě je prováděno porovnání záznamu 
mezi jednotlivými stanicemi [11]. Metodika kontroly záznamů bodo-
vých měření pozemních stanic byla představena např. v publikaci 
[12]. Mezi hledané chyby patří detekce mezer v záznamu, detekce 
fyzikálně nemožných hodnot (záporné hodnoty), detekce hodnot nad 
určitým prahem a další. Pro odhalování chyb člunkových srážkoměrů 
byly vytvořeny některé automatizované testy, viz [4], zaměřené na 
jejich nejčastější chyby, kterými jsou částečné a úplné ucpání. Pokusy 
o formalizaci kontroly kvality se objevily hned v několika zemích, 
jejich výstupy však většinou vyústily v závěr, že spolehlivých výsled-
ků při kontrole bodových měření může být dosaženo pouze s pomocí 
kontroly lidským okem [13].

Cílem tohoto příspěvku je představit metody a výsledky komplexní 
kontroly srážkoměrných dat, která byla aplikována na husté srážkoměr-
né síti města Brna. Vstupní data tvoří záznamy srážkoměrného pozo-
rování ze sítě 16 člunkových srážkoměrů rozmístěných na ploše cca 
100 km2. Jedná se o nevyhřívané verze srážkoměrů s děleným člunkem 
a záchytnou plochou 200 cm2. Kontrolovaná data jsou z období 2003 až 
2009 se sezónním měřením od března do října. Data jsou archivována 
v podobě časových řad intenzit naměřených srážek s časovým krokem 
1 min a maximálním rozlišením 0,2 mm srážkového úhrnu. V případě 
intenzivnějších srážek dochází k prostému součtu naměřeného úhrnu 
a jeho přiřazení konkrétní minutě. Postup kontroly je s ohledem na typ 
srážkoměru a formát záznamů rozdělen do dvou částí. V první části jsou 
aplikovány automatizované kontrolní testy, které se zaměřují zejména 
na detekci částečného ucpání srážkoměru a detekci extrémních hodnot. 
Testy slouží jako indikátor podezřelých případů. Konečné rozhodnutí, 
zda se jedná či nejedná o chybu v záznamech, je vždy ponecháno na 
pozorovateli. V druhé části je provedena vizuální prohlídka, kde jsou 
dohledávány chyby, které nebyly pomocí testů odhaleny.

2.1. Jedno-staniční kontrolní testy
Jedno-staniční testy se aplikují vždy na jednu stanici. Lze je proto 

využít i v případě, kdy se v dostatečné blízkosti nenacházejí stanice, 
se kterými by bylo možné záznam porovnat. Pokud jsou v dostatečné 
blízkosti stanice dostupné, je validace výsledků testů ověřena na 
základě porovnání záznamů testované a okolních stanic. Následující 
3 testy jsou zaměřeny na detekci extrémních hodnot a na detekci 
částečně ucpaného srážkoměru.
2.1.1. Test extrémních hodnot

Za extrémní hodnoty považujeme hodnoty záporné a hodnoty 
extrémně vysokých intenzit, které je v daném klimatu téměř vyloučené 
naměřit, případně, které konstrukce srážkoměru naměřit neumožňuje. 
Pro oblasti v mírném klimatickém pásu je doporučeno, zaměřit se na 
hodnoty intenzit vyšší jak 5 mm·min-1 (prahová hodnota) [11].

V případě brněnské sítě byla jako nejvhodnější úroveň prahu 
zjištěna hodnota 4 mm·min-1. Pod touto úrovní nebyly identifiková-
ny intenzity, které by se v porovnání s intenzitami okolních stanic 
jevily jako extrémní. Nad hodnotou prahu 4 mm·min-1 byly nalezeny 
2 podezřelé případy. V rozmezí 8–12,8 mm·min-1 bylo zachyceno 7 
intenzit na stanici S05 v rámci jedné srážky (graf 1). Hodnota vlevo 
nahoře u grafů průběhů intenzit značí maximální zobrazenou hod-
notu intenzity na dané stanici (např. na stanici S02 je tato hodnota 
0,2 mm·min-1). V porovnání s průběhem srážky a velikostmi intenzit 
na okolních stanicích, které jsou maximálně velikosti 0,4 mm·min-1, 
lze tedy tvrdit, že stanice S05 obsahuje chybu v záznamu.
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Druhý případ byl indikován na stanici S08 (graf 2). I v tomto pří-
padě jsou intenzity, průběh srážky a časové umístění v porovnání 
s okolními stanicemi výrazně odlišné.
2.1.2. Test rostoucích mezičasů

V případě částečně ucpaného srážkoměru se srážka postupně aku-
muluje v záchytné nádobě. Dochází k pozvolnému odtékání vody do 
člunku, které je závislé na stupni ucpání a množství vody v záchytné 
nádobě. S postupným vyprazdňováním nádoby se úroveň odtoku 
snižuje z důvodu poklesu tlaku vody v záchytné nádobě. Detekční 
algoritmus částečného ucpání vychází z testu publikovaného v [4], 
kde je testována sekvence mezičasů mezi jednotlivými překlopeními. 
Nechť t1, t2, t3,…, jsou časy po sobě jdoucích zaznamenaných intenzit. 
Pak mezičas mezi jednotlivými záznamy definujeme jako:

 (1)

V případě částečně ucpaného srážkoměru lze očekávat sekvenci 
mezičasů τk, τk+1, τk+2, …, které se budou postupně zvyšovat. Krátká 
sekvence rostoucích mezičasů se může objevit v jakékoliv srážce, 
proto musí být dostatečně dlouhá, aby byla potenciálně významná. 
Za tímto účelem je definován index změny δk:

 (2)

Předpokládáme, že srážkoměr může být částečně ucpán, pokud 
indikujeme sekvenci předem stanoveného počtu n po sobě jdoucích 
pozitivních hodnot δk. Od hodnoty n ≥ 9 jsou na brněnské síti indi-
kovány sekvence, kdy je již částečné ucpání patrné, viz (graf 3 a 4), 
proto se tato hodnota jeví se jako optimální.

Pro hodnotu n ≥ 9 bylo ve všech záznamech nalezeno 9 podezřelých 
sekvencí pozitivních hodnot δk. Čtyři sekvence byly vizuálně potvr-
zeny jako chyba částečného ucpání srážkoměru.
2.1.3. Test kumulativní sumy

Po ustání srážkové činnosti se s ubývajícím množstvím vody 
v záchytné nádobě snižuje rychlost překlápění. Pokud srážková čin-
nost pokračuje, množství vody v záchytné nádobě může kolísat a rych-
lost překlápění se tedy může měnit. Pro detekci částečného ucpání 
v těchto podmínkách je potřebné akumulovat informaci zahrnující 
rostoucí mezičasy včetně přechodných období, kdy mezičasy mezi 
jednotlivými záznamy kolísaly. Pro tyto účely je s výhodou využíváno 
statistiky Ck definované v publikaci [4]:

 (3)

Ck se nazývá kumulativní suma po k-tém pozorování. Graf kumu-
lativní sumy v závislosti na počtu pozorování se využívá díky své 
citlivosti k malým změnám od požadovaného průměru u kontroly 
kvality výrobních procesů [14]. Výrobním procesem v našem případě 
rozumíme sekvenci hodnot δ s požadovaným průměrem 0. S hodno-
tou kumulativní sumy Ck v daném kroku k, zaznamenáváme hodnotu 
Nk, která indikuje počet mezičasů od posledního výskytu nulové 
hodnoty kumulativní sumy Ck. Poměr rk daný vztahem:

 (4)

je index udávající s jakou rychlostí zaznamenáváme výskyt rostou-
cích mezičasů. Aby bylo možné indikovat částečné ucpání srážkoměru 
i v průběhu srážkové činnosti, musíme uvažovat hodnoty indexu rk 
i menší než 1. Pokud je dosaženo konce srážky, jsou hodnoty Ck a Nk 
vynulovány. Na grafech 5 a 6 lze pozorovat, jak se kumulativní suma 
Ck a index rk vyvíjí v čase.

Při určování optimálních hodnot kumulativní sumy a indexu rk 
indikujících možnou chybu v záznamu bylo zjištěno, že nejvhodnější 
kombinace hodnot je shodná s hodnotami doporučenými dle [4]. Test 
označuje podezřelé sekvence, pokud je hodnota Ck ≥ 12 a rk ≥ 0,5. Test 
nalezl 12 podezřelých případů, 7 z nich bylo vizuálně potvrzeno.

2.2. Více-staniční kontrolní testy
Více-staniční kontrolní testy lze využít tehdy, pokud je k dispozici 

větší počet stanic v relativně blízkém okolí. Testy určují možné chyby 
v záznamech na základě porovnávání stanovené charakteristiky srážky 
zaznamenané na jednotlivých srážkoměrech.
2.2.1. Test mediánem srážkových úhrnů

Při částečném ucpání srážkoměru lze očekávat, že bude celkový 
úhrn srážky v pevně stanoveném časovém intervalu nižší než na 
okolních srážkoměrech a intervaly mezi jednotlivými záznamy budou 
vyšší. Test je založen na porovnání hodnoty úhrnu srážky na vyšet-
řovaném srážkoměru s robustními charakteristikami souboru úhrnů 
srážky na okolních srážkoměrech. Porovnání hodnoty srážkového 
úhrnu vyšetřovaného srážkoměru na základě aritmetického průměru 
a směrodatné odchylky úhrnů srážkoměrů okolních je patřičné, pokud 
jsou tyto úhrny spolehlivé. Ostatní srážkoměry však mohou také 
hlásit chybné hodnoty, proto je potřeba zvolit bezpečnější statistické 
charakteristiky, které nejsou natolik ovlivněny odlehlými hodnotami. 
Takovéto charakteristiky bývají nazývány robustními [4]. Robustní 
alternativou aritmetického průměru je medián (m) a robustní alter-
nativou směrodatné odchylky (σ) je mediánová absolutní odchylka od 
mediánu (značeno M nebo MAD). Označme:

Hs ........................úhrn srážky na vyšetřovaném srážkoměru;
H1,…, H15 ............úhrny shodné srážky na okolních srážkoměrech.

Graf 1. Indikace extrémních intenzit na stanici S05 Graf 2. Indikace extrémních intenzit na stanici S08

Graf 3. Detekce částečného ucpání na stanici S01 pro n = 9 Graf 4. Detekce částečného ucpání na stanici S02 pro n = 10

Graf 5. Vývoj kumulativní sumy Ck v čase

Graf 6. Vývoj indexu rk v čase
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Nechť H1 ≤ H2 ≤ H3 ≤ … ≤ H15 jsou seřazené hodnoty srážkových 
úhrnů okolních srážkoměrů, pak je medián mH roven:

 (5)

a mediánová absolutní odchylka MH je rovna:

 (6)

Statistika zH, navrhovaná pro identifikaci odlehlé hodnoty je dána 
následovně:

 (7)

Pokud se hodnota Hs pohybuje v intervalu (H1, H15), nelze jí považo-
vat za neobvyklou. Hodnota statistiky zH udává, jak daleko je vyšetřo-
vaná hodnota vzdálena od mediánu v násobcích mediánové absolutní 
odchylky MH. Předpokládejme, že hodnoty srážkových úhrnů mají 
přibližně normální rozdělení. Pak by 99,7 % pozorovaných úhrnů 
mělo ležet ve vzdálenosti ±3σ od střední hodnoty. Odhad směrodatné 
odchylky σ je v případě normálního rozdělení, viz [4]:

 (8)

Z toho plyne, že by téměř všechna pozorování měla ležet v rozmezí 
přibližně ±4,5MH. Na základě tohoto předpokladu lze stanovit, že 
srážkový úhrn na vyšetřovaném srážkoměru, by měl být důkladně 
prověřen, pokud je zH < –5,0 nebo zH > 5,0.

Z výsledků testu aplikovaného na záznamy staniční sítě města Brna 
bylo zjištěno, že mimo meze zH < –5,0 a zH > 10,0 nebyl potvrzen 
téměř žádný identifikovaný případ, proto je vhodné upravit meze 
statistiky zH na tyto hodnoty. Testem bylo zachyceno celkem 91 pode-
zřelých případů. Z toho 11 potvrzeno z důvodu výrazně nižšího úhrnu 
a v 6 případech byla na stanicích potvrzena chyba z důvodu výrazně 
vyššího úhrnu než na stanicích okolních. Záporné hodnoty statistiky 
zH indikují nižší srážkový úhrn než na stanicích okolních, viz potvr-
zený případ na stanici S08 s hodnotou zH = –18 (graf 7 a 8).

Kladné hodnoty statistiky zH indikují vyšší srážkový úhrn než na 
stanicích okolních, viz potvrzený případ na stanici S08 s hodnotou 
zH = 40,5 (graf 9 a 10).
2.2.2. Test mediánem mezičasů

Při identifikaci částečně ucpaného srážkoměru v husté síti stanic 
můžeme využít skutečnosti, že intervaly mezi jednotlivými záznamy 
budou u tohoto srážkoměru nabývat hodnot vyšších než na stanicích 
okolních. U přívalových dešťů, kde se zaznamenávají intenzity velmi 
rychle za sebou, bude částečně ucpaný srážkoměr velmi nápadný. 
Označme:
τs  medián mezičasů srážky na vyšetřovaném srážkoměru;
τ1, …, τ15 mediány mezičasů shodné srážky na okolních srážkomě-
rech.

Nechť τ1 ≤ τ2 ≤ τ3 ≤ … ≤ τ15 jsou seřazené mediány mezičasů nevy-
šetřovaných stanic, pak mediánem těchto hodnot je mm = τ8 a Mm je 
příslušná mediánová absolutní odchylka. Kontrolní statistika zm je 
dána následovně:

 (9)

Definice kontrolní statistiky je věcně shodná se statistikou zH 
předchozího testu. Proto lze za výchozí hodnoty považovat výchozí 
hodnoty předešlého testu. Průběh srážky na vyšetřovaném srážko-
měru by měl být důkladně prověřen, pokud zm < –5,0 nebo zm > 5,0. 
Výsledky testu ukazují, že takto koncipovaný test není pro záznamy 
dešťoměrné sítě města Brna příliš vhodný. Potvrzené případy se začí-
nají objevovat až od hodnoty zm > 150. Jejich počet je však v poměru 
ke všem detekovaným případům nejnižší ze všech testů. Nad hranicí 
statistiky zm > 150 test identifikoval 36 podezřelých případů, z nichž 
5 bylo potvrzeno. Důvodem nižší účinnosti testu je formát srážkoměr-
ných dat, ve kterém jsou jednotlivá překlopení přiřazena dané minutě. 
Tímto je přesná informace o jednotlivých překlopeních ztracena, čímž 
dochází ke snížení efektivity testu. V případě dostupnosti informací 
o jednotlivých překlopeních však lze očekávat lepší výsledky.

2.3. Vizuální prohlídka
Vizuální prohlídka je prováděna souběžným sledováním synchroni-

zovaných záznamů všech stanic srážkoměrné sítě města Brna. Pozor-
nost byla soustředěna zejména na výrazně odlišný průběh a hodnoty 
intenzit srážek vzhledem k průběhu na okolních stanicích. Pomocí 
vizuální prohlídky bylo nalezeno 8 chyb, které nebyly odhaleny 
pomocí kontrolních testů.

3. Vyhodnocení kontroly kvality záznamů
Kontrolou kvality záznamů srážkoměrné sítě města Brna byly zjiště-

ny 2 případy extrémně vysokých intenzit, 8 případů nadměrně vyso-
kých úhrnů a 25 případů částečného ucpání srážkoměru. Z celkového 
počtu 35 případů bylo 27 nalezeno pomocí kontrolních testů, tedy více 
než 75 %. Tento výsledek potvrzuje význam aplikace automatizova-
ných kontrolních testů, které jsou i bez vizuální prohlídky dat schopny 
odhalit řadu chyb v záznamech. Rovněž upozorňují pozorovatele na 
chyby, které mohou být vizuální prohlídkou přehlédnuty.

Zřejmě největším problémem kontrolních testů je optimalizace 
jejich parametrů. Tyto je nutné nastavit tak, aby byl počet nepo-
tvrzených případů co nejmenší. Kontrolní testy by pak ztrácely 
svůj význam zejména z hlediska časové úspory a pozorovatel by se 
musel probírat velkým množstvím chybně nahlášených případů. Pro 
optimalizaci parametrů nelze bez dalších definic, jež by byly rovněž 
do určité míry subjektivní, pevně stanovit kriteriální funkci, která 
by rozhodla, jak vhodně byly parametry testu zvoleny. Roli krite-
riální funkce v tomto případě do značné míry zastává pozorovatel. 
Úspěšnost testů při nalezení chyby v záznamu lze demonstrovat na 
identifikaci částečného ucpání srážkoměru, které bylo vyhledáváno 
pomocí 4 testů (tab. 1).

Z tabulky 1 je patrné, že nejvyšší procentuální úspěšnost má test 
kumulativních sum. Sloupec s nadpisem „Unikátní“ udává, kolik 
potvrzených případů částečného ucpání bylo odhaleno pouze daným 
testem. Každý z uvedených testů dokázal odhalit alespoň jednu 
chybu v záznamu, která nebyla jinými testy identifikována. Všechny 
potvrzené chyby v záznamech byly odstraněny. Nejvýznamněji byla 
ovlivněna stanice S05, kde došlo ke snížení úhrnu o 110 mm, což 
činí 4,1 % původního úhrnu. U zbývajících stanic není snížení úhrnu 
vyšší než 2 % úhrnu původního. Po odstranění chybných záznamů je 
kontrola kvality srážkoměrných dat ukončena.

Graf 7. Hodnoty srážkových úhrnů

Graf 8. Průběh srážky na stanici S08 a okolních stanicích

Graf 9. Hodnoty srážkových úhrnů

Graf 10. Průběh srážky na stanici S08 a okolních stanicích

vh 10/2011 392



Název testu Nalezeno Potvrzeno Unikátní Úspěšnost

Test rostoucích mezičasů 9 4 1 44 %

Test kumulativní sumy 12 7 3 58 %

Test mediánem srážkových úhrnů 32 11 7 34 %

Test mediánem mezičasů 36 � 2 14 %

Tab. 1. Identifikace částečného ucpání srážkoměru pomocí kontrolních testů4. Závěr
Transparentně definovaná automatická 

kontrola je velmi užitečná při ověřování 
srážkoměrných dat lidským pozorovatelem, 
který může paralelně pozorovat měření 
na nejbližších stanicích. Výsledky automatic-
ké kontroly mohou být velmi rychle ověřeny 
a přijaty či zamítnuty. V rámci automatizace 
kontroly dat byla vyvinuta řada metod, které 
jsou závislé na místním klimatu, hustotě dešťoměrné sítě a rovněž 
kvalitě srážkoměrných dat [11]. Kvalita ověřovaných dat je velmi 
důležitá, protože pouze s kvalitními daty mohou být detekovány 
chyby prostorového charakteru. Přes existenci různých metod a testů 
usnadňujících a automatizujících kontrolu srážkoměrných údajů se 
jedná o úkol, který vyžaduje značnou zkušenost.

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 a Brněnským vodárnám a kanalizacím, a. s., 
za poskytnutá data.
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Urban hydrology applications commonly rely on the processing 
of historic rainfall rate data sets recorded at a tipping‑bucket rain 
gauges located within or in the vicinity of the investigated basin. 
Quality control of data sets with high temporal resolution is one of 
the basic conditions for mathematical modelling of rainfall‑runoff 
process. Tipping‑bucket rain gauges can produce misleading reports 
as a consequence of a number of factors. The aim of this paper con-
sists of methods and results of diagnostic check using the data from 
Brno gauges network.

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

Recyklace vody 
v průmyslových odvětvích 
s vysokou potřebou vody 
využitím AOP technologií 
Petr Hlavínek, Radka Pešoutová

Klíčová slova
kolektivní výzkum – recyklace vody – AOP technologie – malé a střední 
podniky

Souhrn
Cílem řešeného projektu je recyklace průmyslových a komunál-

ních odpadních vod za využití pokročilých oxidačních technologií 
s biologickým čištěním v průmyslových odvětvích s vysokou potře-
bou vody, jakými jsou papírenský, textilní a potravinářský průmysl. 
V rámci řešení bude testováno využití ozonu a ozonu v kombinaci 
s peroxidem vodíku, UV zářením a ultrazvukem za účelem zefek-
tivnění procesu čištění. Budou navrženy nové možnosti využití 
odpadních vod v průmyslových podnicích při zajištění optimální 
kvality čištěných vod a významném snížení nákladů. Do projektu 

jsou zapojeni výzkumní partneři a asociace z Německa, Belgie, 
Slovinska a České republiky. Do projektu se za českou stranu zapojí 
klastr CREA Hydro&Energy, o.s., a firma AQUA PROCON s.r.o. 

u

Modernizace technologií bude v blízké budoucnosti klíčovým fak-
torem k zachování globální konkurenceschopnosti celé řady podniků 
různých průmyslových odvětví. To v řadě případů může vést ke zvýšené 
produkci odpadních vod a zvýšení koncentrací znečišťujících látek 
v těchto vodách. V této souvislosti se klastr CREA Hydro&Energy, o.s., ve 
spolupráci s firmou AQUA PROCON s.r.o. a dalšími partnery z Němec-
ka, Belgie a Slovinska zapojil do výzkumného projektu s názvem 
Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou potřebou vody 
využitím AOP technologií (akronym AOP4Water). Projekt je zaměřen na 
recyklaci vody v průmyslové výrobě a ověřuje nové přístupy k čistíren-
ským technologiím na základě nejlepších dostupných technologií (BAT), 
s důrazem na omezení provozních nákladů spojených s provozováním 
pokročilých oxidačních technologií (tzv. AOP technologií). V tomto 
článku bychom rádi tento projekt čtenářům blíže představili.

Cílem projektu je umožnit recyklaci průmyslových a komunálních 
vod za využití AOP technologií společně s biologickým čištěním 
v průmyslových odvětvích s vysokou potřebou vody, jakými jsou 
papírenský, textilní a potravinářský průmysl. Budou prozkoumány 
možnosti snížení spotřeby ozonu a zefektivnění procesu čištění kom-
binací ozonu s peroxidem vodíku, UV zářením a ultrazvukem. V nepo-
slední řadě budou navrženy nové možnosti využití odpadních vod 
v průmyslových podnicích při zajištění optimální kvality čištěných 
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vod a významném snížení provozních nákladů. Navíc bude snížena 
produkce kalů a potenciálně nebezpečných a toxických látek. Toto 
jsou předpoklady k dalšímu rozšíření zkoumaných technologií v řadě 
průmyslových výrob a ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen potra-
vinářských, textilních a papírenských podniků na trhu. Tento projekt 
rovněž skrývá inovační potenciál pro podniky vodohospodářského 
sektoru a přinese jim příležitost k uplatnění na trzích nejen v České 
republice, ale i v zahraničí.

Projektu se kromě českých partnerů účastní partneři z Německa, 
Belgie a Slovinska. Byl proveden pečlivý výběr jednotlivých členů 
konsorcia s ohledem na jejich aktivity v oblasti vodního hospodářství 
a environmentálních technologií, zejména čištění průmyslových 
odpadních vod. Koordinujícím členem konsorcia je výzkumná 
organizace a asociace malých a středních podniků Papiertechnische 
Stiftung (PTS), sdružující kolem tisíce malých a středních podniků 
papírenského, tiskařského a slévárenského průmyslu. Svými aktivita-
mi pokrývá celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Aktivity PTS také 
zahrnují i vývoj inovativních čistírenských technologií a perspektivní 
přístup k energetickému managementu. S osmdesáti výzkumnými 
projekty ročně je PTS významných členem německé Unie asociací 
průmyslového výzkumu (AiF) a v tomto kontextu reprezentuje zájmy 
malých a středních podniků (zpřístupnění výsledků výzkumu, pod-
pora konkurenceschopnosti). 

Dalším partnerem je belgická asociace a výzkumné centrum 
Centre de Recherche et de Contrôle agro-alimentaire, emballage, 
environnement, papetier et textile (CELABOR) se zaměřením na 
obalový, papírenský a textilní průmysl, environmentální technologie 
a produkci potravin. Aktivity CELABORu se soustřeďují na výzkum 
a vývoj, technickou a právní pomoc, analýzy, prezentace a konzultace 
malým a středním podnikům. V oblasti výzkumu a vývoje má CELA-
BOR více než dvacetiletou zkušenost a zapojil se do řady národních 
a mezinárodních projektů.

Ze Slovinska se projektu účastní Gospodarska zbornica Slovenije 
(GZS), Univerzita v Ljubljani a Institut za Vode Republike Slovenije 
(IzVRS). Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nezávislá nezis-
ková organizace sdružující slovinské podniky. Každoročně GZS 
poskytuje přes 120 konzultací a organizuje přes sto konferencí a tři 
sta kurzů a seminářů. V posledních pěti letech se GZS účastnila celé 
řady národních a mezinárodních projektů. Za Univerzitu v Ljubljani 
bude do projektu zapojen Institut zdravotního inženýrství (IZH) 
Fakulty stavebního inženýrství a geodezie. IZH zajišťuje akademic-
kou, vědeckou a konzultační činnost v oboru zásobování vodou, 
kanalizací a čištění odpadních vod, městského odvodnění. Dále se 
institut zabývá ochranou vod a matematickým modelováním všech 
výše uvedených aktivit. Experti IZH jsou zapojeni do celé řady vzdě-
lávacích programů, národních a mezinárodních projektů. Třetím 
slovinským partnerem v projektu je IzVRS jako veřejná organizace 
specializující se na vodní hospodářství. Mezi hlavní úkoly IzVRS patří 
příprava vodohospodářských plánů, spolupráce s experty v otázkách 
vodního práva a ochrany vod. Hlavním cílem IzVRS je integrace 
principů udržitelného rozvoje, ochrany vodních zdrojů a péče o ně 
s přihlédnutím na environmentální, ekonomické a sociální aspekty na 
různých úrovních – od lokální přes národní až po globální. Institut 
spolupracuje s domácími a evropskými institucemi na implementaci 
společné evropské legislativy, mezinárodních strategií a konvencí.

Za českou stranu se projektu účastní CREA Hydro&Energy, o. s., 
a AQUA PROCON s.r.o. jako příslušný řešitel výzkumné části pro-
jektu. CREA Hydro&Energy je sdružení českých firem a výzkumných 
a vzdělávacích institucí zabývajících se využitím obnovitelných 
zdrojů energie, se zaměřením především na vodní energii. Za dobu 
trvání existence klastru byly realizovány společné projekty v oblasti 
vývoje, marketingu a rozvoje lidských zdrojů. Cíle těchto projektů byly 
zaměřeny na vybrané segmenty trhu – energetiku, vodní a odpadové 
hospodářství. Produkty klastru řeší v těchto oborech problematiku 
technické přípravy, návrhů technologií, bezpečnosti, ekologie, oprav 
a údržby a energetického využití vody a odpadů. AQUA PROCON 
s.r.o. je projektová a inženýrská společnost s mezinárodní působností 
v oblasti vodního hospodářství. Společnost se zabývá zajištěním kom-
plexních služeb při projekční, inženýrské i finanční přípravě staveb, 
zajištěním realizace stavby, případně jejím řízením nebo dodávkou 
na klíč, podporou a optimalizací provozu řízení staveb. V neposlední 
řadě směřuje své aktivity do oblasti výzkumu a vývoje ve vodním 
hospodářství. 

Projekt se řeší od ledna 2011 do prosince 2012 a je celkem rozdě-
len do devíti pracovních balíků. Ke každému pracovnímu balíku byl 
zvolen vedoucí odpovídající za veškeré činnosti a výsledky v rámci 

daného balíku. První a poslední pracovní balík je určen na koordina-
ci a propagaci projektu. Zbylé pracovní balíky již řeší problematiku 
recyklace vody v cílových průmyslových odvětvích. V druhém pra-
covním balíku byl proveden průzkum jednotlivých podniků cílového 
sektoru (papírenský, textilní a potravinářský průmysl) za účelem 
identifikace a hodnocení potenciálu pro opětovné využití vyčiště-
ných splaškových a průmyslových odpadních vod. Byly stanoveny 
požadavky na kvalitu a množství potenciálně využitelných odpadních 
vod z papírenského, textilního a potravinářského průmyslu a též 
z komunálních čistíren odpadních vod. Ve vybraných provozech byly 
zkoumány implementované čistírenské technologie a bylo přihlédnu-
to ke stupni již zavedeného opětovného využívání vyčištěných vod 
v těchto podnicích. Druhý pracovní balík byl již uzavřen a započalo 
se s pracemi na třetím pracovním balíku. V tomto balíku budou na 
základě výsledků z předchozího pracovního balíku provedeny vlastní 
zkoušky AOP technologií. Budou testovány možnosti využití ozonu 
k čištění odpadních vod z cílových průmyslových odvětví a budou 
navrženy a laboratorně ověřeny kombinace různých AOP technolo-
gií (ozonu v kombinaci s ultrafialovým zářením, peroxidem vodíku 
a ultrazvukem). Během zkoušek bude přihlédnuto k nákladovosti 
těchto technologií a k dosažitelnému množství vyčištěných odpadních 
vod. Ve čtvrtém pracovním balíku bude zkoumána vhodnost následné-
ho biologického čištění na předčištěné odpadní vody. Výsledky třetího 
a čtvrtého pracovního balíku budou analyzovány novými matematic-
kými metodami – nástroji umělé inteligence, jakými jsou vytěžování 
dat, klasifikační a regresní stromy (C&RT) a strojové učení. Využitím 
těchto technik bude možné získat mnohem více informací pro návrh 
AOP a biodegradačních procesů než klasickými statistickými nástroji. 
V šestém pracovním balíku budou provedeny zkoušky dopadů využití 
vyčištěných odpadních vod na kvalitu výsledného produktu a na 
kvalitu procesní vody. Veškerá data budou využita v sedmém a osmém 
pracovním balíku k celkovému zhodnocení technologií z hlediska 
nákladovosti, rizik, společenské akceptovatelnosti a udržitelnosti. 
Na základě případových studií budou prozkoumány další možnosti 
využití navržených technologií i v dalších průmyslových odvětvích 
a bude navržen model pro optimální technologickou konfiguraci jako 
podpůrný nástroj pro návrhy technologických linek v průmyslových 
čistírnách odpadních vod. 

Projekt je realizován v rámci programu CORNET pro projekty mezi-
národního kolektivního výzkumu. CORNET je iniciativou Evropské 
unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evrop-
ských zemí/regionů v rámci programu ERA – NET. Tento program je 
součástí 7. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj. 
Účast českého partnera na výzkumných aktivitách je podporována 
z Operačního programu Podnikání a inovace, program Spoluprá-
ce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu. Specifikem programu 
CORNET je i zapojení malých a středních podniků do tzv. projek-
tového výboru malých a středních podniků s cílem nasměrování 
výzkumných a vývojových aktivit tak, aby byla zajištěna relevance 
výsledků pro tyto podniky. Právě nedostatek kapacit ve výzkumu 
a vývoji v malých a středních podnicích může být limitujícím fak-
torem k jejich dalšímu rozvoji. Věříme tedy, že přímým zapojením 
malých a středních podniků se podpoří uplatnění výsledků projektu 
a to povede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků nejen v cílo-
vých průmyslových odvětvích. Pro více informací je možné kontakto-
vat odborného řešitele projektu – firmu AQUA PROCON s.r.o. – nebo 
navštívit webové stránky projektu www.cornet‑aop4water.eu. 

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. (autor pro korespondenci)
AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12
612 00 Brno

e‑mail: petr.hlavinek@aquaprocon.cz 
Internet: www.aquaprocon.cz

Ing. Radka Pešoutová, MSc
CREA Hydro&Energy, o.s.

Traubova 6
602 00 Brno

Internet: www.creacz.com

Reducing fresh water consumption in high water volume 
consuming industries by recycling AOP-treated effluents 
(Hlavínek, P.; Pešoutová, R.)

vh 10/2011 394



Key words
collective research – water recycling – AOP technologies – small and 
medium enterprises

Aim of the project is to recycle industrial and municipal waste-
water using advanced oxidation technologies (AOP technologies) in 
high water volume consuming industries like paper, textile and food 
industry. Within the project, use of ozone and ozone in combination 
with hydrogen peroxide, UV and ultrasound will be tested with the 

aim to reduce ozone dosage and to improve the efficiency of AOP 
treatment. New options of water recycling in target industrial sec-
tors will be assessed to ensure optimal wastewater treatment and 
to reduce costs of treatment and production. The project will be 
performed by a consortium consisting of research performers and 
associations from Germany, Belgium, Slovenia and the Czech Re-
public. The Czech partners of the project are CREA Hydro&Energy 
and AQUA PROCON.

Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP)… 

… si na semináři dne 9. 9. 2011 za účasti náměstků MŽP, ředitelů 
oblastních inspektorátů a bývalých pracovníků inspekce připomněla 
20 let od svého založení. Byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR 
č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa. Ostatní složky se k ní připojily následně v průběhu 
let 1991–1992. V letošním roce tak ČIŽP oslavila nejen dvacáté výro-
čí, ale zároveň vstoupila už do druhého půlstoletí od vzniku svých 
předchůdců, tedy Státní vodohospodářské inspekce (SVI), později 
České vodohospodářské inspekce (ČVI), která dohlížela na ochranu 
vod v naší zemi až do vzniku současné inspekce. Navázala nejen 
na činnost SVI, ale i České technické inspekce ovzduší a lesnické 
inspekce. 

Za posledních 20 let došlo postupně k nárůstu celé řady kompeten-
cí, např. poplatkové agendy u OOV, činnosti oddělení ochrany přírody 
v souvislosti s CITES, ochrany ozónové vrstvy Země, nakládání s oba-
ly a chemickými látkami, prevence havárií, geneticky modifikovaných 
organismů. Výrazně se zlepšilo technické vybavení a došlo k vytvoření 
nových potřebných míst, bez kterých je činnost současné inspekce 
jen těžko představitelná.

V současné době je také stále více uplatňován i integrovaný přístup 
k ochraně životního prostředí jak na základě zákona o integrované 
prevenci (IPPC), o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), tak 
i celkovým způsobem inspekční práce.

Vzrůstající počet podnětů, které musí ČIŽP každoročně řešit, svědčí 
i o obrovské důvěře veřejnosti v její práci. Tak např. v roce 1993 řešila 
inspekce 400 podnětů za rok a v roce 2010 to bylo už 2 815 podnětů. 
„Naše inspekce je leckdy poslední úřad, kde veřejnost hledá a nalézá 
řešení svého problému. Bohužel někdy i na úkor plánované a syste-
matické kontrolní činnosti, protože podněty mají přednost. Myslím 
však, že přes to přese všechno jsou výsledky naší práce úctyhodné. 
Náš tým 500 inspektorů dokázal za jediný rok provést 16 603 kontrol 
– to je téměř 35 kontrol na jednoho člověka. Udělili jsme pravomocné 
pokuty za bezmála 150 milionů korun, podíleli jsme se na řešení 150 
havárií, podali 21 trestních oznámení. To je statistika, za níž by se 
nemusel stydět žádný, ani mnohem větší státní inspekční orgán“, uvedl 
Mgr. Bukolský, pověřený řízením ČIZP.

A jaké jsou největší počiny na poli ochrany vod?
Do činnosti ČIŽP složky ochrany vod se v roce 2010 ještě pro-

mítla změna územní působnosti podle krajů, která se uskutečnila 
v polovině roku 2009, a dále od 1. 8. 2010 nabytí účinnosti zákona 
č. 150/2010 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 
Touto novelou došlo ve vodním zákoně ke změnám, které musí 
inspektoři složky ochrany vod zavést do kontrolní praxe a rozhodování 
ve správním řízení. Jednou z hlavních změn je, že např. odběratelé 
podzemních vod nemusí podávat každoročně poplatkové hlášení 
o stanovení záloh, což výrazně sníží administrativu. Další změnou je 
začlenění přestupků do vodního zákona nebo změna sazeb deliktů, 
aplikace certifikovaných vodních děl při čištění odpadních vod, změ-
ny rozdělení výnosů pokut ukládaných obcím a další.

Další zásadní změnou, která se stala v roce 2010, byl převod kompe-
tencí mezi složkou ochrany vod ČIŽP a Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavem zemědělským. Ten se stal oprávněným kontrolním 
orgánem k provádění kontrol podmíněnosti povinného požadavku na 
hospodaření dle Směrnice Rady 80/68/EHS, o ochraně podzemních 
vod před znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami.

V oblasti ochrany vod  inspektoři  provedli 3 432 kontrol a uložili 
557 pokut za celkem 28 103 243 Kč. Jedním z prioritních úkolů byla 
každoroční kontrola stavu nejvýznamnějších čistíren odpadních vod 
(ČOV). V roce 2010 inspektoři zkontrolovali na území České republiky 
celkem 184 komunálních ČOV v aglomeracích větších než 10 000 ekvi-

valentních obyvatel (EO) a 32 zdrojů průmyslových odpadních vod. 
Po vyhodnocení všech údajů je možné říci, že většina ČOV velikosti 
10 000 EO plní v současnosti požadavky příslušné směrnice Rady 
EU. U menší části bude ještě v roce 2011–2012 dokončována jejich 
dostavba, rekonstrukce či zkušební provoz a předpokládá se, že limity 
požadované směrnicí budou už v roce 2011 plněny. Výjimkou je nej-
větší komunální ČOV – ÚČOV Praha, kde zatím nedošlo ani k zahájení 
výstavby nové technologické linky, která je pro plnění limitů nezbytná. 
Protože však bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu, nemůže 
ČIŽP podle novelizovaného znění vodního zákona uložit aglomeraci 
Praha pokutu za nesplnění požadavků směrnice. 

Při revizích bylo zjištěno, že situace v provozování ČOV a v dodržo-
vání povolení vodoprávních úřadů je uspokojivá. Všechny prověřo-
vané ČOV vypouštěly odpadní vody na základě platného povolení 
vodoprávního úřadu. Na základě informací získaných při revizích 
ČIŽP bylo za porušení zákona o vodách v roce 2010 uloženo 6 pokut 
v celkové výši 1 300 000 Kč, a to za překročení povolených limitů pro 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

V roce 2010 zaevidovala inspekce 139 havárií podle zákona 
o vodách. Ve srovnání s rokem 2009 stoupl počet havárií způsobených 
dopravou, celkem jich bylo zaznamenáno 29 oproti 12 haváriím v roce 
2009. Úhyn ryb byl průvodním jevem u 16 havárií, což je v porovnání 
s rokem předcházejícím o 14 případů méně. Podzemní vody byly 
zasaženy v 6 případech. Původce havárie byl znám v 62 případech, 
což představuje 45 % z celkového počtu evidovaných havárií. Ve 40 
případech ČIŽP havárii šetřila nebo se šetření přímo zúčastnila.

Mezi největší evidované případy havárií ve sledovaném období lze 
zařadit výskyt ropných látek na hladině vody pravostranného přítoku 
řeky Tichá Orlice. Únik mazutu byl způsoben poruchou potrubního 
systému v objektu mazutového hospodářství v areálu společnosti 
Dietfurt, s.r.o., Letohrad. Společnost Dekonta, a.s., odtěžila cca 2 500 t 
kontaminovaných zemin a betonů, současně bylo prováděno sanační 
čerpání drenážních a podzemních vod v místě havárie, jejich čištění 
a následné vypouštění do dešťové kanalizace. 

V důsledku srpnové povodně došlo v roce 2010 také k několika 
havarijním stavům na území Liberce. Inspektoři prověřili celkem 
35 lokalit, z toho 10 průmyslových podniků, 18 čistíren odpadních 
vod a čerpacích stanic odpadních vod, 1 sběrný dvůr nebezpeč-
ného odpadu, 2 autoservisy a 4 čerpací stanice pohonných hmot. 
Inspektoři prověřovali stav těchto lokalit většinou přímo na místě; 
v některých případech, kde nebyl možný přístup, byly informace 
zprostředkované od provozovatelů. Z hlediska ochrany jakosti vod 
před znečištěním, nedošlo u většiny prověřovaných objektů, kromě 
areálu bývalé chemičky J. G. HEUSSER v Mníšku u Liberce a zdevas-
tovaných ČOV, k výraznějším škodám na životním prostředí. Uložená 
opatření k nápravě pro areál bývalé chemičky v Mníšku u Liberce jsou 
průběžně plněna.

– ČIŽP –
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Dispečinky pro výrobu a distribuci 
pitných a minerálních vod

Pitná voda je základním předpokladem pro náš každodenní život 
– ať už jde o vodu určenou ke konzumaci, nebo o pitnou vodu urče-
nou pro běžnou spotřebu. Její výroba a distribuce, přestože je pro 
spotřebitele samozřejmostí, je náročným komplexním procesem. Bez 
kvalitního řízení a monitorování tohoto procesu by nebylo možné 
splnit přísné požadavky na kvalitu produktu a v neposlední řadě 
i snižovat náklady na všechny nutné činnosti.

Představujeme zde příklady řešení dvou dispečinků, které realizo-
vala společnost UniControls, a to dispečink pro provoz výroby pitné 
vody pro distribuční síť a dispečink pro výrobu stolní a minerální 
balené vody.

Řídicí systém úpravny vody  
a štolového přivaděče Želivka

Úpravna vody Želivka má vzhledem ke svému rozsahu a koncepci 
výjimečné postavení mezi vodárnami České republiky. Je schopna 
vyrábět až 7700 litrů upravené vody za vteřinu a unikátní je i doprava 
vody do vodojemu Jesenice štolovým přivaděčem o délce 52 km. Tomu 
odpovídá i řídicí systém, který firma UniControls navrhla a realizovala 
(obr. 1). Rozsah napojení na technologii je více než 7000 přímých I/O 
bodů a je nesrovnatelný s původním centralizovaným systémem. 
Cílem projektu bylo vytvoření takového informačního systému a zajiš-
tění takových řídicích funkcí, které umožní optimalizovat provoz díla 
jak z hlediska kvality výroby, tak z pohledu nákladů.

Struktura systému 
Zásadní je rozdělení systému na dvě části – úpravnu vody a štolový 

přivaděč. Zatímco úkolem první části je vlastní výroba pitné vody, 
systém štolového přivaděče řeší bezpečnou dopravu vody do distri-
bučních sítí. Části řídicího systému pro úpravnu vody i štolový při-
vaděč jsou řešeny nezávisle, ale současně poskytují obsluze všechny 
informace z části druhé. Tato zastupitelnost je základním principem 
pro zajištění spolehlivosti systému.

Úrovně řízení
Z hlediska hierarchie je zde použit osvědčený princip rozdělení na 

procesní úroveň, která řeší připojení na technologii a řídicí a regulační 
algoritmy, a úroveň pro vizualizaci a komunikaci s operátorem 
(SCADA). Technologie úpravny vody i štolového přivaděče umožňuje 
na procesní úrovni řešení distribuovaného řídicího systému 
v přehledné a logické struktuře, neboť rozdělení podle dispozice 
technologických prvků v zásadě odpovídá funkčnímu rozdělení 
technologie.

Úroveň SCADA
Operátorská úroveň systému je řešena systémem společnosti 

UniControls. Srdcem systému jsou dva nezávislé servery, které 
poskytují veškeré aktuální i archivní informace klientům – ope-
rátorským pracovištím. Servery pracují paralelně a jsou z pohledu 
spolehlivosti horkými zálohami. Je použita konfigurace pro 10 000 
elementů, což odpovídá přibližně 25 000 I/O bodů. Celkově je 
v systému zapojeno 7 operátorských pracovišť, umístěných na velínu 
nebo lokálně u příslušných technologií. Dalších sedm pracovišť 
poskytuje informace provozním složkám bez možnosti zásahu do 
systému řízení. Jde o trend, který je možno sledovat i na ostatních 
aplikacích – sledování chodu provozu je stále více požadováno 
i ze strany managementu a dalších organizačních složek. Pro 
zvýšení bezpečnosti systému jsou informační stanice připojeny 

samostatnou sítí, která je pomocí HW i SW prostředků oddělena od 
sítě operátorské. 

Systém SCADA i vlastní aplikace řeší všechny požadavky, které jsou 
standardem u systémů této úrovně - rozsáhlé archivace dat a alarmů, 
alarmové filtry podle různých klíčů, bilance, deníky, různá přístupová 
práva dle operátorů a operátorských stanic, hromadné nastavování 
limit alarmů pro skupiny proměnných, on-line i off-line rozhraní do 
třetích systémů, evidence zásahů obsluhy a řadu dalších funkcí. Navíc 
otevřenost a modularita systému umožňuje operativní změny v přípa-
dě rekonstrukce a možnosti připojení na další inteligentní systémy.

Procesní úroveň
Procesní úroveň je tvořena systémem UniCon 2, jehož základem 

jsou průmyslové počítače s vysokou provozní spolehlivostí, na kterých 
je instalován operační systém reálného času. Jde o osvědčené prvky 
s vysokou spolehlivostí. Důležitá je především modularita a značná 
otevřenost systému, která umožňuje i snadnou realizaci úloh, jež 
nejsou typické pro klasické PLC automaty. I/O systém stanic vyniká 
vysokou odolností vstupů a výstupů, vysokou přesností, moduly 
obsahují vlastní diagnostiku a je možná výměna modulů pod napětím 
(tzv. hot-swap). Programování standardních řídicích a regulačních 
algoritmů se v systému UniCon 2 provádí nástrojem UniCap, který je 
integrovaným prostředím pro psaní a ladění úloh v programovacích 
jazycích dle normy IEC 1131-3. 

Štolový přivaděč
Štolový přivaděč je složitým hydraulickým systémem, který by bez 

monitorování stavu a zajištění ochran proti nesprávné manipulaci 
nemohl fungovat. Část štolového přivaděče řeší sběr dat z objek-
tů  přivaděče, které jsou rozmístěny na délce 52 km. Na procesní 
úrovni se skládá z centrální stanice a sedmnácti podřízených stanic 
v jednotlivých objektech přivaděče, mezi kterými probíhá komuni-
kace po radiové datové síti (RDS). Regulační algoritmus zaručuje 
ovládání průtoku štolou tak, aby byla splněna omezení vyplývající 
z provozního řádu, byla minimalizována četnost zásahů a byla 
udržena požadovaná hladina v regulačním vodojemu úpravny a ve 
vodojemech Jesenice. 

Úpravna vody
Funkce řídicího systému zajišťují zejména dopravu surové vody 

z jezera Švihov, úpravu vody mechanickou filtrací, dávkováním che-
mikálií, ozonizací a chlorací a měření kvality vody. Dále tento řídicí 
systém umožňuje související monitoring a ovládání rozvoden VN 
a NN, akumulaci pitné vody a řízení pomocných provozů souvisejí-
cích s vlastní výrobou.

Centrální stanice úpravny vody připojuje 24 procesních stanic pro 
jednotlivé funkční celky. 

Struktura systému umožňuje umístit regulaci a řízení do jednotlivých 
uzlů systému, centrální stanice realizuje pouze nadřízené úlohy. Mezi 
hlavní úlohy systému patří řízení a regulace hydraulických systémů, 
kompresorů a čerpadel, systém zálohování při poruchách apod. 

Zatímco k hlavním uzlům systému jsou připojeny stovky I/O bodů, 
pro funkční celek filtrace 1 bylo použito uzlu bez I/O rozhraní. Ten je 
připojen k technologii související s každým jednotlivým filtrem pomocí 
komunikačního standardu CANopen na I/O moduly (vzdálené I/O). 
Každý I/O modul zahrnuje 16 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy 
a 7 digitálních výstupů, tedy dostatek pro ovládání celé technologie jed-
noho filtru. Komunikační připojení je rozděleno do čtyř sběrnic po osmi 
filtrech. Vypnutí modulu samozřejmě neovlivní komunikaci s ostatními 
moduly. Tato struktura systému značně snižuje nároky na kabeláž, 
zvyšuje přehlednost systému a zjednodušuje diagnostiku. Komunikace 
mezi uzly procesní úrovně je řešena po metalických a optických spojích 

(Ethernet, CAN bus, sériové linky) a pro kalové 
hospodářství po síti RDS.

Dispečerské řízení pro společnost  
Karlovarské minerální vody

Společnost Karlovarské minerální vody a.s. 
je největším výrobcem balených minerálních 
a stolních vod v České republice. Základem 
jeho produkce jsou vody Mattoni, Aquila 
a Magnesia. Čerpání a doprava vody je řízena 
dispečinkem, který byl také dodán společností 
UniControls.

Řídicí systém pro řízení čerpání
Základní surovina pro výrobu, tj. minerální 

nebo stolní voda, je čerpána z ložisek o hloub-
ce od 10 do 100 metrů. Způsob zacházení Obr. 1. Schéma vodního díla Želivka
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Souhrn
Článek shrnuje základní poznatky, výhody a limitace technologií 

čištění odpadních vod, které jsou založeny na imobilizaci biomasy 
na povrchu nebo uvnitř matrice. Za hlavní přínos lze považovat 
zvýšení množství biomasy v systému, což umožňuje provozovat 
technologie při vyšším zatížení v menších objemech. Limitací je 
omezená schopnost difuze při použití nosiče kulovitého nebo jiného 
tvaru. Inovativní imobilizační přístup byl vyvinut u tzv. Biokata-
lyzátorů lentikats, které jsou založeny na průmyslové imobilizaci 
čisté žádoucí biomasy do pórovité matrice ve tvaru čočky, čímž se 
podařilo vyřešit difuzní limitace. Biokatalyzátory jsou využívány 
pro nitrifikační a denitrifikační procesy, ale i pro selektivní biode-
gradace, které jsou ve fázi výzkumu. Prezentovány jsou snímky 
vnitřní struktury matrice biokatalyzátoru se zaměřením na distri-
buci kolonií bakteriální kultury, které byly nasnímány metodou 
konfokální mikroskopie.

u

Úvod
Imobilizovaný mikroorganismus je definovaný jako mikroorganis-

mus, kterému je přirozeným nebo umělým způsobem zabráněno ve 
volném pohybu do blízkého okolí a všech dalších částí kapalného 
média [1]. Příkladů přirozené imobilizace mikrobiálních buněk je 
v přírodě i běžném životě hned několik, od buněčných nárostů na 
kamenech v šumavských potocích, přes biofilm na vodovodních trub-
kách až po vznik zubních povlaků. Z těchto příkladů jasné přírodní 
tendence k imobilizaci je zřejmé, že tento fenomén přináší výhody 
i v technologické praxi, např. ve farmaceutickém a potravinářském 
průmyslu či při čištění a úpravě vod. V posledním zmiňovaném pří-
padě je hlavním cílem imobilizace mikrobiálních buněk především 
zvýšení koncentrace žádoucí biomasy v systému, které následně 
umožní vyšší zatížení, sníží prostorovou náročnost a zároveň zvý-
ší stabilitu a účinnost biologických procesů čištění a úpravy vod. 
Imobilizované buňky jsou zároveň snáze oddělitelné od vyčištěné 
vody, přičemž současně dochází ke snížení produkce přebytečného 
kalu [2, 3]. Nepřímou výhodou použití imobilizovaných systémů je 
rovněž zvýšená odolnost biomasy vůči toxickým a inhibičním vlivům 
ostatních složek vody [4].

Hlavními způsoby imobilizace buněk jsou adsorpce, kovalentní 
vazba, kroslinkování, zapouzdření (enkapsulace) do polymerních gelů 
a zachycení (entrapment) [5]. Nejvíce rozšířeným způsobem imobi-

lizace v technologii vody je pasivní imobilizace na pevných nosičích 
ve formě biofilmu. Velký důraz je v tomto případě kladen na materiál 
nosiče, který musí být mechanicky stabilní, avšak zároveň lehký 
a flexibilní, netoxický, ekonomicky dostupný a nesmí podléhat biolo-
gickému rozkladu [6]. Z anorganických nosičů přírodního charakteru 
se tak nabízí především písek, sklo, keramika, aktivní uhlí a zeolity, tj. 
materiály nejen finančně nenáročné, ale při jejichž aplikaci lze vhodně 
využít i působení elektrostatických sil při interakci mikroorganismu 
s povrchem materiálu. Daleko rozšířenějším typem jsou však nosiče 
z přírodních (alginát, chitosan, karagenan, kolagen) a syntetických 
(polyetylen, polyvinylchlorid, polyuretan, polypropylen) organických 
materiálů. Široké aplikaci první uvedené skupiny materiálů v prů-
myslové praxi brání především jejich nízká mechanická stabilita [5]. 
Zajímavou alternativou, kombinující přednosti různých materiálů, je 
nově patentovaný nosič [7]. Jedná se o nový organo-funkční pórovitý 
keramický materiál, umožňující vznik kovalentní vazby mezi mik-
roorganismem a nosičem, čímž snižuje ztráty biomasy způsobené 
v průběhu provozu [8]. Samostatnou skupinou uměle připravených 
nosičů organického charakteru, kterým je v poslední době věnováno 
hodně pozornosti, jsou gelové polymerní nosiče, např. polyvinylalko-
hol, polyetylenglykol, polyakrylamid. V tomto případě je možné využít 
jak principu samovolného nárůstu biomasy na povrchu nosiče, tak 
entrapmentu předem kultivované biomasy. 

Přichycení biomasy na povrchu pevného nosiče ve formě biofilmu 
využívají tzv. biofiltry, biorotory nebo systémy s pohyblivou náplní 
(MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor). Ve všech zmiňovaných pří-
padech dochází k samovolné tvorbě biologického filmu na povrchu 
nosiče, který je k nosiči připoután fyzikálně-chemickými silami 
a extracelulárními biopolymery, vylučovanými bakteriálními buňka-
mi. Dostupné informace o míře zvýšení koncentrace biomasy v bio-
filmových reaktorech v porovnání s reaktory se suspenzní biomasou 
se liší, od dvojnásobného nárůstu [9] až po 20–40násobný nárůst [10]. 
V poslední době byl zaznamenán jasný trend nahrazení technologií 
biofilmových kolon a rotačních disků metodami pohyblivých nosičů, 
v jejichž případě nedochází k tvorbě tzv. „mrtvých objemů“, rozvoji 
„kanálového efektu“ a zcela je eliminována potřeba zpětného praní. 
Výraznou výhodou je i jejich snadná adaptace do stávajících nádrží. 
Bez ohledu na tvar či typ nosiče, hlavní limitací biofilmových techno-
logií je především omezená difuze substrátu či živin napříč vrstvami 
biologického filmu [11, 2]. V důsledku metabolické a substrátové 
selekce dochází k rozvrstvení mikroorganismů v biofilmové vrstvě 
a heterotrofní mikroorganismy mohou potlačit pomaleji rostoucí, 
především nitrifikační, mikroorganismy do spodních vrstev biofilmu 
[3]. Tato mezidruhová kompetice je žádoucí v případě současného 
odstraňování CHSK a dusíku, avšak může působit limitačně v systé-
mech, jejichž hlavním účelem je odstranění dusíku z odpadních vod 
z důvodu soupeření heterotrofních a nitrifikačních mikroorganismů 
o difundující kyslík [12].

Tomuto problému lze účinně předejít imobilizací (především entrap-
mentem) jednodruhové biomasy do polymerních nosičů [13]. Litera-
tura [14] uvádí, že v nosičích systému Pegasus, založeném na enkap-
sulaci nitrifikační biomasy do částic z polyetylenglykolu (PEG), se 
může nacházet 10 až 100násobně více nitrifikačních mikroorganismů 
než v aktivovaném kalu. Stejně jako v předchozích případech, i tento 
způsob imobilizace má své nedostatky. V závislosti na podmínkách 
přípravy imobilizátů (teplota, pH, vliv chemických látek apod.) může 
dojít k počátečnímu částečnému snížení aktivity biomasy [15]. Značný 
vliv na výsledné účinnosti procesu má také tvar a mechanické vlast-
nosti nosiče, určující snadnost difuze substrátu napříč nosičem.

s těmito ložisky je přesně definován státními orgány (ČIL – Český 
inspektorát lázní a zřídel) a úkolem řídicího systému je zaručit splnění 
podmínek provozování jednotlivých vrtů.

Každý vrt je osazen řídicím systémem, který má za úkol zejména:
• Řídit čerpadla vrtů tak, aby byl splněn požadavek nadřízeného 

systému.
• Omezit minimální hladinu a maximální průtok tak, aby nebyla 

překročena omezení daná rozhodnutím ČIL.
• Registrovat základní veličiny, tedy průtok vody, hladinu vrtu a tep-

lotu vody.
• Plnit doplňkové funkce, tzn. ostraha objektu, místní řízení, podpora 

sanitace atd.

Řídicí systém pro dopravu vody
Systém zajišťuje spolehlivou dopravu čerpané vody do závodu, kde 

se voda skladuje. Za tímto účelem jsou zbudovány čerpací stanice, 

směšovací komory a redukční stanice. Ty jsou vybaveny řídicími 
systémy, které komunikují mezi sebou, s jednotlivými vrty a s nadřa-
zeným řídicím systémem.

Dispečerská pracoviště
Nejvyšší úrovní řízení jsou dispečerská pracoviště. Zde instalo-

vané servery zajišťují komunikaci se všemi procesními jednotkami 
v reálném čase, zobrazování dat a alarmů dispečerovi a zadávání 
režimů činnosti dispečerem, archivaci měřených hodnot a vytváření 
protokolů ve formátu požadovaném ČIL. Systém je vybudován tak, 
aby přístup k datům byl možný i vzdáleně pro specialisty jednotlivých 
odborností v době, kdy nejsou přítomni ve výrobě.

Ing. Milan Tajovský
UniControls a. s. 
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Oběma nevýhodám úspěšně předchází patentovaná Biotechnologie 
lentikats, založená na imobilizaci mikrobiálních buněk či enzymů do 
pórovitého nosiče z polyvinylalkoholu (PVA). Podmínky přípravy jsou 
velmi šetrné a dochází tak k minimálním ztrátám biologické aktivity. 
Nosič má navíc unikátní čočkovitý tvar (průměr nosiče 3–4 mm, výška 
200-400 µm), který zajišťuje neomezenou rovnoměrnou difuzi substrá-
tu a živin do všech částí nosiče. Společnost LentiKat’s a.s., zabývající 
se komercializací této technologie v různých průmyslových odvětvích, 
vyvinula vysoce efektivní způsob odstraňování dusíku z odpadních 
vod pomocí imobilizovaných čistých nitrifikačních a denitrifikačních 
kultur, tzv. Biokatalyzátorů lentikats. Nitrifikační Biokatalyzátor len-
tikats obsahuje vysokou koncentraci směsné kultury Nitrosomonas 
europaea a Nitrobacter winogradskyi, zatímco pro denitrifikaci byly 
vyvinuty dva Biokatalyzátory, s imobilizovanou psychrofilní kultu-
rou Pseudomonas fluorescens a mezofilní Paracoccus denitrificans či 
Paracoccus pantotrophus. Technologie byla ověřena v laboratorních 
i poloprovozních podmínkách na různých typech vod, od pitných 
přes komunální až po průmyslové odpadní vody. Zkušeností s celo-
provozními aplikacemi Biotechnologie lentikats v čistírenství bylo 
v posledních dvou letech nabyto při realizaci čtyř instalací, koncová 
denitrifikace na ČOV 4000 EO podniku Baxter Bioscience s.r.o., 
koncová denitrifikace odpadních vod z chromovny TONA a.s. Pečky, 
koncová denitrifikace s odděleným srážením fosforu na ČOV Ostrov 
u Macochy (1000 EO) a pilotní nitrifikace kalové vody produkované 
na ČOV Litoměřice v nádrži o objemu 23 m3. Biotechnologie lenti-
kats je aplikovatelná do existujících či nově vybudovaných nádrží 
opatřených jednoduchým sítovým separačním zařízením na odtoku 
(obr. 1). Díky hustotě hydrogelového nosiče blízké hustotě vody je 
nitrifikační Biokatalyzátoru udržován ve vznosu pouze proudem 
dodávaného vzduchu ze standardních jemnobublinných aeračních 
zařízení, zatímco denitrifikační reaktory jsou osazeny pomaloběžnými 
míchadly. Technologie tak nepřevyšuje svou energetickou náročností 
standardně aplikované technologie založené na principu aktivovaného 
kalu. Vzhledem k podstatě příslušných biochemických reakcí jsou 
reaktory nitrifikace zpravidla opatřeny automatickým dávkováním 
neutralizačního činidla (30% roztok NaOH) a do denitrifikačních 
reaktorů je dodáván externí organický substrát v případě nedostatku 
organického uhlíku v čištěné odpadní vodě. Celá technologie je tak 
snadno adaptovatelná do existujícího řídicího systému stávajících 
čistírenských linek a nevyžaduje nadstandardní obsluhu či řízení.

Cílem článku je souhrn poznatků o uplatnění Biotechnologie 
lentikats při odstraňování dusíku z vod. Účinnost a možnosti této 
technologie jsou diskutovány především s ohledem na strukturu 
a vlastnosti nosiče.

Výsledky a diskuse

Výroba Biokatalyzátoru lentikats
Průmyslová výroba Biokatalyzátorů lentikats probíhá ve výrobním 

závodě společnosti LentiKat’s a.s. ve Stráži pod Ralskem. K výrobě 
je využíváno patentově chráněné velkokapacitní zařízení s aktuální 
produkční kapacitou 80 tun Biokatalyzátoru za rok (obr. 2). Princip 
výroby spočívá ve smíchání předem kultivované biomasy se zahřátou 
kapalnou směsí polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu v definova-
ném poměru. Takto připravená směs je ve formě malých kapek lita na 

Obr. 1. Standardní uspořádání nitrifikačního a denitrifikačního 
reaktoru s Biotechnologií lentikats. Každý ze stupňů technologie je 
schopen pracovat samostatně, v závislosti na charakteru dusíkatého 
znečištění v dané odpadní vodě

Obr. 2. a) Výrobní linka společnosti LentiKat’s, b) detail licího 
zařízení

nekonečný pás, který poté prochází systémem sušicích komor. Suché 
pelety jsou mechanicky sejmuty z pásu a následně stabilizovány 
a rebobtnány v roztoku Na2SO4 před jejich využitím či uskladněním 
[16, 17]. Před aplikací v procesech odstraňování dusíku z odpadních 
vod je Biokatalyzátor nakultivován výrobcem do konstantní aktivity 
v sérii vsádkových testů v živném médiu [18]. V průběhu kultivace 
dochází k rozmožení mikroorganismů a růstu kolonií v pórech PVA 
nosiče, což vede ke zvýšení celkové aktivity Biokatalyzátoru, vyjad-
řované jako množství dusíku odstraněné jednotkovým množstvím 
biokatalyzátoru za jednotku času. Graf 1 znázorňuje postupný nárůst 
aktivity BL s rostoucím počtem opakovaným kultivací.

Distribuce buněk v nosiči
Problematika difuze substrátu napříč vrstvami biofilmu v případě 

použití nárůstových pevných nosičů byla popsána v úvodní části 
příspěvku. Příspěvek [19] rovněž poukazuje na problematiku rych-

Graf 1. Typický nárůst aktivity v průběhu kultivace nitrifikačního 
Biokatalyzátoru lentikats. Průměrná doba vsádkového testu je 
36 hodin
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losti tvorby biofilmu v důsledku snížené adheze buněk na povrch 
nosiče.

V případě buněk enkapsulovaných dovnitř pevných či gelových 
nosičů je difuze substrátu a živin určujícím faktorem pro distribuci 
buněk v nosiči. Způsobu růstu a množení enkapsulovaných buněk 
se věnují další publikace [20, 21, 22, 23]. Dle jejich závěrů dochází 
v důsledku omezené difuze k nerovnoměrnému růstu kolonií a jejich 
rozmístění po objemu nosiče. Kolonie narostlé ve svrchních částech 
dosahují větších rozměrů v důsledku vyšší koncentrace substrátu než 
buňky a kolonie uvnitř. S rozvojem kolonií ve svrchních částech nosi-
če může docházet k dalšímu omezení difuze až úplnému zastavení 
růstu a množení uvnitř nosiče.

Analýza Biokatalyzátoru lentikats pomocí konfokální mikroskopie 
(Olympus Fluoview 500, Japonsko, 40násobné zvětšení) dokázala, 
že díky specifickému tvaru nosiče a vhodné velikosti pórů není 
transport živin či kyslíku do středních částí pelety omezen a bakterie 
tvoří rovnoměrné kolonie po celém prostoru nosiče (obr. 3 a), b)). 
Analýza rovněž vyvrátila předpoklad nárůstu kolonií na vnějším 
povrchu nosiče, potenciálně zabraňujícího difuzi látek do vnitřních 
částí pelety. Porovnání čerstvě vyrobeného Biokatalyzátoru s peletami 
Biokatalyzátoru z dlouhodobě běžící celoprovozní aplikace (~ 1 rok) 
ukázalo, že v průběhu času dochází k postupnému mírnému zvětšení 
kolonií v pórech pelety (obr. 3 b), c)). K mikroskopické analýze byl 
vybrán denitrifikační Biokatalyzátor lentikats. Heterotrofní Paracoccus 
denitrificans má v porovnání s autotrofními nitrifikačními mikroor-
ganismy několikanásobně vyšší růstovou rychlost, a lze tedy v jeho 
případě spíše předpokládat výskyt nerovnoměrné distribuce kolonií 
po jednotlivých částech nosiče.

Zatížení systému dusíkem a účinnost odstranění
Počáteční množství biomasy enkapsulované do Biokatalyzátoru len-

tikats je 0,5 g buněk na 1 kg BL PVA gelu. Během kultivace se množství 
biomasy zvyšuje a dosáhne hodnoty minimálně 20 g·kg-1 v nitrifikač-
ním a 40 g·kg-1 v denitrifikačním Biokatalyzátoru. Práce [18] uvádí 
hodnotu 70 g suché denitrifikační biomasy v jednom kilogramu dobře 
zapracovaného Biokatalyzátoru lentikats. V běžných aplikacích činí 
plnění reaktoru Biokatalyzátorem běžně 10 % vol. celkového objemu. 
Při tomto plnění je tedy s pomocí Biokatalyzátoru lentikats možné 
dosáhnout až 2000 g nitrifikační a 4000 g denitrifikační biomasy na 
1 m3 reakčního objemu. Běžný systém s aktivovaným kalem v suspen-
zi a předřazenou primární sedimentací je provozován při koncentraci 
biomasy 3 g·l-1 s obsahem organických látek 70 %. Předpokládáme-li, 
že v aktivovaném kalu se vyskytuje 70 % mikroorganismů schopných 
denitrifikace a cca 3–8 % nitrifikačních mikroorganismů (odpovídá 
poměru BSK : TKN v odpadní vodě 9–3) [24], pak vychází, že Biotech-
nologie lentikats dosahuje až 32násobně vyššího množství nitrifikační 
a 4násobně vyššího množství denitrifikační biomasy v reaktoru.

Vysoké koncentraci selektivní biomasy v procesu Biotechnologie 
lentikats odpovídá i možnost násobně vyššího možného zatížení 
v porovnání s běžnými technologiemi. Biokatalyzátor lentikats je scho-
pen dosáhnout dlouhodobě stabilních výsledků při objemovém zatížení 
0,9 kg N-NH4

+·m-3·den-1 a 1,8 kg N-NO3
-·m-3·den-1, což při vztažení na 

množství biomasy odpovídá látkovému zatížení 0,6–0,7 kg N·kg-1·den-1. 
Stabilní výkon biokatalyzátoru je garantován po dobu životnosti, která 
se pohybuje od 1,5 do 4 let, přičemž garantovaná doba životnosti 
je závislá na typu imobilizované biomasy a průměrné teplotě odpadní 
vody. Pro srovnání, česká norma ČSN EN 75 6401 určující parametry 
pro návrh aktivačních procesů s nitrifikací a denitrifikací uvádí dopo-

ručené hodnoty zatížení 0,015–0,025 kg N·kg-1·den-1 vztažené na sušinu 
kalu. Pro návrh biofilmových reaktorů uvádí norma ČSN EN 75 6401 
doporučené návrhové hodnoty povrchového zatížení 0,004–0,006 kg 
N·m-2·den-1 s maximální hodnotou 0,01 kg N·m-2·den-1. Při průměr-
ném specifickém povrchu náplně 100 m2·m-3 odpovídá toto zatížení 
0,4–0,6 kg N·m-3·den-1. Své zkušenosti se systémy s jednodruhovou 
imobilizací biomasy v PVA nosiči uvádí i další autoři (tab. 1).

Přímé porovnání Biotechnologie lentikats a technologie nárůs-
tových nosičů typu MBBR [25] bylo možné provést na základě 
celoprovozního testování nitrifikace kalové vody z odvodnění ana-
erobně stabilizovaného kalu na komunální ČOV pro 40 000 EO. Ve 
stejném reaktoru (nevyužívaná jímka o objemu 23 m3) odstraňoval 
Biokatalyzátor lentikats trojnásobné množství dusíku za jednotku 
času (10,5 kg N⋅den-1). Tohoto výkonu bylo dosahováno v zimních 
měsících, kdy teplota kalové vody byla o 5 °C nižší, než teplota při 
testování technologie nárůstových nosičů. Průtok systémem byl 
150 m3⋅den-1 a maximální koncentrace amoniakálního dusíku byla 
220 mg⋅l-1. Pro nitrifikaci pomocí Biotechnologie lentikats bylo navíc 
dodáváno pouze 65 % objemu vzduchu (150 m3⋅hod-1) ve srovnání 
s plně zapracovanou technologií nárůstových nosičů. Příčinou nižší 
potřeby dodávaného vzduchu je přítomnost pouze nitrifikační bioma-
sy bez směsných heterotrofních kultur aktivovaného kalu. Systém tak 
spotřebovává kyslík pouze na zajištění dostatečné nasycenosti vody 
a nitrifikační konverzi. Na základě získaných dat byl navržen celopro-
vozní systém s jednou nitrifikační nádrží o objemu 58 m3 pro snížení 
koncentrace N-NH4

+ ve 250 m3 kalové vody za den z 200 mg⋅l-1 na 
30 mg⋅l-1. Po vyčíslení vycházejí náklady spojené s odstraněním 1 kg 
N-NH4

+ pomocí Biotechnologie lentikats o 15–35 % nižší než náklady 
na provoz MBBR technologie uvedené v publikaci [25].

Schopnost Biokatalyzátorů lentikats pracovat při vysokém zatížení 
dává technologii obrovský potenciál uplatnění při čištění vysoce 
koncentrovaných vod, např. fugátu z bioplynových stanic, zakon-
centrované odpadní vody z tepelných elektráren či potravinářského 
průmyslu apod. Hlavním rizikem v těchto vodách je především vysoká 
koncentrace amoniakálního dusíku způsobující inhibici nitrifikačního 
procesu při koncentracích vyšších než 1000 mg N-NH4

+·l-1 v důsled-
ku tvorby volné kyseliny dusité a volného amoniaku [2]. Při použití 
klasických suspenzních či biofilmových nosičů je v takových přípa-
dech nutné odpadní vodu ředit či zohlednit riziko vysokého zatížení 
při návrhu velikosti systému. Obě varianty řešení vedou k nutnosti 

výstavby rozměrných nádrží a zvýšené spotře-
bě elektrické energie na jejich provoz. Labo-
ratorní testy s nitrifikačním Biokatalyzátorem 
lentikats prokázaly, že po skokovém zvýšení 
nátokové koncentrace amoniakálního dusíku 
do reaktoru z 600 na 2500 mg·l-1 (odpovídá 
objemovému zatížení 0,04 kg N⋅m3-

reaktoru⋅hod-1 
a 2 kg N⋅m3-

reaktoru⋅hod-1) došlo po počáteč-
ním 14denním poklesu aktivity k adaptaci 
systému. I přesto, že v reaktoru dosahovala 
koncentrace amoniakálního dusíku hodnot 
vysoko nad inhibičním limitem (~ 1500–2000 
mg N-NH4

+·l-1), Biokatalyzátor dosáhl o 30–60 
% vyšší aktivity oproti původní hodnotě 
konverze, 300 mg N-NH4

+ nitrifikovaného 
jedním kilogramem Biokatalyzátoru za 
hodinu (graf 2). Při maximální naměřené 
aktivitě systém dosáhl objemové účinnosti 

Druh odpadní vody Typ imobilizace Zatížení
[kg N·m-3·den‑1] Odkaz

Z chovu prasat
Kulovitý PVA nosič s imobilizovanou 
nitrifikační kulturou

0,40 [28]

Komunální odpadní voda
PVA nosič se samovolně narostlou bio-
masou

0,36 [29]

Splašková odpadní voda Nitrifikační Biokatalyzátor lentikats 1,40 [30]

Odtok z průmyslové ČOV Denitrifikační Biokatalyzátor lentikats 0,34–0,50 [31]

Kalová voda z anaerobní 
stabilizace

Nitrifikační Biokatalyzátor lentikats 0,55 [31]

Průmyslová odpadní voda 
z odsíření spalin 

Denitrifikační Biokatalyzátor lentikats 0,85 [31]

Komunální odpadní voda MBBR 0,06 [31]

Komunální odpadní voda MBBR 0,06 [32]

Tabulka 1. Srovnání dostupných údajů o objemovém zatížení různých typu čistírenských 
technologií

Na následující straně:

Obr. 3. Výsledky konfokální mikroskopie denitrifikačního 
Biokatalyzátoru lentikats s imobilizovanou kulturou Paracoccus 
denitrificans; a) okrajová část nosiče, b) a c) střední část nosiče. Snímky 
a) a b) zachycují čerstvě vyrobený a nakultivovaný Biokatalyzátor, 
snímek c) zachycuje mikrobiální kolonie v Biokatalyzátoru 
z dlouhodobě běžící instalace. Zelené fluorescenční barvivo 
8‑hydroxypyren‑1,3,6‑trisulfonová kyselina (HPTS, excitační 
maximum 454 nm, emisní maximum 511 nm) značí PVA matrici, 
červené barvivo SYTO 64 (excitační maximum 599 nm, emisní 
maximum 619 nm) bylo použito k obarvení DNA bakterie. Snímky 
zachycují kolonie 30 µm pod povrchem nosiče. Snímky řezů nosičem 
o tloušťce 23 µm (nepublikovány) prokázaly rovnoměrnost rozmístění 
bakterií po celém objemu nosiče
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Inspirující Inovace od Phoenix Contact
ve VODÁRENSTVÍ

Společnost Phoenix Contact nabízí komplexní řešení pro Vaše aplikace:
- kontrolu a monitorování vzdálených stanic (Ethernet, Bluetooth, GSM/GPRS …)
- ochranu proti přepětí (přepěťové ochrany TRABTECH)
- bezpečný přenos citlivých procesních dat (Profinet, Ethernet …)
- spolehlivé napájení elektrických zařízení (napájecí zdroje) … atd.

Phoenix Contact, s.r.o., Dornych 47, 617 00 Brno
Tel.: 542 213 401, Fax.: 542 213 701, E-mail: obchod@phoenixcontact.com

Obr. 3. Popisek na předchozí straně
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23.–25.
November 2011

Vysoké Tatry / High Tatras
Tatranská Javorina – Hotel Kolowrat****

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

Bližšie informácie: ELSEWA, s.r.o.
Tel/Fax: +421 55 6420 838
E−mail: elsewa@netkosice.sk

Web: www.elsewa.sk

POZVÁNKA na jubilejnú

10. odbornú konferenciu s medzinárodnou

účasťou
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27 g Noxidovaného⋅m
-3

reaktoru⋅hod-1. Průměrná hodnota pH v reaktoru byla 
7,1. 

Možnost snadného přidání nebo odebrání množství Biokatalyzá-
toru v reaktoru a následně tak i účinnosti odstranění dusíku dává 
procesním inženýrům nejen možnost systém navrhnout přesně na 
míru požadavkům, ale i dosáhnout velmi nízkých odtokových kon-
centrací. Příkladem je celoprovozní instalace Biotechnologie lentikats 
na ČOV Baxter Bioscience s.r.o. Instalovaná denitrifikační jednotka 
Biotechnologie lentikats odstraňuje zbytkové koncentrace dusičnanů 
na odtoku z původní mechanicko-biologické ČOV o průměrném prů-
toku odpadní vody 350 m3⋅den-1. Pro aplikaci Biotechnologie lentikats 
byla využita stávající nevyužívaná kalová jímka o objemu 38 m3, která 
byla osazena sítovým separátorem, pomaloběžným míchadlem a dáv-
kováním organického substrátu (průmyslový přípravek Brenntaplus 
VP1, společnost Brenntag). Přesné dávkování organického substrátu 
je řízeno signálem dusičnanové sondy a průtokoměru umístěného 
na nátoku do jednotky, což umožňuje výrazné úspory ve spotřebě 
substrátu. V důsledku cyklických výrobních fází ve výrobním závodě 
je čistírna vystavována výrazným fluktuacím v koncentraci dusič-
nanů na nátoku. Na tyto fluktuace není klasický systém založený 
na principu aktivačního procesu schopný pružně reagovat. Řešení 
Biotechnologie lentikats je navrženo tak, aby svou účinností pokrylo 
až pětinásobné koncentrační výkyvy. V průběhu zátěžového testu 
instalovaného reaktoru s náplní Biokatalyzátoru lentikats (graf 3) 
byly na odtoku naměřeny průměrné koncentrace 0,68 mg N-NO3

-·l-1. 
Je zřejmé, že systém s imobilizovanou selektivní biomasou je méně 
citlivý na nerovnoměrnost v zatížení.

Dosavadní zkušenosti v oblasti průmyslových odpadních vod 
potvrzují i dříve publikovaná zjištění [4] o vyšší odolnosti imobilizo-
vané biomasy vůči toxickým a inhibičním složkám odpadních vod 
[26, 27].

Rozvoj uplatnění v oblasti úpravy a čištění vod
Společnost LentiKat’s a.s. ve spolupráci s předními vědeckými 

institucemi nadále pokračuje ve vývoji nových aplikací Biotechno-
logie lentikats. Doposud nabytých zkušeností s imobilizací enzymů 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl je nyní využíváno ve 
společném projektu s Masarykovou univerzitou v Brně, zabývajícím 
se vývojem multienzymatického Biokatalyzátoru pro rozklad perzis-
tentních organických látek při odstraňování ekologických zátěží. Na 
základě předběžné studie bude rovněž otestována schopnost Bioka-
talyzátoru lentikats s biomasou bakterie Pseudomonas fluorescens 
biodegradovat chloristany z potenciálních zdrojů pitné vody v USA. 
V rámci dalšího výzkumného projektu je testována možnost řízení 
nitrifikačního procesu s Biokatalyzátorem lentikats pouze do prvního 
stupně nitrifikace, tj. přednostní tvorby dusitanů a potlačení tvorby 
dusičnanů. V případě pozitivních výsledků bude možné tento systém 
účinně uplatnit v kombinaci s nově se objevujícími metodami odstra-
ňování nutrientů z odpadních vod.

Závěry
Výsledky z laboratorního i celoprovozního testování Biotechnologie 

lentikats prokazují výrazné provozní výhody, plynoucí z využívání 
selektivně imobilizovaných nitrifikačních a denitrifikačních mikro-
organismů při odstranění dusíku z odpadních vod. Mikroskopická 
analýza potvrdila předpoklad rovnoměrného osídlení pórů nosiče 
koloniemi žádoucích mikroorganismů. V případě Biotechnologie 
lentikats tak byl vyvrácen předpoklad omezené difuze substrátu či 
substrátové selekce a rozvrstvení mikroorganismů, tj. časté limitace 
spojené s jinými technologiemi založenými na principu imobilizace 
biomasy. Na provozních příkladech byla demonstrována schopnost 
Biokatalyzátoru lentikats pracovat s vysokou účinností při vysokém 
či kolísavém zatížení dusíkem. V porovnání provozních výsledků 
s teoretickými hodnotami zatížení publikovanými v literatuře je 
Biotechnologie lentikats schopna dosáhnout násobně vyšší objemové 
účinnosti odstranění dusíku oproti klasickým technologiím, vedoucí 
k výrazně nižší prostorové náročnosti technologie a potenciálně 
nižším investičním nákladům. Nízká náročnost Biotechnologie len-
tikats na provozní zařízení, materiál či obsluhu tak vede k výrazným 
úsporám i v případě provozních nákladů. 

Ekonomika Biotechnologie lentikats přináší úspory zejména při 
čištění průmyslových vod s nedostatkem organického znečištění pro 
denitrifikaci tím, že odpadají náklady spojené s likvidací přebytečného 
kalu, externí substrát je dávkován v nižších poměrech k odstraněnému 
dusíku ve srovnání s dávkováním substrátu do aktivace a pracovní 
objemy pro Biotechnologii lentikats jsou výrazně menší. Tyto úspory 
dokáží výrazně převýšit náklady za biokatalyzátor. 

Graf 2. Ověření inhibičního vlivu vysoké koncentrace amoniakálního 
dusíku na nitrifikační Biokatalyzátor lentikats

Graf 3. Průběh zátěžového testu instalace Biotechnologie lentikats 
v Baxter Bioscience

Imobilizace čisté nitrifikační biomasy těží výrazně z toho, že 
nitrifikačních bakterií je v aktivovaném kalu velmi málo, a proto by 
bylo nutné mnohonásobné navýšení objemů v nitrifikaci, aby bylo 
dosaženo srovnatelného množství nitrifikační biomasy jako v systému 
s Biokatalyzátorem lentikats. Z toho plynoucí násobné snížení potřeb-
ného reakčního objemu, nižší spotřeba energie na aeraci a eliminace 
nákladů na likvidaci přebytečného kalu tak nabízí výrazné investiční 
i provozní úspory, například při aplikaci Biotechnologie lentikats pro 
terciární nitrifikaci (post-nitrifikaci) komunálních odpadních vod.
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Long‑term experience, advantages and limitations of using bio-
mass immobilisation on the surface or inside of various carriers for 
wastewater treatment are summarised and discussed in this paper. 
The ability to achieve a high concentration of biomass inside a sys-
tem leading to higher volumetric treatment capacities and smaller 
reaction volumes are indisputably the main benefit, while limited 
substrate diffusion across the biomass layer or into the carrier 
appear to be the main drawback. Lentikats Biocatalysts present a 
novel immobilisation technique, based on the encapsulation of pure 
bacterial cultures into a lentil‑like shaped porous matrix, which fa-
cilitates unlimited transfer of the substrate across the entire matrix. 
Results of confocal microscopy analysis of the inner structure and 
bacterial distribution within the matrix are presented as evidence of 
that. The Biocatalysts are currently applied for high‑rate nitrification 
and denitrification processes, yet further applications for selective 
biodegradation are being developed.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Fakta a mýty o evropských dotacích

Praha 19. 9. 2011 – Ředitelství vodních cest ČR opakovaně upozorňuje 
na některá nepravdivá tvrzení, která se objevují v médiích v souvislosti 
s financováním staveb za pomoci evropských dotací.
ŘVC ČR nesouhlasí  se  zkreslováním  informací ohledně financování 

svých staveb z fondů Evropské unie. Dnes se objevily informace, že evrop-
ští úředníci definitivně odmítli financovat některé stavby. Tato zpráva se 

nezakládá na pravdě. Sporné stavby jsou dále v šetření a žádné definitivní 
rozhodnutí dosud nepadlo. Je pravděpodobné, že původně dohodnutá výše 
dotace bude snížena, ale nelze s jistotou říkat o kolik, popř. že nebude 
vyplacena vůbec. 
Další dnešní zcela nepravdivou informací je tvrzení, že evropské finan-

cování projektu Splavnění Vltavy ztroskotalo proto, že se jedná o stavbu 
určenou pro turistickou plavbu a tím stavba nesplnila jakousi evropskou 
normu. Nesmyslnost  tohoto  tvrzení  je  evidentní. Parametry budované 
vodní  cesty  jsou  od prvopočátku dány  a s nimi  bylo  schváleno  i její 
financování. V Operačním programu Doprava se přímo píše, že dotace 
je možné využít na výstavbu a modernizaci vodních cest  regionálního 
významu, kde  je zřejmá návaznost na zvýšení ekonomické výkonnosti 
cestovního ruchu, např. záměr na zajištění průběžné splavnosti Vltavy 
v úseku Třebenice – České Budějovice.
V případě nepřidělení dotací na konkrétní projekt nepřichází Česká 

republika o žádné peníze. Dotaci  je možné čerpat na  jiný projekt  lépe 
splňující požadavky EU.

Ředitel ŘVC ČR Ing. Jiří Blažek k tomu řekl: 
„Nepopíráme,  že  se v minulosti  staly  chyby, 
ale vadí nám, že se stále objevují nepravdivé 
informace,  které mají  za  cíl  dezinformovat 
veřejnost a poškodit Ředitelství vodních cest, 
vodní dopravu a potažmo i Ministerstvo dopra-
vy. My  jsme udělali  všechny kroky vedoucí 
k maximální nápravě chyb mých předchůdců. 
Teď vše závisí na rozhodnutí Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže, návrhu Ministerstva 
dopravy na korekci dotací  a případném  roz-
hodnutí Evropské komise. Nevím o tom, že by 
některá z těchto institucí již jakkoliv rozhodla. 
Nabízím všem novinářům, kteří  chtějí  o této 
problematice objektivně a pravdivě informovat 
veřejnost, možnost podiskutovat jak se mnou, 
tak s mými spolupracovníky.“

Václav Straka
tiskový mluvčí ŘVC

Poznámka redakce: Vážení čtenáři, jste 
s vodou spjatí a byť ne každý z vás je kom-
petentní v oblasti plavby, přesto jistě máte 
na věc názor, nebo byste si jej chtěli vytvo-
řit. Pošlete nám proto otázky, na něž byste 
chtěli znát odpovědi, a my je vedení ŘVC 
položíme. Otázky posílejte do 20. října na 
stransky@vodnihospodarstvi.czZe stavby v článku zmiňovaného splavnění Vltavy v Českých Budějovicích. Onen obojživelník ve 

vodě je ovládán ze břehu „řidičem“ v popředí pomocí na něm visícího panelu (foto V. Stránský) 
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Pojme obrovské množství vody. Jako první kryt na sv t
z materiálu FIBRETEC se superhydraulickými vlastnostmi. 
Vymysleli jsme nové vtokové kryty – s mnohem lepším hydraulickým výkonem. S tímto novým krytem 

FIBRETEC a žlabem RECYFIX® PRO, které jsou sou ástí kompletního plastového systému, zaru ujeme 

absolutní odolnost proti korozi a extrémní životnost.
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Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58 
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk 
Internet: www.wtw.sk
eshop: http://eshop.wtw.sk

Tel: +420 286 850 331 
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com
eshop: http://eshop.wtwcz.com

VH 10_2011 svetonline.indd   1 19.9.2011   15:38:28


