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Zhodnocení provozu 
filtrace na ÚV Hradiště 
a ÚV Souš
Soňa Beyblová, Ladislav Rainiš, František Fedor,  
Karel Blažek

Klíčová slova
filtrace – drenážní systém – rekonstrukce filtrace

Souhrn
Úpravny vody Hradiště a Souš jsou v současnosti po celkové 

rekonstrukci. Hradiště zásobuje pitnou vodou okresy Chomutov, 
Most, Teplice, Ústí nad Labem a Louny. Souš zásobuje především 
okres Jablonec nad Nisou. Filtrace na obou úpravnách byla rekon-
struována z důvodu havarijního stavu systému meziden a také 
zvýšení kalové kapacity použitím dvojvrstvé náplně. Na dně písko-
vých filtrů je uložen drenážní systém firmy F. B. Leopold Company 
Inc. Drenážní systém zajišťuje odvedení vody z filtrů a rovnoměrné 
rozdělení prací vody a pracího vzduchu po ploše filtrů. Příspěvek se 
zabývá hodnocením provozu takto zrekonstruovaných filtrů. 

u

Úpravna vody Hradiště (obr. 1) je jednostupňová koagulační úprav-
na s přípravou suspenze v reakční nádrži. Surovou vodu odebírá 
úpravna z VD Přísečnice. Na přítoku je do surové vody dávkován 
roztok síranu hlinitého a vápenná voda pro úpravu pH. Po průtoku 
rychlomísiči přitéká voda do dvou kruhových reakčních nádrží vyba-
vených děrovanými stěnami. Před nátokem na filtraci je dávkován 
pomocný organický flokulant. Voda je z reakčních nádrží dopravována 

na 8 otevřených dvouvrstvých filtrů. Filtrační náplň je dvouvrstvá, 
s výškou náplně 1,7 m (1,1 m filtrační písek FP2 a 0,6 m antracit). Po 
filtraci je dávkován oxid uhličitý a vápenná voda. Hygienické zabez-
pečení je zajištěno jednak UV lampami pod každým z filtrů, jednak 
dávkováním síranu amonného a chloru na přítoku do akumulace 
vyrobené vody. 

ÚV Souš (obr. 2) je také pouze jednostupňovou úpravnou. Surová 
voda je odebírána z VD Souš. Do přívodního potrubí jsou dávkovány 
tyto chemikálie: síran hlinitý a vápno. Surová nadávkovaná voda je 
přiváděna do dvou rychlomísičů řazených za sebou. Z rychlomísičů 
je voda vedena do dvou reakčních nádrží řazených vedle sebe, které 
jsou vybaveny děrovanými stěnami zajišťujícími přípravu vloček pro 
separaci na pískových filtrech. Za reakčními nádržemi je dávkován 
polymerní flokulant. Voda je z reakčních nádrží dopravována na 6 
otevřených dvouvrstvých filtrů. Filtrační náplň je dvouvrstvá (FP2 
+ antracit) s výškou náplně 1,8 m. Po filtraci jsou dávkovány tyto 
chemikálie: oxid uhličitý, vápno, chlor, síran amonný. Takto upravená 
voda je vedena do akumulační nádrže, prvním stupněm hygienického 
zabezpečení je chloraminace, druhým stupněm hygienického zabez-
pečení je UV – záření. 

Rekonstrukce obou úpraven vod byla nutná z několika důvodů 
– v průběhu let došlo k postupnému zhoršování kvality surové 
vody, což se negativně promítalo do kvality upravené vody, a dalším 
důvodem byl také nevyhovující technický stav některých stavebních 
konstrukcí a částí technologického zařízení. 

Nejvýznamnější proměnou prošly úpravny při rekonstrukci filtra-
ce. Původní filtry byly klasické konstrukce s mezidnem, naplněné 
filtračním pískem FP2. Postupně se začaly objevovat poruchy na 
stavebních konstrukcích filtrů, zejména v místech ukotvení betono-
vých desek meziden do stěn filtrů. Docházelo také k prosakování vody 
betonovými stěnami mezi sousedními filtry. V důsledku těchto závad 
v průběhu filtrace a praní vznikaly ve filtračním loži zkratové proudy 
a docházelo k znehodnocování upravené vody. 

Na obou úpravnách byly původní filtry vybourány (obr. 3) a místo 
meziden byl instalován drenážní systém firmy F. B. Leopold Company 
Inc. Výhodou tohoto systému je pokrytí plochy filtru „aktivní plochou“ 
z cca 95 %, což dalece převyšuje možnosti systému s filtračními hla-
vicemi, a tohoto výsledku není možné dosáhnout ani žádným jiným 
drenážním systémem používaným v ČR. Dochází tak k odvádění vody 
po celé ploše dna filtru a při praní naopak nedochází ke vzniku ani 
zkratových proudů nebo mrtvých prostorů, které mohou být zdrojem 
kontaminace upravené vody (obr. 4). 

Obr. 1. ÚV Hradiště

Obr. 2. ÚV Souš

Obr. 3. Vybourání meziden na ÚV Souš Obr. 4. Leopold – rozložení proudění
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Drenážní systém Leopold typu S je složen ze speciálně konstru-
ovaných plastových segmentů osazených po celé ploše dna filtru. 
Segmenty jsou přikryty plastovým krytem IMS®. Unikátní konstrukce 
drenážního systému umožňuje dvousměrný průtok pracích médií 
a následně rovnoměrné rozložení průtoku pracího vzduchu a vody 
po celé ploše filtru. Plastový kryt IMS vyčnívá nad konstrukční spáry 
mezi osazenými plastovými segmenty, tedy prací vzduch a voda 
proudí nejenom svisle vzhůru, ale probíhá také proudění boční. 
A právě toto boční proudění zabezpečuje praní prostoru uvedených 
konstrukčních spár. Vezmeme-li referenční plochu 1 m2 původní kla-
sické konstrukce mezidna, na které je osazeno 72 ks filtračních hlavic, 
získáme plochu 0,014 m2, kterou může proudit vzduch a voda během 
pracího cyklu. Uplatníme-li stejná kritéria na kryt IMS (při započítání 
maximální možné plochy konstrukčních spár a plochy všech otvorů 
využitelných k proudění), dojdeme k číslu 0,278 m2, tedy k ploše 
téměř 20x větší. Kryt IMS byl patentován jako náhrada za vrstvu štěrku 
doporučovanou na dno drenážních systémů ve filtrech. Základním 
rysem a současně velkou předností konstrukčního a materiálového 
složení tohoto porézního krytu je, že hustota (mikro)otvorů pro prací 

Obr. 5. Montáž drenážního systému na ÚV Souš

Obr. 6. Rovnoměrná distribuce pracího 
vzduchu a vody

Obr. 7. Kvalita surové vody v parametru CHSKMn Obr. 8. Kvalita surové vody v parametru hliník

Obr. 9. Kvalita filtrátu v parametru CHSKMn Obr. 10. Kvalita filtrátu v parametru hliník

vzduch a vodu je velmi vysoká a otvory jsou rovnoměrně rozděleny 
prakticky po celé ploše dna filtru (obr. 5). Tyto otvory se neucpávají 
a spolu s hydraulickými vlastnostmi základního drenážního systému 
zajišťují velmi rovnoměrný rozvod pracího vzduchu a vody [1]. 

Drenážní systém obsahuje sekundární kanál pro zajištění vyvážené-
ho proudění prací vody, který eliminuje nerovnoměrné rozdělení tlaku 
po délce dílčího drenážního segmentu. Tím je zajištěn rovnoměrný 
a kontinuální proud vzduchu a vody ze všech otvorů po celé délce 
drenážního systému (obr. 6). Tento kanál byl navržen tak, aby umožnil 
prací vodě a vzduchu znovu vstoupit do drenážního systému a zpětný 
proud tak vyrovná oblasti s nízkým tlakem. 

Délka filtračního cyklu na ÚV Hradiště se odvíjí od aktuálního 
množství vyráběné vody a v poslední době se ustálila na cca 56 
hodinách. Na ÚV Souš je délka filtračního cyklu více závislá na 
proměnlivosti kvality surové vody, a to od 24 do 48 hodin. V letních 
měsících bylo dosaženo délky filtračního cyklu až 72 hodin [2]. Tím, 
že je přehrada Souš malého objemu, je velice citlivá ke změnám počasí 
(např. intenzivní srážky – červenec 2011). 

Již zkušební provoz 
zrekonstruovaných filtrů 
ukázal na obou úpravnách 
výrazné zlepšení kvality 
upravené vody a také úspo-
ru provozních nákladů 
(30 % prací voda, 70 % 
elektrická energie) [3]. 

Na následujících gra-
fech je shrnuta kvalita 
filtrátu pod vybranými 
filtry v roce 2011 na jed-
notlivých úpravnách vody 
(obr. 7, 8, 9, 10). Separační 
účinnost filtrace, vyjádřená 
na ÚV Souš parametrem 
hliník a na ÚV Hradiště 
parametrem CHSKMn, se 
pohybuje v intervalu 93 až 
97 % [4]. 

Kvalita filtrátu se na 
Hradišti v ukazateli hliník 
stabilně pohybuje na hra-
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nici meze stanovitelnosti. V ukazateli CHSKMn se výsledky stabilně 
pohybují pod 1,5 mg/l. 

Na ÚV Souš je ve srovnání s ÚV Hradiště kvalita filtrátu proměn-
livější. Zejména v zimních měsících, kdy dochází k výraznému 
poklesu teplot, je surová voda hůře upravitelná. Na kvalitě filtrátu 
se podepsala zhoršená kvalita surové vody po deštích 2011, kdy 
CHSKMn surové vody dosahovala 11 mg/l a koncentrace hliníku byla 
vyšší než 0,3 mg/l. 

Při získání podkladů pro optimalizaci rekonstruované ÚV Souš 
jsme spolupracovali s W&ET Teamem, kdy byl pro nastavení filtrace 
použit analyzátor počtů a velikostní distribuce částic (obr. 11). Na 
obrázku je vidět, že i na konci filtračního cyklu byla kvalita vody 
stabilní a nedocházelo k výkyvům [5].

Od zahájení zkušebního provozu až do současnosti jsme na drenáž-
ním systému Leopold nezaznamenali žádnou poruchu způsobenou 
konstrukčním řešením nebo použitým materiálem tohoto systému.

Nově rekonstruované filtry pracují s vynikající separační účinností. 
Na filtrech je dosažena dostatečná délka filtračních cyklů, a tím úspora 
provozních nákladů potřebných na prací vodu i energii. 
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Nowadays, drinking water treatment plants Hradiště and Souš 
are after the overall reconstruction. Hradiště supplies with drink-
ing water the districts of Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem 
and Louny. Souš supplies mainly the district of Jablonec nad Nisou. 
The filtration of both drinking water treatment plants was recon-
structed because of neglected nozzle floor system and because of 
a requirement to increase the filter sludge capacity using the double 
layer filtration bed. Instead of a classical bottom of the sand filters, 
an undredrain system supplied by F.B. Leopold Company Inc. was 
installed. The underdrain system ensures proper collecting of the 
filtrate away from the filters and uniform distribution of backwash 
air and water onto the whole filter area. The contribution deals with 
the evaluation of the reconstructed filters performance.

Obr. 11. Počty 2 µm částic na odtoku z rekonstruovaného filtru na 
ÚV Souš

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Metodické varianty, 
nebo „jednotný“ postup?
Miroslav Vykydal

Klíčová slova
Water Safety Plans – plán pro zajištění bezpečného zásobování pit-
nou vodou – směrnice Rady 98/83/ES – riziková analýza – metodika 
– vodovod – pitná voda

Souhrn
Při přípravě plánů pro „bezpečnou“ pitnou vodu dle metodiky 

WHO je podstatná metodika. Má být jednotná, nebo variantní, 
jaká jsou rizika „nejednotného“ přístupu? Je nutné mít „povinný“ 
metodický přístup, kdo jej určí a bude probíhat únosná aktualizace 
„úřední“ metodiky dle praktických provozních zkušeností? Co zůsta-
ne společné v metodickém přístupu pro vodárenskou soustavu a pro 
místní („malý“) gravitační vodovod s vlastním kvalitním zdrojem 
podzemní vody? A hlavně – má vůbec (dobrovolně) smysl používat 
metodiku Water Safety Plans, když dle rozhodnutí DG Envi nebu-
de součástí novely směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě?

u

Pravděpodobnost, že se něco stane, je nepřímo úměrná tomu, 
nakolik je žádoucí, aby se tak stalo [1].

Velké věci někdy začínají a někdy končí tiše, bez velkých slov. 
V letošním lednovém čísle časopisu SOVAK [2] se objevilo krátké sdě-

lení P. Castell-Exner, předsedkyně komise EU1 asociace provozovatelů 
vodovodů a kanalizací EUREAU: „… z rozhodnutí DG Envi nebudou 
tzv. Water safety plans zahrnuty do směrnice o pitné vodě, ale nao-
pak DG Envi bude podporovat aplikaci této směrnice i na malé zdroje 
pitných vod …“. Mohlo by se zdát, že se podařilo bez využití principů 
Water Safety Plans (metodika WHO pro vytvoření plánu zajišťujícího 
bezpečnost výroby a distribuce pitné vody, dále jen „WSP“) nalézt 
řešení následujícího vodárenského hlavolamu [3]: „Máte jistotu, že 
vámi vyráběná a distribuovaná voda je kvalitní a pro spotřebitele bez-
pečná 24 hodin denně a 365 dní v roce? Myslíte si tedy, že máte pod 
kontrolou celý „výrobní proces“ pitné vody – od zdroje surové vody až 
k vodoměru – a všechna jeho rizika?“ Pokud jste odpověděli dvakrát 
„ano“, jak se vypořádáte s poslední otázkou [3]: „Jak to víte???“. 

Někde v ústraní od všech seminářů, pilotních projektů, pracov-
ních skupin předních vodárenských expertů byla smetena ze stolu 
metodika HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points = 
Analýza rizik a kritické kontrolní body), která se jako „vedlejší pro-
dukt“ kontroly potravin pro kosmonauty zavádí v 70. létech v USA 
v potravinářském průmyslu. Potom systém HACCP přejímá Codex 
Alimentarius (WHO/FAO – 1991) a potom legislativa EU závazná 
pro výrobu potravin. V současné době platí v ČR přímo Nařízení 
EP a Rady č. 852/2004 (ES) o hygieně potravin, kde se uvádí, že „… 
Provozovatelé potravinářských podniku vytvoří, zavedou jeden nebo 
více nepřetržitých postupů založených na zásadách HACCP a budou 
podle nich postupovat …“.

Další vývoj vztahu mezi HACCP a vodárenstvím je výstižně popsán 
v [3]: „…v roce 1994 nizozemský mikrobiolog A. Havelaar [4] navr-
huje zavést koncept HACCP také při výrobě pitné vody, v polovině 90. 
let některé země zavádějí systém HACCP povinně nejen pro výrobu 
potravin, ale i pitné vody (Švýcarsko, Island, částečně Švédsko), Aus-
trálie a posléze Nový Zéland zavádějí do legislativy „Drinking water 
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management plans“ (obdobu WSP založenou na rizikové analýze), 
Water Safety Plans je součástí nových WHO Guidelines for Drinking-
water Quality (2004) …“ Nebude to dlouho trvat a oslavíme dvacetileté 
výročí koncepčního spojení metodiky HACCP a vodárenství, mohli 
jsme jej oslavit vznikem inovované směrnice Rady 98/83/ES. 

V rámci strategického setkání členů IWA (a dalších) v Bonnu (2001 
a 2004) je formulována tzv. Bonnská charta (pitné vody) definující cíl 
moderního vodárenství: „Cílem je dobrá nezávadná pitná voda, která 
se těší důvěře spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav pít, ale 
u níž spotřebitel zároveň oceňuje její estetickou kvalitu“. 

WSP můžeme schematicky specifikovat jako trvale se opakující 
proces hledání odpovědí na otázky: Jaká jsou nebezpečí? Jak mohu 
mít tato nebezpečí pod kontrolou? Jak vím, že mám nebezpečí pod 
kontrolou? A současně také jako metodiku periodicky prověřující 
systém zásobování pitnou vodou, hledání a zavádění regulačních 
opatření k odstranění (snížení) rizika, monitorování účinnosti pro-
vedených opatření. 

Mohlo by se zdát, že se jedná o nebývalou „revoluci“, že bude 
problematické využívat ve vodárenství metody analýzy rizik. Ale 
jde jen o vytvoření systému využívajícího řady zavedených postupů, 
dochází k využití existujících praktických provozních znalostí a jejich 
systematického formálního uspořádání. Metodické postupy jsou úzce 
spojeny s rozvojem lidského poznání. 

Metodu (z řeckého „met-hodos“ – doslova „za cestou“, „cesta za ně-
čím“) chápeme obvykle jako postup nebo návod, jak získávat správné 
poznatky, jako prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu 
vědy, přičemž systém představuje její obsahovou stránku, zatímco 
metoda její stránku formální. Systém je uspořádaný celek poznatků, 
metoda představuje v souladu se smyslem (původem) slova cestu, 
kterou je tento celek vybudován a získán. Moderní ideál metody jako 
obecného návodu, jak získávat spolehlivé poznatky, na něž se druzí 
mohou spolehnout, vytvořil v 17. století Descartes. Jeho zásady je 
vhodné si připomenout [5], možná pro jejich samozřejmost: „Přijímat 
jen to, co se mi samo představuje tak jasně a zřetelně, že o tom nemohu 
pochybovat. Každý problém rozdělit na co nejjednodušší části, které lze 
bezpečně poznat. Postupovat od jednoduchého ke složitému v pořadí. 
Sestavit úplné seznamy a obecné přehledy, aby bylo jisté, že jsme na 
nic nezapomněli.“

Osvojit si novou metodu vyžaduje zcela jistě čas a zejména podporu. 
Tato podpora v případě WSP spočívá zejména k zajištění přístupu 
odborné veřejnosti k popisu principů metodiky. České (a slovenské) 
vodárenství má již více jak pět let (od roku 2006) k dispozici českou 
verzi publikace WHO – „Water Safety Plans. Managing drinking-water 
quality from catchment to consumer (WHO/SDE/WSH/05.06)“ pod 
názvem „Plány pro zajištění bezpečnosti vody – Řízení kvality pitné 
vody od povodí ke spotřebiteli“, která je k dispozici na http://www.who.
int/water_sanitation_health/dwq/sde_wsh_05_06_cesky.pdf .

V období 2006 až 2010 byl realizován v ČR pilotní národní pro-
jekt financovaný z Národního projektu výzkumu II, MŠMT ČR (ev. 
č. 2B06039) – „WaterRisk – Identifikace, kvantifikace a řízení rizik 
veřejných systémů zásobování pitnou vodou“. Podrobnosti včetně řady 
zajímavých dokumentů jsou na www.waterrisk.cz. Výstupem tohoto 
projektu je také publikace [6] „WaterRisk – Analýza rizik veřejných 
vodovodů“, která byla v roce 2010 vydána Akademickým nakladatel-
stvím CERM, Brno. Jedná se o vhodnou „učebnici“ pro každého, kdo se 
chce seznámit s principy WSP, neboť obsahuje řadu praktických příkla-
dů. Součástí výstupů z projektu WaterRisk je také česká verze „databáze 
nebezpečí“ ve formátu Excel dle dostupné originální verze červenec 
2008. Tato „databáze nebezpečí“ (TECHNEAU Hazard Database), která 
má být pomůckou pro analýzu rizik v systémech zásobování pitnou 
vodou, byla vypracována v rámci evropského projektu TECHNEAU 
(Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie 
umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě). TECHNEAU je inte-
grovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 
6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jedná se – co do 
rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na 
vodárenství. Projekt byl řešen od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010.

Je také k dispozici pečlivě metodicky i věcně vypracovaná přípa-
dová studie ze Slovenska (Výskumný ústav vodného hospodárstva) 
[7], zpracovaná v rámci Projektu SK0135 „Bezpečnosť dodávky pitnej 
vody“, který byl spolufinancovaný z Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské 
republiky. Součástí výstupů tohoto projektu jsou také velmi užitečné 
dokumenty:
– Karácsonyová, M., Munka, K. (2011): Metodický pokyn na analýzu 

rizík vodárenských systémov – vypracovaný v rámci riešenia pro-

jektu SK0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody a
– Munka, K., Karácsonyová, M. (2011): Rámcový plán bezpečnosti 

pitnej vody. Príloha č. 1: Rámcový plán bezpečnosti pitnej vody - 
katalóg nebezpečenstiev pre jednoduché vodárenské systémy. Príloha 
č. 2: Rámcový plán bezpečnosti pitnej vody – katalog nebezpečenstiev 
pre komplexné vodárenské systémy.) 
Je zřejmé, že může být v reálném životě řada cest (podrobných 

s podporou SW vybavení, zjednodušených – vždy dle charakteru 
příslušného vodovodu nebo vodárenské soustavy) k vytvoření plánu 
pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou, ale podstatné 
je, aby se řídily totožnými zásadami (viz např. [3, 6, 7] ). Jedná se 
o následující zásady:

I. Ustavení týmu odpovědného za zpracování a zavedení plánu pro 
zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.

II. Popis systému zásobování (inventura systému po stránce tech-
nické, organizační i personální).

III. Identifikace nebezpečí.
IV. Charakterizace rizika (odhad pravděpodobnosti vzniku a násled-

ků zjištěných nebezpečí, určení prioritních rizik a kritických bodů, 
matice kvalitativní analýzy rizika, určení míry rizika, formální zápis 
výsledků).

V. Provedení či naplánování nápravných a kontrolních opatření 
u vysokých (nepřijatelných) rizik. Jednorázové a relativně snadné 
opatření až po finančně a technicky náročné řešení, které je možné 
realizovat jen v dlouhodobém výhledu, plán jednorázových a dlouho-
dobých opatření Nebezpečí na kritických bodech, která není možné 
eliminovat, je nutné zvládnout a omezit pomocí jiných opatření, která 
budou mít nejčastěji charakter pravidelné údržby a/nebo průběžné 
provozní kontroly. Pro četnost sledování/měření platí zásada: čím 
důležitější je určité opatření ke zvládání rizika nebo čím je opatření 
zranitelnější (méně spolehlivé), tím kratší je časový úsek kontroly. 
Podobně čím je daný rizikový faktor (nebezpečí) v čase proměnlivější, 
tím bude interval kontroly kratší. Validace kontrolních opatření.

VI. Zavedení systému provozního monitorování zvolených kon-
trolních opatření včetně správné provozní (výrobní) praxe a jejich 
dokumentace. Je vhodné zapracování kontrolních opatření, která 
se pravidelně opakují, do provozních řádů. Správně by ke každému 
opatření měl být zpracován písemný návod na jeho provádění. Účelem 
je jak jasná instrukce zaměstnancům, kteří ji musí mít k dispozici 
(což je důležité zvláště při jejich výměně či dočasném střídání), tak 
i doklad pro auditní organizaci. Významné je proškolení kompetent-
ních pracovníků v kontrole kritických bodů a zpřístupnění návodů pro 
kontrolu. Mnohem důležitější je však řídit se návody v běžné praxi, 
protokolovat skutečné výsledky kontrol a vyhodnocovat je. 

VII. Verifikace – ověření správnosti plánu a jeho účinného pro-
vádění. Rutinní rozbory vody. Sledování spokojenosti spotřebitelů 
Kontrolní externí audit plánu. 

VIII. Periodické přezkoumání účinnosti plánu na základě nových 
zkušeností, výsledků o kvalitě vody a havárií (poruch). 

Je nutné připustit omezenost pravdivosti každé teorie. Pokud za 
teorii, jejíž aplikací zajistíme bezpečné zásobování pitnou vodou, 
budeme považovat postupy dle WSP, potom musíme vnímat i exis-
tenci tzv. Popperovy břitvy. Je pojmenována po Karlu Popperovi [8], 
který podmínku falzifikovatelnosti ve 20. století jako první formuloval. 
Je to princip, podle nějž nemá smysl se zabývat teoriemi, které nelze 
vyvrátit. Ve zkratce říká, že teorie, která nemůže být vyvrácena, je 
bezcenná. V zásadě se jedná o podmínku testovatelnosti a falzifiko-
vatelnosti hypotéz a teorií. Znění této břitvy je: „Vědecké teorie jsou 
ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu 
zamítnout (a nahradit teoriemi jinými)“. Zatím však došlo ze strany 
DG Environment jen k aplikování jedné části z Popperovy břitvy – té 
nejsnadnější – té snadnější – zamítnutí postupů dle WSP jako vhodné 
teorie pro aktualizaci směrnice o pitné vodě. Nemáme žádné dostupné 
podrobné informace o „ověřovacím postupu“, tj. proč k odmítnutí 
WSP došlo. Chybí však to podstatné, což je definování zcela jiného 
(odlišného od WSP) metodického přístupu k zajištění bezpečného 
zásobování pitnou vodou. 

Jakýkoliv systém, který závisí na lidské spolehlivosti, je nespo-
lehlivý [1].
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In drawing up plans for “safe” drinking water according to WHO 
methodology, methodology is essential. Should it be uniform or 
varying, what are the risks of nonequal approach? Is it necessary 
to have a “mandatory” methodical approach, by whom should 
it be determined, will there be acceptable updates of the official 
methodology, based on practical operational experiences? What will 
remain common in the methodological approach to a waterworks 
system and to a local (“small”) gravitational water supply with its 
own groundwater source of good quality? And most importantly 
– does it even make sense to use (voluntarily) the methodology of 
Water Safety Plans, while (due to the DG Envi’s decision) it will not 
be a part of the amendment of Council Directive 98/83/EC on quality 
of water intended for human consumption?

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Význam auditu 
technologických procesů 
pro optimalizaci provozu 
a přípravu rekonstrukcí 
úpraven pitné vody
Petr Dolejš

Klíčová slova
audit – technologie – úprava vody – pitná voda – procesy – optima-
lizace

Souhrn
Příspěvek je věnován auditu technologických procesů a jeho 

významu pro optimalizaci provozu úpraven a hledání úzkých míst, 
která jsou vhodná pro rekonstrukci.

u

Úprava vody je chemické inženýrství
Pokud musíme jakkoli měnit kvalitativní parametry surové vody 

před její distribucí, aby vyhovovala požadavkům na kvalitu pitné 
vody, využíváme k tomu chemických, biologických a fyzikálních 
procesů, které působí na molekulární úrovni. Těch chemických je 
(a zřejmě vždy bude) nejvíce. Proto jsem v názvu kapitoly uvedl jen 
chemické inženýrství, i když by bylo pro popis správnější napsat dlou-
ze „chemické inženýrství, bioinženýrství a fyzikální inženýrství“. 

Tato skutečnost je stále ještě velmi často přehlížena a opomíjena. 
Má to pak důsledky v tom, že úpravny buď vynakládají zbytečné 
provozní náklady, jsou investičně předimenzované, anebo produkují 
vodu v horší kvalitě, než jakou by produkovat mohly. 

Podívejme se pro lepší objasnění na terminologii, kterou v této 
oblasti používáme. Uvedu podle mne velmi hezké vysvětlení, které 
publikoval Wichterle [1] a snad nezní příliš akademicky a bude sro-
zumitelné všem představitelům různých disciplín. 

Procesy a zařízení
„Co je proces je nejlépe definováno pomocí nároků patentových 

úřadů:
Patentovatelný proces je postup se zadaným cílem, vyznačený tím, 

co je na něm nového. A novost musí být založena v tom:
- čím se působí,
- na co se působí,
- jak se působí.

Patentovatelné zařízení pak má zadaný úkol, a je vyznačeno tím, co 
je na něm nového. A novost musí být založena v tom:
- z čeho zařízení sestává“ [1]. 

Oním zadaným úkolem určitého zařízení tedy je, aby umožnilo 
průběh definovaných procesů, efektivně, ekonomicky, v požadovaném 
měřítku, atd. Procesy jsou v podstatě na zařízení nezávislé, probíhají 
na molekulární úrovni (třeba v malé kádince) a za definovaných 
podmínek vždy stejně. Zařízení z nich dělá aplikovatelné a v praxi 
využitelné postupy. 

Vím, že takto formulované přiblížení rozdílu mezi tím, co je proces 
a co je zařízení je trochu netradiční, ale právě patentové právo to 
krystalicky jasně odlišuje a to považuji za přínos, protože tím zabra-
ňuje míchání pojmů dohromady, což se ve vodárenství stále děje. 
Molekulám vnucujeme naše zařízení a chceme, aby se ony chovaly 
podle nich. Ale správně je to přesně naopak. 

Vraťme se nyní zpět k úpravnám pitné vody. U nich je jasný zadaný 
cíl vodárenských procesů. Je jím změna kvalitativních parametrů suro-
vé vody na parametry vody pitné. Jenže dlouhá desetiletí bylo klasickým 
vodárenským přístupem postupovat při koncipování nových úpraven 
tak, že různé typy zařízení byly samy o sobě nazírány jako „stavební 
kameny“ technologické linky a jejich různé schopnosti měnit kvalitu 
vody byly jen jakýmisi více či méně viditelnými, důležitými nebo 
poznatelnými atributy těchto zařízení. Ty „schopnosti“, které byly 
žádoucí, byly viditelné, ty nežádoucí byly většinou přehlížené. 

Poznání vlastních procesů bylo (a stále velmi široce je) proto 
bohužel zcela opomíjeno. Je to pochopitelné z toho důvodu, protože 
na jednu stranu nebyla poptávka po procesnímu vyladění techno-
logické linky a na druhou stranu nebyly a ani nemohly být znalosti 
a schopnosti projektantů takové, aby bylo možno tuto oblast pokrýt. 
Takže velmi mnoho našich úpraven bylo sestaveno na základě dlou-
holetých zkušeností s tím, jak určité dříve realizované sestavy zařízení 
(v podstatě fungujících pro „sestavujícího“ jako černé skříňky) za 
určitých podmínek kvality surové vody pracují. 

Teprve na základě teoretických poznatků, které ukázaly, že je možné 
navrhnout zařízení a způsob práce s nimi pro jakýkoliv proces a objem 
výroby, začalo se utvářet chemické inženýrství jako svébytný vědecký 
obor. Vhodným zřetězením procesů můžeme dosáhnout žádoucího 
průběhu chemických reakcí anebo biologických pochodů, a tím také 
separačních procesů, o které většinou při úpravě vody jde. 

Procesní pohled na úpravu vody
Co je to procesní pohled na úpravu vody? Tento pohled patří do 

kategorie, ve které studujeme chemické a biologické pochody, které 
jsou doprovázené změnou kvality hmoty. Na tyto kategorie je také 
zacílena naše snaha po jejich změně v případě, že voda potřebuje 
vodárenskou úpravu.

Chemicko-technologické procesy úpravy vody jsou dosud někdy 
málo pochopenou či málo zvládnutou stránkou při úpravě vody. Hlav-
ní pozornost je zatím většinou věnována jen samotným zařízením, ve 
kterých procesy probíhají. To je dědictví popisného přístupu k úpravě 
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vody, který byl historicky vytvořen a v dosti konzervativním prostředí 
našeho oboru pochopitelně bez větších problémů přetrvává. A není 
to problém jen u nás [2, 3]. Procesnímu pohledu je také věnována 
učebnice [4]. A velmi hezky se k tomu vyjádřil v přednášce jeden 
z nejuznávanějších vědců v oboru vodárenských technologií, prof. 
Ken Ives z University College London, autor řady významných a velmi 
často citovaných knih, z nichž jedna je přímo věnována vědeckým 
základům vodárenské filtrace [5]. Je možné obdivovat uznání a poko-
ru vynikajícího teoretika před tím, co nazýváme praxí, v porovnání 
s úrovní našeho vědeckého poznání toho, co se při úpravě vody 
vlastně děje [6]. Proto tedy musíme experimentálně ověřovat, jak se 
budou měnící se vlastnosti surové vody v různých technologických 
podmínkách projevovat a jak budou ovlivňovat kvalitu upravené vody 
a ekonomiku provozu.

Uveďme si pro ilustraci, jaké procesy (případně disciplíny z oblasti 
chemického inženýrství, bioinženýrství a fyzikálního inženýrství) se 
při úpravě pitné vody ve větší nebo menší míře uplatňují. 
•	 Procesy hydrochemické či fyzikálně-chemické (např. dosažení 

požadované hodnoty pH, neutralizace, srážení iontů, iontová 
výměna, reakce chloru s amonnými sloučeninami, chemická a bio-
chemická oxidace).

•	 Kinetika chemických reakcí a chemické rovnováhy (diagramy sta-
bility).

•	 Chemie koloidů a povrchů suspendovaných částic (anorganických 
i organických).

•	 Mikrobiologické reakce, růst organismů, mikrobiální kinetika, život-
ní nároky organismů (nutriety, teplota, pH, kyslík atp.), biochemické 
reakce, metabolismus, enzymy atp.

•	 Reaktorové inženýrství, bilance hmot a energií, přestup hmoty mezi 
různými fázemi (rozpouštění plynů ve vodě, stripování), hydrau-
lická charakteristika atp.
Z procesního pohledu také vychází postup, který jsem před deseti 

roky nazval technologický audit [7], ale s vývojem času bych tento 
termín upřesnil na audit technologických procesů, aby ho bylo možné 
odlišit od jiných typů průzkumných prací, které zjišťují úzká místa 
v existujících úpravnách vody, a bylo zřejmé, co je podstatou tohoto 
typu průzkumu. Podstatou je optimalizace složení a provozních vlast-
ností technologické linky úpravny podle procesů či poznatků procesně 
orientovaných oborů, které byly uvedeny v předcházejícím výčtu. 

Vzhledem ke složitosti samotného systému surové vody a stále jen 
velmi nedokonalého popisu procesů, které při jednotlivých technologic-
kých operacích probíhají, není jednoduché zvládnout detailní poznání 
těchto procesů. To ale není důvodem pro to, abychom na poznávání 
rezignovali a nevyužívali toho, co již známo je. Je však jistě i chybou 
nás, chemiků-procesních inženýrů, že procesní aspekty návrhu či 
provozu technologické linky úpravny buď (s dostupnými poznatky, 
v dostupném čase a s omezenými finančními prostředky) dokonale 
nezvládáme v celé potřebné šíři, nebo je na druhou stranu nedokážeme 
dobře sdělit při tvorbě díla či v provozu úpravny navazujícím profesím 
(například z řad projektantů) a především zákazníkům, kteří mohou mít 
z důsledné aplikace procesního přístupu hlavní užitek. 

Tento užitek bychom mohli znázornit jako součin dvou základních 
kritérií (viz rovnice 1), která ovlivňují celkovou účinnost obecného 
vodárenského systému (účinností zde rozumím soubornou míru plně-
ní základního poslání zásobování pitnou vodou tj. v dostatečné kvan-
titě, kvalitě a bez přerušení). Tuto úvahu jsem publikoval již v [8]. 

Účinnost vodárenského systému =  
= účinnost úpravy x účinnost transportu  (1)

Součinitel „účinnosti úpravy“ v sobě integruje zvládnutí chemic-
kých a biologických procesů, které se uplatňují zejména při změnách 
kvality vody a to jak při úpravě (resp. i při předúpravě, například ve 
vodárenských nádržích), tak při její distribuci. 

Součinitel „účinnosti transportu“ v sobě integruje veškeré mani-
pulace, při kterých nedochází k žádným významným chemickým 
a biologickým reakcím, a je proto výsostnou doménou specialistů 
stavebních, strojních a elektrotechnických oborů. 

Mohou být jistě i vodárenské systémy, kde vůbec nedochází ke 
změnám v chemických a biologických vlastnostech dopravované 
vody (nepřidává se žádná chemikálie, nic s ničím nereaguje, nic bio-
logického neroste). V těchto zvláštních případech je pak jistě vše jen 
o transportu a procesní hledisko je možné zanedbat. 

V případech, kterých je naprostá většina, a při kterých musíme zdroj 
surové vody upravovat, se pak jistě budeme ptát, jak tedy navrhnout 
zařízení pro úpravu vody a jeho provozní režim? Vzhledem k sou-
časné éře rekonstrukcí úpraven se čím dále častěji také ptáme, jak 

navrhnout zlepšení zařízení (a jeho pracovního režimu), které je již 
v provozu? K tomu potřebujeme předpovědět, jak se bude buď chovat 
dosud neexistující zařízení nebo jak se bude chovat již existující 
v nových provozních podmínkách. 

Oba součinitele na pravé straně výše uvedené rovnice mohou nabý-
vat hodnot od 0 do 1. Abychom dosáhli maximalizace výsledného 
efektu, měly by oba součinitele být co nejblíže hodnotě 1. 

Pokud zcela selže jeden z faktorů na pravé straně rovnice a jeho 
hodnota bude nula, bude celá účinnost vodárenského systému rovna 
nule. Pokud dojde např. na straně úpravy vody k natolik závažnému 
porušení kvalitativních parametrů, že voda např. bude prohlášena 
odpovědným orgánem jen za vodu užitkovou, je zřejmé, že účinnost 
celého systému zásobování pitnou vodou je v tomto případě nulová. 
(Samozřejmě netvrdím, že např. sanitární funkce dodávky vody je 
pak také nulová a nelze tuto vodu využívat ke splachování záchodu, 
koupání či praní.) 

Zlom, který význam procesního hlediska při úpravě pitné vody 
významně podtrhnul, nastal pravděpodobně s objevem vedlejších 
produktů chlorace v roce 1974 [9, 10]. Do té doby bylo téměř jistotou, 
že každý nový proces, který si provozovatel zařadí do technologické 
linky úpravny, bude krokem k získání lepší kvality upravené vody. 
Z toho pravděpodobně historicky vzniklo dodnes (alespoň v podvědo-
mí) stále přítomné nutkání – máte-li problém, kupte si nějakou novou 
technologii, kterou na úpravně ještě nemáte. 

V roce 1974 se najednou ukázalo, že jsou procesy, které mají také 
druhou stranu mince. Postupně se ukazuje, že takových procesů je 
většina. Snaha likvidovat chlorací případné zbytky mikrobiálního zne-
čištění v upravené vodě najednou produkovala nebezpečí srovnatelné 
s tím, které měla potírat. V dalších letech se pak postupně ukazuje, 
že tak je možné likvidovat jen větší nebo menší část mikrobiálního 
znečištění a navíc jen tu část více citlivou. Že na tuto slepou důvěru 
a profesní neznalost mohou doplatit spotřebitelé, je bohužel možné 
ukázat na mnoha případech. K tomuto problému lze nalézt více 
například v [11].

Podobná nebezpečí je možno nalézt i u jiných, dříve zdánlivě 
zázračných a technologicky nekonfliktních procesů, jakým je napří-
klad ozonizace [12, 13]. Před několika léty jsme ukázali [12], že ozoni-
zací znečištěné podzemní vody mohou vznikat v určitém oboru dávek 
ozónu ještě nebezpečnější látky, než jaké byly přítomny v původní 
vodě. V souborném článku jednoho z nestorů našeho vodárenského 
výzkumu [13] bylo asi poprvé v našich domácích časopisech ukázáno 
také nebezpečí produkce bromičnanů při ozonizaci vody obsahující 
bróm. A z novějších výsledků je dalším vedlejším produktem ozoni-
zace přírůstek snadno rozložitelného organického uhlíku (AOC – asi-
milable organic carbon a BDOC – biodegradable dissolved organic 
carbon) [14–17], který představuje substrát pro mikroorganismy 
v upravené vodě a jehož produkci ozonizací jsme už také zjistili 
v našich podmínkách [18]. Z tohoto pohledu by mělo být prakticky 
vyloučeno, aby v moderním vodárenském provozu byla uplatňována 
koncepce „dezinfekční ozonizace“, která byla platná snad před 30–40 
lety, a která ozonizovanou vodu dodávala rovnou do vodojemu upra-
vené vody. Jednoznačným požadavkem, který je podložen současnou 
znalostí o tomto procesu, je, aby za ozonizací byl vždy zařazen stupeň, 
který sníží koncentrace vzniklého snadno rozložitelného organického 
uhlíku, například sorpce na aktivním uhlí nebo biologická filtrace. 
Součástí provozu ozonizace by pak mělo jednoznačně být sledování 
vzniku a průniku AOC či BDOC do distribuční sítě. 

Předchozí odstavec samozřejmě nemá za cíl jakkoli diskvalifikovat 
použití ozónu ve vodárenství. Má jen ukázat, že je naprostou nezbyt-
ností posuzovat u každého procesu všechny stránky jeho použití, a že 
je také nezbytné vhodně nastavit resp. optimalizovat provozní pod-
mínky, při kterých se v technologické lince každý proces uplatňuje, 
a to včetně jeho pořadí ve sledu technologických procesů. 

Vyhodnocení procesů – separační účinnosti úpravny 
a provozního režimu

Vyhodnocení procesů probíhajících v úpravně vychází z podrob-
ného experimentálního proměření všech základních technologických 
stupňů, jako jsou předúprava vody, homogenizace koagulantu, agre-
gace suspenze, sedimentace, filtrace, dezinfekce atp. Cílem je identi-
fikovat, které prvky v technologické lince limitují separační účinnost 
úpravny a kvalitu jejího provozního režimu. Při zjišťování limitujících 
faktorů byl postupně vytvořen seznam 65 různých položek, které 
mohou potenciálně negativně ovlivňovat chod úpravny [4]. 

V této fázi se také hodnotí stabilita všech procesů. Proto se hod-
nocení také zaměřuje na to, zda se nevyskytují krátkodobé výpadky 
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či poruchy jednotlivých technologických stupňů, jako je nestabilita 
či přerušování dávkování chemikálií, nestabilita zapříčiněná krátko-
dobým hydraulickým přetěžováním jednotlivých filtrů (které pak má 
za následek uvolňování již zachycených částic do upravené vody) 
atp. Takovéto poruchy mají významné hygienické dopady a může při 
nich docházet například k pronikání velkého množství kryptosporidií 
a giardií do upravené vody. To pochopitelně indikuje nízkou úroveň 
provozování úpravny, a to i tehdy, když záznamy z analýz úpravny 
o kvalitě upravené vody jsou v souladu s normovanými hodnotami 
kvality pitné vody. 

V mnoha případech se ukazuje, že – i přes nepochybnou infor-
mační hodnotu laboratorních dat o provozu úpravny – tato data 
zdaleka nedávají dostatečný obrázek pro potřeby auditu a následnou 
komplexní optimalizaci provozu. Důvody jsou pochopitelně různé, 
ať je to nepřesná kalibrace či chyby kontinuálně měřících přístrojů 
(tam kde jsou instalovány) nebo volba míst a dob odběru vzorků (před 
praním či po praní filtrů atp.) a jejich frekvence či obecně kvalita 
práce laboratoře.

Hodnocení procesů, které probíhají v jednotlivých částech techno-
logické linky úpravny, je odborně, experimentálně i časově náročné. 
Výsledkem dlouholetého vývoje vlastních metodik pro audit základ-
ních technologických procesů a pro studium interakcí mezi procesy 
probíhajícími v jednotlivých stupních úpravny, ze kterých získáváme 
podklady pro optimalizaci provozu či požadavky na rekonstrukci 
technologické linky, je následující základní seznam položek.

Audit technologických procesů zaměřujeme zejména na tyto 
klíčové body:
•	 kvalita zdroje surové vody a její změny v čase;
•	 předúprava vody, např. úprava pH, předoxidace, aerace;
•	 stanovení vhodnosti druhu používaného koagulantu resp. nalezení 

vhodného typu;
•	 nastavení optimální dávky koagulantu a její určování v provozu;
•	 kvalita homogenizace koagulantu s proudem upravované vody;
•	 zjištění kinetiky agregace separovatelných částic suspenze;
•	 míchání a tvorba separovatelných částic, optimalizace velikostní 

distribuce částic pro různé separační procesy;
•	 vhodnost či možnosti použití organických polymerů;
•	 účinnost a provozní režim filtrace a možnosti optimalizace filtrace.

V auditu filtrace se například zaměřujeme nejvíce na tyto body: 
	Průběh zachycování suspenze ve vodárenském filtru a vhodnost 

suspenze pro daný typ filtru: Na základě údajů o tlakových pomě-
rech ve filtru v různých časech lze vyhodnotit, jakým způsobem filtr 
zachycuje suspenzi, zda filtr efektivně využívá profil filtračního lože 
a zda je příprava suspenze vhodná pro daný typ filtru a pro režim, 
v jakém je filtr provozován. 

	Vliv nárazového zatížení filtru při regulaci průtoku: Při regulaci 
průtoku filtrem v některých případech dochází periodicky či 
náhodně v důsledku otevírání/zavírání odtoku z filtru (či přítoku 
na filtr) k výrazným nárazovým tlakovým změnám, které mohou 
negativně ovlivnit efektivitu filtrace. Měření tlakových ztrát dokáže 
tyto nedostatky odhalit a pomoci při jejich odstranění.

	Srovnání funkce jednotlivých filtrů: Některé problémy s kvalitou 
vody mohou být způsobeny nikoli stavem celé technologické linky, 
ale například chybnou funkcí jednoho z filtrů. Srovnání průběhu 
tlakových ztrát a proměření filtračního cyklu jednotlivých filtrů 
problémy tohoto druhu spolehlivě odhalí.

	Nalezení optimální délky filtračního cyklu: Měření tlakových ztrát 
jasně ukáže časový úsek, od kdy je provoz filtru díky zanesení fil-
tračního lože již neefektivní. Spolu s hodnotami průniku zbytkové-
ho koagulantu, absorbance, organismů či CHSK je pak spolehlivou 
informací k určení optimální délky filtračního cyklu. Z tohoto 
měření je také možné odvodit návrh vhodné filtrační náplně. 
Ve vodárenství máme ještě daleko k tomu, abychom byli schopni 

pracovat s metodami založenými výlučně na podrobném poznání 
mechanismů všech procesů, protože je ještě velmi daleko doba, kdy 
budeme schopni rozpoznat a komplexně popsat všechny děje uvnitř 
systému. Většina modelů, které měly snahu o takovýto popis, měla 
svoji životnost omezenou jen na dobu, dokud nebyly jejich výsledky 
testovány v praxi. 

Proto nám nezbývá než v technologii úpravy vody postupovat při 
poznávání procesů experimentálně a kombinovat tyto postupy s dílčím 
popisem dějů, jejichž podstatu jsme schopni vysvětlit. Stále totiž platí 
jeden citát. Je z knihy Moderní metody čištění vod, kterou napsal G. B. 
Kreshaw [19]. Dále uvedené čistírenské tvrzení jistě platí i ve vodáren-
ství. Autor ve své knize píše: „Neexistuje žádná nejlepší metoda odvádě-
ní a čištění odpadních vod, která může být univerzálně aplikována bez 

ohledu na místní podmínky. Jinými slovy, existuje mnoho metod, každá 
z nich je někdy vhodná v závislosti na jejích vlastnostech, vhodném 
technickém návrhu a místních podmínkách. V mnoha případech může 
být zjištěno, že dva nebo i více procesů poskytne pravděpodobně stejně 
dobré výsledky, a otázkou pak je, který z nich bude nejekonomičtější 
při zvážení všech okolností, tj. jaké budou investiční náklady, náklady 
na provoz, lidskou práci a údržbu.“ 

Myslím, že tato slova by mohla být napsána i dnes a platí beze 
zbytku. O to zajímavější je, že uvedená kniha byla napsána již v roce 
1910. Otázka volby vhodných procesů je nejenom platná i po 100 
letech, ale v dnešní době je vhodná volba procesů ještě důležitější, 
protože jejich nabídka v technologii úpravy vody je stále širší a širší 
a požadavky na kvalitu upravené vody jsou přísnější. 

Za velmi nebezpečné a ve svém důsledku za ekonomicky neodpo-
vědné považuji realizaci vůbec anebo jen omezeně procesně prově-
řených rekonstrukcí technologických linek úpraven, kdy se o volbě 
procesů a zařízení rozhoduje nad jejich prospekty a bez konkrétních 
dat o jejich účinku, namísto aby odpověď dalo poznání toho, co se 
v systému upravované vody za určitých podmínek skutečně děje. 

Stále také existuje tendence, že při hledání řešení jednoho problému 
nejsou brány v úvahu možné souvislosti různých procesů, které jsou 
pro jeho řešení navrhovány. Například řešení oxidace manganu je 
viděno jen prizmatem tohoto problému, jako by v normě kvality pitné 
vody neexistoval jiný ukazatel. Nevhodná volba oxidačního činidla či 
postupu však může způsobit následné problémy, které bude potřeba 
řešit dalšími a dalšími zásahy. 

Nepochybně i v této oblasti platí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ 
A myslím, že vzhledem ke složitosti problematiky procesů, které 
probíhají při úpravě vody, by vůbec neškodilo, kdybychom měřili 
i třikrát. A i tehdy budeme muset vynaložit hodně úsilí, abychom 
získali výsledky, které budou posunovat účinnost úpravy v dříve 
uvedené rovnici co nejblíže k hodnotě 1. Opakem k tomu budou 
procesně nedomyšlené úpravny, jejichž hodnota je (obrazně i fak-
ticky) tímto koeficientem znehodnocena na zlomek nákladů jejich 
investiční náročnosti. 

Osobně považuji za velkou škodu také skutečnost, že zatímco 
stavební inženýrství má dlouhé roky zavedený systém akreditace, 
nemá procesní (technologické) inženýrství ve vodním hospodářství 
nic takového dosud zavedeno. Takže za procesně znalého odborníka, 
který může navrhovat či ovládat provoz technologické linky úpravny, 
se může v podstatě vydávat každý. 

Závěry
Porozumění procesům, které probíhají při úpravě vody, pomáhá 

správně tyto procesy zvolit a zařadit ve vhodném pořadí do tech-
nologické linky, následně pro tyto procesy zvolit správná zařízení, 
zvolit jejich provozní parametry, měření a regulaci a také nastavovat 
optimální chod celé technologické linky, a to jak z hlediska ekonomiky 
provozu, tak kvality pitné vody. 

Pro optimalizaci existujících provozů nebo hledání úzkých míst, 
která budou vyžadovat rekonstrukci, je vhodné použít auditu tech-
nologických procesů (technologického auditu). Zvažování potřeb 
rekonstrukce úpravny by na samém začátku mělo mít právě audit 
technologických procesů.

Nezbytností je také posouzení vzájemných souvislostí jednotlivých 
dílčích procesů. Na to navazuje potřeba vyváženého procesního, 
stavebně-technického a provozního přístupu. 

Teprve dobrá znalost teorie procesů nás dovede k tomu, abychom 
uměli formulovat otázky, které je pak nezbytné řešit experimentálně. 
Bez teoretických znalostí můžeme v experimentální práci zbytečně 
ztrácet čas a energii. A bez obojího nemůžeme nikdy dosáhnout kva-
litního řešení, které bude opravdu na úrovni doby.
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Voda je životně důležitá, ať ji používáme v domácnosti, 
průmyslu a zemědělství nebo ji jednoduše jen pijeme. 
Koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated 
Automation - TIA) společnosti Siemens umožňuje účinně 

siemens.cz/iadt

Obor vodárenství a zpracování odpadních vod

dosahovat optimální kvality vody všude, kde se tato životodárná 
tekutina  zpracovává či  spotřebovává – v úpravnách vody, 
čistírnách odpadních vod, odsolovacích závodech, čerpacích 
stanicích nebo třeba ve fontánkách s pitnou vodou.

Pijete ji. Používáte ji k vaření, mytí
a zavlažování. A opět ji pijete.
Integrované automatizační systémy trvale zajišťují kvalitu vody 
odpovídající účelu jejího použití.
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Siemens rozšiřuje 
svou nabídku v oblasti 
vodárenství a čištění 
odpadních vod

Společnost Siemens posiluje své kompeten-
ce v oboru vodárenství a čištění odpadních 
vod a rozšiřuje své produktové portfolio 
o moderní produkty značky Cambridge 
Water Technology. Dohoda o převzetí americ-
ké firmy Cambridge Water Technology byla 
uzavřena koncem ledna letošního roku.

Převzetí firmy Cambridge Water Technology pro Sie-
mens představuje další krok při naplňování strategie, 
jejíž cílem je orientace na špičkovou techniku v oboru 
vodárenství a čištění odpadních vod. Odběrateli této 
techniky jsou jak zákazníci v komunální oblasti, tak ve 
vybraných průmyslových odvětvích. Společnost Sie-
mens poskytuje své služby zákazníkům v průmyslově 
vyspělých i rozvojových zemích, její produktové portfo-
lio zahrnuje cenově výhodné a současně velmi kvalitní 
výrobky pro vodárenské procesy založené na používání 
moderních standardizovaných postupů.

Technologické postupy a produkty vyvinuté a paten-
tované firmou Cambridge Water Technology umožňují 
z vody rychleji odstraňovat pevné částice a zvyšují 
kapacitu a čisticí účinnost úpraven vody a čistíren 
odpadních vod. Systémy značky Cambridge Water 
Technology vyžadují v porovnání s doposud obvyk-
lými řešeními méně než poloviční zastavěnou plochu 
a zvyšují kapacitu stávajících zařízení na dvojnásobek 
až trojnásobek, aniž by bylo nutné přidávat další nádrže. 
Dokáží se rovněž účinně vyrovnat s přívaly dešťo-
vých vod a umožňují z vody dokonaleji odstraňovat 
živné látky při nákladech podstatně nižších, než jaké 
vyžadují dostupné alternativní metody. Produkty firmy 
Cambridge Water Technology jsou vhodné pro použití 
v nových projektech i při modernizaci nebo rozšiřování 
stávajících komunálních, resp. průmyslových vodo-
hospodářských zařízení. Nabídku společnosti Siemens 
doplňují v oborech biologického čištění a odkalování 
odpadních vod i přípravy pitné vody.

Společnost Cambridge Water Technology nabízí 
svoje produkty pod chráněnými obchodními značka-
mi BioMag a CoMag. Odbytištěm jejích produktů je 
především trh s technikou pro čistírny komunálních 
odpadních vod. Vedle toho se její postupy a zařízení 
používají také v mnoha úlohách v různých průmyslo-
vých odvětvích a firma ověřuje možnosti jejich využití 
při výrobě pitné vody. Principem patentově chráněných 
postupů a zařízení je optimalizace procesu odkalování 
s novátorským využitím magnetitu jako balastní látky. 
Cambridge Water Technology je první firmou, které se 
podařilo tuto metodu integrovat do biologických proce-
sů čištění odpadních vod. Metoda umožňuje výrazně 
snížit investiční náklady jak v případě požadavků na 
zvýšení kapacity čistírny a dokonalejší odstraňování 
živných látek, tak i při zpřísnění limitních hodnot 
zákalu vody po vyčištění. 

Cambridge Water Technology bude začleněna do 
obchodních struktur společnosti Siemens podnikajících 
v oblasti čištění komunálních odpadních vod. Sídlem 
firmy s největší pravděpodobností i nadále zůstane měs-
to Cambridge v americkém státě Massachusetts. Další 
informace o systémech pro úpravu vodu jsou k dis-
pozici na internetové adrese www.siemens.com/water.

Siemens s.r.o.
www.siemens.cz/iadt
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Rizika a možnosti 
provozování vodárenských 
systémů v 21. století
Šárka Kročová, Milan Lindovský

Klíčová slova
vodní útvar – vodní zdroje – vodovod pro veřejnou potřebu – distribuční 
systém – diagnostická technika – výpočetní technika – hydraulická 
účinnost – odběrní místa – kontaminace – havárie – analýza rizik

Souhrn
V současné době je na dodávky pitné vody převážně z vodáren-

ských systémů pro veřejnou potřebu odkázána většina obyvatel 
v Evropě. Jejich počet meziročně narůstá o další statisíce spotře-
bitelů. S počtem obyvatel závislých na dodávkách vody převážně 
s centrálních zdrojů, narůstá i riziko vzniku mimořádné události 
přesahující možnosti uspokojivého řešení nouzových dodávek 
vody pro všechny spotřebitele. Zvláště jsou ohroženy subjekty 
kritické infrastruktury zcela závislé svým charakterem a techno-
logií na přímých dodávkách tlakové vody z vodovodní sítě, jako 
zdravotnické služby, výrobny potravin, ale taktéž objekty veřejné 
infrastruktury a požární bezpečnost rozsáhlých zastavěných území. 
Minimalizovat daná rizika na přijatelnou míru předpokládá poznat 
s předstihem slabé a silné stránky provozovaného systému pomocí 
analýzy rizik a využitím diagnostické a výpočetní techniky, včetně 
přijetí odpovídajících preventivních opatření. V různých státech 
EU27 jsou předpoklady a možnosti odlišné. Mají však společnou 
potřebu, zlepšit současnou neuspokojivou situaci. Jak daného stavu 
docílit v reálných podmínkách vodárenských společností různých 
vlastníků, naznačuje i tento příspěvek.

u

1.  Úvod
Pitná voda a člověk je jedna po staletí platná rovnice. Původně 

člověku stačila k pití jakákoliv čistá voda. Vystavoval se sice částečně 
nevědomě riziku, že při požití nevhodné vody onemocní, v podstatě 
ale jinou možnost často ani neměl. Během staletí se však snižovala 
přirozená imunita člověka na úroveň, kdy v současné době pro většinu 
tzv. městských lidí je požití jiné pitné vody, než zdravotně zabezpe-
čené, velmi rizikové. Toto konstatování potvrzuje i skutečnost, že ve 
světě každoročně po požití nevhodné vody onemocní statisíce lidí 
a tisíce jich i zemřou. Výjimkou není ani Evropa, Slovensko a Česká 
republika, i když dané případy nebývají extrémně časté. Většinou se 
jedná o případy požití vody ze zdrojů, které nejsou součástí systému 
vodovodů pro veřejnou potřebu, při podcenění základních prvků 
prozřetelnosti a opatrnosti.

Ale ani vodovody pro veřejnou potřebu nejsou před kontaminací 
zdrojů surové vody a distribuované již pitné vody zcela imunní. Je 
celá řada nebezpečí, která výrobu a dodávku vody ohrožují. K nim 
se přidružují další provozně-technická rizika a události, které způso-
bují poměrně častá přerušení dodávky vody spotřebitelům pro pitné, 
technologické a požární účely. S vyšší technologickou vybaveností 
vodárenských podniků a společností, přes všechny žádoucí a pozitivní 
vlastnosti těchto zařízení, roste z řady důvodů i riziko poruch. Zvláště 
v těch případech, kdy majitel nebo provozovatel vodovodů nepracuje 
systémově a používá nevhodná zařízení bez předchozích analýz ve 
vztahu ke skutečným potřebám a rizikům provozovaného zařízení. 
Mechanizační zařízení je vhodné využívat nejen pro zintenzivnění 
výrobního a distribučního cyklu, ale současně pro monitorování, 
hodnocení a řízení rizik vznikajících trvale především ve vodovod-
ních systémech a na zdrojích vody. Jednu z možností, jak postupovat, 
naznačuje i tento příspěvek.

2.  Rozpoznání nebezpečí rizikových stavů
Každý odpovědný majitel nebo provozovatel vodovodů pro veřejnou 

potřebu v libovolném státě Evropy nebo světa by měl mít jako součást 
svých základních interních materiálů vypracován i integrální riskma-
nagement celého výrobně-technického zařízení, který obsahuje tři 
základní oblasti činností, tj. prevenci, zdolávání událostí a regeneraci 
zasažených objektů, viz obrázek 1. Jeho vypracování má mimořád-

nou důležitost především u systémů s vyšší náchylností ke vzniku 
mimořádných událostí, dále u měst a obcí se specifickou kritickou 
infrastrukturou a zastavěných území s nižší možností kombinace 
využívání zdrojů požární vody přirozeného nebo umělého původu. 

V rámci jeho vypracování musí analyzovat a současně si uvědomit, 
jaké silné a slabé stránky má dané provozované vodárenské zařízení 
a jak rizikům čelit technicky a ekonomicky přijatelným způsobem. 
Základní rizika je vhodné rozdělit do dvou kategorií:
	přírodní rizika,
	antropogenní rizika.

U obou kategorií je základní podmínkou úspěšnosti řešení vzájemná 
sladěnost prevence, opatření, nasazení, rekonstrukce a obnovy. Jejich 
vyváženost snižuje riziko vzniku a nezvládnutí nepředvídané mimo-
řádné události na minimum, za předpokladu dodržení následující 
posloupnosti:
	rozpoznání přírodních nebo antropogenních nebezpečí,
	vyvarování se jejich negativního působení,
	obejití rizik.

Pro nemožnost v krátkosti vysvětlit a deklarovat celou problematiku 
řešení, bude v tomto příspěvku pouze naznačeno, jakým způsobem 
lze pracovat při rozpoznání přírodních a antropogenních nebezpečí.

2.1  Rozpoznání přírodních nebezpečí
Rozpoznání nebezpečí, které může v budoucnu ohrožovat objek-

tové nebo liniové stavby veřejných vodovodů, již ve fázi územního 
plánování má strategický význam. Výrazně snižuje nebezpečí půso-
bení mimořádných událostí. Zvláštní pozornost musí být zaměřena 
na přírodní nebezpečí dle jednotlivých lokalit a jejich specifických 
vlastností. Pro jednotlivé systémy je v rámci prevence a krizové připra-
venosti subjektů vhodné především dle druhu výrobně distribučních 
zařízení posuzovat následující:
Zdroje pitných vod
	pokud se prameniště podzemních vod nachází v záplavovém 

území, musí být pro spotřebiště zajištěn další náhradní zdroj 
vody s kapacitou v minimálním množství nutném pro nouzové 
zásobování,

	u vodárenských soustav s vodními zdroji oblastního významu je 
vhodné plánovat a realizovat jejich vzájemnou zastupitelnost, včet-
ně provedení podrobné analýzy potenciálních nebezpečí plynou-
cích z úmyslného vyřazení nebo postupného působení klimatických 
změn,

	kvalitu dešťových vod a nebezpečí jejich sekundární kontaminace 
před odtokem do povrchových zdrojů nebo infiltrací do zvodnělých 
vrstev v blízkosti vodních zdrojů,

	známá nebezpečí zohlednit při zpracování územního a regulačního 
plánu a vyznačit v mapách nebezpečí regionu. Vzhledem k proměn-
livosti reálných nebezpečí tyto pravidelně přezkoumávat z hlediska 
hydrogeologie a poznatků meteorologie a jejího vztahu ke zdrojům 
vody.

Obr. 1. Integrální riskmanagement [1]
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Distribuční systémy
	věnovat maximální pozornost geologickým vlastnostem území. 

Opomenutí nebo nerespektování geologických vlastností území 
určeného pro liniové stavby bude zákonitě působit po celou dobu 
životnosti vodovodního přivaděče nebo rozvodného systému na 
počet poruch a výpadků dodávek pitné vody,

	na základě analýzy vlastností území navrhnout vhodný druh trub-
ního materiálu a způsob jeho sekundární ochrany,

	při územním řízení musí investor z územních plánů získat podkla-
dy o rizikových úsecích a na jejich základech analyzovat hrozící 
nebezpečí vodárenským liniovým zařízením,

	ve fázi územního řízení analyzovat nebezpečí plynoucí z výpadků 
dodávek pitné vody pro požární bezpečnost územních celků.

2.2  Vyvarování se vlivů přírodních nebezpečí
Opatření územního plánování mohou dlouhodobě přispívat k tomu, 

že v ohrožených oblastech nebudou vznikat nová rizika a stávající 
budou technickými opatřeními eliminována na minimum. Opatření 
územního plánování jsou prioritní a jsou nadřazena technickým 
opatřením jednotlivých staveb: 
	na územích se zvýšeným přírodním nebezpečím, například na 

svažitých územích, používat na základě geologického průzkumu pouze 
trubní materiály se zvýšenou odolností v tahových silách, zvýšit počet 
dilatačních spojů a množství samostatně uzavíratelných sekcí,

	analyzovat, zda současné metody používání výpočtu bezpečnosti 
100letých vod jsou dostatečné pro snížení rizika poškození nebo 
vyřazení vodovodů pro veřejnou potřebu,

	zvýšit důraz posuzování vlivu klimatických změn na vodní zdroje 
z hlediska objemu a kvality surových vod určených k úpravě na 
vody pitné v dlouhodobém horizontu,

	u objektů se zvýšenými známými riziky působení přírodních vlivů 
na zařízení liniových staveb nebo objektových staveb vodovodů pro 
veřejnou potřebu zvýšit počet monitorovacích zařízení pro snížení 
negativních vlivů a rozsahu škod na zařízení.

2.3  Obejítí přírodního rizika
Význam přírodních nebezpečí nelze zanedbávat. A to především 

tehdy, kdy dané vodohospodářské stavby mají nadmístní význam 
nebo jsou strategickými objekty pro dodávky pitné vody a ochran-
nými stavbami vodních ekosystémů. U těchto staveb je nutno zvážit 
riziko ve vztahu k následkům na veřejnou infrastrukturu územního 
celku a jeho požární bezpečnost. Pokud nelze míru rizika výrazně 
eliminovat technickým opatřením na přijatelnou hodnotu, je nutno 
riziko obejít. Ve vodním hospodářství u veřejných vodovodů obejít 
riziko například znamená:
	vodní zdroj v záplavovém území může být pouze zdrojem záložním 

s tím, že spotřebiště bude napojeno, i za cenu vyšších pořizovacích 
a provozních nákladů, na mimo rizikový zdroj,

	vodárenský přivaděč procházející rizikovým územím (nestabilní 
podloží, záplavové území) bude postaven dle charakteru rizika 
z vhodného materiálu s dostatečným počtem kompenzačních prv-
ků, ovládacích armatur a monitorovacích zařízení. Kritické úseky je 
vhodné zdvojit s možností alternativního provozního zastoupení,

	umožnit technickým opatřením ovládání uzavíracích a regulačních 
armatur i v době průběhu mimořádných událostí,

	snížit počet objektů s volnou hladinou mimo zastavěná území, která 
z různých technicko-provozních důvodů nelze účinně monitorovat, 
dálkově ovládat a chránit před poškozením.

3.  Působení antropogenních nebezpečí 
Kromě hlavního úseku územního plánování v oblasti urbanizace 

území, koordinace činností, snížení vlivu přírodního nebezpečí na 
stavby a zlepšování životního prostředí, je nutno při územním řízení 
zohledňovat také antropogenní nebezpečí. Tato nebezpečí nelze ve 
srovnání s přírodním nebezpečím dostatečně prognózovat. Zvláště 
u veřejných vodovodů jako součásti kritické infrastruktury, na kte-
rých je reálně závislá činnost převážné většiny veřejné a technické 
infrastruktury státu, je nutné v územním plánování zvažovat i další 
alternativy. Jedná se především o různá zařízení pasivní a aktivní 
ochrany, která snižují rozsah škod nebo signalizují s předstihem 
vznikající mimořádnou událost.

Podobně jako u přírodních nebezpečí je rozpoznání rizik a přija-
telné technicko-provozní opatření základním předpokladem snížení 
negace následků:
	rozpoznání antropogenního nebezpečí,
	vyvarování vlivů antropogenního nebezpečí,
	obejítí antropogenního rizika.

3.1  Rozpoznání antoropogenního nebezpečí
Antropogenní nebezpečí může způsobit ve výrobně-distribučním 

systému veřejných vodovodů řadu závažných problémů. Riziko 
vzrůstá u systémů s volnou hladinou s menší ochranou. Ani liniové 
stavby nejsou rizika pro svou rozsáhlost uchráněny. V obou případech 
mohou zásadně zkomplikovat nouzové zásobování vodou pro běžného 
spotřebitele a vyřadit z provozu veřejnou infrastrukturu závislou na 
přímých dodávkách tlakové vody z veřejných vodovodů.
Zdroje pitných vod
	zpracovat metodiku umožňující včasné zjištění překročení mezních 

hodnot radionuklidů ve vodě nad hodnoty vylučující její distribuci 
spotřebitelům v limitech daných ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

	vybudovat základní monitorovací systém pro zjišťování chemic-
kých látek, které by se mohly dostat do odběrného zařízení surové 
vody ve vodárenské nádrži nebo prameništi podzemních vod, viz 
obrázek 2,

	při stanovování rozsahu PHO vodního zdroje omezit volný pohyb 
osob v rizikových místech nad rámec současných pravidel.

Distribuční systémy
	nově zvážit zvýšená rizika kvality vody v akumulačních prostorách 

a přerušovacích komorách veřejných vodovodů,
	vybudovat v distribuční síti a na strategických místech přivaděčů 

základní monitorovací jednotky náhlé změny kvality vody s on-line 
přenosem informací nebo s výstražným systémem při překročení 
mezních hodnot kvality vody,

	přijmout do vnitřních směrnic společností technicko-operační 
opatření sledující všeobecná rizika ve společnosti.

3.2  Vyvarování vlivů antropogenního nebezpečí
Řada následných velkých hmotných škod na veřejné infrastruk-

tuře, do které patří i veřejné vodovody, je způsobena podceňováním 
reálných rizik nebo jejich základní neznalostí. Snížit jejich rozsah 
lze analýzou rizik, která vyplyne z analýzy relevance, zranitelnosti 
a ohrožení. K základním opatřením musí vždy patřit:
	u veřejných vodovodů posoudit, jaký vliv budou mít na jejich 

činnost povodňové stavy, především na zdroje vody. Na základě 

Obr. 2. Aktuální stav přítoku kontaminující látky do vodárenské 
nádrže
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rozboru přijmout preventivní technická opatření ke snížení násled-
ků,

	na minimum snížit počet objektů s volnou hladinou vody, u kterých 
není možno zajistit kontinuální snímání kvality pitné vody on-line 
kontrolou vstupu do rizikových míst,

	nebudovat objekty, které nebudou schopny splnit podmínky 
ochrany dodávky pitné vody před různými druhy antropogenních 
nebezpečí.

3.3  Obejití antropogenního rizika
Obejít antropogenní riziko je reálně poměrně obtížné, zvláště 

u objektových staveb. Ve většině případů je lze pouze snížit na 
minimum vybudováním kaskády pasivní a aktivní ochrany. Velmi 
důležité jsou výstražné systémy s on-line přenosy alarmů o vniknutí 
osob do střeženého rizikového místa. U objektových staveb lze riziko 
významně snížit řadou technických opatření:
	u zdrojů vod navrhovat budování náhradních ekvivalentních 

systémů v závislosti na potřebách nouzového zásobování vodou 
a hydraulické účinnosti distribuční sítě,

	u distribučních systémů, především kritických úseků vodovodních 
přivaděčů, zdvojit trasy potrubí a současně snížit počet míst umož-
ňujících úmyslné poškození zařízení, především změnu kvality 
pitné vody,

	při územním plánování rozvoje vodovodů určených pro veřejnou 
potřebu současně od vodárenských společností vyžadovat plány 
ochrany zařízení a způsob monitorování účinnosti.
Na rozpoznání vlivů přírodních a antropogenních nebezpečí je 

nutno při analýze navázat rozborem možností, zda se lze těchto rizik 
vyvarovat, případně zda je možné tato rizika v reálných podmínkách 
daného subjektu obejít.

V případě, že analýza potvrdí, že riziko vzniku mimořádné události 
je vysoké, nelze se ho vyvarovat nebo je přijatelnými technicko-pro-
vozními opatřením obejít, musí následovat druhý krok, který dopad 
mimořádné události minimalizuje. Tímto opatřením by mělo být 
vypracování plánů krizové připravenosti vodárenského subjektu.

4.  Krizové plánování a řešení událostí ve vodním 
hospodářství

Vypracovat krizové plány musí vždy v ČR, dle zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení, v platném znění, zákonem určené státní a samospráv-
né orgány, především správní úřady, kraje a obce s rozšířenou působností. 
V dalších státech EU27 se vypracovávají krizové plány a plány krizové 
připravenosti dle národních předpisů, které však mají celou řadu spo-
lečných částí z důvodů kompatibility práva v zemích EU. Současně 
s krizovými plány tyto subjekty vypracovávají i plány akceschopnosti. 
Právnické nebo podnikající fyzické osoby vypracovávají na výzvu pouze 
plány krizové připravenosti včetně plánů akceschopnosti.

Vodárenství, jako jeden z nejdůležitějších subjektů kritické infra-
struktury státu, na jehož provozu je existenčně závislá převážná 
část veřejné i technické infrastruktury, by nemělo ponechávat řešení 
mimořádných událostí náhodě a improvizaci. U velkých a přede-
vším déle trvajících událostí nedostatek preventivní přípravy může 
způsobit až kolaps řady důležitých subjektů závislých na přímých 
dodávkách tlakové vody z vodovodní sítě. Zabránit negativnímu vývo-
ji pomůže mimo jiné i konstrukce managementu rizika posuzované 
vodárenské společnosti.

4.1  Konstrukce managementu rizika 
Cílem managementu rizika je udržet posuzovaný systém funkčním 

tak dlouho a v takovém rozsahu, jak je to jen možné. To umožní nejen 
ochranu lidských životů a minimalizaci škod, ale zaručí i to, že po 
skončení krizové situace bude možné co nejrychleji obnovit normální 
provoz (původní stav).

Strukturu managementu rizika ukazuje obrázek 3. Je tvořen z osmi 
částí.

Výchozím krokem managementu rizika je stanovení relevance 
(významnosti) jednotlivých oblastí společnosti. Výsledek tohoto šet-
ření pomáhá rozpoznat podstatné a důležité procesy v jednotlivých 
provozních oblastech a jejich vliv na celkovou funkčnost systému. 
Dalším krokem je provedení analýzy možných ohrožení, které mohou 
společnost postihnout.

Následuje analýza existujících slabých míst v systému – zranitel-
nost systému. Slabá místa mohou být příčinou výskytu extrémního 
narušení provozu nebo úplného výpadku společnosti, a tím přerušení 
dodávek pitné vody. [3]

Po zhodnocení rizik a vytvoření možných opatření k minimalizaci 
rizika mohou být vybrána ta opatření, která jsou nejefektivnější a pro 
obyvatelstvo a podnikatele mají největší význam. Popsaný manage-
ment rizika může být použit jako celkový koncept, nebo z něj mohou 
být použity jen jeho určité části. Analýza relevance, ohrožení a zrani-
telnosti představuje také samostatné pracovní kroky, které mohu být 
pro podnikatele velmi důležité.

Mimo jiné v závěru řešení mohou z něj vyplynout i technicko-ope-
rativní opatření pro operátory nebo dispečery, kteří z pravidla první 
registrují nestandardní vývoj situace a mohou již v prvopočátku zasáh-
nout. Prvotní rozhodnutí a zásah bývá vždy jedním z nejdůležitějších. 
Velmi často rozhoduje o dalším vývoji situace a rozsahu škod. Pro 
rozhodnutí, zda se jedná o mimořádně závažnou událost nad rámec 
zvládnutí vlastní vodárenskou organizací, může být pomocným mate-
riálem i vytvoření systémového diagramu, viz obrázek 4.

Pokud z diagramu vyplyne, že událost inklinuje k velkému rozsahu, 
který může vážně narušit dodávky pitné vody do spotřebiště, musí 
současně hodnotitel události rozhodnout, jaká opatření okamžitě 

Obr. 3. Základní schéma managementu rizika [2]

Obr. 4. Systémový diagram činností při mimořádné události na 
vodních zdrojích
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Obr. 5. Monitorovací zóna po odstranění ztrát vody Obr. 6. Monitorovací zóna s vysokými ztrátami

přijmout. Jedním z podkladů důležitým pro rozhodnutí je reálný stav 
hydraulické účinnosti vodovodní sítě v posuzované síti nebo její části. 
Z monitorovacího systému bilančních oblastí, pokud je ve vodáren-
ském podniku zaveden, lze před přijetím opatření zjistit, zda je možné 
využít k náhradnímu nebo nouzovému zásobování vodovodní síť, 
viz obrázek 5, nebo musí být použita k dodávkám pitné vody pouze 
mobilní technika. Častým důvodem nemožnosti využití vodovodní 
sítě k NZV jsou vysoké ztráty vody v systému, viz obrázek 6.

Rozhodnutí je vždy strategické a pro vodárenskou společnost i pres-
tižní. Nejen zdůrazňuje profesionalitu řízení procesů, ale i zvládání 
mimořádných událostí i v těch nejsložitějších podmínkách. 

5.  Závěr
Řídit vodárenská zařízení v současných vyspělých státech, pře-

devším zemích EU27, již zdaleka není jen dostatek intuice a praxe 
jako tomu bylo v minulém století. Optimální řízení vyžaduje zcela 
jiný typ přístupu k vyhodnocování vodohospodářské problematiky 
a využívání monitorovací a výpočetní techniky. Nestabilita výrobně-
provozních parametrů surové a distribuované pitné vody a nemožnost 
je účinně řídit ve standardních a mimořádných situacích zpravidla 
vážně narušují i náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody. Pokud 
se jedná o subjekty kritické infrastruktury v době krizového stavu, 
může nedostatek vody způsobit řetězení problémů a vést i ke kolapsu 
služeb a zdravotnických zařízení.

Snížit tato rizika na minimum může včasné rozpoznání slabých 
stránek výrobně-distribučního vodárenského systému a využití 
jeho silných stránek při krizovém plánování. Příspěvek naznačuje, 
jak k dané problematice přistupovat a jakým způsobem lze v každé 
vodárenské společnosti se připravit na řešení mimořádných událostí 
velkého rozsahu. Případná změna klimatu a zvyšující se požadavky 
spotřebitelů na plynulost dodávek vody nám již k řešení nedávají 
mnoho času. Nedostatek vody následně nebude jen problémem 
majitele vodovodu, ale velmi tvrdě dopadne na celou společnost a její 
infrastrukturu.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného zámě-
ru č. VG20102015043 „Simulace procesů krizového managementu 
v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné 
správy“, v rámci Bezpečnostního výzkumu, uděleného Ministerstvem 
vnitra České republiky.
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The majority of inhabitants in Europe depend nowadays on 
a supply of drinking water mainly from public waterworks systems. 
The number increases every year by further hundreds of thousands 
of customers. The risk of an emergency situation being created that 
exceeds the possibilities of a satisfactory solution for emergency 
water supply for all customers is growing together with the growing 
number of inhabitants, who depend on water supplies mainly from 
central sources. In particular subjects of critical infrastructure are 
threatened, which depend completely by their character and the 
technologies they use on direct supplies of pressurised water from 
the water main; for example, medical services and food produc-
tion, but also some objects of public infrastructure and fire safety 
of vast built-up areas. In order to minimise the given risks we need 
to become aware of weak as well as strong parts and properties of 
the operated system by means of a risk analysis and by applying 
diagnostic and computer techniques, including accepting the corre-
sponding preventative measures. Preconditions and possibilities are 
different in different the 27 EU member states. They have a common 
need to improve the current unsatisfactory situation. The presented 
article shows how such a state can be achieved under the real condi-
tions of waterworks companies of different owners.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2012. 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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Meranie usadzovacích 
rýchlostí suspenzie 
v pozdĺžnej usadzovacej 
nádrži v ÚV Málinec
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Súhrn
V príspevku sú prezentované výsledky z meraní usadzovacích 

rýchlostí suspenzie, hydraulická stabilita a charakter prúdenia 
vody v pozdĺžnej usadzovacej nádrži v ÚV Málinec pri prietokoch 
vody 30, 50 a 70 l/s. 

u

1. Úvod
Úpravňa vody Málinec upravuje povrchovú vodu z vodárenskej ná-

drže Málinec, ktorá má celkový objem 26,62 mil. m3, plocha nádrže pri 
maximálnej prevádzkovej hladine je 1,38 km2, hĺbka 46,5 m, plocha 
povodia je 84,0 km2 a je situovaná v nadmorskej výške 346,5 m n. m. 
Úpravňa vody Málinec má dvojstupňovú technológiu a bola naprojek-
tovaná na výkon 280 l/s. Technologická linka pozostáva z dávkovania 
železitého koagulantu, hydrátu vápenatého a flokulantu na prítoku 
do dvoch vertikálnych hydraulických rýchlomiesičov. Z vertikálnych 
hydraulických rýchlomiesičov je upravovaná voda privedená do 
štyroch vločkovacích nádrží s dierovanými stenami. Z pomalého hyd-
raulického miešania upravovaná voda kontinuálne preteká do štyroch 
pozdĺžnych usadzovacích nádrží, pričom technologická časť poma-
lého hydraulického miešania s prvým stupňom separácie suspenzie 
tvorí jeden spoločný stavebný objekt. Z pozdĺžnych usadzovacích 
nádrží priteká upravovaná voda na dvanásť otvorených pieskových 
filtrov s vrchnou vrstvou antracitu. Na prítoku do akumulačnej nádr-
že je dávkovaný hydrát vápenatý a na dezinfekciu vody sa používal 
plynný chlór, neskôr sa začalo využívať aj UV žiarenie. 

2. Metodika práce
2.1. Meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie

Meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie, posúdenie sklonu 
k vytváraniu skratových prúdov a zistenie charakteru prúdenia vody 
bolo experimentálne zisťované v pozdĺžnej usadzovacej nádrži č. 4 
v ÚV Málinec. Meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie sa usku-
točnilo v štyroch priečnych profiloch (I, III, V, VIII) kolmých na smer 
prúdenia vody, ktoré boli vzdialené od vtoku upravovanej vody do 
pozdĺžnej usadzovacej nádrže 7,25; 16,25; 25,25 a 38,75 m. V kaž-
dom priečnom profile sa meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie 
uskutočnilo v troch miestach (A, B, C). V smere prúdenia vody bolo 
miesto A vzdialené 1,5 m od ľavej steny nádrže, miesto B bolo lokali-
zované v strede nádrže (vzdialenosť 3 m od ľavej a súčasne aj pravej 
steny nádrže) a miesto C bolo vzdialené 1,5 m od pravej steny nádrže. 
Meranie usadzovacích rýchlosti suspenzie bolo postupne urobené 
pri troch rôznych prietokoch vody pozdĺžnou usadzovacou nádržou, 
a to 30, 50 a 70 l/s, čo znamená, že spolu bolo vykonaných 36 meraní 
usadzovacích rýchlostí suspenzie. 

Meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie v pozdĺžnej usadzo-
vacej nádrži bolo realizované takým spôsobom, že z obslužného 
mostíka nad nádržou bol do vody pomaly spúšťaný usadzovací valec 
z plastového materiálu o priemere 50 cm. Výška usadzovacieho valca 
bola 400 cm, pretože hĺbka vody v jednotlivých profiloch (I, III, V, 
VIII) sa pohybovala v rozmedzí 315–328 cm. Najväčšia hĺbka vody 
(328 cm) bola v profile I, ktorý sa nachádzal najbližšie pri kalovej 
priehlbni a najnižšia hĺbka vody (315 cm) bola v profile VIII, ktorý 
sa nachádzal najbližšie pri zbernom žľabe upravenej vody. Na dne 
valca bola širšia plastová príruba, na ktorej bola pripevnená tesniaca 
guma na zamedzenie prúdenia vody v dnovej časti valca v dôsledku 
nerovnosti na dne nádrže. Doba spúšťania usadzovacieho valca na dno 
nádrže bola približne 1 minúta, čo znamená, že rýchlosť spúšťania 

valca dosahovala 5–6 cm/s. Týmto postupom sa dosiahlo izolovanie 
potrebného objemu upravovanej vody so suspenziou a možnosť 
sledovať separáciu suspenzie za statických podmienok. Vo výške 
40 cm nad dnom usadzovacieho valca bol osadený ventil, na ktorom 
bola natiahnutá hadica a vyvedená do sania dávkovacieho čerpadla, 
ktoré bolo umiestnené na obslužnom mostíku. Z ventilu do stredu 
usadzovacieho valca bola zaústená rúrka, ktorou bola dávkovacím 
čerpadlom kontinuálne čerpaná voda s usadzujúcou sa suspenziou 
do pripravených vzorkovníc. Osadenie ventilu vo výške 40 cm nad 
dnom bolo urobené z dôvodu, aby sa eliminoval vplyv prípadného 
zvírenia odsedimentovaných vločiek z dna nádrže a ich nasatia pri 
odbere vzoriek vody. Prietok vody bol nastavený tak, že do vzorkov-
nice o objeme 1,5 litra bola čerpaná voda vždy počas 10 minút a po 
jej naplnení sa usadzujúca suspenzia čerpala rovnakým prietokom 
do vymenenej vzorkovnice. Pri všetkých meraniach usadzovacích 
rýchlostí bolo uvedené čerpadlo do chodu po uplynutí 5 minút od 
spustenia usadzovacieho valca na dno nádrže. Každé jednotlivé me-
ranie usadzovacích rýchlostí suspenzie trvalo 2 hodiny. Z odobratých 
vzoriek vody boli stanovené koncentrácie suspendovaných látok. 

Vyššie uvedeným postupom merania usadzovacích rýchlostí 
suspenzie nemôže byť splnená podmienka, aby na začiatku merania 
bola koncentrácia suspendovaných látok v celom objeme usadzujúcej 
sa suspenzie rovnaká, pretože v jednotlivých priečnych profiloch 
v závislosti od vzdialenosti vtoku upravovanej vody do usadzovacej 
nádrže, došlo k zmenám v zastúpení častíc v dôsledku separácie častíc 
predovšetkým s vyššími usadzovacími rýchlosťami. Z tohto dôvodu 
boli pred samotným spustením usadzovacieho valca v príslušnom 
mernom profile a v jeho troch miestach odobraté odoberákom rov-
nomerne po výške vodného stĺpca 3 vzorky vody, z ktorých bola 
stanovená priemerná koncentrácia suspendovaných látok c0 v čase t0 
t.j. na začiatku experimentálneho merania. Z dôvodu objektívnosti je 
treba poznamenať, že pri vločkujúcich suspenziách nie je ani možné 
dosiahnuť, aby na začiatku merania usadzovacích rýchlostí v static-
kom usadzovacom valci o výške aspoň 2 m (do ktorého je treba dať 
separovanú suspenziu) dosiahla sa rovnaká koncentrácia suspenzie 
v celom objeme, pretože akákoľvek snaha o naplnenie takéhoto valca 
suspenziou a jej homogenizácia vedie k výraznej zmene jej separač-
ných vlastností, v krajnom prípade až k rozbitiu vločiek.

Pre koncentrácie suspendovaných látok ci vo vzorkách odobratých 
v časoch ti z hĺbky hi bola usadzovacia rýchlosť ui vypočítaná podľa 
vzťahu (1), [1, 2, 4]:

ui = hi/ti (1)

Dráha usadzujúcich sa vločiek sa v jednotlivých odberných profi-
loch pohybovala v rozmedzí 275–288 cm.

Relatívne zastúpenie častíc P(ui) bolo vypočítané podľa vzťahu (2), 
[1, 2, 3, 4]:

P(ui) = ci/c0 (2)

Charakteristika suspenzie sa udáva ako závislosť relatívneho za-
stúpenia častíc P(ui) voči usadzovacej rýchlosti ui vzťahom (3), [1, 
2, 3, 4]:

P(ui) = f(ui)  (3)

a nazýva sa krivka usadzovacích rýchlostí. 
Charakteristiku suspenzie je možné vyjadriť aj ako deriváciu funkcie 

P(u) v bodoch ui voči hodnotám usadzovacích rýchlostí podľa vzťahu 
(4), [1, 2, 3, 4]:

dP/du = f(ui) (4)

a nazýva sa krivka početnosti výskytu častíc.

2.2. Určenie charakteru prúdenia vody v pozdĺžnej 
usadzovacej nádrži

Kritérium umožňujúce určiť, aký bude druh prúdenia v nádrži, je 
Reynoldsovo číslo nádrže, ktoré sa vypočíta podľa vzťahu (5), [1, 2, 
3, 4]:

Re = R.v.ρ/η (5)

kde R  – hydraulický polomer nádrže;
 v  – stredná prietočná rýchlosť vody;
 ρ  – hustota vody;
 η  – viskozita vody.

Hydraulický polomer nádrže sa vyjadruje ako pomer pretekanej 
plochy AP k zmáčanému obvodu O a vypočíta sa podia vzťahu (6), 
[1, 2, 3, 4]:

R = AP/O (6)
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Graf 1. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Závislosť hydraulického polomeru 
nádrže od vzdialenosti merných profilov od 
vtoku vody do usadzovacej nádrže 

Graf 2. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Závislosť Reynoldsovho čísla od 
vzdialenosti merných profilov pre rôzne 
prietoky vody

Graf 3. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Závislosť Froudovho čísla od 
vzdialenosti merných profilov pre rôzne 
prietoky vody

Graf 4. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Závislosť Reynoldsovho čísla Re 
od Froudovho čísla Fr pre rôzne prietoky 
vody

Pre pozdĺžne usadzovacie nádrže s horizontálnym prietokom o šírke 
b sa hydraulický polomer vypočíta podľa vzťahu (7), [1, 2, 3, 4]:

R = b.h/(b + 2.h) (7)

kde h  – výška hladiny vody v nádrži.
Prechodná oblasť medzi laminárnym a turbulentným prúdením je pri 

hodnotách Reynoldsovho čísla Re = 500 až 3 000. Za hraničnú možno 
považovať hodnotu Re = 3 000. Pretože na výpočet Reynoldsovho 
čísla je potrebné poznať hustotu a viskozitu vody, boli tieto veličiny 
experimentálne stanovené v každom profile, v ktorom sa uskutočnilo aj 
meranie usazovacích rýchlostí. Vzhľadom na minimálne rozdiely, boli 
do výpočtov vzaté priemerné hodnoty zo súborov nameraných hodnôt. 
Pre hustotu vody to bola hodnota ρ = 1001,88 kg.m-3 a pre viskozitu 
η = 1980.10-6 kg.m-1.s-1.

2.3. Posúdenie možnosti vytvárania skratového prúdenia 
v pozdĺžnej usadzovacej nádrži

Na posúdenie usadzovacích nádrží z hľadiska možného vytvárania 
skratového prúdenia sa používa Froudovo číslo Fr, ktoré sa vypočíta 
podľa vzťahu (8), [1, 2, 3, 4]:

Fr = v2/g.R (8)

kde v – stredná prietočná rýchlosť vody;
 R – hydraulický polomer nádrže;
 g – tiažové zrýchlenie.

Pre hydraulicky stabilné nádrže platí pre Froudovo číslo Fr > 10-5.

3. Výsledky
3.1. Charakter prúdenia vody v pozdĺžnej usadzovacej nádrži

Na grafe 1 je znázornená závislosť hydraulických polomerov po-
zdĺžnej usadzovacej nádrže pre merné profily, v ktorých boli merané 
usadzovacie rýchlosti suspenzie. Hydraulický polomer nádrže v sme-
re prúdenia vody postupne klesal z hodnoty 1,470 m v I. mernom 
profile, vzdialenom 7,25 m od vtoku vody do usadzovacej nádrže, 
na hodnotu 1,435 m v VIII. mernom profile, vzdialenom 38,75 m 
od vtoku vody. Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou 
hydraulických polomerov neprekročil 2,5 %. 
Hodnota hydraulického polomeru nádrže sa 
menila v dôsledku meniacej sa výšky hladiny 
vody v nádrži. V I. mernom profile bola výška 
hladiny vody 328 cm a v VIII. mernom profile 
klesla na 315 cm v dôsledku sklonu dna po-
zdĺžnej usadzovacej nádrže smerom od odtoku 
upravenej vody ku kalovej priehlbni, ktorá 
sa nachádzala v blízkosti I. merného profilu. 
Šírka pozdĺžnej usadzovacej nádrže bola vo 
všetkých merných profiloch konštantná a do-
sahovala 6,0 m.

Na grafe 2 sú znázornené závislosti Rey-
noldsovho čísla pre jednotlivé merné profily 
a pre prietoky vody 30, 50 a 70 l/s. Z týchto 
závislosti jednoznačne vyplynulo, že čím bol 
väčší prietok vody usadzovacou nádržou, 
tým vyššia bola aj hodnota Reynoldsovho 
čísla. Pri prietoku vody 30 l/s sa Reynoldsovo 
číslo pohybovalo v rozmedzí 1208–1234, pri 
prietoku 50 l/s bolo 2015–2058 a pri prietoku 
70 l/s dosahovalo hodnôt 2820–2881. Pri prie-
toku vody 70 l/s, čo je projektovaný výkon pre 
každú zo štyroch pozdĺžnych usadzovacích 
nádrží, Reynoldsovo číslo takmer dosahovalo 
hraničnú hodnotu medzi prechodnou oblasťou 
medzi laminárnym a turbulentným prúdením 
a samotnou turbulentnou oblasťou prúdenia, 
za ktorú sa považuje hodnota Re = 3000.

3.2. Skratové prúdenie v pozdĺžnej 
usadzovacej nádrži

Na grafe 3 sú znázornené závislosti Frou-
dovho čísla pre jednotlivé merné profily a pre 
prietoky vody 30, 50 a 70 l/s. Z uvedených 
závislosti vyplynulo, že so zvyšujúcim sa 
prietokom vody sa zväčšovali aj hodnoty 
Froudovho čísla. Pri prietoku vody 30 l/s 
sa Froudovo číslo pohybovalo v rozmedzí 
0,0151.10-5–0,0167.10-5, pri prietoku 50 l/s do-
sahovalo 0,042.10-5–0,0464.10-5 a pri prietoku 
70 l/s bolo 0,0823.10-5–0,0910.10-5. 

Ako bolo uvedené vyššie, pre hydraulicky stabilné nádrže má byť 
hodnota Froudovho čísla Fr > 10-5. Pre pozdĺžnu usadzovaciu nádrž 
pri prietoku vody 30 l/s sa hodnoty Froudovho čísla v merných profi-
loch pohybovali na úrovni iba 1,5–1,7 % z požadovanej hodnoty, pri 
prietoku 50 l/s v rozsahu 4,2–4,6 % a aj pri prietoku 70 l/s boli nižšie 
ako 10 % z požadovanej hodnoty (8,2–9,1 %). Na základe týchto 
výsledkov možno konštatovať, že usadzovacia nádrž bude mať sklon 
k vytváraniu skratového prúdenia, čo sa bude prejavovať nerovno-
merným prúdením vody a zvýšením rýchlosti pri skratových prúdoch 
a stupňa turbulencie. Dôjde k ovplyvneniu aj vertikálnej zložky 
rýchlosti prúdenia vody a skratové prúdenie môže potom spôsobovať 
vyplavovanie už odsedimentovaných vločiek a tým znižovať účinnosť 
separácie suspenzie v usadzovacej nádrži.

Na grafe 4 je znázornená vzájomná závislosť Reynoldsovho a Frou-
dovho čísla pre prietoky vody 30, 50 a 70 l/s. Závislosť medzi Rey-
noldsovým a Froudovým číslom pre vyhodnocovaný rozsah prietokov 
vody pomerne dobre vystihuje logaritmická krivka s koeficientom 
korelácie R2 = 0,9852.

ÚV Málinec má štyri pozdĺžne usadzovacie nádrže a bola napro-
jektovaná na výkon 280 l/s, čo znamená, že každá z týchto nádrží je 
dimenzovaná na prietok vody 70 l/s, čomu zodpovedá povrchové 
zaťaženie nádrže 0,27 mm/s. Pri prietoku vody 70l/s sa hodnoty Rey-
noldsovho čísla pohybovali v rozmedzí 2820–2881, Froudovo číslo 
bolo 0,0823.10-5–0,0910.10-5 a teoretická doba zdržania vody v nádrži 
bola 3,3 hodiny.

3.3. Meranie usadzovacích rýchlostí suspenzie
Na grafoch 5, 6 a 7 sú znázornené závislosti podielu odstránených 

suspendovaných látok s usadzovacími rýchlosťami vyššími ako 
0,12 mm/s, 0,19 mm/s a 0,27 mm/s od vzdialenosti merných profilov 
od vtoku vody do nádrže pri prietokoch vody 30, 50 a 70 l/s. Uvedené 
usadzovacie rýchlosti boli vypočítané pre jednotlivé prietoky vody 
podľa zákona povrchového zaťaženia nádrže, tzv. Hazenovho zákona. 
Podiel odstránených suspendovaných látok pre tieto usadzovacie 
rýchlostí bol určený z nameraných kriviek usadzovacích rýchlostí 
P(ui) = f(u) pre daný merný profil v nádrži a prietok vody.
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Ako možno vidieť z grafu 5, podiel odstránených suspendovaných 
látok s usadzovacou rýchlosťou vyššou ako 0,12 mm/s (prietok 
30 l/s) sa pohyboval od 67 % do 95 %, pričom iba v pozdĺžnom 
profile A usadzovacej nádrže možno pozorovať v smere prúdenia 
vody postupné znižovanie podielu odstránených látok s uvedenou 
a vyššou usadzovacou rýchlosťou. Pre pozdĺžny profil B, nachádza-
júci sa v strede usadzovacej nádrže, sa maximum podielu odstrá-
nených látok (90 %) posúva až do vzdialenosti 25 m od vtoku vody 
do nádrže a pre pozdĺžny profil C nachádzajúci sa 1,5 m od pravej 
steny nádrže, sa maximum podielu odstránených suspendovaných 
látok nachádza vo vzdialenosti 16 m od vtoku vody do nádrže a na 
ostávajúcej trase nádržou plynule klesá na hodnoty 85 % resp. 75 %. 
Tieto výsledky poukazujú na určitú nerovnomernosť prúdenia vody 
usadzovacou nádržou. 

Súčasne s meraním usadzovacích rýchlostí bola vždy pre daný 
prietok vody zisťovaná aj účinnosť usadzovacej nádrže pre ukazovateľ 
suspendované látky. Kontinuálne počas 2 hodín sa odoberali vzorky 
vody z troch hĺbok na prítoku vody do usadzovacej nádrže (1 m, 2 m, 
3 m pod hladinou vody) a na odtoku z usadzovacej nádrže. Pri prie-
toku vody 30 l/s bola vo vzorke vody, odobratej na prítoku do nádrže 
z hĺbky 1 m, stanovená koncentrácia suspendovaných látok 4,0 mg/l, 
v hĺbke 2 m (7,7 mg/l) a v hĺbke 3 m (7,1 mg/l) a na odtoku 3,2 mg/l, 
čo znamená, že účinnosť dosahovala 49 %.

Zvýšenie prietoku vody na 50 l/s sa výrazne prejavilo na priebehu 
podielu odstránených suspendovaných látok v jednotlivých merných 
profiloch po dĺžke usadzovacej nádrže (graf 6). Zatiaľčo na prvom pro-
file sa podiel odstránených látok s usadzovacou rýchlosťou vyššou ako 
0,19 mm/s pohyboval v rozsahu 55–75 %, vo vzdialenosti 16 m sa pre 
všetky profily dosahoval podiel odstránených suspendovaných látok 
na úrovni 75 % a pre ostávajúce profily vo vzdialenostiach 25 resp. 
39 m dosahoval podiel takmer rovnaké hodnoty (92–95 %). Zvýšením 
prietoku vody z 30 l/s na 50 l/s sa maximum podielu odstránených 
suspendovaných látok pre usadzovaciu rýchlosť vyššiu ako 0,19 mm/s 
posunulo smerom k odtoku vody z nádrže, čím sa môže zvyšovať 
pravdepodobnosť ich vyplavenia do upravenej vody. 

Pri prietoku vody 50 l/s bola vo vzorke vody, odobratej z prítoku do 
usadzovacej nádrže z hĺbky 1 m, stanovená koncentrácia suspendova-
ných látok 6,1 mg/l, v hĺbke 2 m (9,2 mg/l) a v hĺbke 3 m (10,1 mg/l) 
a na odtoku 5,3 mg/l, čo znamená, že účinnosť separácie suspenzie 
dosahovala iba 37 %.

Pri prietoku vody 70 l/s možno na grafe 7 pozorovať na prvom 
mernom profile výraznejšiu odlišnosť v podiele odstránených sus-
pendovaných látok, pričom sa pohyboval v rozmedzí 40–72 %. Pri 
druhom mernom profile, vzdialenom 16 m od vtoku vody do nádrže, 
sa podiel odstránených suspendovaných látok s usadzovacou rých-
losťou vyššou ako 0,27 mm/s zvýšil na 58–74 %. V treťom mernom 
profile bola zistená takmer rovnaká hodnota tohto podielu pohybujúca 
sa na úrovni 55 %. V poslednom mernom profile bolo zaznamenané 
opätovné zvýšenie podielu odstránených suspendovaných látok na 
65–70 %.

Pri prietoku vody 70 l/s bola vo vzorke vody, odobratej z prítoku do 
usadzovacej nádrže z hĺbky 1 m, stanovená koncentrácia suspendova-
ných látok 7,9 mg/l, v hĺbke 2 m (10,6 mg/l) a v hĺbke 3 m (12,4 mg/l) 
a na odtoku 6,1 mg/l, čo znamená, že účinnosť dosahovala 41 %.

Z vyššie uvedeného vyhodnotenie podielu odstránených suspendo-
vaných látok pre usadzovacie rýchlosti odpovedajúce povrchovému 
zaťaženiu nádrže a pre vyššie usadzovacie rýchlosti v závislosti od 
vzdialenosti od vtoku vody do usadzovacej nádrže vyplynulo, že 
s výnimkou jedného merania usadzovacích rýchlostí pri prietoku 
vody 30 l/s a pozdĺžny profil A nebol zaznamenaný postupný pokles 
podielu odstránených suspendovaných látok v dôsledku ich postupnej 
separácie po dĺžke usadzovacej nádrže. Dosiahnuté výsledky pou-
kazujú na určité hydraulické problémy v nádrži a do určitej miery 
pravdepodobne aj pri príprave samotnej suspenzie. 

4. Záver
Pre pozdĺžnu usadzovaciu nádrž č. 4 v ÚV Málinec boli urobené 

merania usadzovacích rýchlostí suspenzie pre prietoky vody 30, 50 
a 70 l/s, a to v 4 priečnych profiloch vzdialených od vtoku vody do 
usadzovacej nádrže od 7,25 m do 38,75 m. V každom priečnom profile 
boli urobené 3 merania usadzovacích rýchlostí (polohy A-ľavý okraj 
nádrže, B-stred nádrže, C-pravý okraj nádrže). Z výsledkov každého 
merania bola zostrojená krivka usadzovacích rýchlostí a z týchto kri-
viek boli vypočítané podiely odstránených suspendovaných látok pre 
usadzovacie rýchlostí rovnajúce sa a vyššie ako povrchové zaťaženie 
nádrže v závislosti od vzdialenosti vtoku vody do usadzovacej nádrže. 
Taktiež boli vypočítané pre jednotlivé prietoky vody a merné profily 
Reynoldsove a Froudove čísla. 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že v usadzova-
cej nádrži nedochádzalo k požadovanej separácii suspenzie. Hodnoty 
Reynoldsovho čísla sa pre projektovaný výkon 70 l/s pohybovali 
v rozmedzí 2820–2881, z čoho vyplýva, že Reynoldsovo číslo dosa-
hovalo takmer hraničnú hodnotu medzi prechodnou oblasťou medzi 
laminárnym a turbulentným prúdením a samotnou turbulentnou 
oblasťou prúdenia, za ktorú sa považuje hodnota Re = 3000. Posudzo-
vaná usadzovacia nádrž nie je hydraulicky stabilná, pretože hodnoty 
Froudovho čísla sa pre prietok vody 30–70 l/s pohybovali na úrovni 
iba 1,5–9,1 % z požadovanej hodnoty (Fr > 10-5). Usadzovacia nádrž 
má teda sklon k vytváraniu skratového prúdenia, čo môže spôsobovať 
vyplavovanie už odsedimentovaných suspendovaných látok.

Taktiež aj hodnotený podiel odstraňovaných suspendovaných látok 
vzťahovaný na usadzovacie rýchlosti vyššie ako povrchové zaťaženie 
nádrže v závislosti od vzdialenosti od vtoku vody do nádrže vykazoval 
anomálie, na ktoré poukazujú aj výsledky z hydraulického posúde-
nia nádrže. Súčasne bola zisťovaná aj nižšia účinnosť odstraňovania 
suspenzie, keď sa pohybovala v rozsahu 37–49 %. Príčinu tohto stavu 
možno hľadať v nedostatočnej účinnosti pomalého hydraulického 
miešania, pretože pokiaľ nie je pre vznik požadovaného gradientu 
rýchlosti dosahovaný dostatočný rozdiel vo výškach hladín vody na 
prítoku pred prvou a na odtoku za poslednou dierovanou stenou, 

Graf 5. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Podiel odstránených suspendova-
ných látok s usadzovacou rýchlosťou vyššou 
ako 0,12 mm/s v závislosti od vzdialenosti 
merných profiloch od vtoku vody do nádrže 
pri prietoku vody 30 l/s

Graf 6. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Podiel odstránených suspen-
dovaných látok s usadzovacou rýchlosťou 
vyššou ako 0,19 mm/s v závislosti od vzdia-
lenosti merných profiloch od vtoku vody do 
nádrže pri prietoku vody 50 l/s

Graf 7. ÚV Málinec, pozdĺžna usadzovacia 
nádrž č. 4: Podiel odstránených suspendova-
ných látok s usadzovacou rýchlosťou vyššou 
ako 0,27 mm/s v závislosti od vzdialenosti 
merných profiloch od vtoku vody do nádrže 
pri prietoku vody 70 l/s
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účinnosť flokulácie bude nízka, tvorba vločiek nebude ukončená 
a bude pokračovať v ďalšom technologickom stupni, v ktorom môže 
byť narušená ich separácia.
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In this paper are presented the results from measurement of 
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Souhrn
Příspěvek je zaměřen na určení hodnot faktoru erozní účinnosti 

deště – R pro území České republiky s využitím co nejrozsáhlejšího 

souboru srážkoměrných dat a na hledání a kvantifikaci příčin vodní 
eroze s využitím experimentálně zjišťovaných dat zachycujících 
odezvu srážek přívalového charakteru na ztráty půdy vodní erozí 
a na povrchový odtok.

u

Systematickým vyhodnocováním srážkoměrných údajů 31 omb-
rografických stanic ČHMÚ na území České republiky – viz tab. 1, 
bylo zjištěno [1, 2], že se za sledované období v průměru na stanicích 
vyskytlo 86 dešťů, které splňovaly kritérium dle [6], tzn. úhrn nad 
12,5 mm a intenzita nad 6,25 mm za 15 min., s tím, že se za samostat-
né deště považovaly ty, které byly od sebe odděleny min. 6hodinovou 
přestávkou. Počet sledovaných let se u jednotlivých stanic lišil, ale 
k vyhodnocení bylo použito období od r. 1961 do r. 2000, tedy 40 let. 
V průměru se na stanici za rok vyskytly 2 až 3 deště uvedených cha-

Stanice ČHMÚ
Pozorování  

v  letech
Počet let

Počet erozních srážek Celkový 
úhrn R

∅ R z počtu 
let

∅ R z počtu 
srážek Celkem ∅ za rok Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brumov Bylnice 1961–1990 29 82 2,8 0 7 1713,2 59,1 20,9
Červená 1961–2000 40 100 2,5 0 10 1763,7 44,1 17,6
Desná 1961–2000 38 97 2,6 0 7 1686,7 44,4 17,4
Deštné 1981–2000 19 61 3,2 0 7 1423,5 74,9 23,3
Doksany 1952–2000 48 78 1,6 0 5 1509,3 31,4 19,3
Doksy 1962–2000 39 88 2,3 0 6 1602,5 41,1 18,2
Hejnice 1970–2000 31 82 2,6 0 6 1671,1 53,9 20,4
Horní Bečva 1962–2000 39 113 2,9 1 12 2622,4 67,2 23,2
Hradec Králové 1961–1994 33 72 2,2 0 7 1940,8 58,8 27,0
Cheb 1960–2000 41 69 1,7 0 6 1239,9 30,2 18,0
Churáňov 1955–2000 46 108 2,3 0 6 2376,7 51,7 22,0
Kostelní Myslová 1961–2000 40 87 2,2 0 7 1919,7 48,0 22,1
Liberec 1961–87,1991–2000 36 67 1,9 0 4 1633,6 45,4 24,4
Neumětely 1981–2000 20 39 2,0 0 5 505,0 25,3 12,9
Pohořelice 1963–2000 37 81 2,2 0 5 1509,0 40,8 18,6
Praha-Libuš 1972–2000 29 69 2,4 0 6 1228,4 42,4 17,8
Přibyslav 1965–2000 36 89 2,5 0 7 1723,9 47,9 19,4
Přimda 1957–2000 43 71 1,7 0 5 1091,9 25,4 15,4
Raškovice 1962–68, 70–85, 97–2000 27 99 3,7 1 9 1855,7 68,7 18,7
Rýmařov 1963–2000 28 79 2,8 0 5 1559,1 55,7 19,7
Svratouch 1956–2000 44 103 2,3 0 9 2184,1 49,6 21,2
Tábor 1961–1996 36 80 2,2 1 5 1450,7 40,3 18,1
Třeboň 1923–41,44–80,82–2000 74 195 2,6 0 6 4200,5 56,8 21,5
Ústí n. Orlicí 1981–2000 20 48 2,4 0 6 1006,4 50,3 21,0
Varnsdorf 1963–2000 37 75 2,0 0 6 1221,5 33,0 16,3
Velké Meziříčí 1961–1999 39 79 2,0 0 6 1888,6 48,4 23,9
Vír 1961–2000 40 99 2,5 1 9 2049,0 51,2 20,7
Vizovice 1962–1998 37 113 3,1 0 8 2186,4 59,1 19,3
Vranov 1962–2000 39 90 2,3 0 5 1754,4 45,0 19,5
Zbiroh 1963–2000 36 76 2,1 0 6 1682,3 46,7 22,1
Židlochovice 1962–2000 38 76 2,0 0 5 1552,9 40,9 20,4
Průměr  36,7 86,0 2,4   1734,0 47,7 20,0

Tab. 1. Hodnoty R-faktoru pro vyhodnocené ombrografické stanice ČHMÚ v MJ·ha-1·cm·h-1
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rakteristik. Na základě postupu výpočtu faktoru erozivity deště [7] 
byla určena průměrná hodnota R-faktoru pro území České republiky 
R = 48 MJ·ha-1·cm·h-1, s kolísáním od 25,3 do 74,9. Průměrná hodnota 
R-faktoru jednotlivých dešťů činila pak 20 MJ·ha-1·cm·h-1 s kolísáním 
od 12,9 do 24,4. 

Zpracované stanice nejsou však na území ČR zastoupeny rovno-
měrně. Z těchto důvodů jsme se pokusili [3] využít výsledky nejen 
zpracovaných ombrografických stanic, ale i 257 ombrometrických 
stanic ČHMÚ s dlouhodobým pozorováním (1971–2000), tedy 30 let 
tak, že bylo využito závislosti hodnot R-faktoru na denních srážkových 
úhrnech, s korekcí podle nadmořské výšky jednotlivých stanic. Na 
podporu tohoto rozhodnutí odkazujeme na práce [5, 7], kteří uvádějí 
rozdělení R-faktoru v různých nadmořských výškách v oblasti Idaha 
(USA) – viz tab. 2.

Pomocí prostorové analýzy v prostředí GIS a s uvažováním vlivu 
nadmořské výšky, byly vytvořeny mapy aritmetického průměru 
odhadu R-faktoru za období let 1971-2000 – viz obr. 2 a useknutého 
aritmetického průměru – bez 2 nejmenších a 2 nejvyšších hodnot 
– viz obr. 3, čímž bylo omezeno ovlivnění průměrných hodnot 
R-faktoru zahrnutím erozních dešťů s nižší periodicitou opakování, 
které se v poslední době v některých částech území ČR vyskytly 
– viz obr. 1 (1977, 1981 a zejména 1997). Plošný useknutý průměr 
roční sumy odhadu R-faktoru na území ČR v období 1971–2000 činí 
41,1 MJ·ha-1·cm·h-1, s plošným kolísáním od 17,8 do 112,7.

Ověření kritérií R-faktoru
Pro ověření použitých kritérií erozivity dešťů dle [7] byly v pod-

mínkách České republiky shromážděny podklady o úhrnech a inten-
zitách přirozených dešťů, které na experimentálních odtokových 
parcelkách u Třebsína (okr. Praha-západ) způsobily povrchové odtoky 
a smyvy půdy, a to jak z úhorů – kontrolních parcelek bez vegetace, 
tak z ploch pod různými plodinami a při různých způsobech jejich 
pěstování, resp. použité agrotechniky. Za 10 let (2000–2009) sledo-
vání byly shromážděny údaje o více než 100 přirozených dešťích, 
které způsobily povrchový odtok a ztráty půdy erozí. Nejméně dešťů 
a jimi způsobených odtoků se vyskytlo v r. 2003 (9), nejvíce v r. 2007 

Nadmořská 
výška 

v m n. m.

 Hodnoty R-faktoru

Wischmeier (1978)  Renard et al. (1997)

vegetační roční vegetační roční

1184 21,45 24,34 26,55 28,93

1649 24,34 30,13 28,93 34,04

1454 27,23 36,93 31,49 39,49

1649 30,13 52,59 34,04 51,23

2073 30,13 71,14 34,04 64,17

2164 36,93 92,93 39,49 77,95

Tab. 2. Rozdělení R-faktoru (MJ∙ha-1∙cm∙h-1) podle nadmořské výšky 
pro stát Idaho (USA)

Obr. 2. Průměrné hodnoty R-faktoru na území ČR (1971–2000)

Obr. 3. „Useknuté“ (minus 2 nejmenší a 2 nejvyšší roční sumy na 
každé stanici) průměry R-faktoru na území ČR (1971–2000) Obr. 4. Závislost ztráty půdy na úhrnu deště

Obr. 1. Průměrné hodnoty R-faktorů v jednotlivých letech
(17), v průměru to bylo 12 až 13 dešťů za rok. Pro další hodnocení 
byly pak vybrány erozně nebezpečné deště, které se projevily ztrátou 
půdy erozí větší než 1 t·ha-1·rok-1. Těch bylo za 10 let celkem 22 – viz 
tab. 3. Ze závislostí ztrát půdy a velikosti povrchových odtoků na 
charakteristikách (úhrnech a intenzitách) erozně nebezpečných dešťů 
vyplynuly následující závěry: 
• K významným ztrátám půdy erozí docházelo při srážkových úhr-K významným ztrátám půdy erozí docházelo při srážkových úhr-

nech nad 10 mm – viz obr. 4, a při 15minutové intenzitě nad 6 mm 
– viz obr. 5, tedy zcela ve shodě s poznatky v [7]. Přitom rozdíly 
mezi účinky 15minutových a 30minutových intenzit byly mini-
mální – viz obr. 6.

• Závislost ztrát půdy na hodnotách R-faktoru – viz obr. 7, podobně 
jako závislost na úhrnech a intenzitách dešťů, ukázala poměrně 
značný rozptyl. Minimální hodnoty R-faktoru, při kterých se vyskytly 
významné ztráty půdy erozí G, lze vyjádřit vztahem G = (1,3 až 1,6) 
R, ale většina hodnot odpovídala závislosti G = 0,35 R a méně. Dosa-
zením konkrétních hodnot faktorů do USLE (univerzální rovnice pro 
výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí) pro experimentální parcelky 
u Třebsína odpovídala ztráta půdy erozí závislosti G = 0,5 R, vyjadřu-
jící v podstatě střední hodnotu experimentálně zjištěné závislosti.

• Dále bylo zjištěno, že k vyšším ztrátám půdy erozí zpravidla 
docházelo po vyšším nasycení půdy vodou z předchozích srážek 
(IPS – index předchozích srážek) – viz obr. 8, a to i při nesplnění 
výše uvedených podmínek charakterizujících erozně nebezpečné 
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Obr. 5. Závislost ztrát půdy na 15min. intenzitě deště

Obr. 6. Závislost ztrát půdy na 30min. intenzitě deště

Obr. 7. Závislost ztrát půdy na R-faktoru

Obr. 8. Závislost ztrát půdy erozí na předchozích srážkách, úhrnech 
a intenzitách příčinných dešťů, které se vyskytly na pokusných 
parcelkách u Třebsína v letech 2001–2009

deště. Toto předchozí nasycení půdy vodou 
pak zvyšovalo ztráty půdy erozí na hodnoty 
vyšší, nežli by odpovídaly hodnotám R-fak-
toru příčinných dešťů.
Původní předpoklad, který vedl k doporu-

čení průměrné hodnoty R = 20 pro území ČR 
– viz Metodika „Ochrana zemědělské půdy 
před erozí“VÚMOP 2007) na základě teh-
dejšího vyhodnocení dlouhodobých srážko-
měrných pozorování pro 3 stanice ČHMÚ 
(Tábor, Bílá Třemešná a Praha-Klementinum), 
vycházel z předpokladu, který potvrzuje 
i naše měření na experimentální ploše u Třeb-
sína, že k povrchovým odtokům dochází až 
po překročení určitého srážkového úhrnu, 
a tudíž, že by tato část měla být při výpočtu 
R-faktoru od úhrnu deště odečtena (není-li 
povrchový odtok, nemůže být ani ztráta půdy 
erozí). Wischmeier a Smith v metodice [7] ani 
v jiných pracích pojednávajících o R-faktoru 
však takový postup neuvádějí a při výpočtu R 
faktoru neuvažují s případně rozdílnou nasy-
ceností půdy předchozími dešti. Nutno také 
poznamenat, že stanovené meze použité v [7] 
k výběru erozně nebezpečných dešťů neodpo-
vídají R = 0, ale minimálně 1,88, reálně spíše 
4. Autoři si jistě byli vědomi rozdílů výsledků 
ztrát půdy z konkrétních dešťů, mimo jiné 
pravděpodobně i pro různý obsah vody v půdě před příčinnými 
srážkami, a proto doporučili univerzální rovnici (USLE) používat 
pouze pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí, kdy lze předpoklá-
dat, že se počáteční ztráty odtoku a vlivy předchozího nasycení půdy 
vyrovnávají. Proto také Wiliams a Berndt [8] pro výpočet množství pro-
duktů eroze z konkrétního deště nahradili v modifikované univerzální 
rovnici (MUSLE) R-faktor součinem objemu a kulminačního průtoku 
z konkrétního deště, a tím zajistili, že je možné počítat ztráty půdy 
erozí pouze pro případy, kdy se vyskytne povrchový odtok. 

Porovnáme-li hodnoty R-faktoru pro stanice v ČR se stanicemi 
v klimaticky podobných podmínkách na severu a severozápadě USA, 
pro které byla potvrzena i významná shoda rozdělení R-faktoru [4], 
lze předpokládat, že by i hodnoty R-faktoru měly být blízké. Např. pro 
území státu Montana (USA) se hodnoty R-faktoru pohybují v rozmezí 
od ca 20 do 35 v U.S. jednotkách, což při přepočtu na jednotky SI 
představuje hodnoty od ca 35 do 60 MJ·ha-1·cm·h-1.

Závěr
Z mapy na obr. 3 lze konstatovat, jestliže neuvažujeme horské 

oblasti s R-faktorem 60 až 120, kde zastoupení zemědělské a zejména 
orné půdy je velmi malé a vliv sněhové pokrývky větší, že se R-faktor 
pro převažující část zemědělsky využívaného území České republiky 
pohybuje v mezích od 30 do 45, kromě oblasti dešťového stínu, kde 
je R = 15 až 30, a podhorských oblastí s R-faktorem 45 až 60. Proto 
pro naprosto převažující plochu zemědělské půdy České republiky, 

Rok Měsíc Den Plodina
Úhrn 
srážky 
(mm)

IPS 
(mm)

Max. 
15min. 
úhrn 
(mm)

Max. 
30min. 
úhrn 
(mm)

Ztráta 
půdy 

(t.ha-1)
R-faktor

2003 7. 23. úhor 30,00 23,80 26,85 27,00 118,50 90,90
2004 7. 9. úhor 21,00 5,20 17,10 19,20 66,60 42,05
2002 9. 11. úhor 19,90 0,00 18,00 18,90 60,20 37,89
2009 7 19 úhor 19,80 17,80 18,90 19,70 49,27 43,15
2006 6. 22. slunečnice po orbě 16,80 18,00 10,65 10,80 21,20 16,62
2002 6. 21. úhor 39,10 3,40 19,50 31,90 19,00 132,65
2007 8. 10. úhor 25,20 21,50 16,80 20,70 17,50 50,65
2003 6. 19. úhor 22,60 2,30 15,75 19,50 16,30 44,45
2002 5. 12. úhor 11,90 22,80 10,95 11,70 15,40 14,36
2006 9. 28. úhor 23,90 0,00 14,10 18,50 11,20 40,74
2009 7 16 úhor 17,20 1,80 6,70 10,70 8,20 17,12
2001 7. 8. úhor 15,50 5,60 9,60 10,50 7,30 14,07
2003 8. 19. úhor 23,80 7,90 10,35 15,30 4,30 32,47
2007 8. 8. úhor 12,70 0,00 6,45 7,20 4,10 8,32
2001 6. 23. zaplevelený úhor 14,30 23,00 5,25 5,40 3,80 3,50
2003 7. 18. úhor 24,10 0,00 5,85 8,40 2,10 16,62
2007 8. 11. úhor 9,80 49,20 8,50 9,30 1,80 8,16
2002 8. 5. úhor 21,30 5,40 7,50 11,80 1,70 21,49
2004 6. 24. úhor 7,30 20,90 5,25 5,25 1,70 3,39
2007 8. 24. úhor 11,40 19,60 6,00 7,20 1,60 6,58
2002 5. 11. kukuřice 22,80 4,70 9,75 13,10 1,50 26,96
2002 7. 4. úhor 14,50 8,70 4,35 6,90 1,00 8,33

Tab. 3. Vyhodnocení závislosti ztrát půdy erozí na příčinných deštích, které se vyskytly na 
pokusných parcelkách u Třebsína v letech 2001–2009
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vzhledem zatím k ne zcela uspokojivým podkladům pro regionali-
zaci hodnot R-faktoru, je možné se spokojit s průměrnou hodnotou 
R = 40 MJ·ha-1·cm·h-1. Použití této hodnoty se jednoznačně projeví 
ve vyšších nárocích na účinnost navrhovaných opatření, i když lze 
předpokládat, že v oblasti dešťového stínu se budou získávat poněkud 
vyšší výsledné hodnoty ztrát půdy erozí a v podhorských oblastech 
nižší. V případě nutnosti určování ohroženosti půdy a řešení ochrany 
půdy v horských oblastech, většinou však zalesněných či zatravně-
ných, a tudíž i relativně před erozí dobře chráněných, je možné použít 
vyšších hodnot uvedených na mapě, při uvážení déletrvající sněhové 
pokrývky. Celkově lze konstatovat, že uvedené doporučení – zvýšit 
hodnotu R-faktoru – významným způsobem přispěje ke snížení ztrát 
půdy erozí na území České republiky.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován na základě výsledků projektu 
NAZV QH 72 085 „Diferenciace protierozních opatření podle erodo-
vatelnosti půd a erozivity dešťů“
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The paper is focused on determining the values of effective rain 
erosion factor-R for the Czech Republic using the widest possible set 
of precipitation data and on identifying and quantifying the causes 
of water erosion, using experimentally measured data describing 
the response of rainfall on the nature of soil loss by water ero-
sion and surface runoff.
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Na počátku měsíce dubna se v plné život-
ní svěžesti a v plném pracovním nasazení 
dožívá významného životného jubilea prof. 
Ing. Jana Zábranská, CSc., profesorka Ústa-
vu technologie vody a prostředí VŠCHT 
v Praze.

Prof. Jana Zábranská, narozená v r. 1942 
jako Jana Smíšková, po maturitě v r. 1959 stu-
dovala na VŠCHT v Praze, na tehdejší fakultě 
Technologie paliv a vody ve studijním oboru 
„Technologie vody“. VŠCHT ukončila v r. 1964 
s vyznamenáním. Po absolvování krátce praco-
vala jako vedoucí chemické laboratoře oddělení 
komunální hygieny ÚHES Praha, v září 1995 
nastoupila na řádnou aspiranturu na katedru 
technologie vody VŠCHT Praha. Jejím školite-
lem byl prof. Ing. Dr. V. Maděra, DrSc., kandi-
dátskou práci na téma „Vliv sloučenin těžkých 
kovů na aktivovaný kal“ úspěšně obhájila 
v lednu 1969. V období 1968–1974 pracuje na 
ústavu technologie vody a prostředí od roku 
1968 jako vědecký pracovník, poté v létech 
1974–1994 jako odborný asistent. 

V roce 1994 se habilitovala v oboru techno-
logie vody. Habilitační prácí vypracovala na 
téma „Aktivita anaerobních mikroorganismů 
a její technologický význam“.

V roce 2003 byla jmenována profesorem pro 
obor „Chemie a technologie ochrany životního 
prostředí“. Prof. Zábranská je v současné době 
jedinou profesorkou na Fakultě technologie 
ochrany prostředí. Je druhou na fakultě jme-
novanou profesorkou v její téměř šedesátileté 

historii, po prof. Julii Hamáčkové, která zde 
působila do roku 1962.

Prof. Zábranská po celou dobu působení 
na VŠCHT se intenzivně věnuje pedagogické 
a vědecké činnosti. V současné době přednáší 
předměty „Anaerobní čistírenské technologie“ 
a „Technologie výroby bioplynu a biovodíku“, 
na její přednášky se zapisuje i řada studentů 
z jiných vysokých škol. Pod jejím vedením 

vypracovalo a úspěšně obhájilo diplomové 
práce 60 studentů a byla školitelem 14 dok-
torandů.

Podobně je velice bohatá její vědecko-vý-
zkumná činnost. Posledních 30 let se plně 
věnuje komplexní problematice anaerobních 
čistírenských procesů, a to především teore-
tickým aspektům a sledování a řízení procesů. 
Vypracovala několik analytických metod pro 
sledování aktivity anaerobních mikroorganis-
mů. V posledním období se věnuje převážně 
problematice síry v anaerobních procesech, 
jakož i termofilní anaerobní stabilizaci a směs-
né fermentaci různých substrátů. Výsledky 
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že jsou publikovány v odborných časopisech 
a na konferencích domácích i zahraničních, 
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ná, a to v analytické (sledování anaerobních 
procesů) i technologické praxi (např. zavedení 
termofilní anaerobní stabilizace kalů, odsiřová-
ní bioplynu a další).

Je členkou IWA (International Water As-
sociation), v odborných skupinách „Sludge 
Management“ a „Anaerobic Digestion“. Dále je 
členkou Asociace pro vodu ČR (CzWA), České 
bioplynové asociace (CzBA) a Biotechnologické 
společnosti, kde zastává funkci tajemníka.

Přejeme naší vážené kolegyni mnoho dalších 
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VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO 
LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO 
REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC 
A VODNÍCH TOKŮ

Kateřina Uhlířová, Hana Nováková

Klíčová slova
letecké laserové skenování – vodní hospodářství – výškopis – vodní tok – roz-
vodnice – DMR 4G – DMR 5G

Souhrn
Letecké laserové skenování je moderní technologie, která umožňuje 

získat podrobné informace o zemském povrchu. V současné době vzniká 
v České republice nový výškopis, který by měl být v celém rozsahu v nižší 
přesnosti dostupný do konce roku 2012 a ve vyšší přesnosti do konce 
roku 2015. Vzniklé produkty bude možné využít v široké řadě oborů. 
Článek tematicky navazuje na předchozí výzkum a popisuje vhodnost 
nových dat ke zpřesnění rozvodnic povodí a os vodních toků. Rozvod-
nice jsou vygenerovány pomocí nástroje ArcHydro a jsou porovnány se 
stávajícími rozvodnicemi v několika lokalitách. Díky dobré zřetelnosti 
koryt vodních toků v  nových datech je možné uvažovat o  zpřesnění 
vrstvy linií vodních toků. Je vytvořena analýza přesnosti a  popsány 
uvažované postupy. 

Úvod
Již od prvních analýz dat nového výškopisu České republiky bylo 

zřejmé, že tato data předčí polohovou a výškovou přesností výškopisné 
datové sady používané v současnosti. Základní technologií sběru dat je 
letecké laserové skenování (dále LLS). Podrobný popis projektu nového 
výškopisu a  jeho produktů je uveden v  [1]. Na pracovišti oddělení GIS 
a kartografie VÚV probíhá od roku 2009 testování výstupů výškopisného 
mapování ve vztahu k  vodnímu hospodářství. Výsledky analýz na téma 
identifikace příčných překážek ve vodních tocích a porovnání přesnosti dat 
v korytech vodních toků a příbřežních zónách byly již publikovány (nebo 
jsou připraveny k publikaci) v odborných časopisech (např. [2–4]). Tento 
článek se zaměřuje na možnost revize dvou vodohospodářských vrstev, 
a to hranic povodí IV. řádu hydrologického členění a vodních toků. Práce 
byly podpořeny výzkumným záměrem Ministerstva životního prostředí ČR 
MZP0002071101 z let 2005–2011. 

Metody a data
Data pro tři lokality na území ČR byla poskytnuta Zeměměřickým úřadem, 

pracoviště Pardubice. Na prvním území v okolí Dobrušky (47 km2) byly v roce 
2009 zpracovány zkušební sady dat. Sběr dat proběhl v dubnu a červnu 2008. 
Od roku 2010 je výzkum soustředěn na data finálního mapování v různé fázi 
zpracování na lokalitách Polabí (okolí Nymburka) a Jičínska (plocha každé 
oblasti je 300 m2). Popis lokalit je uveden v [4]. V těchto lokalitách byla data 
sbírána v  době vegetačního klidu v  listopadu 2009. Dobruška a  Jičínsko 
zastupují podhorské lokality s vyšším podílem lesů a doprovodné vegetace. 
Naopak Polabí reprezentuje rovinu s menším výskytem doprovodné zeleně. 
Z hlediska doby skenování představují data z Dobrušky méně kvalitní údaje, 
protože mimo dobu vegetačního klidu dochází k menší prostupnosti paprsků 
k terénu přes vegetaci. Skutečnost, že data jsou zkušební, nehraje v analýze 
přesnosti významnou roli.

Pro obě úlohy byl využit hydrologický nástroj ArcHydro, který je nad-
stavbou ArcGIS Desktop. Princip spočívá v rastrové interpretaci digitálního 
modelu terénu a modelování základních hydrologických jevů závislých na 

terénu (směr odtoku, soustředění odtoku). Výsledkem mohou být odtokové 
dráhy a hranice povodí [5].

Pro analýzu rozvodnic byla použita sada dat LLS DMR 4G s rozlišením gri-
du 5 x 5 m [1]. Výšková přesnost této sady je podle typu terénu 0,3–1 m [6]. 
Vstupem pro výpočty přesnosti toků byla vrstva manuálně kontrolovaných 
dat třídy „ground“ ve formě mračna bodů. Tento meziprodukt je blízký před-
chůdce DMR 5G. Na rozdíl od jeho konečné verze u něj nedošlo k proředění 
sítě bodů, nevýhodou je tedy větší objem dat. Úplná střední chyba výšky 
těchto dat je 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu [1].

Rozvodnice
Rozvodnice jsou myšlené hranice, které vymezují geografické rozhraní 

povodí vodních toků. V současné době používaná vrstva rozvodnic povodí 
IV. řádu ve formě polygonů vychází z  výškopisného modelu ZABAGED® 
a byla zpracována s využitím podkladů hydrologického členění 1 : 50 000 
a 1 : 25 000 ve spolupráci VÚV a Českého hydrometeorologického ústavu. 

Vzhledem k  nižší přesnosti ZABAGED® výškopisu 3D vrstevnic (střední 
chyba je 0,7–5 m podle typu terénu [1]) se nabízí možnost využít podrobný 
model terénu dat LLS pro zpřesnění současné vrstvy rozvodnic. Za pomoci 
hydrologické nadstavby ArcGISArcHydro byla vytvořena nová vrstva rozvod-
nic (rozlišení rastru 5 m) na území Jičínska i Polabí. Lokalita Dobruška nebyla 
pro tento účel dostatečně rozlehlá. Současně byly z DMR 4G odvozeny vrstev-
nice s ekvidistantou 4 m pro porovnání s vrstevnicemi ZABAGED®. V tomto 
článku bude podrobně prezentováno několik případů odlišností. 

Osy vodních toků
Vodní toky ZABAGED® jsou liniovou datovou vrstvou, která byla původně 

digitalizovaná z tiskových podkladů ZM 10 (1995–2004). Od roku 2000 byla 
Zeměměřickým úřadem v několika cyklech aktualizována, a to zejména podle 
barevných ortofot a výsledků terénního šetření [7]. 

Cílem výzkumu na pracovišti VÚV bylo provést analýzu přesnosti dat 
vodních toků a zvážit možné postupy vedoucí k jejich zpřesnění. V první řadě 
se jedná o vykreslení os vodních toků, popřípadě břehových hran. Výsledek 
by zásadně pomohl nejen při aktualizaci vodohospodářských map, ale i pro 
zpřesnění průběhů malých vodních toků a břehových čar v ZABAGED®. V rám-
ci výzkumu bylo ověřováno, zda model terénu vygenerovaný z dat LLS je pro 
tuto úlohu vhodným podkladem a jaké komplikace je třeba brát v potaz. 

V prostředí ArcGIS Desktop byla ze zdrojových dat („ground“) vygenero-
vána vrstva typu „Terrain“. Jedná se o nepravidelnou trojúhelníkovou síť (TIN) 
optimalizovanou pro velký počet bodů. Díky této vrstvě a její symbologii je 
vytvořen dojem trojrozměrného povrchu terénu. V tomto pohledu je pak 
možné rozpoznat koryta vodních toků (obr. 1, 2). V některých místech jsou 
koryta snadno čitelná, v jiných, především u drobných vodotečí, lze trasu toku 
přibližně odhadnout. Pro prvotní analýzu přesnosti byla osa toku nad vrstvou 
terénu ručně digitalizována. Podle charakteru koryta a  jeho rozlišitelnosti 
v datech LLS byly jednotlivé úseky rozděleny do tří typů:
1. dobře zřetelné koryto vodního toku nad 4 m šířky,
2. dobře zřetelné koryto drobného vodního toku do 4 m šířky,
3. nezřetelné koryto s odhadovanou trasou.

Zatrubněné úseky koryt a toky v nádržích nebyly do výpočtů zahrnuty. 

Výsledky a diskuse
Rozvodnice

Interpretace výsledků z Polabí je poněkud komplikovaná. Území je rovinaté 
a velmi častým jevem je převod vody z jednoho povodí do druhého. Rozvodni-
ce vygenerované z DMR 4G automatickým postupem většinou s odchylkami do 
250 m imitují původní rozvodnice, místy se ale liší výrazněji. Jedním z důvodů 
jsou větší liniové stavby, které DMR 4G bere v úvahu, jak ukazuje obr. 3 v jižní 
části (nová dálnice D11) a západní části (starší silnice). Složitě definovatelná 
situace nastává v případě převodů vody (obr. 3 – Sánský kanál).

Výsledky z podhorské oblasti Jičínska jsou zřetelnější a odchylky menší 
než v Polabí. V rámci terénního průzkumu bylo vytipováno několik lokalit 
s velkými odchylkami v trase rozvodnic. Zde budou prezentovány dva případy 
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– „Bystřice-louka“ a „Panelová cesta-pole“. Z obr. 4 
je zřejmé rozdílné vedení rozvodnic původní 
a  nové vrstvy. V  obou případech vzniká změna 
v ploše povodí cca 20 ha. 

Na obr. 5 je panoramatický snímek louky v místě 
označeném na obr. 4 jako „Bystrice-louka“. Podle 
původní vrstvy rozvodnic je odtok z  celé této 
louky veden do vodního toku Bystřice na levé 
straně fotografie. Podle nového přesnějšího DMR 
je břeh Bystřice mírně vyvýšen nad úroveň louky. 
Převládající směr odtoku vede paralelně s Bystřicí 
a směřuje do jejího pravostranného přítoku. 

Druhý případ je v  lokalitě označené na obr. 4 
„Panelová cesta-pole“. Fotografie na obr. 6 ukazuje, 
že panelová polní cesta je vedena po snižujícím se 
valu (40–0 cm), který nebude případným povrcho-
vým odtokem v horní části pole překonán a bude 
celkově usměrněn do stejného recipientu jako 
odtok ze zbytku svahu. 

Hlavním důvodem odchylek je rozdílná výšková 
přesnost a  polohová podrobnost morfologie 
terénu obou výškopisných podkladů. DMR 4G 
má vyšší prostorovou i  výškovou přesnost než 
podklady, ze  kterých byla vytvářena stávající 
vrstva rozvodnic, proto podrobněji zohledňuje 
sklonitost terénu a  směr povrchového odtoku. 
Rozdíly jsou nejvíce patrné v  rovinatém nebo 
zalesněném území a  poblíž liniových objektů. 
I když menší terénní nerovnosti DMR 4G vyhlazuje, 
významnější terénní změny, jako jsou náspy vět-
ších silnic a cest či valy na březích vodních toků, 
model registruje. Dalším příznivým aspektem 
je také aktuálnost dat DMR 4G, díky čemuž jsou 
zaznamenány nové komunikace a jiné stavby. 

Ačkoli může být řešení rozvodnic vzhledem 
ke složitosti podmínek v  terénu komplikované 
(převody vody z povodí do povodí, zatrubněné 
úseky atd.), výzkum naznačuje, že by nová výško-
pisná data a uvedený nástroj mohly být vhodným 
zdrojem pro revizi, popř. pro upřesnění vedení 
rozvodnic ve sporných místech. 

Další možností je použití zředěného DMR 5G, 
který má vyšší prostorovou a výškovou přesnost 
než DMR 4G a popisuje i méně výrazné terénní 
změny. Tento produkt nebyl k  tomuto účelu 
testován, neboť nebyl v době výzkumu na celém 
území k  dispozici. Vzhledem k  rozloze zkouma-
ných území a požadované přesnosti je DMR 4G 
vhodným podkladem.

Ověření správnosti nové vrstvy rozvodnic je bez 
podrobného a plošně rozsáhlého geodetického 
zaměření velmi problematické, nicméně udávané 
přesnosti výškopisů a terénní průzkum hovoří ve 
prospěch dat LLS. 

Osy vodních toků
Cílem úlohy bylo v první řadě porovnání vzdá-

leností os toků vytvořených z dat LLS a os toků 
získaných z vrstvy vodních toků ZABAGED®. Cel-
ková délka toků ve třech výše uvedených typech 
je v oblastech dat označených Dobruška, S_030 

Obr. 1. Vodní tok ZABAGED® a vykreslení osy toku v datech LLS – pro koryto 
typu 1
Fig. 1. Water courses ZABAGED® and the flow axis created from Airborne 
laser scanning data (ALS) – channel type 1

Obr. 2. Vodní tok ZABAGED® a vykreslení osy toku v datech LLS – pro koryto 
typu 2
Fig. 2. Water courses ZABAGED® and the flow axis created from ALS data 
– channel type 2

Obr. 3. Rozvodnice z dat DMR 4G a současně platné rozvodnice (rozvodnice ČHMÚ) – okolí Libice nad 
Cidlinou
Fig. 3. Watershed lines created from the DMR 4G and current watershed lines – Libice nad Cidlinou 
surroundings

Obr. 4. Rozvodnice z dat DMR 4G a současně platné rozvodnice – Jičínsko 
Fig. 4. Watershed lines created from the DMR 4G and current watershed lines – Jicinsko surroundings

Obr. 5. Louka na břehu toku Bystřice
Fig. 5. The meadow on the banks of Bystrice stream
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(Jičínsko) a  S_044 (Polabí) téměř 374  km. Toků 
typu 1 (nad 4 m šířky) je v řešeném území 145 km 
(39 %) a  toků typu 2 (do 4 m šířky) je přibližně 
190 km (51 %). Zbylých 10 % připadá na toky typu 
3 s nezřetelným korytem. Doprovodná vegetace 
je průměrně zastoupena u  36  % toků, přičemž 
tato hodnota je silně závislá na lokalitě (Dobruška 
60 %, Jičínsko 43 %, Polabí 26 %).

V  datech LLS jsou jasně patrná i  koryta něk-
terých občasných vodotečí, které ve vrstvě 
ZABAGED® nejsou zakresleny. Jejich podíl je 
přibližně 1 až 2 % z celkové délky toků.

Analýza byla provedena v  prostředí ArcGIS 
Desktop a MS Excel. Rozdíly v  trase příslušných 
toků byly detekovány v  metrových intervalech. 
Pro různé varianty byla vypočtena průměrná 
a  maximální vzdálenost, směrodatná odchylka 
a  úplná střední chyba. Výpočet úplné střední 
chyby je uveden např. v Technické zprávě k DMR 
4G [8]. Hodnoty vzdálenosti mezi toky z  obou 
datových zdrojů byly rozděleny do pěti intervalů. 
Porovnána byla procentní zastoupení výskytu 
bodů v  jednotlivých intervalech vzdáleností. 
V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny výsledky. 

Vytvořením vrstvy terénu z  podrobných dat 
LLS byly zjištěny rozdíly ve vedení vodních toků 
ZABAGED® a koryt vymodelovaných v terénu LLS. 
Maximální vzdálenost byla 46  m. Úplná střední 
chyba v poloze os byla 3,5 m u koryt nad 4 m šířky, 
3,3  m u  koryt menších zřetelných a  4,2 u  koryt 
nezřetelných. 

Procentní zastoupení úseků vodních toků s ros-
toucí chybou prudce klesá. Průměrně je u 47 % ze 
zkoumaných toků chyba větší než 1 m, u 19 % je 
větší než 3 m a u 7 % větší než 6 m. V případě toků 
s doprovodnou vegetací jsou procenta překročení 
pro jednotlivé chyby výraznější. U 62 % je chyba 
větší než 1 m, u 33 % větší než 3 m, u 14 % větší 
než 6 m.

Celkově z výsledků vyplývá, že záměr zpřesnění 
datasetu vodních toků má své opodstatnění, 
zejména v přítomnosti doprovodné vegetace.

V  následujících odstavcích jsou popsány tři 
uvažované cesty ke zpřesnění dat vodních toků.

První možností, která byla v rámci výzkumných 
prací již částečně testována, bylo využít existující 
nástroj pro generování odtokových drah – ArcHyd-
ro. Vzhledem k požadované přesnosti je vhodné 
zvolit rozlišení rastru 1 m. Výsledky výpočtu narážejí 
na následující problémy. Promítnutí neodfiltrova-
ných mostů, lávek a  jiných překážek na vodních 
tocích do modelu terénu způsobuje fiktivní pře-
kážky, které se vytvořený tok snaží obtéct. Tento 
problém lze řešit odfiltrováním uvedených objektů 
z DMT. Databáze objektů bývají často nekompletní, 
a tak odstranění chybných překážek není úplné a je potřeba manuální editace, 
která není ve velkém rozsahu efektivní. Druhý problém je, že nadmořské výšky 
DMT v korytě nereflektují dno, ale přibližnou hladinu toku, takže při modelování 
je hloubka koryta menší než ve skutečnosti a při vyrovnávání prohlubní, které 
je v tomto procesu nezbytným krokem, dojde lehce k přelití koryta a odklonu 
odtokové dráhy. Třetím problémem jsou místa pramenů, která jsou v modelu 
ArcHydro daná velikostí sběrné plochy, což se liší od skutečnosti a také od 
v současnosti používaného datasetu vodních toků. Dalšími komplikacemi 
jsou zatrubněné úseky toků, upravené toky mimo údolnici a občasné toky. 
Poloautomatická a manuální editace před zahájením výpočtu může některé 
z problémů vyřešit, nicméně ani poté nejsou výsledky uspokojující a je potřeba 
další editace, například osa toků díky rastrovému přístupu zpravidla neprochází 
středem koryta.

Druhá varianta spočívala v automatizované úpravě stávajícího datasetu 
vodních toků. Postup je založen na posunu vrcholů linií stávající sítě vodních 
toků podle terénu LLS, což konkrétně znamená umístit osu toku do osy 
koryta nebo údolnice. Součástí by bylo vytvoření břehových hran. Vyvinutí 
vlastního programu by bylo poměrně komplikované, protože by naráželo na 
již zmíněné problémy (mosty, hráze, upravené toky mimo údolnici) a další, 
které se týkají nezkoumaných typů toků (např. bystřiny s balvanitým korytem). 
Kromě toho by jeho výsledky byly výrazně limitovány kvalitou dat LLS, kdy 
má vliv doba skenování. V případě břehů zarostlých vegetací mohou být data 
kolem koryta zkreslená a břehové oblasti nezřetelné. Nedílnou součástí by 
musela být automatická i manuální kontrola výsledků. 

Obr. 6. Panelová polní cesta
Fig. 6. Panel road between fields

Oblast/typ koryta/
vegetace Délka [km] Průměr [m] Směrodatná 

odchylka [m]
Úplná střední 

chyba [m] Maximum [m]

Dobruška 53,09 3,39 4,16 5,37 46,01

typ 1 22,00 4,11 4,28 5,94 28,42

bez vegetace 3,63 2,62 3,26 4,18 20,24

s vegetací 18,37 4,41 4,39 6,23 28,42

typ 2 27,25 2,92 4,08 5,01 46,01

bez vegetace 13,99 2,33 3,69 4,37 33,36

s vegetací 13,26 3,53 4,37 5,62 46,01

typ 3 3,85 2,55 3,35 4,21 20,83

bez vegetace 3,12 2,08 2,99 3,65 20,83

s vegetací 0,72 4,55 4,01 6,06 20,45

S_030 (Jičínsko) 104,12 1,68 2,54 3,05 32,06

typ 1 37,77 1,80 2,00 2,69 15,69

bez vegetace 14,07 1,10 1,38 1,76 15,69

s vegetací 23,70 2,22 2,19 3,12 14,98

typ 2 44,62 1,67 2,25 2,80 27,21

bez vegetace 29,91 1,20 1,59 1,99 14,92

s vegetací 14,71 2,62 2,96 3,96 27,21

typ 3 21,74 1,51 3,67 3,97 32,06

bez vegetace 14,89 1,31 2,87 3,16 32,06

s vegetací 6,85 1,96 4,96 5,33 30,01

S_044 (Polabí) 216,48 1,66 2,63 3,11 38,91

typ 1 85,31 1,28 2,72 3,01 36,00

bez vegetace 69,74 1,05 2,59 2,79 36,00

s vegetací 15,56 2,32 3,05 3,83 32,60

typ 2 118,45 1,95 2,27 3,00 35,11

bez vegetace 80,41 1,64 1,87 2,48 34,21

s vegetací 38,04 2,62 2,84 3,86 35,11

typ 3 12,73 1,54 4,28 4,55 38,91

bez vegetace 9,24 1,43 4,16 4,40 38,91

s vegetací 3,49 1,83 4,57 4,93 30,40

Celkem 373,70 1,91 2,94 46,01 46,01

Tabulka 1. Charakteristiky vzdáleností mezi toky LLS a ZABAGED® v oblastech S_030 a S_044 rozdělené 
podle typu a přítomnosti doprovodné vegetace
Table 1. Characteristics of the distance between ALS streams and current (ZABAGED®) streams in areas 
S_030 and S_044; sorted by the channel type and presence of accompanying vegetation

Poslední možností je manuální editace stávajícího datasetu toků pod-
le stínovaného, barevně škálovaného DMR 5G se současnou kontrolou 
nad aktuálními ortofotosnímky. Tato možnost se v současné době jeví jako 
nejjednodušší a nejjistější řešení. Současně by mohly být editovány břehové 
hrany toků.

Závěr
Výzkum dat LLS prokázal významnost vytvoření nového výškopisu a ukázal 

jeho potenciál při zpřesňování datových sad s vodohospodářskou tematikou. 
Kromě povodňového plánování a identifikace příčných překážek mohou být 
data využita pro revizi vrstvy rozvodnic a pro přesnější vytýčení trasy vodních 
toků. Grafické výsledky ze všech výzkumů jsou v podobě tematických map 
s odborným obsahem dostupné na webových stránkách [9].

V případě rozvodnic byl v analýzách aplikován produkt LLS DMR 4G, který 
má nižší rozlišení než koncový produkt DMR 5G. Jeho využití je vzhledem 
k objemům dat a požadované přesnosti vhodné a umožňuje popsat odto-
kové poměry lépe než stávající datové podklady. Výhody podrobnějšího 
vykreslení morfologie terénu vyniknou především v místech s nízkým sklo-
nem, s lesním porostem či v blízkosti větších terénních hran. 

Ačkoli jsou osy vodních toků průběžně aktualizovány, data LLS umožňují 
plošně popsat trasu toků i v místech, která nejsou v ortofotosnímcích patrná, 
a to v případě toku v zalesněném území, nebo s hustou doprovodnou vege-
tací nebo v místech, která jsou kvůli nedostatečnému rozlišení nebo vadě 
snímku nečitelná. Z výsledků vyplývá, že pro mapy v malých měřítkách nejsou 
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Oblast Dobruška S_030 (Jičínsko) S_044 (Polabí)

Typ koryta/
chyba [m]

Délka toku 
[km]

Zastoupení
[%]

Délka toku 
[km]

Zastoupení
[%]

Délka toku 
[km]

Zastoupení
[%]

typ 1 22,00 41,44 37,77 36,27 85,31 22,00

0–1 5,22 23,72 19,22 50,88 57,60 5,22

1–3 6,31 28,68 10,96 29,03 18,99 6,31

3–6 5,26 23,91 5,72 15,14 5,67 5,26

6–15 4,56 20,74 1,87 4,95 2,27 4,56

nad 15 0,65 2,95 0,01 0,01 0,78 0,65

typ 2 27,25 51,32 44,62 42,85 118,45 27,25

0–1 11,11 40,78 24,55 55,02 51,62 11,11

1–3 8,01 29,41 12,82 28,74 42,34 8,01

3–6 4,15 15,23 4,90 10,98 17,94 4,15

6–15 3,29 12,06 2,24 5,03 6,25 3,29

nad 15 0,69 2,53 0,11 0,24 0,30 0,69

typ 3 3,85 7,24 21,74 20,87 12,73 3,85

0–1 1,78 46,24 15,72 72,32 9,76 1,78

1–3 1,08 28,11 3,12 14,34 1,36 1,08

3–6 0,40 10,38 1,37 6,31 0,75 0,40

6–15 0,53 13,89 1,07 4,92 0,55 0,53

nad 15 0,05 1,38 0,46 2,12 0,32 0,05

Celkem 53,09 100 104,12 100 216,48 100

Tabulka 2. Procentní rozložení vzdáleností os toků z dat LLS od os toků ZABAGED®

Table 2. Percentage distribution of distances between ALS streams and current (ZABAGED®) streams

tyto rozdíly zásadní. Ovšem při nárocích na vyšší přesnost trasy vodního toku 
mohou být data LLS vhodným podkladem pro aktualizaci datasetu vodních 
toků. Další možností uplatnění v této oblasti jsou trasy občasných vodotečí, 
které lze v datech LLS dobře rozeznat. Byly popsány tři různé postupy zpřesně-
ní vodních toků včetně zásadních očekávaných komplikací. Výsledná pracnost 
a náročnost jednotlivých procesů je těžko odhadnutelná.

Jak vyplývá ze všech provedených výzkumů v této oblasti, data LLS jsou 
moderním podkladem pro práci kartografů, analytiků GIS systémů, ale i pro 
další obory v oblasti vodního hospodářství. 

Poděkování
Výzkum možností využití dat leteckého laserového skenování ve vodním 
hospodářství proběhl v  rámci výzkumného záměru Ministerstva život-
ního prostředí České republiky číslo MZP0002071101 s názvem Výzkum 
a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního 
prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání 
a ochranu, včetně legislativních nástrojů (2005–2011).
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The potential of airborne laser scanning data for revision of watershed 
lines and water courses datasets (Uhlířová, K.; Nováková, H.)
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Airborne laser scanning is a modern technology which helps us to 
gather detailed information about Earth surface. Nowadays, the new 
altimetry mapping runs in the Czech Republic using this new method. 
Products of whole area should be finished till the end of 2012 in case 
of lower accuracy (resp. till the end of 2015 in case of higher accuracy). 
Newly emerged products could be used in wide spectrum of branches. 
The article follows in previous research and describes the potential of 
new data for watershed line and water course accuracy improvement. 

Watershed lines were generated using ArcHydro tool and were com-
pared to current ones in several localities. The refined digital terrain 
model enables to revise watershed lines, primarily in places where an 
accuracy of current altimetry data was not sufficient (forest areas, low 
slope localities and close to a terrain edge).

A watercourse axes layer could be made more accurate due to the clear 
visibility of water channels in the new dataset. The accuracy analysis is 
made. The greatest differences are in areas with lush vegetation. Three 
considered attitudes to aim higher accuracy are described including 
expected complications. Implementation shall not be easy.

né i  antropogenně ovlivněné stavy. Předkládaný příspěvek popisuje 
postupy, které byly zkoušeny pro kvantifikaci nárostů na zvolených 
lokalitách dlouhodobě i v přesně stanoveném období a také možnosti 
sledování dynamiky růstu nárostů a sukcese druhů při použití uměle 
vložených podkladů. Pro tyto práce byly vyvinuty technické nástroje 
a pomůcky, které se v praxi dobře osvědčily a je možno je doporučit 
pro další využití. Dále bylo nutno upravit i některé laboratorní postupy, 
největší problémy představovalo správné stanovení množství chlorofy-
lu-a z přesně vymezené plochy povrchu. V příspěvku je popsáno využití 
zvolených postupů na několika menších tocích v povodí Moravy a Dyje, 
včetně výsledků a jejich hodnocení ve vztahu k antropogenním vlivům 
v povodí nad odběrným místem.

Úvod
V rámci projektu byly sledovány malé potoky v zemědělské krajině s růz-

ným způsobem a různou intenzitou obhospodařování. Kromě fyzikálně-che-
mických parametrů bylo prováděno i algologické šetření se snahou indikovat 
změnu kvality vody v  tocích pomocí analýzy sinic a  řas narůstajících na 
substrátech, ať už přírodních (kameny v toku), nebo umělých (dlaždice a fólie 
vkládané do toku na dobu jednoho měsíce). Získané výsledky byly dávány do 
souvislostí se způsobem využívání území nad sledovanou lokalitou. 

ZKUŠENOSTI ZE SLEDOVÁNÍ 
KVALITY VODY MALÝCH TOKŮ 
POMOCÍ ŘAS A SINIC NARŮSTAJÍCÍCH 
NA SUBSTRÁTECH

Jiří Heteša, Petr Marvan, Milena Forejtníková

Klíčová slova
fytobentos – fytoperifyton – indikátorové organismy – nárostové substráty 
– metodika odběru a zpracování – antropogenní vlivy

Souhrn
Součástí hodnocení ekologického stavu vodních útvarů tekoucích 

vod je podle Rámcové směrnice z roku 2000 i společenstvo fytoben-
tosu. Tradiční saprobiologické hodnocení má při správné interpretaci 
výsledků dosud velký potenciál, je však třeba dále rozšiřovat znalosti 
o nárostových společenstvech, aby mohly být lépe stanoveny přiroze-
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Snahy o využití nárostových řas a sinic jako indikátorových organismů stále 
sílí a vedou k dalšímu propracovávání metodiky jejich studia. Proti živočišným 
zástupcům, kteří mají možnost při překročení limitní hranice indikovaného 
faktoru změnit stanoviště (jsou stenoekní), jsou rostlinní zástupci vesměs 
nadáni větší přizpůsobivostí měnícím se podmínkám, což je ovšem z hlediska 
indikace vlastnost nevýhodná, neboť snižuje jejich citlivost (jsou euryekní). 
Přesto se mezi nimi nachází řada citlivých indikátorových druhů. Největší 
pozornost z tohoto hlediska si zasloužily právem rozsivky, jejichž ekologie 
je ze všech taxonomických skupin řas nejlépe propracována a které na všech 
habitatech nacházíme v dostatečném množství pro zpracování a determinaci. 
Navíc tu přistupuje možnost uchovávat dokladový materiál, neboť se schrán-
ky rozsivek snadno preparují pro zhotovení trvalých preparátů.

Osidlování substrátu nárostovými organismy vykazuje zřetelnou sukcesi 
(obr. 1). Jako první se přichycují organismy se sliznatou buněčnou stěnou, 
které se nalepí na jakýkoli substrát, tedy i na hladké sklo. V tom vynikají přede-
vším bakterie. Tak vzniká biofilm, na který se pak nalepují buňky nejmenších 
druhů řas a sinic. Tato kolonizační fáze trvá obvykle deset dnů. Po ní nastupují 
rozsivky a ještě později vláknité řasy (Szabó aj., 2008; Herder-Brouwer, 1975; 
Punčochář a Desortová, 1982). Studium těchto jevů je obtížné, problémem 
je neprůhledný substrát a mnohovrstevnatost nárostů. Neprůhlednost sub-
strátu se daří částečně eliminovat v případech, že se jako substrát používá 
sklo (stojaté vody), nebo fólie (stojaté i tekoucí vody). I když se nárostové řasy 
a sinice na fólii ochotně přichytávají a rostou, nemůžeme u fólie vyloučit vliv 
jejího chemického složení.

 Metodika
Metodika studia nárostů ve vodních tocích je poněkud odlišná od metodiky 

pro vody stojaté, zabývá se problémy používání umělých a přírodních substrá-
tů, způsobů jejich instalace a délky expozice, oddělení nárostů od substrátů 
z definované plochy, kvalitativní a kvantitativní analýzou nárostů.

Vzhledem k obtížnosti vyhodnocování nárostů na přírodních substrátech, 
ležících v toku neznámou dobu, používá většina výzkumníků substráty umělé, 
vkládané do toku na definované období (obr. 2). I když se ve většině případů 
potvrdilo, že složení i biomasa na umělých substrátech vykazují odlišnosti 
proti substrátům přírodním, nikdy nebyly tyto odchylky tak významné, aby 
badatelé od používání umělých substrátů upustili. Nikde se např. dosud nepo-
tvrdilo, že by některé taxonomické skupiny organismů umělé substráty zcela 
opomíjely, neuchycovaly se na nich či na nich zastavovaly růst. Asi nejčastěji 
byly používány dlaždice z pálené hlíny neglazované i glazované, plexisklo 
(organické sklo), sklo, měkký i tvrzený PVC, břidlice (Antoine a Benson-Evans, 
1986; Macan a Kitching, 1976; Tiano, Accolla a Tomaselli, 1995; Lowe a Gale, 
1980; Bergey, 2008; Ertl, 1971). K  výpočtu biomasy nárostů řas a  sinic se 
obvykle používá stanovení chlorofylu-a v nárostech seškrabaných z určité 
plochy substrátu, což jsme aplikovali i v naší metodice.

Pro odběr vzorků jsme vypracovali vlastní metodiku, která nám umožňo-
vala kvantitativní odběr nárostů z plochy 10 či 20 cm2, ať už z dlaždice nebo 
kamene. Potřebná zařízení podle našich požadavků a připomínek (tubus, 
upínací zařízení, kolíbku) navrhl a vyrobil Ing. Miloš Kloupar. Na polyetylé-
nových (PE) fóliích jsme mohli přímo pod mikroskopem (bez seškrabávání) 
sledovat pokryvnost a  způsob porůstání substrátu jednotlivými zástupci 
fytobentosu. 

Dlaždice o rozměrech 6,5 x 25 cm byly vkládány do toku společně s PE sáčky 
o rozměrech 12 x 19 cm a pomocí drátu přivázány ke kolíku zatlučenému 
v břehu nad hladinou. Tam, kde hrozilo zanášení sedimentem, jsme plochou 
dlaždici podkládali ještě dlažební kostkou, abychom ji dostali alespoň 5 cm 
nad úroveň dna.

Po vylovení na konci expoziční doby jsme dlaždici opatřili gumovými 
koncovkami a vložili do transportního pouzdra (obr. 3). Gumové koncovky 

bránily vzájemnému dotyku dlaždic, což umožňovalo přepravovat čtyři 
dlaždice v jednom pouzdře. V transportním pouzdře byla umístěna vložka 
nasáknutá vodou, která bránila vysychání nárostů na dlaždici. Fólie byly 
vkládány do menších pouzder, každá samostatně. 

Po přenosu do laboratoře jsme vložili dlaždici do speciálního upínacího 
zařízení podle Kloupara (obr. 4 a  5), jehož horní tubus jsme naplnili cca 
5–10 ml vody a pomocí elektrického šroubováku s kartáčovou koncovkou 
jsme nárost seškrabávali (obr. 6). Seškrabávaný nárost se uvolňoval do vody 
v tubusu a odtud byl sléván do připravené vzorkovnice. V dolní části naseda-
jící na dlaždici je tubus opatřen gumovým těsněním, které brání úniku vody 
a seškrabaného nárostu. Tubus je zhotoven tak, aby vymezoval na dlaždici 
plochu 10 cm2. Kartáčová koncovka je zhotovena z tvrdšího kartáčku na zuby 

Obr. 1. Schematické znázornění různých typů nárostů a jejich sukcese (Szabó 
aj., 2008)
Fig. 1. Diagram of various phytobenthos increases and their succession (Szabó 
et al., 2008)

Obr. 2. Instalace nárostových substrátů do toku
Fig. 2. Installation of artificial substrate in the stream

Obr. 3. Dlaždice s nárostem opatřená gumovými koncovkami
Fig. 3. Overgrown floor tile with rubber plugs

Obr. 4. Tubus s upínacím zařízením podle Kloupara, spodní strana
Fig. 4. Tube with a clamping device according to Kloupar, bottom side
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a kartáč sestřižen na výšku 3–4 mm, aby byla zvýšena jeho tuhost. U slabě 
porostlých dlaždic jsme odebírali nárost z plochy 20 cm2.

Pro získání nárostů z kamenů jsme volili jinou techniku. Každý kámen byl 
uložen samostatně do PE sáčku s trochou vody. U tohoto přírodního substrátu 
s nepravidelným utvářením povrchu jsme museli použít jiné zařízení – upínací 
kolíbku podle Kloupara. V pískovém loži kolíbky byl kámen usazen tak, aby 
plocha s nárostem byla nahoře přibližně ve vodorovné poloze (obr. 7). Tubus 
byl na spodní straně těsněn plastelínou (formelou) a  pomocí dřevěného 
oka a gumiček pevně přitažen k ploše kamene s nárostem. Další postup byl 
stejný jako u dlaždic.

Seškrabaný nárost byl pak ve vzorkovnicích zmražen a  uchováván při 
teplotě -18 °C. Po posledních odběrech byly vzorky rozmraženy, homogeni-
zovány ultrazvukem a dále zpracovávány jako vzorek vody s přepočtem na 
definovanou plochu.

Z  fólie byl po přenesení do laboratoře vystřižen čtvereček o  ploše cca 
1–2 cm2 a prohlížen pod mikroskopem (obr. 8, 9). Ze zbylé plochy fólie byl 
pak získáván materiál pro další zpracování, zejména determinaci. Odběr 
z definované plochy fólie pro stanovení chlorofylu-a jsme neprováděli. 

Výsledky výzkumu
Ve všech sledovaných vodotečích vyplývala většina problémů aplikace 

umělých substrátů z velmi kolísavého průtoku, který se měnil až v řádových 
hodnotách. Na odtoku z  rybníků klesal téměř až na nulové hodnoty při 
úplném utěsnění požeráku, na melioračních strouhách pak narůstal deseti 
až stonásobně po přívalových deštích. Z  uvedeného je tedy zřejmé, že 
metodu vkládání umělých substrátů do malých vodotečí lze použít jen v těch 
případech či časovém období, kdy průtok ve vodoteči silně nekolísá, což při 
požadavku měsíční expozice není snadno splnitelná podmínka. Nejčastěji 
také docházelo k následujícím problémům:
a) zanesení a překrytí dlaždice sedimentem,
b) vyvržení dlaždice na břeh,

c) utržení dlaždice přívalovou vodou nebo jejímu vytažení zvědavými dětmi 
či rybáři,

d) obnažení dlaždice při silném poklesu hladiny vody.
Vyvržení dlaždice na břeh jsme se snažili čelit připevněním dlaždice na 

cca 10 cm vysokou dlažební kostku, avšak  v některých případech jsme takto 
nezabránili zanesení sedimentem. Jako náhradní substrát v tomto případě 
posloužil PE sáček připevňovaný na drát nad dlaždicí, který se volně vznášel 

Obr. 5. Tubus s upnutou dlaždicí, horní strana
Fig. 5. Tube with floor tile, upper side

Obr. 6. Šroubovák s nasazeným kartáčkem
Fig. 6. Screwdriver with attached brush

Obr. 7. Kámen upnutý v kolíbce podle Kloupara, s nasazeným tubusem
Fig. 7. Stone strapped in Kloupar‘s crib with attached tube

Obr. 8. Nárosty řas pozorované přímo na nárostové fólii (rozsivky a zelené 
řasy)
Fig. 8. The increase of algae observed directly on the transparent film (dia-
toms and green algae)

Obr. 9. Nárost seškrabaný s kamene (ruducha Audouinella) (obr. 2–9 – foto 
J. Heteša)
Fig. 9. The increase scraping from stone (red algae Audouinella) (Fig. 2–9 
– photo J. Heteša)
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v proudící vodě a na nějž řasy a sinice také dobře 
narůstaly. Ani zde jsme se však neubránili ztrátám 
v důsledku odtržení sáčku od drátu.

V  tocích s  kamenitým dnem jsme odebírali 
nárost z kamenů o velikosti 5–15 cm. Takto získaný 
materiál však nebylo možné srovnávat s materiá-
lem z dlaždic či PE sáčků, neboť společenstvo na 
kamenech se vytvářelo po mnoho měsíců či roků, 
zatímco společenstvo na dlaždicích a sáčcích jen 
jeden měsíc od expozice.

Nově navržená a v průběhu projektu zkoušená 
technická zařízení se vesměs osvědčila. Převážení 
dlaždic v  pouzdrech a  seškrabávání nárostů 
v  laboratoři nám umožnilo pracovat efektivněji, 
aniž bychom snížili vitálnost nárostových orga-
nismů. Významným zjištěním byla úspěšnost 
použití průhledné PE fólie jako nárostového 
substrátu, neboť umožnila prohlížet substrát 
a živé nárosty v původním stavu, zjišťovat jejich 
strukturu, architekturu a procesy sukcese ve vytvá-
řejícím se nárostovém společenstvu. Osvědčilo 
se též zařízení pro získávání nárostů z přírodních 
substrátů, zejména kamenů. Kolíbka s pískovým 
ložem, navržená Ing. M. Klouparem, nám umožnila 
upevnit a utěsnit tubus pro seškrabávání ve vodo-
rovné poloze i na velmi nerovném povrchu. Dosud 
nevyřešeny zůstávají metodické problémy kolem 
zjišťování biomasy stanovením chlorofylu-a.

Charakteristika sledovaných lokalit 
Pro aplikaci výše uvedených postupů byly 

vybrány potoky v povodí Moravy a Dyje s velmi 
rozdílnou charakteristikou odběrných lokalit 
i příslušného povodí. Při každé návštěvě lokality 
byly měřeny základní fyzikálně-chemické para-
metry a byl odebírán vzorek vody pro chemický 
rozbor v laboratoři. Každá lokalita byla navštívena 
8–10krát v  období červen 2009 až září 2010. 
Souhrnné výsledky biologického i  chemického 
sledování jsou uvedeny v  tabulce 1. Podrobný 
přehled nalezených taxonů včetně jejich hojnosti 
při jednotlivých odběrech a  výsledné biotické 
indexy jsou uvedeny v  (Heteša, J. a  Marvan, P., 
2009). Výsledky chemického sledování pro jed-
notlivé odběrové termíny jsou k dispozici v práci 
(Forejtníková, M. aj., 2010).

Potenciální antropogenní vlivy a  charakte-
ristika povodí příslušejícího sledované lokalitě 
byly posouzeny pomocí leteckých a družicových 
snímků a nástrojů GIS. Na obr. 10 je výsek z mapy, 
který dokladuje převážně zemědělský charakter 
povodí příslušejícího lokalitám Hruškovice u Sko-
ronic a  Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem. 
Kontrastují s nimi povodí příslušející lokalitám na 
úpatí Králického Sněžníku na potocích Senince 
a  Stříbrnici zachycená v  mapě na obr. 11. Tato 
povodí jsou převážně zalesněná a  zemědělská 
půda je využívána jako pastvina.
Hruškovice-u Skoronic

Nížinný potok s  bahnitým dnem, stíněný 
keři a vysokou trávou. Vyskytují se jen alkalifilní 
a alkalibiontní druhy, vesměs indikující zvýšenou 
trofii vody. Převažují zástupci 2. třídy čistoty: sinice 
Phormidium tergestinum, zelená řasa Cladophora 
glomerata a rozsivky Amphora pediculus, A. ovalis, 
Cymbella tumida, Navicula avenacea, N.  tripun-
ctata, N. gregaria, N. menisculus. Na zvýšené 
znečištění pak upozorňuje Navicula goeppertiana 
a N. veneta. Objevuje se tu i řada zástupců fyto-
planktonu jak z rozsivek, tak ze zelených kokálních 
řas, což by ukazovalo na jejich vnikání z nějaké 
nádrže na horním toku. Hodnoty pH při všech 
odběrech překračovaly hodnotu 7, dusičnany byly zachyceny v  poměrně 
příznivých hodnotách, avšak amonné ionty nárazově vykazují vysoké hod-
noty. Erozní smyvy z orné půdy mohou být důvodem vysokých maximálních 
hodnot celkového fosforu, neboť byly zachyceny ve stejném termínu jako 
maximální hodnota pro zákal. Průběžně vysoké hodnoty koncentrací tohoto 
ukazatele jsou pak spíše důsledkem hustého osídlení v příslušném povodí 
nad odběrným profilem.

Č. Lokalita Saprobní 
index 

Saprobita 
nárostů

 p
H

  t
er

.

 A
m

on
né

 io
nt

y

N
O

3-

 Z
ák

al

 P
ce

lk
.

medián - - mg/l mg/l ZF mg/l

1 Hruškovice u Skoronic

min. 1,87

β-mezosaprobita

7,78 0,29 0,68 12,6 0,16

max. 2,06 8,54 3,24 21,70 264,0 0,92

průměr 2,00 8,05 0,94 12,41 84,1 0,37

2 Kyjovka-pod 
Jarohněvickým rybníkem

min. 2,00

β-mezosaprobita

7,71 0,04 < 0,15 16,8 0,13

max. 2,33 8,57 0,80 17,20 68,1 0,36

průměr 2,12 8,10 0,27 10,60 46,9 0,23

3 Kašnice

min. 1,82

β-mezosaprobita

7,30 0,07 < 0,15 3,1 0,04

max. 2,18 8,25 0,27 387,00 764,0 0,58

průměr 1,97 7,93 0,15 73,51 136,2 0,20

4 Olešná-nad obcí Zubří

min. 1,42

β-mezosaprobita

6,80 0,03 19,60 2,3 0,06

max. 1,73 7,62 0,27 29,00 11,4 0,15

průměr 1,54 7,15 0,10 23,40 7,0 0,10

5 Olešná-pod obcí Zubří

min. 1,49

β-mezosaprobita

6,90 0,03 22,30 4,7 0,06

max. 1,79 7,59 0,95 39,10 14,1 0,26

průměr 1,61 7,22 0,34 31,31 7,4 0,16

6 Stříbrnice-nad 
pastvinami

min. 0,77

oligosaprobita

6,82 < 0,02 1,21 < 2 0,02

max. 1,10 7,50 0,03 3,65 7,81 0,07

průměr 0,95 7,06 0,02 2,03 4,70 0,07

7 Stříbrnice-pod 
pastvinami

min. 1,22

oligosaprobita

7,01 < 0,02 2,81 2,13 0,02

max. 1,43 7,60 0,10 6,77 117,0 0,26

průměr 1,32 7,32 0,04 3,81 18,54 0,08

8 Seninka-ústí

min. 0,68

oligosaprobita

6,40 < 0,02 0,54 < 2 0,03

max. 1,13 7,72 0,06 8,12 7,99 0,06

průměr 0,94 7,15 0,04 4,07 4,66 0,04

9 Brusný potok-nad 
pastvinou

min. 1,06

oligosaprobita

7,10 < 0,02 4,26 4,82 < 0,03

max. 1,30 8,17 0,03 7,52 43,70 0,14

průměr 1,18 7,87 0,03 5,84 14,53 0,05

10 Brusný potok-ústí

min. 1,39

oligosaprobita

7,00 < 0,02 3,32 2,88 0,02

max. 1,62 8,26 0,05 20,70 60,10 0,10

průměr 1,41 7,87 0,04 6,08 17,72 0,05

Tabulka 1. Přehled výsledných hodnot pro vybrané lokality 
Table 1. Resulting values overview for selected locations

Obr. 10. Mapa využití území k lokalitám 1 a 2 
Fig. 10. Map of land-use for localities 1, 2

Kyjovka-pod Jarohněvickým rybníkem
Široké koryto říčky s bahnitým a štěrkovitým dnem je dimenzované na 

velký průtok při vypouštění rybníka, takže za malého průtoku, obvyklého 
během vegetačního období, zde voda protéká velmi pomalu. Většina dru-
hů rozsivek zde zastoupených indikuje 2. třídu čistoty, vůdčími druhy jsou 
Achnanthes lanceolata, Navicula tripunctata, Amphora pediculus, 3. třídu pak 
indikuje Navicula veneta a ze skupiny krásnooček Euglena oxyuris a Phacus 
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Obr. 11. Mapa využití území k lokalitám 6, 7 a 8 
Fig. 11. Map of land-use for localities 6, 7, 8

helikoides. Mezi nárosty se objevuje i větší množství planktonních rozsivek 
a kokálních zelených řas, zřejmě vyplavovaných z Jarohněvického rybníka. 
V porovnání s předchozí lokalitou dokladují hodnoty pH a dusíkového režimu 
zvýšený rozvoj zelených organismů v rybníku, snížení zákalu korespondující 
se snížením celkového fosforu je způsobeno sedimentací nerozpuštěných 
látek v rybníku.

Kašnice 
Nížinný potůček v polích sbírající zřejmě drenážní vodu, na což poukazuje 

zvýšená vodivost (salinita). Bahnité dno s častými nezdary při hledání insta-
lovaných substrátů, které byly dílem vyplavovány z koryta, nebo překrývány 
nánosem sedimentu. Ukazuje se, že vodoteče tohoto typu jsou pro insta-
laci nárostových substrátů nevhodné. Při celkově malé druhové pestrosti 
nárostů byla vůdčím druhem opět rozsivka Achnanthes lanceolata (2. tř.), 
doprovázená vesměs druhy 3. tř. čistoty: Navicula avenacea, Nitzschia dubia, 
N. inconspicua. Jde převážně o  druhy alkalifilní až alkalibiontní, indikující 
zvýšenou trofii vody.

Olešná-nad obcí Zubří
Potok protékající poli a loukami s doprovodem křovin a vyšších dřevin, 

v místě instalace substrátů velmi silně stíněný, teprve později prosekáním 
sníženo stínění na cca 50 %. Koryto je vydlážděné, s nepatrným množstvím 
sedimentů a volných kamenů. Bohaté druhové spektrum rozsivek zahrnuje 
především alkalifilní a alkalibiontní druhy. Nejčastějším zástupcem je Ach-
nanthes lanceolata, druh indikující 2. tř. čistoty a zvýšenou trofii vody, méně 
již Meridion circulare (1. tř.), Navicula cryptocephala, N. minima, N. pupula 
a  Nitzschia linearis (vše 2. tř.). Ze zástupců jiných skupin řas pak ruduchy 
Audouinella chalybea a A. hermannii (obě 1. tř.).

Olešná-pod obcí Zubří
Profil se nachází na louce, kde je potok silně zastíněn vysokými travami. 

Koryto je vydlážděné, povrch kamenů je často kryt hustým porostem mechů, 
bez sedimentů a volných kamenů. I zde je hlavním zástupcem rozsivka Ach-
nanthes lanceolata, ale současně se tu objevuje větší množství planktonních 
zástupců jak ze skupiny rozsivek (r. Aulacoseira), tak z kokálních zelených řas 
(Desmodesmus, Scenedesmus, Pediastrum), zřejmě vyplavovaných z nějakého 
rybníka. Na zhoršenou kvalitu vody upozorňuje výskyt Navicula subminuscula, 
N. gregaria a  N. minima, avšak výskyt dalších čistomilných druhů Achnan-
thes subatomoides, Meridion circulare a Pinnularia viridis spolu s  ruduchou 
Audouinella chalybea svědčí o stejně čisté vodě jako na lokalitě předchozí. 
Mírné zhoršení ve všech ukazatelích oproti předchozímu profilu lze přičíst 
vlivu mezipovodí, které je poměrně intenzivně zemědělsky využívané včetně 
drenáží odvodňujících ornou půdu. 

Stříbrnice-nad pastvinami 
Drobný horský potůček protékající horskou pastvinou je v místě instalace 

substrátů silně stíněn vysokou trávou. Kromě alkalifilních zástupců rozsivek 
náročných na živiny, které převažují, nacházíme tu již i  druhy acidofilní, 
vesměs indikující nízkou trofii vody. Vůdčím druhem je tu kromě Achnanthes 
lanceolata (2. tř. čistoty) také Diatoma hyemalis v. quadrata a Eunotia minor, 
indikující 1. tř. čistoty. Ostatní indikátorové druhy jsou již zastoupeny jen 
sporadicky.

Stříbrnice-pod pastvinami
Na této lokalitě byly nárosty na substrátech sbírány jen v jednom obdo-

bí, takže hodnocení podle nálezů indikátorových druhů nemá tak silnou 
výpovědní hodnotu. Vůdčím druhem je tu opět Achnanthes lanceolata, 
kromě ní též další větší měrou zastoupené druhy poukazují na 2. tř. čistoty: 
Cocconeis placentula, Navicula capitatoradiata, N. gregaria, Surirella angusta, 
Ulnaria ulna. Z čistomilných druhů zlepšují celkové hodnocení Eunotia minor 
a ruducha Audouinella chalybea. Zhoršení fyzikálně-chemických ukazatelů 
oproti předchozímu profilu jde na vrub pastvy zejména hovězího dobytka. 
Maximální hodnoty byly zachyceny v jarním období při erozi v místě využí-
vaném jako napajedlo.

Seninka-ústí
Horský potok, protékající silně stínícím lesem, v místě instalace substrátů 

však nestíněný a dobře osvětlený. Dno je kamenité, s častým výskytem porůs-
tajícího mechu. Hlavním zástupcem nárostů je tu rozsivka Achnanthes lanceo-
lata, indikující 2. tř. čistoty, stejně jako Navicula cryptocephala, N. avenacea, 
N. gregaria a Cocconeis placentula. Je tu však i větší počet výrazně čistomilných 
druhů, jako Diatoma hyemalis v. quadrata, Eunotia minor, E. soleirolii.

Brusný potok-nad pastevním areálem
Brusný potok je pravostranným přítokem Branné v Jeseníkách těsně nad 

obcí Branná. Potok v této lokalitě meandruje v hustém, silně stínícím lesním 
porostu, často mění své koryto tak, že instalované substráty nebylo možno 
nalézt. Proto jsme se při prvních dvou návštěvách spokojili se seškraby 
z kamenů a později jsme od sledování na tomto profilu upustili. Zastoupeny 
byly jak druhy čistomilné – sinice Homoeothrix varians, Phormidium retzii, 
ruducha Audouinella pygmaea, rozsivky Achnanthes pyrenaica, tak druhy 2. tř. 
čistoty – Achnanthes lanceolata, Cocconeis placentula, Cymbella reichardtii, 
i další jako Achnanthes minutissima. Jde o profil na pomezí 1. a 2. třídy čistoty 

vody. Kvalita vody na lokalitě je mimo jiné ovlivňována i několika rekreačně 
využívanými objekty na loukách asi 500 m nad místem odběru. 

Brusný potok-ústí
V odběrném místě v ústí je dlážděné koryto s dobrým přístupem světla. 

Vůdčím druhem v  nárostech na substrátech tu byla rozsivka Cocconeis 
placentula, indikující pomezí mezi 1. a  2. třídou čistoty, stejně jako častá 
Achnanthes minutissima a  ruduchy Audouinella chalybea I a  A. pygmaea. 
Druhou třídu čistoty indikovaly Achnanthes lanceolata, Navicula avenacea, 
N.  tripunctata a  Nitzschia sociabilis. Pastva skotu v  prostoru mezi oběma 
profily na Brusném potoce se na jakosti vody podle fyzikálně-chemických 
ukazatelů příliš neprojevila. Může to být i tím, že potok je v celé délce chráněn 
doprovodným porostem a pasená zvířata nemají k potoku přímý přístup, 
napájení je zajištěno jiným způsobem přímo na pastvinách. 

Zkušenosti a závěry
Z dosavadních výsledků vyplynuly následující poznatky:
Metodiku instalace nárostových substrátů v malých tocích je nutno dále 

propracovat. Zatím jsme nedokázali vždy získat přírodní substrát z toku nebo 
zabránit vyplavení instalované dlaždice či zanesení přívalovým bahnem. Je 
zřejmé, že metodu vkládání umělých substrátů do malých vodotečí lze použít 
jen v těch případech či časovém období, kdy průtok ve vodoteči nekolísá 
příliš silně, což při požadavku souvislé jednoměsíční expozice není snadno 
splnitelná podmínka. 

Přenesení substrátu po expozici z  terénu v  živém stavu, seškrabání 
a  zpracování nárostu až v  laboratoři umožňuje přesnější práci, a  tudíž 
dosažení lepších výsledků. Všechny popsané technické pomůcky vyvinuté 
pro zlepšení seškrabů z  přirozených i  umělých podkladů a  pro následné 
kvantitativní stanovení nárostů se plně osvědčily a je možné je doporučit 
pro další využívání. 

Hlavní indikátorovou skupinou při  tomto způsobu monitoringu budou 
jednoznačně rozsivky, jejichž ekologie je dostatečně zpracována a které jsou 
v nárostovém společenstvu vždy spolehlivě zastoupeny. Doba expozice jeden 
měsíc se ukázala být vhodně zvolená. Využití průhledné fólie jako umělého 
nárostového substrátu splnilo naše očekávání a lze ho dále doporučit. Nárosty 
se na fólii vytvářely s obdobnou rychlostí jako na keramických podkladech, 
výhodou byla možnost přímého mikroskopického sledování celého spole-
čenstva před dalším zpracováním.
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Nárostová společenstva při využití biotických indexů jako celek velmi dobře 
odrážela celkovou situaci v příslušném povodí a převažující jakost vody ve 
sledované lokalitě a  korespondovala se zjištěnými hodnotami fyzikálních 
a chemických ukazatelů. Hojnost osídlení lokality a konkrétní druhové složení 
společenstva bylo dále ovlivňováno světelnými, hydrologickými a morfolo-
gickými podmínkami přímo na lokalitě.

Poděkování
Připraveno a zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101 
– Výzkum a ochrana hydrosféry.
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Phytobenthos evaluation is according to the Water Framework Direc-
tive an important part of the water body ecological status. Traditional 
saprobic index has great potential, but it is necessary to improve the 
knowledge of phytobenthos communities in terms of better definition of 
natural and anthropogenic influenced conditions. This paper describes 
processes which have been tested in order to quantify phytobenthos 
in defined time of exposition. Research monitoring was realized on 
artificial substrate put into streams and was focused on phytobenthos 
dynamics growth and species succession. Developed technological 
tools work very well and can be recommended for further use, but it is 
necessary to modify some laboratory procedures, mainly chlorophyll 
quantification from defined surface area. This paper describes the use 
and testing of developed processes on several smaller streams in the 
basin of the Morava and Thaya rivers. There are results of phytobenthos 
determination and their evaluation in relation to anthropogenic influ-
ences upstream the sampling points presented. 

VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU 
PRO HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
VODNÍCH TOKŮ V KATASTRÁLNÍM 
ÚZEMÍ OBCE MOCHTÍN

Marie Kurková, Radek Roub, Jan Smolík

Klíčová slova
povodně – matematický model – HEC-RAS – protipovodňová ochrana

Souhrn
Matematický model je prakticky využit ve studii hydrotechnického 

posouzení drobných vodních toků v katastrálním území obce Mochtín. 
Posouzení je založeno na matematickém modelování odtokového 
a hladinového režimu na vybraných tocích. K vlastní simulaci je použit 
nekomerční software HEC-RAS. Provedené posouzení by mělo ukázat na 
riziková místa v obci Mochtín. Matematický model připravený pomocí 
uvedeného softwaru je možné využít jako podklad pro předběžné 
hodnocení plánovaných akcí zahrnutých do územního plánu nebo jako 
zdroj základního přehledu o možnostech protipovodňové ochrany na 
úrovni menší obce.

Úvod
Množství menších obcí nemá dostatečný přehled o  nebezpečí, které 

představují zvýšené hladiny vodních toků protékající v jejich správních obvo-
dech. Pro své zatížení běžnou agendou nemohou představitelé samosprávy 
malých obcí získat hlubší povědomí o problematice povodní, souvisejících 
legislativních předpisech a  možnostech získání finanční podpory na pre-
ventivní opatření. 

V případě zájmového katastru obce Mochtín, jehož intravilánem protékají 
dva vodní toky, jde o  značně nepřesné údaje, které nemohou spolehlivě 
ukázat míru ohrožení majetku v době povodní. Hydrotechnické posouzení 
vodních toků s výstupy z matematického modelu pomůže zjistit případné 
ohrožení při vybraných N-letých průtocích a poslouží pro zjištění kritických 
míst v dané lokalitě. Na základě zjištěných výsledků bude popřípadě možné 
přistoupit k účinným protipovodňovým opatřením.

Charakteristika zájmového území
Zájmové území leží v  k. ú. Mochtín v  blízkosti města Klatovy v  jihový-

chodní části Plzeňského kraje. Vymezená lokalita je součástí povodí Úhlavy 
(ČHP 1-10-03) náležejícího do hlavního povodí Labe, úmoří Severního moře. 

V  intravilánu obce Mochtín byly vybrány úseky dvou vodních toků 
– Mochtínského a Bystrého potoka (obr. 1). Je nutné také zohlednit odpo-
vídající plochu vymezeného povodí, které může mít vliv na průtoky vody 
v recipientech. Pro tento účel byl zvolen uzávěrový profil povodí přibližně 
nad místem levostranného přítoku Srbického potoka. Zájmové povodí, ze 
kterého je voda odváděna do recipientů, tj. posuzovaných vodních toků, má 
celkovou rozlohu 25,8 km2.

Mochtínský potok, jehož identifikátor vodního toku je 10250426, pramení 
pod Žďárovským vrchem (637 m n. m.) v k. ú. Chlistov. Protéká intravilánem 
obce Mochtín a u Klatov se vlévá do Drnového potoka, který je u Svrčovce 
zaústěn do významného vodního toku Úhlavy. Mochtínský potok tvoří 
recipient pro sedm levostranných přítoků a  osm přítoků pravostranných. 
Významným přítokem Mochtínského potoka je Srbický potok, který je zaú-

Cestní propustek v ř. km 3,800 [2]
Road culvert at the 3,800 river km
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stěn z levé strany v ř. km 2,500, a neovlivňuje tedy průtok v obci Mochtín. 
Na Mochtínském potoce je v k. ú. Sobětice umístěn od roku 1986 limnigraf 
2. kategorie, který je ve správě Českého hydrometeorologického ústavu.

Mezi nejvydatnější přítoky patří Bystrý potok, který pramení u  obce 
Bystré pod Pavlovou horou (674 m n. m.), protéká jejím intravilánem a po 
šesti kilometrech se pravostranně vlévá v obci Mochtín do Mochtínského 
potoka. Povodí Bystrého potoka má rozlohu 9,5 km2 a je do něho zaústěno 
12 menších přítoků charakteru vodního toku.

Lze konstatovat, že zájmové povodí je protáhlého charakteru, což může mít 
pozitivní vliv na průběh odtoku. Na rozdíl od povodí plošně zaokrouhlených 
tyto typy povodí nevytvářejí veliké a časově rychle probíhající odtoky [1]. 

Stavební objekty na tocích
V zájmovém území je několik stavebních objektů, které za určitých okol-

ností mohou ovlivnit plochu záplavového území. Jde o  cestní propustek 
přibližně v ř. km 3,800 a kamenný mostek na Bystrém potoce.

Cestní propustek tvoří hladká ocelová roura, která je svépomocí zabudo-
vána do tělesa asfaltové komunikace, jež spojuje historický mlýn na pravém 
břehu Mochtínského potoka se samotnou obcí. Zároveň umožňuje přístup 
k podzemním vrtům pitné vody pro obec. Ocelová roura je usazena pouze 
ve dně toku a není na nátokové ani výtokové straně opevněna. 

Kamenný obloukový most na Bystrém potoce v obci Mochtín, který předsta-
vuje historickou zajímavost obce, je umístěn na vedlejší komunikaci vedoucí 
do osady Hradiště a dále směrem na obec Kolinec. 

Ostatní objekty v území
Důležitým objektem je regionální sklad civilní ochrany, který je nevhodně 

umístěn v blízkosti vodního toku. 
Obec a  okolní sídla jsou zásobeny pitnou vodou ze dvou podzemních 

vrtů. Z tohoto důvodu jsou v blízkosti Mochtínského potoka vyhlášeny dvě 
lokality ochranných pásem vodních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo na některých lokalitách v zájmovém 
povodí přistoupeno k plošnému odvodnění systematickou drenáží, je nutné 
vzít v úvahu možnost ovlivnění hladiny vody ve vodním toku vlivem odtoku 
z drenážních systémů.

Geodetické zaměření zájmového území
Základním předpokladem pro sestavení matematického modelu bylo 

provedení geodetického zaměření území. Bylo nutné zjistit převýšení 
a výškové poměry příčných profilů a všech stavebních objektů umístěných 
na vymezeném úseku vodních toků Mochtínský a Bystrý. Zaměřovací práce 
byly prováděny podle zásad odpovídajících rovinné geodezii, podle kterých 
jsou zaměřovány a  zobrazovány menší územní plochy. Zadání je řešeno 
v rovině. Z toho vyplývá, že veškeré výpočty jsou sestavovány na základě 
pravidel rovinné geometrie. 

Od výškového bodu značky Heg-47 byl s využitím geometrické nivelace 
ze středu veden nivelační oddíl na první příčný profil, který byl umístěn na 
Mochtínském potoce v ř. km 3,500.

V každém příčném profilu bylo potřeba polo-
hopisně a  výškopisně zaměřit jednotlivé body, 
které vyžaduje zadávání do matematického 
modelu HEC-RAS. V každém profilu byl určen bod 
vymezující levý a pravý břeh koryta, levé a pravé 
dno koryta, střed koryta a další body pro získání 
dat k vykreslení okolního terénu toku. V některých 
úsecích byly pro zjištění objektivnějších dat zamě-
řeny body vymezující bermu koryta, která vznikla 
narůstáním drnu.

Vlastní zaměření objektů představovalo zaměře-
ní kót s nadmořskými výškami pomocí nivelačního 
přístroje a změření parametrů staveb. Pro zobrazení 
objektu v programu HEC-RAS bylo nutné formou 
příčných profilů zaměřit místa na začátku a  na 
konci objektů [2].

Hydrotechnické posouzení 
zájmového území

Software HEC-RAS (River Analysis System) je 
jedním z  produktů, které v  oblasti hydrologie 
a  hydrauliky vyvinul Hydrologic Engineering 
Center – US Army Corps of Engineers. Jde o jed-
norozměrný model (1D), který umožňuje řešení 
proudění v otevřených korytech včetně analýzy 
vlivu nejrůznějších typů objektů (např. jezy, mosty, 
propustky, splavy). Modelované území je popsáno 
soustavou příčných profilů a popřípadě objektů, 
přičemž se předpokládá, že proudění probíhá ve 
směru spojnic mezi jednotlivými profily [3].

Matematický model byl využit pro posouzení 
a  následně stanovení záplavového území pro 

jednotlivé N-leté průtoky na Mochtínském (tabulka 1) a Bystrém potoce 
(tabulka 2).

Výsledky
Výsledkem posouzení jsou záplavové čáry, a  tím vytyčení záplavových 

území pro jednotlivé N-leté průtoky (obr. 2).
Na základě provedené simulace zvolených jednotlivých průtoků je možné 

konstatovat, že při průtoku Q2 nedochází v žádném úseku posuzovaných 
toků k vylití vody z koryta. 

Při průchodu Q5 v  dolní části Mochtínského potoka dochází na levém 
břehu k mírným rozlivům na okolní louku. Tento stav není nijak nebezpeč-
ný a odpovídá situacím, které se v území občas vyskytují. Louka pod obcí 
Mochtín tvoří přirozenou rozlivnou plochu a  je zaplavována periodicky. 
Tento stav je z hlediska doplnění zásob podzemní vody prospěšný. Rozliv 
do plošně rozsáhlé inundace vytváří také dostatečný retenční prostor pro 
omezení průtoků dále po toku.

Zadáním průtoků odpovídajícím Q10 dochází k naplnění kapacity koryta 
Bystrého potoka a voda se začíná rozlévat v intravilánu obce. Složitější situace 
při průtoku Q10 nastává na Mochtínském potoce, kde cestní propustek již 
kapacitně nedostačuje a vzdutá hladina vody tak může zasáhnout spodní 
část přilehlé plochy a  provozní budovu sklenářství. Plošně malý rozliv je 
také možné zaznamenat na soutoku zájmových toků. Rozliv dále způsobuje 
zaplavení louky podél levého břehu Mochtínského potoka. 

Při průběhu simulace Q20 je již patrné výrazné zaplavení louky v intravilánu 
Mochtína. Za této situace se záplavová čára přibližuje ke stavebním parcelám 
za obecním úřadem.

Pokud by na zájmových tocích došlo k vzestupu hladiny na úroveň pade-
sátileté vody, bude podle vytvořeného matematického modelu zaplavena 

N-leté průtoky [m3.s-1]

N 2 5 10 20 50 100

Průtok 2,87 4,43 6,62 8,81 13,62 11,14

Tabulka 1. Upravené hodnoty průtočných objemů odpovídající N-letým 
průtokům na Mochtínském potoce (ČHMÚ)
Table 1. Adjusted values of N-year discharge on the Mochtínský stream 

N-leté průtoky [m3.s-1]

N 2 5 10 20 50 100

Průtok 1,88 2,05 3,19 6,33 8,50 9,45

Tabulka 2. Hodnoty průtočných objemů odpovídající N-letým průtokům na 
Bystrém potoce (Hydroprojekt)
Table 2. Values of N-year discharge on the Bystrý stream

Obr. 1. Popis zájmového území
Fig. 1. Description of study area 
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větší část ochranného pásma vodních zdrojů, tedy 
podzemních vrtů, které jsou v těsné blízkosti při 
Mochtínském potoce, zhruba v ř. km 0,380–0,507. 
Stejně tak dojde k  ohrožení dalších obytných 
budov v místě propustku a zaplavení části spor-
tovního areálu V  Lipkách. Zaplavena bude také 
skladovací plocha soukromé zemědělské společ-
nosti, stejně jako dvůr před skladem civilní ochrany 
v místě soutoku Bystrého a Mochtínského potoka. 
Na Bystrém potoce se povodeň projeví zaplavením 
zahrad a sklepů domů na pravém břehu ve spodní 
části toku. Rozliv zasáhne větší část stavebních 
parcel za obecním úřadem a místní komunikaci 
v místě křižovatky Mochtín-Lhůta. V případě průto-
ku odpovídajícího padesátileté vodě lze usoudit, že 
při rozsahu zaplaveného území by se mohlo jednat 
o 2. stupeň povodňového ohrožení. 

Průtok odpovídající Q100 je na základě hydro-
technického posouzení možné charakterizovat 
jako ohrožující. Přímo je zasaženo přibližně 
11 budov, zdroje pitné vody, požární nádrž, pro-
vozní plochy soukromých firem, zahrady a  část 
místní komunikace Mochtín-Lhůta.

Shrnutí
Zaplavení přilehlých ploch způsobené vzestu-

pem hladiny posuzovaných toků se začíná proje-
vovat od průtoků odpovídajících desetileté vodě 
(Q10). Největší problémy způsobuje propustek na 
Mochtínském potoce (str. 9). Nízká kapacita pro-
pustku vytváří vzdutí v ř. km 3,800, které úměrně 
stoupá s vyššími průtoky. Možným řešením nevy-
hovujícího stavu by byla výměna provizorně vybu-
dovaného propustku za standardní mostní objekt. 
Lze se domnívat, že důvodem pro nevybudování 
mostku jsou finanční náklady spojené se stavbou 
objektu a úpravou komunikace, která je využívána 
pouze jako příjezdová cesta k  bývalému mlýnu 
a  zdrojům podzemní vody pro obec Mochtín. 
Propustek může rovněž vytvářet překážku pro 
spláví, které se i v případě menších průtoků může 
zachytit na objektu a způsobit vzdutí hladiny vody. 
Tento stav je možné ovlivnit průběžnou kontrolou 
objektu v době povodňového ohrožení a včasným 
odstraňováním zachycených předmětů.

Dalším místem, které již při průtocích Q10 
způsobuje rozliv, je terénní sníženina na pravém 
břehu Bystrého potoka přibližně v  km 0,252 
(obr. 3). V těchto místech začíná voda zaplavovat 
část přilehlé louky za obecním úřadem, která je 
v územním plánu obce Mochtín určena k zástav-
bě. Za nejvhodnější opatření lze považovat vybu-
dování ochranné zemní hrázky a pročištění koryta 
od naplavenin, což zvýší jeho průtočnou kapacitu. 
Je pravděpodobné, že k  vybudování ochranné 
hrázky bude muset obec přistoupit, a to z důvodu 
plánované výstavby obytných domů v lokalitě.

Hydrotechnickým posouzením bylo zjištěno, 
že kamenný most na vedlejší komunikaci vedou-
cí z  Mochtína na osadu Hradiště je dostatečně 
kapacitně dimenzován i  pro zvýšené průtoky. 
Opět je však potřebná kontrola objektu v době 
povodní a rychlé odstranění popřípadě zachyce-
ného materiálu.

Diskuse
Využití programu HEC-RAS pro hydrotechnické 

posouzení vybraných úseků Mochtínského a Bys-
trého potoka se ve výsledku ukázalo jako vhodné řešení, a to s ohledem na 
náročnost ovládání aplikace a na dobrou dostupnost programu bez potřeby 
významnějších nákladů na jeho pořízení. 

Zhotovení modelu záplavového území a posouzení kapacity koryta vod-
ních toků při vybraných průtocích, stejně jako posouzení technických staveb 
v  korytě toků může být zatíženo určitou nepřesností vyplývající z  menší 
hustoty geometricky zaměřených bodů. Na této skutečnosti se podílí obtížná 
dostupnost moderních technických prostředků pro zaměřování a  rovněž 
zvolený způsob zaměření. Podrobnější geometrické zaměření je obecně 
problematické také hlavně v intravilánu obce, protože je zde mnoho nejrůz-
nějších překážek. Přesto je možné konstatovat, že naměřené hodnoty jsou 

Obr. 2. Vytyčení záplavového území
Fig. 2. Scheme of floodplain

Obr. 3. Riziková místa v zájmovém území
Fig. 3. Dangerous places in the study area 

pro provedení věrohodného hydrotechnického posouzení koryta vodních 
toků dostačující a výsledky ukazují na konkrétní místa potenciálního ohrožení 
při narůstajících průtocích.

Ve výstupech z  matematického modelu nemohly být obsaženy další 
rizikové faktory, které byly zjištěny během přípravných prací v terénu. Tyto 
faktory spočívají v umístění překážek v průtočném profilu vodních toků a na 
jejich břehu (obr. 3). Především se jedná o oplocení pozemků zasahujících 
do koryta toku, umístěných zařízení na odběr povrchové vody, uskladnění 
různých materiálů na břehu a přemostění formou různých lávek. Uvedené 
překážky mohou výrazným způsobem zkomplikovat povodňovou situaci 
v zájmové lokalitě. 
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V souvislosti s odstraňováním překážek a především s budováním pro-
tipovodňové ochrany obce nelze opomenout finanční nároky. Rozpočet 
malé obce těžko umožňuje financovat odborná protipovodňová opatření 
z vlastních zdrojů. Systém státem garantované podpory formou dotačních 
programů vykazuje zatím vyčleněný obnos finančních prostředků, ale důleži-
tá je rovněž finanční podpora na přípravu samotné projektové dokumentace 
k záměru, protože paradoxně často dochází k  situacím, kdy obec nemusí 
mít potíže se získáním finančních prostředků na realizaci akce, ale z pozice 
žadatele nemůže předložit potřebnou dokumentaci pro nedostatek několika 
desítek či stovek tisíc korun na její pořízení.

Při odstraňování nevyhovujícího stavu a i během případných přípravných 
prací na vybudování protipovodňové ochrany je nezbytná součinnost místní 
samosprávy se správci vodních toků.

Závěr
Posouzení hydrotechnického stavu části Mochtínského potoka a Bystrého 

potoka v k. ú. Mochtín ukázalo na několik rizikových míst, která mohou v pří-
padě zvýšených průtoků způsobit zaplavení některých částí v intravilánu obce 
Mochtín. Zejména jde o málokapacitní propustek umístěný na Mochtínském 
potoce a terénní sníženinu na pravostranném břehu Bystrého potoka.

Toto posouzení může být využito samosprávou obce Mochtín jako podklad 
pro přehodnocení některých plánovaných akcí zahrnutých do územního 
plánu obce. Stejně tak je využitelné jako zdroj základního přehledu o proti-
povodňových opatřeních v obci, která by snížila škody na majetku.

 Vysoké materiální škody a ztráty na lidských životech po povodních, které 
v poslední době opakovaně postihují naše území, ukazují na nutnost být na 
tento hydrologický extrém připraveni. Je třeba si také uvědomit, že povodně 
nezpůsobují jen negativa, ale mají mnohdy pozitivní přínos. Určitým směrem 
v protipovodňové ochraně by mělo být naučit se s povodněmi žít a respekto-
vat vodu jako živel, který nejen přináší užitek, ale někdy je také hrozbou.
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The use of mathematical model for hydrotechnical analysis of stress in 
the cadastral unit of Mochtín (Kurková, M.; Roub, R.; Smolík, J.)

Keywords
flood – mathematical model – HEC-RAS – flood protection measures 

The mathematical model is practically used in the study of hydrotech-
nical analysis of streams in a cadastral unit. The analysis is based on 
mathematical simulation of water outflow and water level on chosen 
streams. It is possible to use the non-commercial software HEC-RAS 
for the simulation itself. The analysis should show dangerous places in 
the place of interest. The mathematical model can be used as a basis 
for revaluation of action in the spatial plan or for a survey of the flood-
protection measures in the village of Mochtín.

ANALÝZA ZÁZNAMU ÚNIKU 
TOXICKÝCH LÁTEK DO ŘEKY ODRY

Jiří Šajer

Klíčová slova
transportně-disperzní rovnice – havarijní únik – matematické modelování 
– index toxicity – jakost vody

Souhrn
V  monitorovací stanici umístěné v  hraničním profilu na řece Odře 

v  Bohumíně byl instalován přístroj Daphnia Toximeter od německé firmy 
Moldaenke. Hlavním výstupem je chronologický záznam indexů toxicity. 
Článek je podrobněji zaměřen na odhad vzdálenosti mezi bodovým 
zdrojem znečištění a měřicí stanicí na základě analýzy chronologického 
záznamu indexu toxicity a chronologického záznamu průtoků v měřicí 
stanici Bohumín.

Úvod
Jedinou efektivní cestou sledování změn biologické jakosti vod je konti-

nuální monitoring biologické jakosti vod pomocí nástrojů včasného varování 
(např. van der Schalie, 1986). Z toho důvodu byl v měřicí stanici v Bohumíně 
instalován přístroj Daphnia Toximeter od německé firmy BBE Moldaenke, 
sledující jakost vody v Odře v hraničním profilu. Organismy Dapnia magna 
v něm jsou vystavovány působení sledované vody v průtočné komůrce, do 
níž je čerpadlem nasávána voda z monitorovaného profilu na řece Odře. Cho-
vání organismů je průběžně vyhodnocováno na základě řady vypočtených 
parametrů. Z řady dat se pak vypočítává takzvaný index toxicity a konečným 
výstupem je chronologický záznam indexů toxicitity. Na základě znalosti prů-
tokových poměrů v povodí nad měřicí stanicí lze odhadnout dotokové doby 
mezi potenciálními zdroji znečištění a měřicí stanicí. Na základě skloubení 
uvedených informací je pak možno odhadnout vzdálenost zdroje znečištění 
od měřicí stanice v případě, že přístrojem bude zaznamenán havarijní únik 
toxických látek.

Teorie
Šíření konzervativní toxické látky ve vodním toku po úplném smíšení ve 

vertikálním i  příčném směru lze obecně popsat pomocí transportně-dis-
perzní rovnice

 (1),

kde
C je koncentrace [kg.m-3],

t je čas [s],
x je prostorová proměnná [m],
DL je koeficient podélné disperze [m2.s-1],
U je průřezová rychlost [m.s-1].

Analytické řešení rovnice  (1) Laplaceovou transformací dává výsledky 
naprosto srovnatelné s výpočtově a časově mnohem náročnější Fourierovou 
metodou (Jandora a Daněček, 2002). Analytické řešení Laplaceovou trans-
formací pro výpočet sledované látky v čase t menším, než je doba vnosu td , 
uvádí Fischer et al. (1979). Analytické řešení Laplaceovou transformací pro 
výpočet sledované látky v čase t větším, než je doba vnosu td, popisují autoři 
Runkel a Bencala (1995). Spojením těchto dvou uvedených řešení dostaneme 
rovnici umožňující výpočet koncentrace sledované látky v libovolném čase 
a její další úpravou pak dostaneme rovnici umožňující výpočet procentuál-
ního poměru koncentrací RC:

 (2),

kde
RC je poměr koncentrací C : CIN [%],
DL je koeficient podélné disperze [m2.s-1],
exp je exponenciální funkce,
erfc je doplňková chybová funkce,
td je doba kontinuálního vnosu [s],
K je koeficient, který nabývá velikosti K = 0 pro t < td a K = 1 pro t > td.

Tato rovnice platí za předpokladu ustáleného rovnoměrného proudění 
(A = konst., U = konst.). Rovněž je uvažováno s konstantním koeficientem 
podélné disperze DL.

Každá monitorovací stanice má svou vlastní hodnotu vstupní koncentrace 
CIN, kterou je možno vypočítat pomocí rovnice:

 (3),

kde
A je průtočná plocha [m2], 
Ur je retardovaná rychlost (je zahrnut vliv mrtvých zón) [m.s-1],
td je doba kontinuálního vnosu kontaminantu [s],
ms je množství látky, které prošlo monitorovací stanicí v časovém rozmezí 
tb až te [kg], kde
tb je čas prvního záznamu průchodu kontaminantu [s],
te je čas posledního nenulového záznamu průchodu kontaminantu [s].

V přirozených tocích se často vyskytují oblasti s pomalým prouděním (tzv. 
mrtvé zóny), které způsobují prodloužení sestupné části křivky znázorňující 
chronologický průběh koncentrací v monitorovacím profilu, a tím porušují 
Fickův zákon. Bylo to ověřeno řadou experimentů, při kterých byla do toků 
vypouštěna stopovací látka, a v monitorovacích profilech umístěných níže 
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po toku byl prováděn kontinuální odběr vzorků 
vody. Chatwin (1971) vyvinul metodu stanovení 
koeficientu podélné disperze úmyslně zaměřenou 
na problém chování, které se vymyká Fickovu 
zákonu. Po technické stránce platí Chatwinova 
metoda pouze pro okamžitý vnos látky do toku, 
ale poskytuje racionální přiblížení i pro pulzující 
a  kontinuální vypouštění (Field, 2002). Pro jed-
notlivé nenulové vzorky odebrané v čase menším 
nebo rovném tp se vypočtou Chatwinovy hodnoty 
b podle rovnice:

                                                 (4),

kde
b je Chatwinova hodnota [s0,5],
tp je doba po výskyt nejvyšší koncentrace (nebo 
nejvyššího indexu toxicity ) [s],
Cp je nejvyšší dosažená koncentrace v  měřicí 
stanici (popř. index toxicity) [kg.m-3],
C je koncentrace (popř. index toxicity) v  čase t 
[kg.m-3].

Takto vypočtenými hodnotami se proloží regresní přímka. Tak zvaný úsek 
(vyťatý přímkou) na ose b, což je druhá souřadnice průsečíku regresní přímky 
s osou b regresní přímky, byl pak použit pro přibližný výpočet koeficientu 
podélné disperze pomocí rovnice

 
 (5),

kde
b* je tzv. úsek (vyťatý přímkou) na ose b, což je druhá souřadnice průsečíku 
regresní přímky s osou b [s0,5].

Chatwinova rychlost je rychlost vypočtená pomocí rovnice (6) a pomáhá 
při prvním odhadu Ur:

 

 (6),

kde
UC je Chatwinova rychlost (je zahrnut vliv mrtvých zón) [m.s-1].

V tabulce 1 je uveden poměr mezi časem dosažení maximální koncentrace 
tp a časem prvního příchodu stopovače tb, který byl zjištěn v řekách při použití 
různých stopovačů. Předpokládáme, že v případě okamžitého vnosu konzer-
vativní toxické látky (popř. konzervativních látek) do toku by mohly být na 
základě záznamu toxického indexu obdrženy podobné hodnoty. Z tabulky 
vyplývá, že blízko pod místem injektáže je tento poměr vysoký, s rostoucí 
vzdáleností se však ustálí zhruba v rozmezí 1,1 : 1 
až 1,3 : 1. Vyskytují-li se v toku významné oblasti 
s pomalým prouděním (tzv. mrtvé zóny), pak je 
nutno počítat s vyššími hodnotami. Jako příklad 
je možno uvést poměr 1,68 : 1, který byl zjištěn 
u řeky Punkvy. Toto zjištění potvrzuje také graf, 
který byl vyhotoven pro řeku Labe (obr. 1). Graf 
vychází z měření, při kterých byl jako stopovač 
použit Sulforhodamin G. Jsou na něm znázorně-
ny tři různé časy ovlivněné oblastmi s pomalým 
prouděním (tzv. mrtvými zónami) a charakteri-
zující průchod mraku stopovače sledovanými 
profily. Jedná se o  čas prvního příchodu sto-
povače tb, o  čas maximální hodnoty tp a  o  čas 
posledního nenulového záznamu stopovače te. 
Časy opatřené hvězdičkou (tb*, tp *, a te*) by byly 
teoreticky dosahovány, kdyby neexistoval vliv 
mrtvých zón. Z grafu je možno vyčíst, že poměr 
tp : tb má ve větších vzdálenostech od místa vnosu 
v podstatě konstantní hodnotu zhruba 1,2 : 1. 
Pokud by neexistoval vliv oblastí s  pomalým 
prouděním, změnil by se teoreticky tento poměr 
na přibližnou hodnotu tp* : tb* = 1,13 : 1.

Použité metody
Pomocí rovnic (2)–(6) byl sestaven model imi-

tující chronologický záznam koncentrací v měřicí 
stanici. V rovnici (2) modelu byla střední profilová 
rychlost U nahrazena retardovanou rychlostí Ur. 
Do tohoto modelu lze dosadit za x vzdálenost 
mezi bodovým zdrojem znečištění a  měřicí 
stanicí, tedy včetně úseku, ve kterém ještě není 
dokončeno vertikální a příčné míšení. Efekt odliš-

Řeka Profil Stopovač tb tp tp/tb Literatura

[h] [h] [-]

Severn A Rhodamine WT 0,02 0,08 5,00 Atkinson and Davis, 2000

Severn B Rhodamine WT 0,37 0,43 1,18 Atkinson and Davis, 2000

Severn C Rhodamine WT 0,97 1,12 1,16 Atkinson and Davis, 2000

Severn D Rhodamine WT 1,80 2,47 1,37 Atkinson and Davis, 2000

Severn E Rhodamine WT 2,90 3,73 1,29 Atkinson and Davis, 2000

Severn F Rhodamine WT 3,95 4,87 1,23 Atkinson and Davis, 2000

Severn G Rhodamine WT 4,92 6,54 1,33 Atkinson and Davis, 2000

Ostravice V/1,2 Cr51 0,08 0,33 4,00 Sochorec, 1969

Ostravice V/2-VI/3 Cr51 1,87 2,17 1,16 Sochorec, 1969

Ostravice VI/3,4 Cr51 3,07 3,50 1,14 Sochorec, 1969

Lučina 1 K2Cr2O7 0,97 1,20 1,24 Sochorec, 1969

Lučina 2 K2Cr2O7 2,17 2,47 1,14 Sochorec, 1969

Punkva uranin 11,77 19,75 1,68 Knížek et al.,2007

Tabulka 1. Poměr mezi časem dosažení maximální koncentrace tp a časem prvního příchodu stopovače tb
Table 1. The ratio of the time of peak concentration tp to the time of first arrival of tracer tb

Obr. 1. Vliv oblastí s pomalým prouděním (tzv. mrtvých zón) na časy prů-
chodu stopovače profily na Labi, jak je uvádí Lippert et al. 
Fig. 1. Influence areas with slow flow (so-called dead zones) on the passage 
of time profiles of tracers on the Elbe River as reported by Lippert et al. 

Obr. 2. Výstražná křivka indexu toxicity v měřicí stanici Bohumín z 9. 1. 2012
Fig. 2. Toxic index alarm curve at Bohumín station on the 9th of January 2012
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ného režimu míšení v  první fázi pod bodovým 
zdrojem znečištění je totiž možno zahrnout do 
modelových veličin. Byla provedena Chatwinova 
analýza výstražné křivky indexu toxicity zazname-
nané přístrojem firmy Moldaenke. Na základě této 
analýzy byly získány hodnoty koeficientu podélné 
disperze a  Chatwinovy rychlosti. Tyto hodnoty 
pak byly vloženy do modelové rovnice (2). 

Výsledky a diskuse
V noci z 9. 1. 2012 na 10. 1. 2012 byl v analyzá-

torové stanici umístěné v Bohumíně na řece Odře 
zaznamenán pomocí přístroje firmy Moldaenke 
únik toxické látky (popř. látek) z  neznámého 
bodového zdroje znečištění (obr. 2). Průtok v Odře 
v  profilu Bohumín byl po celou dobu záznamu 
úniku 30,5 m3.s-1. Vycházelo se z aktuálních úda-
jů ČHMÚ (2012). Přítok z  povodí nad profilem 
Bohumín byl v době záznamu úniku rovnoměrný. 
Svědčí o tom záznam z vodoměrných stanic umís-
těných na významných přítocích nad uvedeným 
profilem (obr. 3). Průtoky při průchodu toxického 
znečištění jsou na obr. 3 odlišeny červenou 
barvou a  v  legendě označeny TOX. Vzorkovací 
interval byl 50 s. Byla zaznamenána doba, která 
uplynula mezi prvním nenulovým záznamem 
indexu toxicity a časem, ve kterém bylo dosaženo 
maximálního indexu toxicity: tp - tb = 3  505 s. 
Předpokládáme poměr tp : tb v rozmezí 1,1 : 1 až 
1,3 : 1, který je obvyklý pro větší vzdálenosti od 
zdroje znečištění. Z  toho můžeme odvodit čas 
prvního příchodu záznamu nenulového indexu 
toxicity tb přibližně v rozmezí 9,7 až 3,2 hod a čas, 
ve kterém bylo dosaženo maximálního indexu 
toxicity tp, v  rozmezí od 10,7 do 4,2 hod. Ze 
zaznamenaných hodnot je možno také vypočítat 
centroid indexů toxicity, kterému odpovídá čas 
tL. Jeden z možných způsobů výpočtu je uveden 
v  tabulce 2. Rozdíl mezi tL a  tp vychází přibližně 
0,26 hod a jeho výpočet je nezávislý na velikosti 
tb. Za dotokovou dobu považujeme dobu tL, která 
uplynula mezi časem úniku a centroidem indexů 
toxicity. V našem případě vycházejí v rozmezí od 
11,0 do 4,5 hod. V nedávné době byla provedena 
studie zaměřená na dotokové doby týkající se 
dvou vybraných objektů v povodí Odry nad pro-
filem Bohumín, ve kterých se vyskytuje významné 
množství toxických látek (Šajer, 2011). Dotokové 
doby v ní byly vztaženy na průtok v Odře v profilu 
Bohumín. Vezmeme-li v  úvahu průtok v  Odře 
v Bohumíně v době záznamu úniku 30,5 m3.s-1, pak 
výše uvedený odhad dotokové doby lépe vyhovuje objektu umístěnému na 
řece Odře ve vzdálenosti cca 11 600 m nad profilem Bohumín. 

Jako optimální byl pro model zvolen poměr tp/tb = 1,17. Odtud pak byly 
odvozeny hodnoty tb = 5,72 hod, tp = 6,70 hod, tL = 6,96 hod a čas vzorku 
č. 1 t1 = 5,71 hod. Pro charakteristické hodnoty vzestupné části křivky inde-
xů toxicity (obr. 4) byly vypočteny Chatwinovy hodnoty b. Jsou uvedeny 
v tabulce 2. Regresní přímka proložená Chatwinovými hodnotami b má v čase 
nula hodnotu 862,23 s0,5 (obr. 5). Pro úsek dlouhý 11 600 m byla na základě 

Obr. 3. Grafické znázornění chronologického průběhu průtoků vodoměrnými stanicemi
Fig. 3. Graphical representation of the chronological record of volume flowrate recorded by measuring 
stations

Obr. 4. Porovnání tvaru výstražné křivky indexu toxicity s tvarem modelové 
křivky RC v měřicí stanici Bohumín z 9. 1. 2012
Fig. 4. Comparison between the shape of toxic index curve and the shape 
of model RC curve at Bohumín station on 9 January 2012

Obr. 5. Chatwinova regresní analýza
Fig. 5. Chatwin’s regression analysis

Vzorek 
č. t-tb t dt TOX Q t*TOX*Q*dt TOX*Q*dt

[s] [s] [s] [-]  [m3.s-1]  [m3.s-1]  [m3]

1 41 185 20 568 0 30,5

2 0 20 618 50 6 30,5 188 651 471 9 150

3 41 285 20 668 50 6 30,5 189 108 971 9 150

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

69 44 589 23 972 50 13 30,5 475 237 903 19 825

70 44 639 24 022 50 13 30,5 476 229 153 19 825

71 44 690 24 073 51 11 30,5 411 895 028 17 110,5

72 44 740 24 123 50 14 30,5 515 018 515 21 350

73 44 790 24 173 50 14 30,5 516 086 015 21 350

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

229 52 602 31 985 50 1 30,5 48 776 587 1 525

230 52 652 32 035 50 0 30,5 0 0

Suma 64 058 851 053 2 556 510

tb tL tL-tb tp tp-tb tp tL-t1 tL-tp

[s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

20 618 25 057 4 440 24 123 3 505 24 123 4 490 935

Tabulka 2. Výpočet centroidu indexů toxicity
Table 2. Calculation of the centroid of toxic index
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toho vypočtena hodnota koeficientu podélné disperze DL = 45,25  m2.s-1 
a Chatwinova rychlost UC = 0,48 m.s-1. Po dosazení takto vypočtených hodnot 
do rovnice (2) byla získána modelová křivka poměru koncentrací RC. Vstupní 
hodnota doby vnosu td do rovnice (2) byla upravena na hodnotu 2 150 s. Tvar 
modelové křivky RC se tak pokud možno co nejvíce přiblížil tvaru křivky indexů 
toxicity (obr. 4). Při výpočtech se předpokládalo, že toxicita byla způsobena 
únikem konzervativních látek.

Závěr
Cílem analýzy bylo zjistit, v jaké vzdálenosti od profilu Bohumín se přib-

ližně nachází zdroj, ze kterého došlo dne 9. 1. 2012 k úniku toxických látek. 
Analýza byla prováděna pouze na základě údajů zaznamenaných v měřicí 
stanici Bohumín. Pokud 9. 1. 2012 došlo k úniku toxické látky (popř. látek) 
přímo do řeky Odry, pak na základě provedené analýzy lze pokládat za zdroj 
úniku objekt umístěný na břehu řeky Odry ve vzdálenosti cca 11 600 m nad 
profilem Bohumín. Doba předpokládaného vnosu byla zhruba 36 minut. 
Nelze však vyloučit, že k tomuto úniku mohlo dojít z některého jiného zdroje 
znečištění, pokud se tento zdroj nachází na některém z přítoků Odry nad 
profilem Bohumín. Mohlo by se například jednat o některý objekt nalézající 
se v povodí Ostravice nebo v povodí Stružky. 
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Analysis of the record of leakage of toxic substances into Odra River 
(Šajer, J.)

Key words
advection-dispersion equation – accidental leakage – mathematical modelling 
– toxic index – water quality 

Daphnia Toximeter (product of German firm bbe Moldaenke) was 
placed at the monitoring station located on the borderline profile at the 
Odra River in the town of Bohumín. The main output of this product is 
toxic index alarm curve. This article is specifically focused on estimating 
of the distance between point source pollution and measuring station 
based on the analysis of chronological record of toxic index and chro-
nological record of flowrate in the measuring station Bohumín.

Vzorek č. t t TOX b Regrese

[hod] [s] [-] [s0,5] [s0,5]

0,00 0 0 862,23

1 5,71 20 568 0 136,70

2 5,73 20 618 6 138,16 134,94

22 6,01 21 619 10 91,97 99,63

62 6,56 23 622 13 44,70 28,97

72 6,70 24 123 14 0,00 11,30

Tabulka 3. Chatwinova regresní analýza
Table 3. Chatwin’s regression analysis

SROVNÁNÍ METOD PRO ODBĚR 
VZORKŮ MAKROZOOBENTOSU 
Z NEBRODITELNÝCH TOKŮ

Hana Janovská, Petr Pařil, Pavla Řezníčková

Klíčová slova
nebroditelný tok – makrozoobentos – pneumatický vzorkovač air lift – drapák 
van Veen

Souhrn
Na dvou nebroditelných tocích (Labe a Vltava) bylo provedeno srovná-

ní dvou odběrových metod makrozoobentosu – pneumatickým vzorko-
vačem a drapákem van Veen, které umožňují odebírat vzorky v úsecích 
hlubších než 1 m. Obě metody dávají z hlediska metrik používaných pro 
hodnocení ekologického stavu (Si, PTI) přibližně srovnatelné výsledky, 
avšak u drapáku někdy dochází k nadlepšení výsledného stavu. Bylo 
zjištěno, že pneumatický vzorkovač zachytí jak vyšší počet jedinců, tak 
taxonů, takže je schopen lépe charakterizovat společenstvo žijící na 
nebroditelné části dna dané lokality. Počet 10 podvzorků odebraných 
pneumatickým vzorkovačem zachytí téměř 80 % společenstva lokality 
zjištěného za použití obou metod (přesně 78,4 %), zatímco 10 podvzorků 
odebraných drapákem zachytí pouze 70,8 % druhů. Podle literárních 
údajů je přitom pro potřeby monitoringu dostačující zjištění 80  % 
druhového spektra společenstva. Pro zachycení dostatečného počtu 

taxonů by se délka sání při odběru jednoho podvzorku měla pohybovat 
v rozmezí 20–30 s, kromě lokalit s velmi jemným substrátem, kde dojde 
k zaplnění sítě dříve. I přes vyšší účinnost pneumatického vzorkovače je 
nutné pro komplexní zachycení společenstva nebroditelných habitatů 
lokality použít k odběru i drapák, kterým bylo oproti pneumatickému 
vzorkovači zjištěno dalších 20 % taxonů (pneumatický vzorkovač zachy-
til naopak 30 % taxonů, které nebyly zjištěny v drapáku).

Úvod
Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a  Rady ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice) zavádí 
sledování fauny dna toků (makrozoobentosu) jako jedné z  biologických 
složek kvality určujících hodnocení ekologického stavu vod. Metoda odběru 
makrozoobentosu v broditelných tocích je v současné době již standardi-
zována (ČSN 75 7701), pro nebroditelné úseky toků však není tento postup 
použitelný. Nebroditelné toky v České republice nepředstavují velký podíl 
z celkové délky říční sítě, jedná se však o toky vodohospodářsky významné, 
především střední a dolní tok Labe a Vltavy, dolní tok Moravy a Dyje. Limitem 
studia těchto toků a rozvoje metod pro hodnocení jejich ekologického stavu 
jsou technické obtíže a vysoká časová, finanční i metodická náročnost při 
odběru reprezentativních vzorků. V rámci prvních kroků k zavedení moni-
toringu nebroditelných toků v České republice byla sestavena a Minister-
stvem životního prostředí akceptována metodika (Kokeš a kol., 2006), která 
vychází především z publikovaných informací a několika vlastních odběrů 
vzorků autory. Nicméně výše uvedená náročnost metodiky způsobuje, že 
v  rutinním monitoringu je odběr vzorků makrozoobentosu v  současné 
době prováděn především pouze v dostupné, tj. v broditelné, příbřežní části 
nebroditelného toku. V nebroditelné části toku je v ČR ve výjimečných přípa-
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dech odběr doplněn o vzorek odebraný drapákem, pneumatický vzorkovač 
není využíván z důvodu vyšší náročnosti jak při vzorkování (potřeba velké 
pracovní lodi, větší vzorkovací tým, vysoké pořizovací i provozní finanční 
náklady), tak při zpracování vzorků (větší objem odebraného substrátu, 
nutnost determinace více jedinců). Konkrétní porovnání finanční náročnosti 
zmiňovaných odběrových metod však zatím publikováno nebylo a nebylo 
ani předmětem naší studie.

Rozvoj metod vzorkování nepřístupných, hlubokých částí toků začal 
s rozvojem průzkumu mořského dna již v minulém století (Holme, 1949). Pro 
odběry vzorků bioty mohou být například používány kolonizační nádoby 
a pasti, vlečné sítě, drapáky různých typů, mrazicí sondy („freeze-core“) nebo 
sací vzorkovače. První pneumatický vzorkovač (angl. „air-lift“) určený speciál-
ně pro vzorkování sladkovodních sedimentů a bentické fauny byl vyroben již 
v 70. letech minulého století (Mackey, 1972). V rámci této studie byla použita 
v souladu s platnou metodikou MŽP modifikace pneumatického vzorkovače 
„FBA air-lift sampler“ (Pehofer, 1998), který byl zkonstruován speciálně pro 
odběr vzorků z rychle tekoucích alpských kamenitých řek.

Literatura zaměřená na porovnání různých odběrových zařízení byla 
věnována srovnání efektivity odběru vzorků pomocí pneumatických vzorko-
vačů, drapáků, mrazicích sond, vlečných sítí a kolonizačních košů s umělým 
substrátem v různých modifikacích (Elliott a Drake, 1981; Drake a Elliott 1982; 
Downing, 1984; Humpesch a Elliott, 1990; Humphries et al., 1998; Bretschko 
a  Schönbauer, 1998; Fishar a Williams, 2006). Souhrn literatury věnované 
vzorkování nebroditelných řek provedl Neale et al. (2006). Přímé srovnání 
účinnosti pneumatického vzorkovače a drapáku však nebylo téměř prová-
děno. Pearson et al. (1973) srovnával účinnost pneumatického vzorkovače se 
Surberovým vzorovačem (Surber, 1936) a Allanovým drapákem (Allan, 1952). 
Se Surberovým a Hessovým vzorovačem (Hess, 1941) srovnával sací vzorko-
vač Kikuchi et al. (2006). Drake a Elliott (1983) porovnávali Ponarův drapák 
(Powers a Robertson, 1967) a dva různé typy pneumatických vzorkovačů. 

Efektivita odběrových zařízení závisí především na lokálních podmínkách. 
K nejdůležitějším faktorům patří především charakter substrátu a proudové 
podmínky na daném odběrovém místě, nicméně rozsah této studie neu-
možňuje detailní rozbor vlivu těchto faktorů. První porovnání účinnosti 
pneumatického vzorkovače, drapáku van Veen a ruční sítě bylo v podmínkách 
ČR provedeno Opatřilovou et al. (2009) na broditelném úseku řeky Moravy. 
Cílem její studie bylo porovnat účinnost vzorkovačů vzhledem k ruční síti 
standardně používané pro broditelné toky. 

V  rámci předkládané studie byla srovnávána účinnost modifikovaného 
pneumatického vzorkovače (Pehofer, 1998) a drapáku van Veen (van Veen, 
1936) podle metodiky Kokeš et al. (2006) v podmínkách nebroditelných úseků 
řek s hloubkou přibližně od 2 do 5 m. Cílem bylo testovat, zda jsou vzorky 
odebrané danými dvěma odběrovými zařízeními z hlediska zastoupení taxo-
nů a počtu jedinců srovnatelné a poskytují srovnatelné výsledky z hlediska 
použití v rutinním monitoringu.

Metodika
Pro vzorkování bylo vybráno celkem sedm lokalit ze státní sítě jakosti 

vody využívané i  pro monitoring pro Rámcovou směrnici. Na řece Vltavě 
byly sledovány profily Vrané, Podolí a Zelčín (květen 2008) a na řece Labi 
profily Obříství, Liběchov, Děčín a Schmilka (říjen 2008). Z důvodu časové 
a metodické náročnosti byly vzorky odebrány pouze jednorázově. Na všech 
lokalitách byly změřeny základní fyzikálně-chemické parametry. V každém 
odběrovém bodě byla změřena hloubka, rychlost proudění ve 40 % výšky 
vodního sloupce, byl odhadnut charakter proudění na povrchu hladiny podle 

britské metodiky River Habitat 
Survey (Raven et al., 1997) a dále 
byl odhadnut poměr zastoupení 
jednotlivých typů substrátu ve 
vzorku. Naměřené abiotické fak-
tory uvádí Řezníčková et al. (2011). 
Na každé lokalitě bylo v proudnici 
toku vybráno 10 různých odběro-
vých míst (habitatů), na kterých 
byl odebrán vzorek pneumatic-
kým vzorkovačem (obr. 1, plocha 
jednoho vzorku 491 cm2) a vzorek 
drapákem (obr. 2, plocha jednoho 
vzorku 457 cm2). 

Všechny vzorky byly promyty 
přes síť (250 µm) a  fixovány 4% 
formaldehydem. V  laboratoři byl 
makrozoobentos determinován 
na co možná nejnižší taxonomic-
kou úroveň, tj. převážně rodovou 
a druhovou.

Porovnání účinnosti pneumatic-
kého vzorkovače a  drapáku bylo 
provedeno na základě abundancí, 
počtu zachycených taxonů, odliš-
nosti zastoupení jednotlivých taxonomických skupin a vybraných indexů. Při 
každém odběru pneumatickým vzorkovačem byla měřena délka sání a byl 
vyhodnocen její vliv na zachycený počet jedinců a  taxonů pro stanovení 
optimální doby sání (Spearmanův korelační koeficient rs). Dále bylo hodno-
ceno, zda doporučený počet 10 vzorků (Kokeš et al., 2006) dostačuje podle 
publikovaných literárních údajů pro popis habitatů hlubokých částí dna dané 
lokality z hlediska taxonomického složení společenstva makrozoobentosu. 
Zcela exaktní stanovení vhodného počtu vzorků i  vhodné doby sání by 
však vyžadovalo odlišný design vzorkování, a proto lze prezentované údaje 
považovat pouze za orientační.

Obr. 1. Pneumatický vzorkovač
Fig. 1. Air-lift sampler

Obr. 2. Drapák van Veen
Fig. 2. Van Veen grab

Obr. 3. Závislost podílu zachycených jedinců na délce sání (rs = 0,18, p > 0,05, 
podíl zachycených jedinců je vztažen k celkovému počtu jedinců zachycených 
pneumatickým vzorkovačem na lokalitě)
Fig. 3. Dependence of the proportion of collected individuals on the suction 
duration (rs = 0,18, p > 0,05, the proportion of collected individuals is related 
to the total number of individuals collected at a site by the air-lift sampler)

Obr. 4. Závislost podílu zachycených taxonů na délce sání (rs = 0,24, p < 0,05, 
podíl zachycených taxonů je vztažen k celkovému počtu jedinců zachycených 
pneumatickým vzorkovačem na lokalitě)
Fig. 4. Dependence of the proportion of collected taxa on the suction dura-
tion (rs = 0,18, p > 0,05, the proportion of collected taxa is related to the total 
number of taxa collected at a site by the air-lift sampler)
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Výsledky a diskuse
Pneumatický vzorkovač je jedním ze vzorkovacích zařízení používaných 

pro odběry makrozoobentosu z nebroditelných částí toků. Optimální délka 
sání pro odběr vzorku však ve většině případů v  literatuře uváděna není, 
v akceptované metodice MŽP (Kokeš et al., 2006) je definována jako doba 
nutná k získání dostačujícího množství sedimentu nebo k dosažení požado-
vané hloubky penetrace, tj. za běžných podmínek asi 10 až 20 sekund. Při 
zpracování výsledků jsme se tedy pokusili i o její stanovení, ačkoli primárně 
vzorky za tímto účelem odebírány nebyly. Délka sání se při našich odběrech 
pneumatickým vzorkovačem pohybovala mezi 5 a  50 sekundami, vzorek 
byl odebírán tak dlouho, dokud nebyla sběrná síť na konci pneumatického 
vzorkovače zcela naplněna substrátem. Procentuální podíl zachycených 
jedinců vzhledem k celkovému počtu zachycených jedinců pneumatickým 
vzorkovačem se s narůstající délkou sání zvyšoval jen statisticky nevýznamně 
(obr. 3). Procentuální podíl zachycených taxonů vzhledem ke všem taxonům 
zachyceným pneumatickým vzorkovačem se zvyšoval s délkou sání výrazněji 
(obr. 4), ale i  tato závislost je na hranici statistické průkaznosti (rs = 0,24, 
p < 0,05). Pro jednotlivé lokality, kde bylo pouze 10 opakování, navíc trendy 
závislosti počtu jedinců či taxonů na délce sání prokázány nebyly, to ale může 
být způsobeno nízkým počtem opakování pro jednotlivé délky sání.

Pearson et al. (1973) uvádějí, že během 30 s sání pneumatický vzorkovač 
zachytí minimálně 90 % přítomných jedinců. Zobrazení mediánových hodnot 
pro procentuální podíly zachycených jedinců ukazuje narůstající trend až do 
30 s (obr. 5). Pokud bychom předpokládali nezávislost abundance živočichů 
na délce sání (při jejich relativně homogenní distribuci v úseku), mělo by 
být při každém z 10 sání na dané lokalitě zachyceno v jednom podvzorku 
zhruba 10 % jedinců. Této ideální hodnotě se v rámci rozmezí 25–75% kvartilu 
nejvíce blížily vzorky odebrané po dobu 21–30 sekund. Při této délce sání 
se i mediánová hodnota abundance jedinců nejvíce blížila zachycení 10 % 
jedinců z celkového vzorku. 

Obrázek 6 ukazuje, že procento zachycených taxonů roste s délkou sání při-
bližně do 30 sekund a pak se již výrazně nemění nebo dokonce klesá (pokles 
je zřejmě ovlivněn nízkým počtem opakování nad 30 s). Z toho usuzujeme, že 
optimální délka sání by opět měla být okolo 20–30 sekund. S přihlédnutím 

k vhodné době sání zjištěné na základě podílu zachycených jedinců lze proto 
v podmínkách nebroditelných úseků řek Labe a Vltavy shodně s Pearsonem 
et al. (1973) uvažovat, aby se doba sání při odběru jednoho vzorku pohy-
bovala zhruba v rozsahu 20–30 sekund. Je to čas delší než v akceptované 
metodice (10–20 s). Námi použitý procentuální podíl odebraných jedinců 
či taxonů ve vzorku vzhledem ke všem jedincům či taxonům odebraným ve 
všech deseti vzorcích na lokalitě je však závislý nejen na délce sání, ale i na 
heterogenitě podmínek dna. 

Vzhledem k tomu, že design vzorkování nebyl primárně určen pro stano-
vení vhodné doby sání, je nutné výsledky považovat za předběžné a tuto 
problematiku ověřit v samostatné studii.

Známe-li optimální délku sání pro odběr vzorku pneumatickým vzorko-
vačem, je vhodné také ověřit, zda je počet podvzorků pro lokalitu uvedený 
v akceptované metodice MŽP dostatečný (Kokeš et al., 2006). Rozdílnou efek-
tivitu použitých metod v  zachyceném počtu taxonů vztaženou k celkovému 
počtu taxonů zjištěných oběma metodami na lokalitě ukazuje obr. 7. Pneuma-
tický vzorkovač dosáhl v 10 vzorcích průměrně 78,4 % taxonů zachytitelných 
oběma metodami na jednotlivých lokalitách, zatímco drapák v 10 vzorcích 
pouze hodnotu 70,8 % všech zachycených taxonů. Pneumatický vzorkovač 
se proto jeví pro vzorkování společenstva hlubokých částí dna vhodnější, 
jelikož v deseti vzorcích odebraných na nebroditelných částech toku (podle 
metodiky Kokeš et al, 2006) se počet zjištěných taxonů blížil doporučené 
hodnotě 80 % taxonů celého společenstva (Chutter a Noble, 1966). V našem 
případě považujeme za celé společenstvo sumu druhů zachycených oběma 
metodami. Přesné a statisticky korektní stanovení dostatečného počtu vzorků 
je však možné pouze na základě odběru většího množství vzorků (např. 20) 
toutéž metodou na stejné lokalitě a stejném typu habitatu, což bylo mimo 
možnosti této studie. Proto je nutné brát limitní hodnotu 80 % uváděnou 
v literatuře pro dostatečnou charakterizaci společenstva jako vyhovující.

Celkový počet taxonů a jedinců zachycených na lokalitách oběma vzor-
kovacími zařízeními uvádí tabulka 1. Při srovnání účinnosti obou použitých 
odběrových zařízení z hlediska zachycených abundancí a počtu taxonů bylo 
zjištěno, že pneumatický vzorkovač na všech lokalitách zachytil vyšší počet 
jedinců i  taxonů (obr. 8–9), což odpovídá výsledkům předchozích studií 
(Drake a Elliott, 1983; Boulton, 1985; Bretschko a Schönbauer, 1998; Kikuchi 
et al., 2006). Opatřilová et al. (2009) ale udává, že ačkoli byl pneumatickým 
vzorkovačem zachycen vyšší počet jedinců, byl jím zachycen menší počet 
taxonů. Tento paradox však vysvětluje nízkou četností taxonů a náhodností 
jejich výskytu na různých habitatech broditelného úseku středního toku 
Moravy. Dolní, nebroditelné úseky řek Labe a Vltavy jsou velmi uniformní 
a  tento jev by tak neměl mít v  naší studii výrazný vliv. Dalším důvodem 
odlišnosti výsledků Opatřilové et al. (2009) by pak mohla být nižší úroveň 
determinací pouze do čeledí. V  literatuře (Bretschko a Schönbauer, 1998; 
Kikuchi et al., 2006; Humphries et al., 1998) je totiž uváděna vyšší efektivita 
pneumatického vzorkovače právě při sběru čeledi Chironomidae a  jiných 
skupin červovitého tvaru těla, které nebyly ve studii Opatřilové na rozdíl od 
našich dat determinovány do nižších taxonomických úrovní. 

Obr 5. Závislost rozsahu podílu zachycených jedinců na délce sání (nárůst 
procenta jedinců zachycených při sání kratším než 10 s je dán zřejmě několika 
odlehlými hodnotami a nízkým počtem opakování)
Fig. 5. Dependence of the proportion range of collected individuals on the 
suction duration (the increase of the percentage of individuals collected using 
suction duration less than 10 s is probably given by a few distant values and 
low number of repetitions)

Obr 6. Závislost rozsahu podílu zachycených taxonů na délce sání (pokles 
procenta taxonů zachycených při sání delším než 30 s je dán pravděpodobně 
malým počtem opakování)
Fig. 6. Dependence of the proportion range of collected taxa on the suction 
duration (the increase of the percentage of taxa collected using suction 
duration longer than 30 s is probably given by a few distant values and low 
number of repetitions)

Obr. 7. Průměrné procento zachycených taxonů ve vzorku (kumulativně) 
vůči celkovému počtu taxonů zjištěnému oběma metodami ve všech 
vzorcích na lokalitě – vzorky odebrané pneumatickým vzorkovačem ( -∆- ) 
a drapákem ( -□- )
Fig. 7. Average percentage of collected taxa in a sample (cumulatively) in 
relation with the total number of taxa collected by both devices in all samples 
at the site – samples taken by the air-lift sampler ( -∆- ) and the grab ( -□- ).

Tabulka 1. Celkový počet zachycených taxonů a jedinců na lokalitách 
Table 1. Total number of taxa and individuals collected at the sites

Obříství Liběchov Děčín Schmilka Vrané Podolí Zelčín

Počet jedinců 1 524 1 562 23 267 3 826 6 226 5 259 8 499

Počet taxonů 44 67 83 62 97 94 104
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Standardizace počtu taxonů na počet jedinců 
však odhaluje (obr. 10), že pneumatickým vzor-
kovačem byl na lokalitě sice získán vyšší počet 
jedinců na m2, ale na srovnatelný počet jedinců 
bylo touto metodou zachyceno méně druhů. Dra-
pák je pak z tohoto pohledu výrazně efektivnější 
(zejména s ohledem na následné třídění a deter-
minaci vzorků). Daná skutečnost může souviset 
například s únikem drobných červovitých taxonů 
zvláště skupiny „Oligochaeta“ (tabulka 2 a obr. 12) 
při nedokonalém dovření čelistí drapáku, zatímco 
pneumatickým vzorkovačem jsou tyto skupiny 
zachyceny. Tím se u  pneumatického vzorkovače 
zvyšuje celkový počet zachycených jedinců, zatím-
co počet druhů standardizovaný na počet jedinců 
logicky klesá. Jedná se tedy o určitou selektivitu 
srovnávaných metod, se kterou je třeba při jejich 
používání počítat.

Průměrně polovina taxonů makrozoobento-
su zjištěných na jednotlivých lokalitách (49  % 
– obr. 11) byla shodně zachycena jak drapákem, 
tak pneumatickým vzorkovačem. Dále pak bylo 
drapákem zjištěno průměrně 22  % odlišných 
taxonů než pneumatickým vzorkovačem, zatímco 
pneumatický vzorkovač zachytil v průměru 29 % 
odlišných taxonů. Lze tedy usuzovat, že každá 
z  metod částečně vzorkuje specificky jiné taxo-
ny. Pokud je tedy cílem studie komplexně zjistit 
taxonomické složení společenstva v nebroditelné 
části toku, není vhodné použít, i  přes jeho vyšší 
efektivitu, pouze pneumatický vzorkovač, ale je 
třeba ho doplnit i drapákem. Dále je také vhodné, 
jak upozorňuje Řezníčková et al. (2011), doplnit 
vzorkování i o příbřežní zónu, kde je společenstvo 
makrozoobentosu často dosti odlišné. 

Ke srovnání selektivní účinnosti vzorkovačů 
pro nejhojnější vyšší taxonomické skupiny bylo 
použito srovnání průměrného procentuálního 
zastoupení každé z nich ve vzorcích odebraných 
každou z metod (tabulka 2). V grafu (obr. 12) je pak 
uveden rozsah rozdílů v  procentuálním zastou-
pení taxonomických skupin mezi metodami na 
sedmi vzorkovaných lokalitách. U některých skupin s vysokou abundancí 
(pakomárovití, měkkýši, máloštětinatí červi) byl poměrně značný rozptyl 
hodnot oběma směry, takže na některých lokalitách byla skupina větší měrou 
zastoupena v drapáku, zatímco na jiných v pneumatickém vzorkovači. Tento 
rozptyl je obtížně interpretovatelný, nicméně může souviset i s rozdílným 
zastoupením různých typů těla organismů v rámci jedné taxonomické sku-
piny, které se na jednotlivých lokalitách lišilo. Dalším  faktem přispívajícím ke 
zvýšení variability datového souboru je to, že Vltava byla vzorkována v jarním 
období, zatímco Labe na podzim. Například u skupiny Oligochaeta mohou 
drobné plovoucí naidky dominující na jaře uniknout z  drapáku lépe než 
větší žížalice rodu Stylodrilus, které žijí uvnitř substrátu. To může způsobovat 
různou efektivitu metod během sezony. 

Drapák se ukázal jako vhodnější pro vzorkování jepic (Ephemeroptera) 
a  chrostíků (Trichoptera), což pravděpodobně souvisí s  jejich ukrýváním 
se před predátory pod většími kameny, které pneumatický vzorkovač 
nevyzdvihne ze dna toku. V  rozporu s  dostupnou literaturou (Bretschko 
a Schönbauer, 1998; Kikuchi et al., 2006; Humphries et al., 1998) byla zjiš-
těna mírně vyšší účinnost drapáku (průměrně o 4 %) při vzorkování čeledi 
Chironomidae (pakomárovití). Ti žijí ukryti v jemném substrátu, který může 
při nedovření čelistí z drapáku unikat. Vyšší zastoupení skupiny v drapáku je 
však do určité míry ovlivněno jednou dosti odlehlou hodnotou (přes 30 %), 
naopak hodnota mediánu naznačuje, že rozdíl mezi účinností metod není 
u této skupiny tak výrazný (obr. 12). Pneumatický vzorkovač vykázal průměrně 
o 6 % vyšší vzorkovací účinnost při vzorkování měkkýšů (dominovali mlži 
Bivalvia) a korýšů (Crustacea, průměrně o 2 %), tj. skupin, které žijí na povrchu 
substrátu. Průměrně o  2 % byli ve vzorcích z pneumatického vzorkovače 
hojnější máloštětinatí červi („Oligochaeta“), kteří žijí podobně jako pakomáři 
v jemných substrátech. 

Vyšší efektivita pneumatického vzorkovače při sběru zástupců čeledi 
Chironomidae a  jiných skupin červovitého tvaru (Oligochaeta) uváděná 
v literatuře (Bretschko a Schönbauer, 1998; Kikuchi et al., 2006; Humphries 
et al., 1998) nebyla v této studii jednoznačně potvrzena, ačkoli obr. 12 mírně 
vyšší efektivitu pro tyto skupiny naznačuje. Pro spolehlivé posouzení této 
problematiky je však nutné testovat zastoupení obou skupin v jednotlivých 
párech vzorků, což bude předmětem dalších analýz.

Z  hlediska zastoupení dominantních taxonomických skupin jsou tedy 
analyzované vzorky odebrané drapákem i  pneumatickým vzorkovačem 

zhruba srovnatelné, nicméně i zde se objevuje preference určitých skupin 
(tabulka 2, obr. 12). Ve vzorcích vždy dominovala některá z taxonomických 
skupin pakomárovití (Chironomidae), máloštětinatí červi (Oligochaeta), měk-
kýši (Mollusca) nebo korýši (Crustacea). Do skupiny varia byly zahrnuty taxony 
Tricladida, Nematoda, Nemertea, Plecoptera, Heteroptera a Coleoptera, které 
se vyskytovaly pouze náhodně nebo byly hojnější pouze na některých lokali-
tách, kde nepřekračovaly většinou 1 % abundance ve společenstvu.

Vyhodnocení vzorků z  hlediska diverzity (Shannon-Wienerův index), 
saprobního indexu (Si) podle Zelinky a  Marvana (1986), který hodnotí 
organické znečištění, i Potamon type indexu (PTI), který hodnotí obecnou 
degradaci toku, ukázalo, že hodnocení lokality na základě vzorků odebraných 
drapákem i  vzorků odebraných pneumatickým vzorkovačem je většinou 
velmi podobné (obr. 13–15, tabulka 3). Hodnoty Shannon-Wienerova indexu 

Obr. 8. Srovnání počtů jedinců zachycených obě-
ma vzorkovacími metodami
Fig. 8. Comparison of the number of indiviuals 
collected by both sampling devices

Obr. 9. Srovnání procenta taxonů zachycených 
oběma vzorkovacími metodami
Fig. 9. Comparison of the percentage of taxa col-
lected by both sampling devices

Obr. 10. Srovnání počtů taxonů (standardizováno 
na počet jedinců) zachycených oběma metodami
Fig. 10. Comparison of the number of taxa (stan-
dardized by number of individuals) collected by 
both devices

Obr. 11. Porovnání procenta počtu taxonů zachy-
cených každým ze zařízení s počtem taxonů, které 
byly zachyceny oběma zařízeními současně
Fig. 11. Comparison of the percentage of the 
number of taxa collected by individual sampling 
devices with the number of taxa, which were col-
lected by both devices concurrently

Průměrné zastoupení  
skupiny

Prům. rozdíl v zastoupení 
skupiny (%)

(%) ( - pneu. vzorkovač, + drapák)
měkkýši 32,1 -5,8
máloštětinatci 28,4 -2,1
pakomáři 15,7 4,2
korýši 8,9 -2,2
chrostíci 5,1 4,2
pijavice 2,7 -0,1
jepice 1,1 1,2
dvoukřídlí 0,8 -0,5
varia 5,2 1,2

Tabulka 2. Průměrné procentuální zastoupení nejpočetnějších taxonomic-
kých skupin zachycených oběma metodami na sedmi lokalitách; v pravém 
sloupci srovnání selektivity obou zařízení (záporné hodnoty ukazují pro-
centuálně vyšší zastoupení v  pneumatickém vzorkovači, kladné hodnoty 
procentuálně vyšší zastoupení v drapáku) 
Table 2. Average percentage of the most numerous taxonomical groups 
collected by both devices at 7 sites; the right column shows the comparison 
of the selectivity of both devices (negative values show higher percentage in 
the air-lift samples, positive values higher percentage in grab samples)
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vyjadřující pestrost a vyrovnanost společenstva byly pro vzorky odebrané 
drapákem a pneumatickým vzorkovačem většinou velmi blízké (rozdíl max. 
0,1), i když pro drapák byly mírně vyšší. Pneumatický vzorkovač je totiž scho-
pen zachytit o něco více drobných organismů, zejména červů a pakomárů, 
kteří jsou na lokalitách často zastoupeni masově (obr. 12), což mírně snižuje 
hodnoty diverzity.

Podle Si byly všechny lokality zařazeny do středního ekologického stavu 
(moderate) podle Rámcové směrnice, kromě lokality Děčín, která vykázala 
stav dobrý (good). Na lokalitě Zelčín však vzorky odebrané drapákem vyká-
zaly stav dobrý, na lokalitě Liběchov dokonce velmi dobrý (high). Rozdílné 
hodnocení těchto lokalit podle Si může být způsobeno vyšším zastoupením 
máloštětinatců (ubikvistní organismy většinou s  vyššími individuálními 
hodnotami Si) v pneumatickém vzorkovači a naopak EPT taxonů (mají nižší 
hodnoty Si) v drapáku. Samotné hodnoty Si (obr. 14) jsou pro oba vzorkovače 
obecně velmi blízké, pro pneumatický vzorkovač mírně vyšší. Podle upravené 
metody PTI (Němejcová, 2011) byly všechny lokality vyhodnoceny ve stavu 
středním, pouze Zelčín a Děčín ve stavu dobrém. K jedinému rozpornému 
hodnocení došlo na lokalitě Obříství, kde byl stav podle vzorků z drapáku 
dobrý, kdežto podle vzorků z pneumatického vzorkovače střední. Do zařazení 
lokality do třídy ekologického stavu podle PTI vstupuje i poměr aktivních 
a  pasivních filtrátorů, který byl pro vzorek z  drapáku výrazně vyšší (opět 
zřejmě souvisí s vyšším zastoupením drobných organismů v pneumatickém 
vzorkovači). Vypočtené hodnoty PTI (obr. 15) však byly obecně pro vzorky 
z pneumatického vzorkovače vyšší. Hodnoty žádného z uvedených indexů 
mezi vzorky ze srovnávaných odběrových zařízení nevykázaly statistickou 
odlišnost (Wilcoxonův párový test).

Z uvedených výsledků je patrné, že v  několika případech, kdy se hodno-
cení lišilo, byla lokalita podle vzorku z drapáku vždy vyhodnocena lépe, což 
pravděpodobně souvisí se zmíněným efektem metody – tj. s vyšší efektivitou 
drapáku jak z  hlediska počtu zachycených taxonů standardizovaného na 
počet jedinců, tak i vyšší účinností záchytu skupin indikujících lepší jakost 
vody (Ephemeroptera, Trichoptera). 

Závěr
Z hlediska zastoupení dominantních taxonomických skupin jsou analyzo-

vané vzorky odebrané drapákem i pneumatickým vzorkovačem sice relativně 
srovnatelné, avšak u obou vzorkovacích zařízení je patrná preference určitých 
taxonomických skupin.

Vzhledem k  vyššímu počtu zachycených jedinců i  taxonů ve vzorcích 
z pneu matického vzorkovače a vzhledem ke skutečnosti, že počet taxonů 
v deseti vzorcích z pneumatického vzorkovače se blížil doporučovaným 80 % 
taxonů zachytitelných na lokalitě oběma metodami (pneumatický vzorkovač 
zachytil 78,4  %, drapák 70,8  %), je používání pneumatického vzorkovače 
pro vzorkování nebroditelných úseků našich řek vhodnější. Jistou daní za 
větší přesnost a spolehlivost metody je však výrazně vyšší finanční a časová 
náročnost. Drapák se na základě této srovnávací studie jeví pro charakteristiku 
lokality jako nedostačující. Pro komplexní zachycení společenstva nebroditel-
ných habitatů lokality je však vhodné použít k odběru i drapák, kterým bylo 
zjištěno dalších 20 % taxonů, které pneumatický vzorkovač nezachytil.

Jako optimální doba sání pro odebrání jednoho vzorku pneumatickým 
vzorkovačem byl definován čas přibližně mezi 20 a 30 s, nicméně na někte-
rých habitatech bylo naplnění sběrné síťky dosaženo i za kratší dobu (5–10 s). 
Proto by se měl uvedený interval považovat spíše za horní mez a uvedené 
rozmezí pouze za doporučené, jelikož design odběru vzorků nebyl určen 
přímo pro testování a stanovení vhodné doby sání. 

Při srovnání obou typů vzorkovacích metod z hlediska dvou základních 
metrik (Si a  PTI) poskytovaly obě metody relativně podobné výsledky. 

Obr. 12. Rozdíly v procentuálním zastoupení vybraných taxonomických sku-
pin ve vzorcích odebraných drapákem oproti pneumatickému vzorkovači na 
sedmi vzorkovaných lokalitách (hodnoty nad 0 % znamenají vyšší zastoupení 
v drapáku, pod 0 % v pneumatickém vzorkovači)
Fig. 12. Differences in the percentage of chosen taxonomical groups in 
samples taken by grab and air-lift sampler at 7 sampling sites (negative 
values show higher percentage in the air-lift samples, positive values higher 
percentage in grab samples)

Obr. 13. Srovnání hodnot Shannon-Wienerova 
indexu vypočtených ve vzorcích odebraných dra-
pákem a pneumatickým vzorkovačem
Fig. 13. Comparison of the values of Shannon-
Wiener index computed for samples taken by the 
grab and the air-lift sampler

Obr. 14. Srovnání hodnot saprobního indexu 
(Zelinka a  Marvan) vypočtených ve vzorcích 
odebraných drapákem a pneumatickým vzorko-
vačem
Fig. 14. Comparison of the values of Saprobic index 
(Zelinka and Marvan) computed for samples taken 
by the grab and the air-lift sampler

Obr. 15. Srovnání hodnot Potamon Type indexu 
vypočtených ve vzorcích odebraných drapákem 
a pneumatickým vzorkovačem
Fig. 15. Comparison of the values of Potamon Type 
index computed for samples taken by the grab and 
the air-lift sampler

Tabulka 3. Zařazení lokalit do tříd ekologického stavu podle vzorků z drapáku 
(D) a z pneumatického vzorkovače (P)
Table 3. Classification of sites into ecological status classes according to the 
samples taken by the grab (D) and the air-lift (P) 

Obříství Liběchov Děčín Schmilka Vrané Podolí Zelčín

Si
D III 

(střední)
 I (velmi 
dobrý)

 II 
(dobrý)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 II 
(dobrý)

P  III 
(střední)

 III 
(střední)

 II 
(dobrý)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

PTI
D  II 

(dobrý)
 III 

(střední)
 II 

(dobrý)
 III 

(střední)
 III 

(střední)
 III 

(střední)
 II 

(dobrý)

P  III 
(střední)

 III 
(střední)

 II 
(dobrý)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 III 
(střední)

 II 
(dobrý)

V několika případech byla výsledná hodnota podle vzorků z drapáku u obou 
metrik lepší, což vedlo k zařazení do lepší třídy ekologického stavu. Nadhod-
nocení lokality při jejím zařazení do třídy ekologického stavu podle vzorků 
z drapáku může být způsobeno podhodnocením malých, často početných 
taxonů, které mohou unikat mezi jeho čelistmi spolu s jemným substrátem. 
Navíc má drapák selektivně vyšší účinnost pro některé skupiny indikující 
lepší stav lokality (v nížinných řekách jsou to nejčastěji řády Ephemeroptera 
a Trichoptera), což může ovlivňovat hodnoty metrik sloužících k hodnocení 
ekologického stavu.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené srovnání bylo založeno zejména na 
celkové sumě jedinců, taxonů či výsledných indexů ze sedmi studovaných 
lokalit, poskytuje pouze základní srovnání metod. Detailnější obraz o výho-
dách a  nevýhodách obou diskutovaných metod poskytne pouze párové 
srovnání jednotlivých vzorků na konkrétních profilech, a  proto je nutné 
brát v potaz jistá omezení diskutovaných výsledků vzhledem k celkové šíři 
studované problematiky.
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A comparison of sampling devices for macroinvertebrates in nonwade-
able rivers (Janovská, H.; Pařil, P.; Řezníčková, P.)

Key words
nonwadeable river – macroinvertebrates – air-lift sampler – van Veen grab

A comparison of two sampling devices (air-lift sampler and van Veen 
grab) for macroinvertebrates used in river sections deeper than 1 m was 
made at two nonwadeable rivers, the Labe and the Vltava. Both devices 
give approximately comparable results as regards metrics used in eco-
logical status assessment (Si, PTI), nevertheless, the final classification 
of ecological status is sometimes better for grab samples. The results 
show that the air-lift collects higher number of individuals and taxa if 
compared to the grab, and is better able to characterize the assemblage 
of macroinvertebrates living in nonwadeable parts of the riverbed at 
a sampling site. Ten subsamples taken by the air-lift contained almost 
80  % of the site assemblage recorded using both devices (exactly 
78,4  %), whereas ten subsamples taken by the grab contained only 
70,8 % species. According to literature, it is sufficient to collect 80 % of 
the assemblage species spectrum for the purposes of biomonitoring. 
To collect sufficient number of taxa, the suction duration of a  single 
subsample should range between 20 and 30 seconds, except at sites with 
very fine substrate, where the net is full earlier. Although the air-lift is 
more effective, for a comprehensive characterization of nonwadeable 
habitats it is necessary to use also the grab which collected additional 
20 % of taxa (the air-lift collected 30 % of taxa, which were not collected 
by the grab). 
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škole a v životě ovlivnilo setkání s tehdejším 
prorektorem Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze (VŠCHT) profesorem 
Jiřím Mosteckým, dalším Jihočechem. To 
rozhodlo, že po ukončení gymnázia pokra-
čoval ve studiích na VŠCHT, tehdejší Fakultě 
technologie paliv a vody, katedře technologie 
vody a prostředí. Už od druhého ročníku 
pracoval jako vědecká pomocná síla, což mu 
pomohlo v dalším období při hledání jeho 
zaměření, kterým se stala úprava vlastností 
pitných vod. Studium na VŠCHT ukončil 
roku 1975. Na stejné fakultě pokračoval 
v letech 1975–1979 ve vědecké aspirantuře 
(pro mladší: v dnešním doktorském studiu) 
a stal se prvním vodárenským aspirantem 
na katedře. Jak dokládá historická fotografie, 
kterou zveřejňujeme, pouze nedopatřením 
přišel tehdejší fotbalový svět o předchůdce 

Lionela Messiho. Aspiranturu ukončil roku 
1980 obhajobou kandidátské dizertační práce 
na téma „Interakce teploty a technologických 
parametrů při úpravě huminových vod“. 
Roku 2002 se habilitoval na Vysokém učení 
technickém v Brně (VUT), Fakultě chemické, 
prací „Procesy úpravy pitné vody z povrcho-
vých zdrojů obsahujících huminové látky 
– interakce teorie a praxe“.

Během svého studia byl v kontaktu se špič-
kovými osobnostmi oboru, které formovaly 
jeho odborný růst. Za zmínku stojí například 
prof. V. Maděra, prof. V. Sládeček, prof. A. 
Sládečková, doc. J. Chudoba, prof. P. Grau, 
Ing. F. Tuček, Ing. F. Hereit nebo RNDr. S. 
Mutl, především však doc. M. Mach, který 
byl školitelem „první generace“ vodárenských 
doktorandů na VŠCHT Praha.

Po ukončení vědecké aspirantury nastoupil 
roku 1979 do Československé akademie věd 
(ČSAV), Ústavu krajinné ekologie (ÚKE), kde 
působil v letech 1980–1986 jako vedoucí úse-
ku hydrobiologie a roku 1986 i jako zástupce 
ředitele. V letech 1990–1991 působil v Hyd-
robiologickém ústavu ČSAV, který vznikl 
oddělením od ÚKE.

Roku 1990 založil vlastní firmu W&ET 
Team (Water & Environmental Technology 
Team), kde působí jako soukromý podnikatel. 
Je soudním znalcem v oboru „vodní hos-
podářství, kvalita vody“. V současnosti též 
působí jako vysokoškolský pedagog na VUT 
v Brně, Fakultě chemické, Ústavu chemie 
a technologie ochrany životního prostředí. 
Spolupracuje i se svojí Alma Mater: působí ve 
zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky 
jako oponent doktorských a habilitačních 
prací na dnešní Fakultě technologie ochrany 
prostředí VŠCHT Praha, Ústavu technologie 
vody a prostředí.

Současný odborný/vědecký profil doc. Ing. 
Petra Dolejše, CSc., je zaměřený na: procesy 
agregace a separace při úpravě vody (koagu-
lace, filtrace, oxidace, míchání a vzájemné 
interakce technologických proměnných), 
huminové látky, výskyt a separace nebez-
pečných patogenních mikroorganismů jako 
Cryptosporidium a Giardia při úpravě vody, 
laboratorní a poloprovozní modelování pro-
cesů úpravy, technologické audity úpraven 
vody, kvalitu vody ve vodárenských nádržích, 
globální otázky vodního hospodářství. 

Odborné aktivity doc. Ing. Petra Dolejše, 
CSc., dokumentuje rozsáhlý soubor publikací 
(doma i v zahraničí), na jehož prezentaci není 
v tomto příspěvku prostor. 

Během svého působení získal významná 
ocenění za vědeckou a tvůrčí činnost. Za 
zmínku stojí uvedení v Who‘s Who in Science 
and Engineering, Marquis, Providence, NJ; 
členství v New York Academy of Sciences, 
New York, NY, USA; Man of the Year 1996, 
American Biographical Institute, Raleigh, 
North Carolina, USA, 1996; stříbrná medaile 
– Research Fellow, American Biographical 
Institute, Raleigh, North Carolina, USA, 1999; 
Čestné uznání akademika Theodora Ježdíka, 
udělené Českou vědeckotechnickou vodohos-
podářskou společností v roce 2009 za práci 
„Flotace v úpravně vody Mostiště“.

Byl členem vědeckých nebo odborných 
týmů – Technical Advisory Team for the 
Chemical Treatment/Solids Separation Tech-
nology Evaluation, Metcalf & Eddy, New 
York, 1997; členství v Technical Review Team 
projektu Chemical Treatment Followed by 
Solids Separation Advanced Technology 
Demonstration Project, South Florida Water 
Management District a HSA Engineers & 
Scientists, West Palm Beach, FL, 1999–2000; 
členství v Scientific Advisory Committee 
projektu Technology Evaluation of Managed 
Wetland Treatment Systems for Phosphorus 
Removal for the Everglades, Luke Mulford. 
CH2M Hill, Gainesville, FL, 1999–2000.

Působil, resp. působí jako člen/ve funkcích 
v odborných společnostech – Global Water 
Partnership – GWP – zástupce ČR, American 
Water Works Association (AWWA), New 
York Academy of Science, člen a předseda 
Chemviron Carbon Award Jury (cena se 
uděluje za přínos v rozvoji fyzikálně-che-
mických metod při úpravě vody), IAWQ 
(International Association on Water Quality) 
– předseda IAWQ-IWSA Joint Specialist 
Group on Reservoirs Management, Protection 
and Water Treatment, IWSA (International 
Water Supply Association) – leader Water 
& Reservoir Management Committee Task 
Force on Reservoir Eutrophication, IWA 
(International Water Association) – člen 
Scientific and Technical Council a předseda 
Specialist Group on Reservoirs  Management, 
Protection and Water Treatment, IHSS (Inter-
national Humic Substances Society) – člen 
nominačního výboru a předseda národní 
„Chapter IHSS“, IUPAC (International Uni-
on of Pure and Applied Chemistry) – člen 
Water Chemistry Commission, Division of 
Environmental Chemistry, American Chemi-
cal Society, TECHWARE-Technology for Water 
Resources. Dále Česká společnost chemická, 
Česká limnologická společnost, Společnost 
pro trvale udržitelný život, Československá 
asociace vodárenských expertů (ČSAVE), kde 
působí ve funkci předsedy a stál při jejím 
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založení roku 1991 na tehdejším Federálním 
výboru pro životní prostředí, kde se zúčastnil 
zakládající schůze i později tragicky zesnulý 
ministr Ing. Josef Vavroušek. Působí jako člen 
redakční rady časopisu Vodní hospodářství, 
člen odborného aktivu Sdružení vodovodů 
a kanalizací.

Působil též jako člen mnoha výborů mezi-
národních konferencí. Roku 1990 založil 
tradici bienálních konferencí „Pitná voda 
z údolních nádrží – Pitná voda“, která má 
tento rok už 11 pokračování. 

Během svého života absolvoval mnoho 
zahraničních stáží a pobytů. Za zmínku 
stojí: Anjou Recherche (Francie, 1992–1993) 
– studium oxidace Fentonovým činidlem 
a možností využití této reakce při úpravě 
vody; Tendring Hundred Water Services 

– Essex (Velká Británie, 1993) – poloprovozní 
experimenty s využitím Fentonova činidla při 
úpravě vody z Ardleigh Reservoir; Southern 
Florida Water Management District – Florida 
(USA, 1997) – vedení týmu a experimentální 
měření pro návrh technologie projektu čištění 
povrchových vod, přitékajících do rezervace 
Národního parku Everglades; Southern Flori-
da Water Management District – Florida (USA, 
1999) – poloprovozní experimenty a návrh 
technologie projektu čištění povrchových 
vod, přitékajících do rezervace Národního 
parku Everglades.

S velmi širokým kolektivem spolupra-
covníků se podílel na návrzích technologií 
nebo rekonstrukcí velkých úpraven vod (ÚV) 
v Čechách, jako jsou ÚV Souš, Meziboří, 
Mostiště, Hradiště, Želivka, Káraný-Sojovice, 

Štítary, Troubky, Jirkov, Plzeň, Mariánské 
Lázně a Bedřichov. Podílel se na předprojek-
tové přípravě a technologickém návrhu ÚV, 
oceněných jako nejlepší stavba vodního hos-
podářství roku 2005 (ÚV Mostiště), 2007 (ÚV 
Hradiště) a 2009 (ÚV Mariánské Lázně).

Jménem českých a slovenských „vodární-
ků“, členů ČSAVE a naším přejeme Petrovi 
Dolejšovi do dalších roků mnoho tvořivých 
sil, pevné zdraví a mnoho spokojenosti jak 
v pracovním, tak v soukromém životě.

Ing. Pavel Hucko, CSc.  
a prof. Ing. Václav Janda, CSc.

VÚVH Bratislava a VŠCHT Praha,  
členové předsednictva ČSAVE

Na začátku roku 1989 se změnilo odbor-
né vedení časopisu Vodní hospodářství. 
Předsedou se stal prof. Ing. Ivo Kazda, 
DrSc. a místopředsedou Ing. Václav Vučka, 
CSc. Shodou okolností na začátku letoš-
ního roku oba ukončili svoji pozemskou 
pouť. O Ing. Vučkovi jsem psal v únorovém 
čísle. Nyní je mi smutnou povinností, 
kterou však se vší vážností přijímám, při-
pomenout čtenářům časopisu Vodní hos-
podářství profesora Kazdu, který zemřel 
po krátké nemoci 15. února.

Profesor Kazda se narodil 6. prosince 
1932 ve Valašském Meziříčí. Studia na 
fakultě inženýrského stavitelství Českého 
vysokého učení technického v Praze ukon-
čil v roce 1956. 

Následovalo skoro půlstoletí jeho 
odborné praxe, která velice pomohla 
českému vodohospodářství. Pokusím se 
chronologicky představit alespoň hlav-
ní mezníky jeho odborného života: Po 
studiích nastoupil jako stavební technik 
u Vodních staveb na stavbě vodního díla 
Fláje. O čtyři roky později, v roce 1960, 
se stal odborným asistentem na katedře 
hydrotechniky fakulty stavební ČVUT 
v Praze.

Hodnost kandidáta věd získal v roce 
1965, v té době i byl na studijním pobytu 
na katedře geotechniky stavební fakul-
ty v Záhřebu (Chorvatsko) u prof. E. 
Nonveillera. V roce 1968 po obhajobě 
habilitační práce jmenován docentem. 
Roku 1982 uskutečnil studijní pobyt na 
universitě ve Swansea (Velká Británie) 
u prof. O. C. Zienkiewicze. O rok později 
získal vědeckou hodnost doktora tech-
nických věd a v roce 1990 byl jmenován 
profesorem pro obor Vodohospodářské 
stavby. 

Po roce 1989 vyvstala potřeba řešit nega-
tivní důsledky předchozího čtyřicetiletého 
devastování životního prostředí. Zde se 
ukázalo, jak teoretické znalosti profesora 
Kazdy se mohou uplatnit v praktických 
aplikacích. Proto byl v roce 1992 jmenován 
expertem pro otázky životního prostředí 
v Regional Environmental Centre for Cen-
tral and Eastern Europe. V letech 1992 až 
1994 po jmenování, uděleném ministrem 
životního prostředí ČR, pracoval jako člen 
Meziresortní komise pro řešení problema-
tiky sanace následků těžby uranových rud. 

Ke konci své odborné kariéry, roku 2001 byl 
jmenován rektorem Pražského technologic-
kého institutu.

Takto úspěšný odborný život se musel odra-
zit i ve vyznamenáních, která obdržel. Roku 
1982 to byla Felberova medaile za zásluhy 
o ČVUT, v r. 1984 čestné uznání České matice 
technické za monografii Proudění podzemní 
vody, v r. 1999 Šolínova medaile za zásluhy 
o fakultu stavební.

V čem byl jeho hlavní přínos pro obor 
vodního hospodářství? 

Na poli vědeckém se zprvu na katedře 
hydrotechniky soustředil na náročnou proble-
matiku stability sypaných hrází a technologie 
jejich výstavby. Patřil u nás mezi první prů-
kopníky numerického modelování proudění 
podzemní vody a transportu rozpuštěných 
látek metodou konečných prvků. Spoluzaklá-
dal i obor inženýrské ekologie.

Profesor Kazda skrz svoji přednáškovou 
činnost na fakultě stavební ČVUT ovlivnil 
několik generací vodohospodářů, které sezna-
moval se základy vodohospodářských staveb, 
s metodou konečných prvků, s numerickými 

metodami ve stavebním inženýrství, s pro-
gramování a numerickým modelováním. 

Jeho vědecké a akademické aktivity 
měly logicky své vyústění v publikační 
činnosti. Je autorem šesti knižních mono-
grafií o aplikacích metody konečných prv-
ků na proudění podzemní vody a transport 
rozpuštěných látek. Připomeňme aspoň 
dvě. Jeho první monografie s názvem 
Proudění podzemní vody – řešení meto-
dou konečných prvků vyšla v roce 1983 
v SNTL a patří mezi tři první monografie 
o metodě konečných prvků, vydané u nás 
knižně. Druhá monografie Finite element 
techniques in groundwater flow studies 
vyšla v roce 1990 v Amsterdamu v nakla-
datelství Elsevier, které patří mezi přední 
světová nakladatelství, specializovaná na 
anglicky psanou technickou literaturu.

Je spoluautorem některých kapitol ve 
třech dalších knihách a vysokoškolských 
skriptech. Publikoval více než 120 statí 
v odborných časopisech a na konferencích 
u nás i v zahraničí. Navázali na ně nejen 
jeho bývalí studenti, ale i další odborníci 
doma i v zahraničí. Jeho práce se bezpro-
středně uplatnily i v praxi. Vždyť aplikace 
stochastického modelu prosakovaného 
horninového prostředí v numerickém 
modelování metodou konečných prvků 
zvyšuje spolehlivost a výstižnost řešení 
sanace starých ekologických zátěží, jejichž 
náklady se odhadují na desítky miliard 
Kč. Kromě toho nový programový systém 
umožňuje posuzování bezpečnosti skládek 
toxických odpadů, podzemních úložišť 
radioaktivních odpadů apod.

Nelze nevzpomenout na jeho čas a ener-
gii, které věnoval časopisu Vodní hospo-
dářství. Členem jeho redakční rady byl 
přes 40 let! I on měl na začátku 90. let 
zásluhu na tom, že časopis přežil a že 
přežil na vysoké úrovni, kde si své články 
našli jak lidé z vysokých škol a výzkum-
ných ústavů, tak i z praxe.

Ačkoliv jeho odborný život byl časově 
velice náročný, přesto si nacházel čas na 
četbu, divadlo, vážnou hudbu, cestování 
a hlavně rodinu.

Ano, profesor Ivo Kazda prožil život 
smysluplně a zasloužil se o vodní i Vodní 
hospodářství.

Ing. Václav Stránský

Zemřel 
prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc.
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Průzkum těžby břidlicového plynu v oblastech 
s významnými vodními zdroji a možnost jejich 
znečištění

Antonín Hanzlík, Jiří Malík

V prosinci 2011 vydalo Ministerstvo ži-
votního prostředí rozhodnutí o stanovení 
průzkumného území pro průzkum ropy 
a hořlavého zemního plynu vázaného na 
paleozoické sedimenty vnitrosudetské pán-
ve. Průzkumná oblast se rozkládá na ploše 
777 km2 a zasahuje sever okresu Náchod 
a východní část okresu Trutnov. Stanovení 
průzkumné oblasti vzbudilo značný nesou-
hlas představitelů obcí a občanů. Vlna odpo-
ru, která se zvedla po zveřejnění záměru, 
vyvrcholila veřejnou demonstrací dne 6. 3. 
2012 na náměstí v Náchodě.

Oblast průzkumu těžby břidlicového plynu 
(viz obr. 1) zahrnuje jižní okraj Krkonošského 
národního parku a především celé území 
CHKO Broumovsko. V CHKO Broumovsko se 
nachází významné zdroje podzemních vod. 
Dále je tato lokalita významná po stránce geo-
logické, výskytem rozmanitých druhů rostlin 

a živočichů, zahrnuje oblast Natury 2000 pro 
sokola stěhovavého a výra velkého a zejmé-
na se zde řeší ochrana oligosaprobních vod 
pstruhového rybného pásma (lososová voda) 
pro kriticky ohrožené druhy vranku obecnou 
a zejména mihuli potoční.

Podle obrázku oblast průzkumu zasahuje 
veškerá ochranná pásma vodních zdrojů (viz 
obr. 2, 3, 4) v Polické pánvi, ochranná pásma 
u Červeného Kostelce a část ochranných 
pásem vodních zdrojů severně od Dvora 
Králové nad Labem. CHOPAV Polická pánev 
se nachází v oblasti průzkumu. V oblasti 
průzkumu se nachází ochranná pásma lázeň-
ských vodních zdrojů v Náchodě – Bělovsi 
a v Hronově.

Pro průzkum platí následující výjimka:
V 1. zóně CHKO Broumovsko a v KRNAP 
nebudou prováděny práce spojené se zásahem 
do horninového prostředí.

Z jakého důvodu vznikl proti průzkumu 
těžby břidlicového plynu tak silný odpor? 
Již samotný průzkum, především jeho druhá 
etapa, ve které je použito hydraulického ště-
pení, může ohrozit kvalitu unikátních zdrojů 
pitné vody, nebo je i nenávratně zničit. Jsou 
i oprávněné obavy, že provedený průzkum 
nutně vyústí v těžbu zemního plynu, což 
nebývalou měrou způsobí devastaci přírody 
a krajiny v oblasti těžby.

Vlastnosti břidlicového plynu
Zemní plyn vzniká v horninách, které se 

utvářely z mořských sedimentů, bohatých 
na organické materiály. V hloubkách zemské 
kůry jsou organické usazeniny zahřívány na 
teploty nad 60 oC. Organické sloučeniny jsou 
postupně rozkládány na uhlovodíky ropné 
povahy a v případě delší tepelné expozice až 
na metan. Rozkladem organických sloučenin 
vzniklé kapalné a plynné uhlovodíky jsou 
ze zdrojových hornin přesouvány zpravidla 
směrem k zemskému povrchu do pórovitých 
a propustných vrstev, nad kterými je nepro-
pustná vrstva. Pod nepropustnou vrstvou 
dochází k nahromadění kapalných a plyn-
ných uhlovodíků a vzniku ložiska zemního 
plynu či ropy.

Zemní plyn může být také nahromaděn 
v málo propustných horninách s drobnými 
pórovitými prostory, jako jsou břidlice. Ty 
mohou obsahovat 0,5–25 % organického 
materiálu a jsou obvykle zdrojovými horni-

Obr. 1. Oblast průzkumu Obr. 2. Ochranná pásma vodních zdrojů v oblasti průzkumu

Obr. 3. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Obr. 4. Ochranná pásma lázeňských vodních zdrojů
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nami. Omezená propustnost břidlic význam-
ně ztěžuje možnosti těžby zemního plynu. 
Proto je nutno těžbu zemního plynu provádět 
netradičními a nákladnějšími způsoby. Vrty 
v břidlicích jsou méně vydatné a ložiska jsou 
rozptýlena na velkých územích.

Zemní plyn uložený v břidlicích se označu-
je jako břidlicový plyn. Stejně jako u zemního 
plynu nacházejícího se v obvyklých ložiscích, 
hlavní složku břidlicového plynu tvoří metan. 
Složení těženého zemního plynu se liší podle 
místa těžby. Surový zemní plyn zpravidla 
obsahuje příměsi jako vyšší uhlovodíky, 
sirovodík, dusík a kysličník uhličitý. Zemní 
plyn je po vytěžení zbaven vlhkosti, aby bylo 
zamezeno korozi kovových částí, zbaven 
prachových částic a sirovodíku. Čištění je 
prováděno v oblasti těžby. Po stlačení je zemní 
plyn přepraven na místo spotřeby.

Metody průzkumu a těžby
Plánovaný průzkum ložisek břidlicového 

plynu je rozdělen do dvou etap. V první etapě 
je prováděn nedestruktivní průzkum pomocí 
fyzikálních metod, jako je například seismický 
průzkum, gravimetrie a další metody. Přitom 
již seizmický průzkum vedl ve východním 
Polsku v obci Rogów nejen k popraskání vět-
šiny domů v obci, ale i ke znečištění studní. 
Pokud fyzikální průzkum potvrdí možnost 
výskytu ložisek břidlicového plynu, v další 
etapě průzkumu budou prováděny vrty. V této 
etapě průzkumu bude i prováděna zkušební 
těžba pomocí hydraulického štěpení, a to 
dokonce, jak potvrdili představitelé mající 
zájem o provádění průzkumu, i vertikálním 
štěpením, které vysoce zvyšuje kontaminaci 
podzemních vod chemickými látkami použí-
vanými pro hydraulické štěpení.

Právě hydraulické štěpení hornin je hlav-
ním důvodem nesouhlasu obcí a jejích obyva-
tel. Jak tento způsob těžby probíhá a co je jeho 
základem je schematicky uvedeno na obr. 6.

Hydraulické štěpení hornin nebo také 
„hydraulic fracturing“, zkráceně „fracking“, 
český termín „frakování“, je používáno k těžbě 
málo vydatných ložisek zemního plynu, uza-
vřeného v břidlici a podobných horninách. 
Tyto horniny jsou omezeně propustné, a tak je 
nutné jejich propustnost pomocí technologic-
kých opatření zvýšit. Vrty jsou prováděny do 
hloubek, ve kterých se nacházejí plynonosné 
břidlice. Jedná se o vrty hluboké 2 km a více. 
Po navrtání plynonosných vrstev je vrt smě-
řován vodorovně. Prvotní narušení horniny 
ve vodorovné části vrtu je prováděno pomocí 
malých náloží trhaviny, které výbuchem způ-

sobí prvotní rozrušení horniny v řádu desítek 
centimetrů. Trhliny vzniklé výbuchem jsou 
dále rozšiřovány vháněním suspenze vody 
a písku pod tlakem přibližně 100 až 1 000 
barů. Vysoký tlak kapaliny způsobí vznik 
dalších trhlin v hornině do vzdálenosti 50 až 
100 metrů od vrtu. Písek zamezí opětovnému 
uzavření vytvořených trhlin a současně půso-
bí jako drenáž odvádějící zemní plyn k vrtu.

Protože samotná suspenze vody a písku 
nedostačuje k dosažení potřebného efektu, je 
do směsi přidáváno cca 0,5–2 % chemických 
látek, které snižují tření, omezují korozi, 
zamezují růstu mikroorganismů a zvyšují 
viskozitu, aby nedocházelo k infiltraci kapalné 
složky v horninovém prostředí.

Používaný sortiment chemických látek 
je velmi rozsáhlý a obsahuje několik tisíc 
položek. Jedná se například o aromatické 
uhlovodíky jako benzen, toluen, etylbenzen, 
xylen, naftalen, dále akrylamid, etylenoxid 
2-butoxyetanol, HCl a další [5]. Řada z těchto 
látek je klasifikována jako látky mutagenní, 
toxické, zdraví škodlivé a nebezpečné pro 
životní prostředí. Některé látky používané pro 
přípravu kapaliny k hydraulickému štěpení 
(frakovací kapalina) jsou zařazeny podle pří-
lohy č. 1 zákona o vodách jako zvlášť nebez-
pečné látky pro vody. Tyto a další chemické 
látky používané při hydraulickém štěpení mají 
závažné škodlivé účinky na životní prostředí, 
zdraví lidí a zvířat a mohou způsobit ohrožení 
podzemních vod. Přestože je snaha o použití 
méně nebezpečných kapalin k hydraulické-
mu štěpení, je nutné si uvědomit, že mohou 
být uvolněny ropné uhlovodíky provázející 
ložiska břidlicového plynu a transportovány 
tektonickými zlomy a pravděpodobně i vzlí-
náním po vnějším plášti samotného vrtu do 
zvodněných horizontů.

Podle platné legislativy (vodní zákon) je 
jakékoliv vstřikování uvedených látek kla-
sifikováno jako vodohospodářská havárie 
podzemních vod. Proto nelze tuto metodu 
v podmínkách České republiky povolit.

Množství používaných chemických látek 
je značné. Při jednom procesu hydraulického 
štěpení je spotřebováno průměrně 7 570 až 
15 140 m3 směsi vody, písku a chemikálií 
[8]. Z důvodu těžby ve větších hloubkách 
než v USA bude množství kapaliny použité 
pro hydraulické štěpení větší. Přepočteno 
na množství koncentrovaných chemických 
látek to činí cca 70 tun na jedno vstřikování. 
Za dobu životnosti vrtu, tj. asi 10–30 let, je 
proces hydraulického štěpení prováděn 10 až 
20krát. Spotřeba směsi vody, písku a chemic-

kých látek v procesu hydraulického štěpení 
je za dobu těžby značně vysoká a dosahuje 
až stovek litrů na 1 m2 plochy území těžby. 
Těžba tak znamená u vydatného ložiska 
velké zatížení zdrojů vody v prostoru těžby, 
většinou zcela nemyslitelné zejména v již tak 
velmi snížené letní vodnosti toků. Případná 
těžba by tak zcela jasně vedla v tomto úze-
mí u malých toků k tomu, že by minimální 
zůstatkové průtoky nemohly být dodrženy. To 
by bylo další dvojí porušení zákona. Jednak 
zákona o vodách, který minimiální zůstatkové 
průtoky jasně definuje, a jednak zákona na 
ochranu přírody, protože ten stejný aspekt 
by byl zároveň vážnou kolizí se zachováním 
ekostabilizační (zejména samočistící) funkce 
toku. Snížení průtoků pro odběry pro frakční 
účely by mělo za následek na horních méně 
vodných tocích nedodržení směšovacích 
parametrů pro čistírny odpadních vod, 
což by vedlo ke zvýšení znečištění, úbytku 
kyslíku v toku a vychýlení oligosaprobního 
indexu směrem k jeho vyšším hodnotám. 
Zvýšila by se tak hodnota BSK5 a vychýlila 
by se rovnováha toku k vodám lipanového, 
případně kaprového rybího pásma, což nelze 
akceptovat, neboť by tím došlo k vymření 
kriticky ohrožených druhů. U těch „Naturo-
vých“ druhů by vzniklá situace poté byla ze 
strany Evropské unie vnímána jako flagratní 
nedodržení rámcových směrnic o vodách, se 
zcela jistou penalizací ČR.

Pro efektivní využití plynového ložiska je 
nutno na plochu 1 km2 umístit průměrně 1 
až 3 vrty, někdy až 6 vrtů. U vydatných loži-
sek koncentrace vrtů na ploše narůstá. Pro 
umístění technologie, (vrtná věž pro hluboké 
vrtání, motory, čerpadla, nádrže na výplacho-
vou kapalinu, laguna na odpadní vodu z vrtu, 
zásobní nádrže na vodu a chemikálie), je pro 
jeden vrt potřeba rovná plocha o výměře 1 až 
3 hektarů. Jednotlivé vrty jsou spojeny sítí 
komunikací a plynovodů. Jak vypadá oblast 
rozvinuté těžby v USA, ukazuje obrázek 6.

Dopady případné těžby
Místem nejvíce ohroženým průzkumem 

a následnou těžbou je Polická pánev. Jedná 
se o unikátní geologickou oblast bohatou na 
vydatné zdroje velmi kvalitních podzemních 
vod vázaných na svrchnokřídové vrstvy 
o hloubce v řádu stovek metrů. Tyto vodní 
zdroje jsou intenzivně využívány a zásobují 
pitnou vodou Náchodsko, Jaroměřsko a čás-
tečně i oblast Hradce Králové.

V průzkumné oblasti se nachází řada 
geo logických zlomů jak v podélném, tak 

Obr. 5. Schéma těžby Obr. 6. Těžba frakováním v USA 
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i v příčném směru. Právě tyto zlomy mohou 
být v případě vstřikování frakovací kapaliny 
spojkami mezi prvohorními plynonosnými 
vrstvami a zvodnělými vrstvami svrchní křídy. 
Řada poruch menšího rozsahu není dosud 
podrobně zmapována. Znečištění zvodněných 
vrstev frakovací kapalinou může být příčinou 
nevratného znečištění zdrojů vody. Na základě 
zkušeností s těžbou břidlicových plynů, která 
ve Spojených státech probíhá již od sedmde-
sátých let 20. století, dochází v oblasti těžby 
i k poškození vodních zdrojů mělkého oběhu, 
jednak výrony kapalin používaných k hyd-
raulickému štěpení, jednak častými úniky 
závadných látek při haváriích na povrchu. 
Ke znečištění zdrojů vody může dojít i při 
průzkumné těžbě.

I pouhý průzkum oblasti může znamenat 
zničení významných vodních zdrojů zásobu-
jících velkou část Královéhradeckého kraje.

V oblasti průzkumu se nachází ochranná 
pásma lázeňských vodních zdrojů v Náchodě 
– Bělovsi a v Hronově. Průzkumem mohou 
být zničeny i prameny minerálních vod 
v polských lázních Kudowa Zdrój, ležících 
v blízkosti hranic s Českou republikou.

Proč je tento způsob těžby naprosto nevhod-
ný pro podmínky Evropy?

Při těžbě hydraulickým štěpením hrozí 
s vysokou pravděpodobností zničení vodních 
zdrojů, a to již při samotném průzkumu, 
zkušební těžbě. Samotná těžba přináší řadu 
dalších závažných problémů:
•	 10 % metanu z ložiska uniká do ovzduší. 

Unikající metan je významným plynem 
způsobujícím skleníkový efekt, silnějším než 
CO2.

•	 Dochází ke zvýšenému hromadění metanu 
ve sklepech a studních.

•	 Zemní plyn strhává z podloží radon, který 
se ve větší míře hromadí ve sklepích a pří-
zemí budov. Zvýšenou koncentrací radonu 
narůstá zvýšená možnost výskytu nádorů 
u obyvatel.

•	 Těžba břidlicových plynů má negativní 
dopad na kvalitu ovzduší. Dochází ke 
zvýšení emisí ze spalovacích zdrojů vrt-
ných a těžních souprav, emisí z dopravy, 
především tuhých znečišťujících látek, 
emisí VOC odparem kapaliny používané 
k hydraulickému štěpení a emisí metanu.

•	 Významným negativním krajinotvorným 
faktorem je zábor plochy pro umístění 
vrtných věží, manipulačních ploch jednot-
livých vrtů a komunikací, což představuje 

asi 1–3 % plochy krajiny. Manipulační 
plochy umístěné v členitém terénu musí 
být situovány v rovině, což přináší nutnost 
provedení rozsáhlých terénních úprav 
a vyrovnání svažitých pozemků.

•	 Pro obyvatele v blízkosti těžních objektů 
znamená jejich nepřetržitý provoz zdroj 
stálého hluku. Přesuny velkého množství 
materiálů, ať se jedná o vrtnou techniku, 
materiály používané ke vhánění do vrtů, 
pohonné hmoty, odvoz odpadních vod, sta-
vební materiály, znamenají zvýšené rušení 
obyvatel nadměrnou dopravou. Provedení 
jednoho vrtu znamená asi 1 000 přejezdů 
nákladních souprav. Zvýšená doprava způ-
sobí i zhoršení stavu komunikací.

•	 V oblasti těžby dojde ke snížení tržní hod-
noty nemovitostí.

•	 Při průzkumu a následné těžbě vzniká velké 
množství odpadních vod, neboť asi 20–50 
% kapaliny použité pro hydraulické štěpení 
se vrací s vytěženým zemním plynem zpět 
na povrch. Část kapaliny je recyklována 
a použita pro další hydraulické štěpení. Tato 
kapalina obsahuje chemické látky používa-
né k hydraulickému štěpení, je znečištěna 
výluhy z horniny, ropnými látkami prová-
zejícími plynové ložisko a obsahuje i určité 
množství radioaktivních látek. Technologie 
čištění takovýchto odpadních vod z těžby 
břidlicových plynů je značně složitá a ekono-
micky nákladná. Velké množství vyčištěných 
odpadních vod bude vypouštěno do vodních 
toků. V případě poruchy na čistírně odpad-
ních vod nebo nedodržení technologie čiště-
ní, mohou nedostatečně vyčištěné odpadní 
vody ohrozit kvalitu vody ve vodoteči nebo 
ohrozit život významných druhů živočichů 
obývajících vodní prostředí. V horních 
úsecích toků znamená umístění takovéto 
čističky likvidaci řady kriticky ohrožených 
živočichů.

•	 V oblastech těžby břidlicových plynů může 
docházet i ke vzniku zemětřesení až 4. stup-
ně.
Roční spotřeba zemního plynu v České 

republice dosahuje přibližně 10 mld. m3 
za rok. Vlastní těžba pokrývá pouze 1,7 % 
celkové spotřeby. Předpokládaná vydatnost 
Náchodsko – Trutnovského ložiska břidlico-
vého plynu pokryje potřebu České republiky 
na základě předběžného odhadu asi z 5 % její 
roční spotřeby. Proto těžba v této oblasti nemá 
zásadní vliv na soběstačnost České republiky 
v zásobení zemním plynem.

Těžba břidlicových plynů pomocí hydrau-
lického štěpení z výše uvedených důvodů 
je vhodná pouze pro odlehlé a neobydlené 
oblasti světa. V Evropě, vyznačující se vyso-
kou hustotou obyvatel, tento způsob těžby 
znamená riziko nevratného zničení krajiny, 
likvidaci živočišných a rostlinných druhů, 
ohrožení zdraví a života obyvatel žijících 
v oblasti těžby.

Z důvodů nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a život obyvatel, těžbu břidlico-
vých plynů zakázalo Bulharsko, Francie, JAR 
a dokonce i některé státy USA a Quebec. 
V dalších zemích probíhají protesty s cílem 
těžbu břidlicových plynů zakázat zákonem. 
Jedná se o Ukrajinu, Irsko, Kanadu, ale i sou-
sední Polsko.

V České republice je záměr provádět prů-
zkum těžby břidlicového plynu také v oblasti 
Berounky a v Beskydech. Podobně jako ve 
východních Čechách, i na Berounsku se proti 
provádění průzkumu zvedla silná vlna odparu 
ze strany obyvatel regionu a obcí. I zde jsou 
ohroženy vodní zdroje a přírodní bohatství 
lokality.

Obyvatelé průzkumné oblasti věří, že tlak 
veřejnosti a samosprávy přimějí státní orgány 
ustoupit od záměru provedení průzkumu, 
neboť jinak by mohlo dojít k nenapravitelným 
škodám na přírodě a k významným komplika-
cím v zásobování pitnou vodou.
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K ekologicky orientované správě vodních toků: 
Samovolné renaturace technicky upravených koryt 
a jejich využití 

Tomáš Just

Úvodní situace
Vodní toky jsou ve velkém rozsahu poško-

zeny technickými úpravami koryt a příčnými 
stavbami, podstatná část nejdrobnějších poto-
ků byla v minulosti proměněna v meliorační 
hlavní odvodňovací zařízení. Tuto degradaci 

lze popisovat zmenšením půdorysného roz-
sahu vodních toků, zmenšením jejich tvarové 
a hydraulické členitosti, ztrátou přirozených 
tvarů a rozměrů koryt, poškozením migrační 
prostupnosti pro živočichy, poškozením 
pohybu vody mezi koryty a navazujícími 

nivami a jejich propustným zeminovým pro-
středím, narušením splaveninového režimu. 
Vodohospodářskými důsledky jsou nežádoucí 
změny režimu odtoku vody z krajiny, zejména 
zrychlování povodňových odtoků a podpora 
vysušování krajiny. Ekologickými důsledky 
jsou ztráta biotopů říčního prostředí a ome-
zení bohatosti a rozmanitosti oživení tohoto 
prostředí. Zhoršily se podmínky pro rybolov 
a pro rekreační využití říčního prostředí. 

Potřeba nezhoršovat dochovaný stav vod-
ních toků a zlepšovat nepříznivý stav toků 
poškozených vychází z evropské směrnice 
o rámcích vodní politiky. Národní plány 
oblastí povodí konstatují nadměrný rozsah 
poškození vodních toků tím, že zachycují, 
zatím alespoň v prvním přiblížení, rozsah 
degradovaných úseků toků, jejichž stav je 
třeba zlepšit revitalizačními opatřeními. Na 
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tato opatření byly a stále ještě jsou k dispo-
zici jisté, byť omezené finanční zdroje, a to 
zejména v rozpočtu Operačního programu 
Životní prostředí. 

Zahrnutí návrhů revitalizačních opatření 
do plánů oblastí povodí představuje proti 
minulosti velký pokrok. Jednotlivé revitali-
zace investičního charakteru, které se daří 
uskutečňovat, mohou řešit místní problémy, 
jsou zdrojem velmi cenných zkušeností 
a v celém sektoru správy vodních toků působí 
jako příznivé precedenty. Ovšem investiční 
revitalizace jsou velmi nákladné a spojené 
s obtížemi zejména pozemkového a organi-
začního charakteru. Proto samy o sobě těžko 
přinesou významnější posuny stavu celé sítě 
potoků a řek. A to i v případě, že by správci 
vodních toků aktivněji překonávali existující 
obtíže a byli schopni revitalizace provádět 
v rozsahu, umožňovaném finančními pro-
středky – což se zatím nedaří.

V této situaci je chybou současného zpraco-
vání plánů oblastí povodí nejen to, že nepod-
poruje propojování revitalizací a protipovod-
ňové ochrany, v moderním evropském pojetí 
vodního hospodářství zcela samozřejmé. 
Chybou je již to, že plánování nezná jiné cesty 
ke zlepšování morfologického stavu vodních 
toků než právě investiční revitalizace. Přitom 
takové cesty existují v podobě souboru přístu-
pů a opatření ekologicky orientované správy 
vodních toků. Patří k nim cílevědomá mini-
malizace zásahů a činností, poškozujících 
říční prostředí, a co nejúčinnější využívání 
samovolných renaturačních změn technicky 
upravených koryt potoků a řek. Beztak již 
mnohé dříve upravené úseky potoků a řek 
jsou těmito procesy natolik ovlivněny, že by 
nebylo účelné v nich provádět nějaké nároč-
nější revitalizační stavby. 

Dílčí procesy, podílející se 
na renaturaci

Na degradaci technických úprav koryt 
vodních toků a jiných vodních děl se podílí 
řada dílčích procesů, které se mohou různě 
setkávat. Jsou to zejména:
•	 rozpad materiálu opevnění koryt a narušo-

vání opevnění působením proudící vody, 
plavenin a splavenin, mrazu…;

•	 vymílání koryt (je účelné rozlišovat vymílá-
ní koryt do hloubky a do stran);

•	 zanášení koryt usaditelnými materiály, 
napadanými částmi stromů atp.;

•	 zarůstání koryt bylinami a dřevinami;
•	 změny tvarů koryt a vlastností proudění 

působením živočichů, zejména bobrů;
•	 chátrání jezů a podobných objektů.

Zatrubněné vodní toky, tedy zejména toky, 
které byly v minulosti změněny v prvky 
odvodňovacích soustav, může renaturovat 
materiálový rozpad a borcení trubních sys-
témů, ztráta souvislosti odvodňovacích řad, 
ucpávání trub usazeninami, chemickými 
zárůsty a kořeny rostlin. 

Primární tvarové změny koryt, dané napří-
klad zanášením nebo zarůstáním, se projevují 
změnami charakteru proudění, které mohou 
působit další vymílání a přeskupování materi-
álu koryta. Z časového hlediska lze rozlišovat 
renaturační procesy pozvolné a skokové. 
Skokové změny se odehrávají nejčastěji za 
povodní – povodňové renaturace lze uvádět 
jako zvláštní kategorii. 

Rozvinutí dílčích procesů a jejich výsledné 
působení závisí na podmínkách v konkrétních 
úsecích koryta, tedy hlavně na průtokovém 
režimu, na podélném sklonu, na výchozích 
tvarech a materiálovém složení koryta a na 
jeho opevnění. Tyto podmínky mimo jiné 
určují, zda v tom kterém dílčím úseku koryta 
se budou renaturační změny projevovat spíše 
úbytky, nebo přírůstky materiálu. V tomto 
členění pak již lze spatřovat směřování 
renaturačních procesů k obnově platnosti 
přirozených hydromorfologických vzorců. 
Zejména ve sklonitějších úsecích koryt, které 
technická úprava vzdálila přirozeným pomě-
rům, může být návrat k přirozeným tvarům 
komplikovaný. Ztráta dynamické stability 
bývá z užitkového hlediska vnímána nejspíše 
jako nežádoucí destrukce koryta nadměrným 
celkovým zahlubováním. 

Z hlediska stability a hloubkového vývoje 
koryta lze rozlišovat úseky se zhruba vyrov-
nanou bilancí odnosu a ukládání materiálu, 
úseky, v nichž převažuje zanášení koryta, 
a úseky převážně vymílané. Poslední případ 
je rizikový zejména pokud se projevuje sklon 
k celkovému zahlubování, které přináší nepří-
znivé změny tvarů a funkcí koryta.

Efekty a omezení renaturačních 
procesů

Zejména ve volné krajině, mimo zástavbu, 
jsou z hlediska morfologie vodního toku pří-
znivé hlavně následující efekty: 
•	 zvětšování půdorysného rozsahu vodního 

toku (vymílání koryta do stran);
•	 zvětšování tvarové a hydraulické členitosti;
•	 obnova přirozenějších tvarů a rozměrů 

koryta – v první řadě změlčování;
•	 mizení umělých migračních překážek (příč-

ných staveb nebo úseků koryt nevhodných 
tvarů);

•	 posílování hydraulické spojitosti mezi kory-
tem a zeminovým prostředím koryta a nivy 
(destrukcí technického opevnění);

•	 aktivace splaveninového režimu (dopl-
ňováním zásoby splavenin erozí koryta 
a mizením umělých překážek v pohybu 
splavenin). 
V zastavěných územích a v jejich blízkosti 

mohou být tvarové změny koryt a výraznější 
aktivace splaveninového režimu akcepto-
vány jenom v malé míře. I ve volné krajině 

Rozpad opevnění a vymílání koryta patří 
k základním renaturačním procesům. Pří-
znivou iniciační roli hrají dřeviny, rostoucí 
v břehových čarách

Zanášení splaveninami a zarůstání bylinami může vhodně obno-
vovat přírodě blízký charakter zejména technicky upravených koryt 
s mírnými podélnými sklony. 

Stromy rostoucí v břehových čarách podporují rozvlňování proudu 
v technicky upraveném korytě.
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však mohou renaturační procesy nepříznivě 
ovlivňovat zemědělské nebo lesnické využí-
vání okolních ploch. V konkrétních situacích 
pak je třeba porovnávat závažnost nároků na 
ochranu těchto ploch s potřebou zlepšování 
stavu vodního toku. 

Podstatné omezení účinnosti renaturačních 
procesů představuje nadměrné zahloubení 
technicky upravených koryt a riziko jejich 
dalšího zahlubování. To hrozí hlavně ve 
sklonitějších úsecích, kterým byla dřívější 
technickou úpravou nastavena nepřirozeně 
velká hloubka a průtočná kapacita. Přestane-li 
v těchto úsecích působit opevnění koryta, 
může docházet k souvislému vymílání dna 
a toto vymílání nemusí být vyvažováno proce-
sy zanášení a zarůstání. Sklon k zahlubování 
souvisí též s vlastnostmi zeminového a horni-
nového prostředí, v němž se koryto nachází. 
Technicky upravená koryta jsou k nadměrné-
mu vymílání do hloubky disponována nepři-
rozeně velkou průtočnou kapacitou a nepřiro-
zeně zahloubeným tvarem příčného průřezu, 
který mimo jiné dává vzniknout soustředěné-
mu příčnému proudění. (Tradiční „meliorační 
lichoběžníky“ mívají poměr šířky k hloubce, 
udáváno v rozměrech rovnoplochého obdél-
níka, kolem 3 : 1, zatímco přirozená koryta 
potoků a řek v našich podmínkách bývají 
relativně podstatně širší). Proti nežádoucímu 
zahlubování je nejčastěji potřeba zaměřovat 
vodohospodářská opatření, kterými má být 
renaturace vodního toku usměrňována.

Dalším významným omezujícím faktorem 
je odolné technické opevnění (tedy opevnění 
z hlediska původního úpravářského záměru 
kvalitní). Vyskytují se i kuriózní situace, kdy 
opevnění odolává, zatímco okolní zeminové 
prostředí ustupuje vymílání. Pokud se opev-
nění nerozpadne, lze o úspěšné renaturaci 
hovořit v případě, kdy je spolehlivě a stabilně 
překryto usazeninami a porosty, a tedy nadále 
nepříznivě neovlivňuje tvarovou členitost 
koryta – což je vývoj pravděpodobný spíše 
v úsecích s malými podélnými sklony. 

Různé úseky koryt mohou renaturační 
procesy přibližovat přírodnímu stavu různou 
měrou a různou rychlostí. Podle dosavadního 
vývoje koryta je potřeba vždy individuál-
ně zvažovat, zda ten který úsek může být 
přenechán renaturačnímu vývoji, případně 
usměrňovanému nějakými dílčími vodohos-

podářskými opatřeními, nebo zda by v něm 
spíše měla být provedena revitalizace. 

Renaturační procesy ve správě 
vodních toků

Správa vodních toků dříve koryta potoků 
a řek ve velkém rozsahu technicky upravova-
la. Renaturační změny pak vnímala obecně 
nepříznivě, jako nežádoucí degradaci vodních 
děl. Čelila těmto změnám a počínala si při tom 
stejně jako při upravování koryt – nedostateč-
ně výběrově, bez dostatečného rozlišování 
konkrétních podmínek a skutečných potřeb 
jednotlivých úseků toků, hlavně bez dosta-
tečného rozlišování podmínek volné krajiny 
a zastavěných území. V rámci údržby, oprav 
a investic ničila často i ty renaturační efekty, 
kterých mohlo být dobře využito. 

Přitom renaturační procesy, na rozdíl od 
ojediněle uskutečňovaných investičních 
revitalizací, jsou schopny ve skutečně velkém 
rozsahu, v měřítku celých povodí, zlepšovat 
morfologicko-ekologický stav vodních toků. 
Působí soustavně a zadarmo, resp. jenom za 
cenu nezbytných korekcí. Je zřejmé, že pokud 
nám nějaká (přirozená) síla umožní alespoň 

v částečném rozsahu, který nebude zanedba-
telně malý, dosáhnout potřebných zlepšení 
morfologického stavu vodních toků, budou to 
právě samovolné renaturační procesy. 

Ovšem správci vodních toků jsou povinni 
pečovat o svěřený majetek. Tím jsou i vodní 
díla, včetně podélných technických úprav 
koryt a příčných staveb. Tyto objekty by 
měli správci toků udržovat v řádném stavu, 
což je obvykle vykládáno tak, že by je měli 
udržovat v parametrech, odpovídajících 
podmínkám příslušného vodoprávního roz-
hodnutí. Pokud se již vodní dílo samovolně 
nerozpadlo natolik, že by je vodoprávní úřad 
prohlásil za zaniklé (dobrá možnost!), vodo-
právně regulérní cestou k eliminaci vodního 
díla a jeho nepříznivých účinků, třeba právě 
s využitím renaturačních procesů, je zrušení 
díla novým vodoprávním rozhodnutím. Mož-
né je vodoprávní zrušení vodního díla s tím, 
že fyzicky bude ponecháno samovolnému 
rozpadu. O tento postup mají v současné 
době správci vodních toků zájem, hlavně 
v souvislosti s vodními díly, pozůstavšími po 
Zemědělské vodohospodářské správě. Cesta 
vodoprávního rušení vodních děl však je 
administrativně náročná a komplikuje ji účast 
majitelů navazujících pozemků. I ti z nich, 
kteří třeba po uplynulá desetiletí nevnímali 
chátrání technických úprav koryt jako pro-
blém, si v tomto okamžiku mohou začít uvě-
domovat, že by neradi přišli o služby, které jim 
byly prostřednictvím úprav po dlouhou dobu 
poskytovány. Může být kladena otázka, zda 
nárok na další poskytování takových služeb 
je oprávněný, když se tak děje zadarmo a ke 
škodě veřejných zájmů. Nicméně majitelé 
navazujících pozemků se mohou účastnit 
řízení o rušení vodních děl – a nemusejí být 
zániku technických úprav koryt nakloněni. 
Lze očekávat, že rychlost a efekty vodopráv-
ního rušení vodních děl budou zaostávat za 
potřebami správy vodních toků.

Tu je nutno konstatovat, že správci vodních 
toků se nalézají v nesnadné situaci. Mají 
zákonnou povinnost pečovat o ta vodní díla, 
která mají ve správě. Tato vodní díla v celém 
svém velkém rozsahu chátrají. Prostředky, 
které jsou v dnešní době k dispozici, podle 
všeho sotva postačují na udržování těch vod-

Kamenná dlažba na sucho vydržela dlouhá desetiletí, ale nakonec se také rozpadá a v korytě 
po ní zůstávají volné kameny. 

Destrukce typické „meliorační“ úpravy potoka polovegetačními tvárnicemi přináší  obnovu 
tvarové členitosti koryta. Vzhledem k nadměrnému zahloubení však zde bude nejspíše 
shledána potřebnou celková revitalizace. Nejlépe vytvoření zcela nového, přírodě blízkého 
koryta v  ploché nivě a zasypání koryta starého. Rozdíl objemů zemin lze řešit tím, že v ploše 
nivy budou hloubeny biotopní tůně. 
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ních děl, jejichž existenci lze i nadále pokládat 
za oprávněnou a žádoucí. Udržování celého 
rozsahu úprav vodních toků je zřejmě zcela 
mimo reálné možnosti. Přitom další existen-
ce významné části vodních děl – zejména 
podélných technických úprav vodních toků 
– je vzhledem k dnes uznávaným zájmům 
(obnova příznivého ekologického stavu toků, 
aktivace přirozených mechanismů protipo-
vodňové ochrany, …) nežádoucí, což je již 
zčásti zachyceno i v plánech oblastí povodí 
v podobě návrhů revitalizačních opatření. Jak 
naznačeno výše, na regulérní proces vodo-
právního rušení nepotřebných a nežádoucích 
vodních děl (včetně investičních revitalizací, 
které představují jeden z typů tohoto procesu) 
se lze vzhledem k administrativní náročnosti 
a obtížím ze strany vlastníků navazujících 
nemovitostí spoléhat jen v omezené míře. 
Udržováním neperspektivních vodních děl 
(nad rámec opatření, nezbytných k odvracení 
zřetelných rizik a škod) by byl zbytečně mařen 
průběh samovolných renaturačních procesů 
– a to by bylo konání neúčelné, nehospo-
dárné a navíc odporující požadavkům rám-
cové směrnice a cílům vodohospodářského 
plánování. Pokud totiž neperspektivní díla 
již prodělala jisté renaturační změny, došlo 
k samovolnému zlepšení morfologicko-eko-
logického stavu příslušných úseků vodních 
toků. Údržbou a obnovou těchto vodních děl 
by byl stav oněch úseků opět zhoršován. Takto 
by byl porušován požadavek – vycházející 
z rámcové směrnice o vodní politice – nezhor-
šovat stav vodních toků.

Správcům toků je jasné, že údržba vodních 
děl může být prováděna tak jako tak jenom 
výběrově. Uskutečňování administrativních 
požadavků i rozdělování omezených prostřed-
ků na údržbu, opravy a investice je záležitostí 
rozhodování příslušných pracovníků správ 
vodních toků, dílem také vodoprávních úřadů. 
Pokud se ovšem zdráháme tyto skutečnosti 
otevřeněji uznat a v zažité nedůvěře k renatu-
racím reagujeme na obtížně řešitelnou situaci 
spíše jen stereotypním opakováním pouček 
o povinnosti spravovat svěřená vodní díla, 
oddalujeme systémovější řešení. Takové řeše-
ní, jakkoliv se bude vyvíjet postupným pro-
cesem, stanoví, která vodní díla potřebujeme 
a budeme udržovat, a která nepotřebujeme, 
a tedy zrušíme nebo necháme zaniknout – 
mimo jiné i s využitím renaturačních procesů. 
Protikladem takového řešení je nesystémové 
provádění péče o vodní díla, kdy jakási opatře-
ní oprav a údržby jsou realizována tam, kde se 
někdo něčeho nejhlasitěji domáhal nebo kde 
někdo protlačil nějakou příležitost k zakázce, 
a při tom může docházet ke zbytečnému niče-
ní efektů samovolných renaturačních procesů, 
kterých by naopak mohlo být vhodně využito, 
a k poškozování morfologicko-ekologického 
stavu potoků a řek.

Rozhodování by mělo spíše vycházet z urči-
tých systémově stanovených podmínek, které 
by mimo jiné přiznávaly samovolným renatu-
račním procesům příznivé efekty a regulérní 
pozici v systému správy vodních toků. Takový 
stav nenastane ze dne na den nějakou osvíce-
nou a všeřešící změnou ve vodohospodářské 
právní úpravě nebo tím, že by správci vodních 
toků najednou oficiálně prohlásili, že začí-
nají porušovat svoje povinnosti a přestávají 
pečovat o určitou část svěřeného majetku. 
Půjde o proces, v jehož rámci je především 
potřeba uplatňovat postupy, které umožňují 

již i dnešní právní podmínky, a optimalizovat 
výklady těchto podmínek. Nabízejí se napří-
klad následující možnosti:
	Přiměřenější využívání absence právní 

povinnosti obnovovat vodní díla, zničená 
povodněmi – týká se hlavně nepotřebných 
úprav koryt ve volné krajině a nepotřebných 
jezů.

	Hojnější využívání existujících právních 
cest k udržení příznivých povodňových 
změn koryt – jednání o výkupech s majiteli 
pozemků dle § 45 vodního zákona.

	Aktivní spolupráce správců vodních toků 
a vodoprávních úřadů s cílem prohlašovat 
nepotřebná, renaturaci podléhající vodní 
díla za zaniklá. 

	Racionalizace výkladu povinnosti udržovat 
vodní díla v řádném stavu. Od udržování 
kolaudačních parametrů vodních děl (kte-
ré mohly být určeny před delší dobou, za 
podmínek dnes neaktuálních atp.) by bylo 
v některých situacích vhodné přecházet 
k udržování vodních toků v takovém stavu, 
jaký je v jednotlivých konkrétních úsecích 
aktuálně odůvodněně potřebný. 

	V některých situacích nemusejí být renatu-
rační procesy vnímány jako forma zániku 
vodního díla, nýbrž jako součást jeho inova-
ce. Renaturační procesy například způsobí 
rozpad ekologicky nevhodného technického 
opevnění a to pak bude nahrazeno příro-
dě bližší stabilizací, třeba nesouvislými 
figurami kamenných záhozů a pohozů. 
Nedochází ke změně kapacitních parametrů 
někdejší úpravy, nejspíše tedy není třeba 
podstupovat proces administrativního ruše-
ní vodního díla. Výsledek je sice z hlediska 
morfologického stavu koryta kompromisem, 
nicméně jisté zlepšení přináší.

	Ochrana výsledků renaturací před ničením 
zbytečnými a nevhodnými zásahy zesíle-
ním důrazu na kritéria účelnosti, potřebnos-
ti a úspornosti při všech opatřeních správy, 
údržby a oprav vodních děl.

	Zásada minimalizace rušivých zásahů 
– včetně údržby a oprav starých tech-
nických úprav – v úsecích vodních toků, 
pro něž plány oblastí povodí stanovují 
požadavek zlepšení morfologického stavu 
revitalizací, případně renaturací. Napří-
klad opravy opevnění dlažbou, betonovými 
tvarovkami a podobnými prvky v úseku 
určeném i výhledově k revitalizaci by měly 
být prováděny jenom v rozsahu nezbytně 
nutném k odvracení škod na budovách, 
komunikacích atp. 

	Uvážlivá, neunáhlená podpora obnovy již 
zanikajících příčných staveb v korytech 
potoků a řek, neunáhlená podpora vydávání 
nebo obnovy vodních práv, souvisejících 
s příčnými objekty – v řadě situací může 
být lepší variantou vymizení migrační, 
případně též povodňové překážky. 

	Odborné sledování a hodnocení průběhu 
renaturačních procesů. Čím více o těchto 
procesech budeme vědět, tím lépe jich 
budeme schopni využívat. 

	Renaturační osvěta – informování veřejnos-
ti, zástupců obcí, pracovníků veřejné sprá-
vy, ale také samotných pracovníků správ 
vodních toků o významu zlepšování stavu 
vodních toků a o možnostech využívání 
samovolných renaturací. Tato osvěta může 
pomáhat při korigování nepřiměřených 
požadavků rušivých zásahů do prostředí 
řek a potoků a vybavuje pracovníky veřej-
né správy a správy toků, aby byli schopni 
v různých situacích efektivněji jednat. 
V současné době jsou žhavým tématem 

revitalizace a renaturace hlavních odvodňo-
vacích zařízení (HOZ). Další nakládání s touto 
částí pozůstalosti rušené ZVHS zatím není 
zcela jasné. V každém případě by mělo být 
pamatováno, že podstatná část HOZ vznikla 
v minulosti zatrubněním nebo úpravou nej-
drobnějších vlásečnic vodních toků. V rámci 
obnovy přirozených ekologických a vodohos-
podářských funkcí krajiny by tedy logicky 
měla být na prvním místě sledována možnost 
uvedení HOZ do podoby přírodě blízkých 
drobných vodních toků. Pakliže vlásečnicové 
toky byly v minulosti uvedeny do degrado-
vaného stavu ve státní režii, pak se zdá být 
logické, že i jejich obnova by nyní měla být 
věcí státu – jakkoliv by v současné době mohl 
někdo spatřovat pohodlné okamžité řešení 
nesnadného problému ve vyvedení HOZ ze 
správy státních organizací.

Zde uváděná chvála renaturačních procesů 
samozřejmě nesmí být vykládána ve pro-
spěch nějakých nových technických úprav 
koryt – „Vždyť se to stejně zase rozpadne“. 
Samozřejmě platí primární zásady nepoško-
zovat stávající stav vodních toků a neplýtvat 
prostředky. 

Renaturační procesy  
ve vodohospodářském plánování

Modernímu pojímání renaturací je potřeba 
vyjít vstříc optimalizací postupů a kategorií 
vodohospodářského plánování. (Blíží se druhé 
období plánů oblastí povodí.) Toto plánování 

Samovolný rozpad jezu přináší obnovu migrační prostupnosti říčky. 
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zatím zná jenom revitalizace ve smyslu inves-
tičních opatření. Omezenost dosahu investič-
ních revitalizací již byla zmiňována. Je tedy 
žádoucí přiznat i v plánování odpovídající 
místo samovolným renaturačním procesům. 
Úseky nevyhovujících technických úprav 
koryt, vyžadující zlepšení ekologického 
stavu, je třeba v procesu plánování rozdělit 
na ty, které budou vyžadovat radikálnější 
řešení v podobě revitalizace, a na ty, u nichž 
postačí využívat a doplňkovými opatřeními 
podporovat samovolnou renaturaci. 

Nadměrně zahloubené úseky vodních toků 
a úseky s odolným technickým opevněním 
takto budou spíše označovány jako úseky 
vhodné k revitalizaci investičního charakte-
ru. Samovolné renaturace se nejlépe uplatní 
v úsecích, které sice byly v minulosti tech-
nicky upraveny, například napřímením trasy, 
zůstaly však přijatelně mělké nebo alespoň 
neprojevují tendenci k dalšímu zahlubování 
a nejsou opevněny nebo jejich opevnění snad-
no podléhá rozpadu. Potoky a řeky jsou však 
velmi rozmanité, velmi rozmanité jsou i jejich 
technické úpravy a pokročilost jejich renatu-
račního vývoje. Vzhledem k tomu si lze těžko 
představit, že by se o zařazení do té či oné kate-
gorie rozhodovalo podle nějakého exaktního 
klíče. V každém jednotlivém úseku bude třeba 
přihlížet – pokud možno na základě dostateč-
né provozní zkušenosti a znalosti terénu – ke 
konkrétním podmínkám a brát v úvahu potřeby 
a reálné možnosti v rámci povodí. Zařazení 
do kategorie „úsek vhodný k renaturaci“ také 
bude jen málokdy znamenat, že by se v daném 
úseku potoka nebo řeky dál vůbec nic nedělalo 
a vše se ponechalo jenom samovolnému vývoji. 
Tyto úseky nebudou podrobovány celkové 
přestavbě v rámci investiční revitalizační akce, 
ale mohou v nich být prováděna jednorázově 
i postupně různá opatření s cílem renaturač-
ní procesy iniciovat, podpořit nebo vhodně 
usměrnit. Může se jednat o vhodně modifiko-
vané způsoby údržby nebo o dílčí a doplňková 
revitalizační opatření. 

Určení úseku vodního toku, v minulosti 
nevhodně technicky upraveného, k revi-
talizaci investičního charakteru podporují 
například následující okolnosti:
•	 technické opevnění odolává rozpadu 

(kamen ná dlažba, polovegetační tvárnice, 
jiné typy betonových opevnění);

•	 technické opevnění bude i po rozpadu před-
stavovat cizorodý prvek, který bude nutné 
z koryta odstranit;

•	 koryto je výrazně hlubší, než by odpoví-
dalo přirozeným poměrům, a vzhledem ke 
sklonu koryta a vlastnostem zeminového 
prostředí hrozí, že po eliminaci opevnění 
může následovat další zahlubování;

•	 koryto je tak sklonité nebo proudné, že 
nejeví tendenci k překrytí opevnění spla-
veninami;

•	 místní podmínky, například silně zjednodu-
šený průběh trasy uprostřed cizích pozem-
ků, které nemohou být dotčeny, významně 
omezují možnost využít renaturačního 
vývoje koryta (trasu nutno uměle fixovat ve 
vymezeném pásu);

•	 v daném úseku je třeba v krátkém čase 
dosáhnout významných revitalizačních 
efektů vzhledem k přednostním zájmům 
protipovodňové ochrany nebo ochrany 
přírody – samovolná renaturace by postu-
povala příliš pomalu a s nedostatečnými 
efekty.

Určení k renaturaci mohou podporovat 
některé z těchto okolností:
•	 technické opevnění se příhodně rozpadá 

a proměňuje v přírodě blízký materiál kory-
ta, případně může být snadno odstraněno 
v rámci běžné údržby nebo oprav;

•	 trasa koryta je sice napřímená a břehy 
částečně opevněné (s dlouhodobější per-
spektivou rozpadu opevnění), dno se však 
již vyvinulo do přírodě blízkého stavu;

•	 ke zpřírodnění někdejší technické úpravy 
koryta přispěl růst dřevin, které by bylo 
škoda odstraňovat revitalizační stavbou;

•	 úsek koryta jeví sklon k zanášení, které 
je schopno stabilně zmenšovat hloubku, 
případně stabilně překrývat technické 
opevnění;

•	 renaturační procesy lze účinně podpořit 
poměrně nenáročnými vodohospodářskými 
opatřeními, která nebudou mít charakter 
investičních revitalizací. 

Opatření k podpoře, usměrňování 
a iniciaci renaturačních procesů

V mnoha úsecích potoků a řek, proděláva-
jících renaturaci, budou potřebná dílčí vodo-
hospodářská podpůrná a korekční opatření. 
Tato opatření by měla být úsporná a neměla 
by poškozovat návrat koryt k přírodě blízkému 
stavu. Uplatní se například:
•	 odstraňování zbytků nebo částí technického 

opevnění (kamenné dlažby a v některých 
případech i betonové prvky lze dezintegro-
vat a vhodně využít v místě);

•	 opatření ke změlčení koryta, resp. k jeho 
ochraně před zahlubováním – například 
plošné kamenné pohozy ve dně koryta, 
příčné kamenité pásy ve dně, záhozové 
figury v patách svahů, kmeny, neodvětvené 
stromy nebo jiné prvky z dřevní hmoty, 
ukládané do dna koryta…;

•	 přírodě blízká opatření omezující boční 
vymílání koryta – pouze v místech, kde je 
vývoj koryta do stran z nějakých důvodů 
nepřijatelný.
Ve vodohospodářsky pokročilejších zemích 

jsou praktikována různá opatření k aktivní 
podpoře a iniciaci renaturačních procesů, 
jako:
	Rozvlňování proudnice pročišťováním nebo 

vyžínáním střídavě zleva a zprava. Uplatňu-
je se hlavně v soustavách málo sklonitých 
odvodňovacích kanálů severozápadní 
Evropy, dříve udržovaných celoplošným 
odbahňováním nebo vyžínáním. 

	Střídavé vysazování dřevin do břehových 
čar, podporující rozvlňování proudnice. 

	Pomístní štěrkové záhozy ve dně. Podporují 
změlčení koryta a obnovu jeho hydraulické 
členitosti (střídání brodů a tůní).

	Vytváření figur ze štěrku, kamene a dřeva 
za účelem změn proudění v korytě. Stří-
davě zleva a zprava umísťované výhony 
mohou rozvlňovat proudění. Prvky tohoto 
charakteru mohou podle umístění v korytě 
a způsobu provedení podporovat vymílání 
nebo naopak sedimentaci k posílení tva-
rové členitosti koryta. Lze jimi například 
omezit vymílání části břehu, která má být 
chráněna, nebo naopak navést proudění do 
místa břehu, kde je vhodné v zájmu větší 
členitosti podporovat výmol. 

	Iniciační narušení technického opevnění 
koryta. Takové opatření ale je třeba pro-
vádět, dál sledovat a případně korigovat 
s vědomím, že primárním problémem 

technicky upraveného koryta je napřímení, 
zahloubení a nadměrná kapacita. Destrukce 
opevnění sama o sobě by někdy mohla vést 
k nežádoucímu zahlubování koryta. 

	Vytváření struktur a objektů z přírodních 
materiálů, které se primárně uplatní jako 
stanoviště a úkryty živočichů – skrýše z plo-
chých kamenů, štěrková trdliště, struktury 
z mrtvého dřeva apod. 
Pokud tato opatření mají vyvolat vývoj 

koryt vodních toků do přiléhajících pozemků, 
jsou podmíněna souhlasem jejich majitelů. 
V zemích, kde je podpora renaturací ve sprá-
vě vodních toků běžně rozšířena, dostává se 
majitelům pozemků kvalifikované vodohos-
podářské a environmentální osvěty. Vstřícnost 
k renaturacím jim pak přináší pocit prospěš-
ného jednání i vědomí, že podporou zadržová-
ní vody v krajině mohou i ve vlastním zájmu 
jistou měrou čelit dopadům sucha. 

Úsporné revitalizace
S revitalizacemi vodních toků se u nás 

v praxi experimentuje dvacet let. Začínalo se 
pochybnými pokusy zkrášlovat meliorační 
kanály bez odstranění jejich technického 
opevnění, dnes však již známe morfologicky 
dosti věrohodná řešení koryt a obnovu říčních 
pásů. Za dnešních podmínek ale stojí za úvahu 
určitý částečný návrat k jednodušším řešením, 
která by sice přinášela do jisté míry omezené 
efekty, byla by však lacinější a snáze projedna-
telná, než „plnohodnotné“ revitalizace. Takový 
návrat by jistě neměl znamenat prostou ztrátu 
kvalitativního standardu a návrat k počáteč-
ním omylům. Úsporná řešení by měla být 
uplatňována v příhodných situacích a měla 
by dbát základních zásad revitalizací, kterými 
jsou – ve volné krajině – odstranění přírodě 
vzdáleného opevnění koryta a přinejmen-
ším částečné změlčení koryta nadměrně 
zahloubeného. Takto se může nejspíše jednat 
o kompromisní revitalizace bez větších změn 
trasování koryta. Tuhé technické opevnění 
(žlabovky, polovegetační tvárnice, plné tvár-
nice…) je odstraněno a nahrazeno přírodě 
bližší stabilizací (kamenné záhozy, pohozy, 
skluzy a rozčleňující figury z kameniva...), 
která zároveň koryto částečně změlčuje. Kromě 
toho v méně sklonitých terénech máme značné 
délky „meliorovaných“ vodních toků, které 
jsou opevněny různými betonovými tvarov-
kami a tvárnicemi, avšak toto opevnění nebylo 
potřebné kvůli stabilitě koryta, nýbrž jenom 
proto, aby „vedlo lžíci“ při strojním odstraňo-
vání usazenin. Takové opevnění lze odstranit 
– což má smysl tam, kdy již není bezpečně 
pohřbeno pod usazeninami a vegetací – bez 
náhrady. Ostatně, takovým zásahem se ani 
nezmění podstatné parametry koryta, tedy by 
mohl být proveden z hlediska vodoprávního 
co nejméně komplikovanou cestou. 

Blízkost „úsporných revitalizací“ s opat-
řeními k podpoře renaturací, popisovanými 
v předcházejících odstavcích, je zřejmá. Za 
výhody snazšího a levnějšího řešení se zaplatí 
delším časem, který bude koryto potřebovat, 
aby se dostalo do přijatelného stavu. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Krajské středisko pro Prahu  
a Střední Čechy 

U Šalamounky 41 
158 00 Praha 5

E-mail: tomas.just@nature.cz
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Fontana nabízí a informuje
Výrobky určené pro čistírny odpadních vod, o které je zájem ze stra-
ny dodavatelů technologie, projektantů, provozovatelů a investorů, 
jsou pružně zařazovány do výrobního programu firmy 

V poslední době je zvýšený zájem o „luxusnější“ provedení, zejmé-
na při manipulaci se shrabky. I stroje zařazené na lokality s malými 
průtoky a objemy shrabků jsou žádány s výbavou lisování. Klasickými 
příklady tohoto provedení jsou tradičně vyráběná stíraná válcová síta 
SVS, která jsou doplněna lisovacím šnekem – tedy provedení SVSLS. 
Takto dovybavená SVS, použitá u integrovaného hrubého předčištění, 
jsou účelovým doplněním IHPEL, což se projevuje i v kvalitě písku se 
sníženým obsahem organických látek. Je samozřejmostí, že integro-
vané hrubé předčištění IHPES, určené pro průtoky od 10÷25 l.s-1, je 
vybaveno samočisticími česlemi s integrovaným lisem. Tento výrobek 
nachází velkou oblibu v zahraničí, neboť zabezpečí kompletní hrubé 
předčištění na velmi malé ploše s jednodenní montáží.

FONTANA R, s.r.o., se specializuje na dodávky zařízení pro čis-
tírny odpadních vod. Veškeré výrobky jsou vlastní konstrukce, do 
níž jsou průběžně promítány poznatky a zkušenosti provozovatelů 
a projektantů. Firma má vlastní výrobní a montážní kapacity včetně 
servisu. Nabídkovou činnost doplňuje technická asistence s výběrem 
vhodných zařízení pro konkrétní čistírenský provoz. Běžné nabídky 
zpracovává firma do 48 hodin. 

Pružný konstrukční systém umožňuje vypracování výrobní doku-
mentace během velmi krátké doby, přičemž je respektováno přání 
zákazníka, jak po stránce technické, tak i termínové. Více než 80 % 
zakázek je atypických svým řešením pro daný konkrétní případ použi-
tí, a to bez cenových příplatků za zakázkovou výrobu.

Fontana R, s. r. o.
Příkop 4 (IBC – 5.np.)

602 00 Brno
tel.: +420 545 175 (847–855),  

+420 545 176 (419–420), +420 545 175 843  
tel./fax: +420 545 176 420, 

+420 545 175 851,  
+420 545 175 852 

e-mail: fontanar@fontanar.cz 
web: http://www.fontanar.cz

Stále více žádané a oblíbené miničesle, určené především pro 
malé průtoky odpadních vod do 10 l.s-1, jsou vyráběny v provedení 
s integrovaným lisem – SČ-mini LS. Při vysokém komfortu výbavy 
jsou zvláště zajímavé nízkou cenou, jednoduchým provedením 
a snadnou montáží. 

Při rekonstrukci čistíren jsou nepostradatelnými výrobky stavít-
ka a stavidla. Jsou vyráběna v širokém rozsahu velikostí, způsobu 
ovládání a konstrukčního provedení, s ohledem na hrazený prostor. 
Do betonových kanálů ČOV jsou určena třístranně těsnící hradítka, 
stavítka a stavidla, utěsňující dno a boční stěny kanálu. Do kruhových 
nebo čtvercových otvorů v nádobách jsou vyráběna nástěnná stavítka 
a stavidla s obvodovým utěsněním otvoru, zvaná čtyřstranně těsnící. 
Konstrukční provedení umožňuje širokou kombinaci prodloužených 
rámů stavidel pro větší hloubky rámů se stojany. Vždy na principu 
pohonu pohybovými šrouby s trapézovými závity se stoupavými nebo 
nestoupavými vřeteny. Podle způsobu ovládání se servopohonem, 
ručním kolem nebo tzv. „T klíčem“. Rozmanitost kombinací zobrazují 
nákresy. 

Veškeré výrobky jsou vyráběny z různých nerezových chromniklo-
vých ocelí v kombinací s odolnými plasty, příp. pryžovým těsněním. 
Pro snížení prodejní ceny jsou některé díly zhotoveny z pozinkova-
ných uhlíkatých ocelí. 

Požadavky trhu promítané do zadání nových a rekonstruovaných 
čistíren, případně přímé poptávky odběratelů a provozovatelů, nutí 
výrobce k neustálému rozšiřování a prohlubování výrobního pro-
gramu a k neustálému zlepšování funkčnosti a kvality dodávaných 
výrobků. Dvaadvacetiletá historie firmy, která začala jen s výrobou 
samočisticích česlí, při porovnání se současným stavem sortimentu, 
je toho důkazem.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na nej-
větší světovou výstavu vodohospodářských 
výrobků IFAT ENTSORGA 2012, která se 
koná 7.–11. května 2012 v Mnichově. Náš 
veletržní stánek naleznete v hale A3, číslo 
stánku 304. Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Antonín Fiala
technický ředitel firmy FONTANA R, s.r.o.
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SVK 2011 na Ústavu technologie vody a prostředí 
VŠCHT v Praze

Radek Vojtěchovský

Studentská vědecká konference (SVK) je 
tradiční listopadovou událostí na celé VŠCHT, 
stejně tak tomu bylo v letošním roce i na Ústa-
vu technologie vody. V tomto roce bylo do 
soutěže přihlášeno 18 prací. Do soutěže nako-
nec nastoupilo 17 studentů, z nichž 16 mělo 
práci ve formě přednášky, jedna studentka se 
zúčastnila s posterem. Soutěžící studenti byli 
tradičně rozděleni do dvou sekcí. Tematicky 
práce kompletně pokrývaly spektrum výzkumu 
Ústavu technologie vody a prostředí – tedy 
anaerobní technologie, aerobní čištění odpad-
ních vod, mikro- a hydrobiologie, úprava vody, 
sledování kvality vod a hydroanalytika.

Při hodnocení prací byla v případě předná-
šek sledována úroveň písemné formy každé 
práce, samotné prezentace studenta (mluvené 
slovo, připravená prezentace v PowerPointu) 
a schopnost reagovat v následné diskusi na 
dotazy a připomínky. Pro oživení SVK byla 
vypsána i posterová sekce, zájem ale projevila 
pouze jedna studentka, byla proto zařazena 
do přednáškové sekce mimo pořadí. V jejím 
případě komise hodnotila grafickou a obsaho-
vou stránku posteru, jeho stručné představení 
a také odpovědi na dotazy komise, případně 
ostatních soutěžících. 

Komise obou sekcí se shodly na tom, že 
studenti byli na svoji účast v soutěži velmi 
dobře připraveni, prezentace byly velmi 
vyrovnané a nebylo snadné určit výsledné 
pořadí. Kvalita předložených písemných 
prací byla na výborné úrovni jak grafickým 
zpracováním, tak i obsahovou formou. Pre-
zentace byly přehledné a atraktivní, což opět 
potvrzuje schopnosti studentů využívat mož-
nosti nových verzí kancelářského softwaru 
a schopnost „prodat“ svoji práci. Z reakcí 
studentů na dotazy a připomínky při diskusi 
je vidět obecně rostoucí suverenitu projevu 
a kvalitu vědomostí. Úroveň mluveného 
projevu a reakce na kladené dotazy při velké 
vyrovnanosti často rozhodovaly o výsledku 
jednotlivých soutěžících. Studenti zvládají 
svoji práci kvalitně prezentovat, i díky tomu, 
že v průběhu studia absolvují semináře se 
zaměřením na slovní projev, prezentace 
a zpracování odborných informací. Příjem-
ným překvapením byla poměrně vysoká 
účast studentů nižších ročníků, kteří se navíc 
dokázali prosadit i na stupně vítězů a byli tak 
svým starším kolegům více než rovnocennými 

soupeři. Věříme, že tyto úspěchy mladších 
studentů budou motivovat další jejich kolegy 
k větší míře zapojení do odborné činnosti 
ústavu již v nižších ročnících.

Celkově lze letos konstatovat, že obvyklá 
kvalita předložených prací byla potvrzena 
a oproti minulému ročníku soutěže přibyla 
i kvantita, počet soutěžících vzrostl o téměř 
polovinu. Některé z prací měly úroveň obsahu 
přijatelnou pro diplomovou práci, což studen-
ti jistě s výhodou využijí v dalším průběhu 
svého studia. Komise v jednotlivých sekcích 
se shodly na pořadí uvedeném v tabulce.

Za úspěšný průběh soutěže chceme poděko-
vat Nadačnímu fondu Veolia, který je v posled-
ních letech sponzorem SVK na Ústavu tech-
nologie vody a prostředí (ÚTVP) a na odměny 
úspěšným studentům přispívá významným 
podílem. Studenti tak mají o to větší motivaci 
poprat se o přední umístění. Vzhledem k tomu, 
že práce prezentované na SVK jsou do jisté 
míry i průřezem výzkumné současné činnosti 
ÚTVP, uvádíme také jejich anotace.
Anaerobní rozklad fytomasy pod taktovkou 
anaerobních hub
Autor: Petr Dolejš 
Ročník: M1 
Školitel: Ing. Jindřich Procházka 

Anaerobní technologie, především apli-
kované v provozech bioplynových stanic, se 
potýkají s problémem omezeného rozkladu 
fermentovaných materiálů, který je limitován 
vlastnostmi a strukturou zejména rostlinných 
substrátů. Anaerobní houby jsou schopny 
rozkládat lignocelulózové materiály s vyšší 
účinností než konsorcium bakterií bioplyno-
vých stanic, a tím mohou přispět k efektivitě 
využívání rostlinných substrátů. Tyto houby 
je tedy možné využít v technologii výroby bio-
plynu a rovněž i v biotechnologických aplika-
cích, jejichž cílem je získání dále využitelných 
organických látek. 

Práce je zaměřena na určení optimálních 
podmínek pro funkci anaerobních hub. Zejmé-
na dobu zdržení, vliv zatížení substrátem 
a jejich dopad na produkci využitelných látek. 
Byla použita směs anaerobních hub Anaero-
myces sp. (KF8) a Piromyces sp. (KF9), izolova-
ných z trusu a bachorové tekutiny krav.

Z provedených experimentů vyplývá opti-
mální zatížení 200 g čerstvé kukuřičné siláže 
na 1 l média anaerobních hub. Při tomto 

zatížení byla produkce CHSK nejvyšší (20 g/l) 
a rovněž bylo dosaženo největší produkce 
NMK (11 g/l, v gramech CHSK) ze všech 
reaktorů.
Hodnocení kvality vody na horním toku 
řeky Úpy 
Autor: Zuzana Hladíková 
Ročník: M1 
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. 

Práce se zaměřuje na hodnocení kvality 
povrchové vody horního toku řeky Úpy v Krko-
nošském národním parku, a to konkrétně od 
jejího pramene až po soutok s Malou Úpou 
v blízkosti Pece pod Sněžkou. 

Jedná se o 28 odběrových profilů, kde je 
pozornost zaměřena především na hlavní 
přítoky řeky Úpy. Mezi levostranné přítoky 
patří především Murový potok, Růžový potok 
a Malá Úpa, k pravostranným pak Studniční 
potok, Modrý potok, a přímo Pecí pod Sněžkou 
protékající Zelený, Vlčí a Pecký potok. 

Monitorovaná oblast patří mezi chráněné 
oblasti, nachází se v ochranných zónách 
národního parku a tím se zařazuje mezi 
oblasti, které jsou minimálně ovlivněné člo-
věkem. V této oblasti se ale nachází i jedno 
z největších českých lyžařských středisek Pec 
pod Sněžkou. Přítoky si proto přináší přede-
vším přírodní znečištění ze svých pramenišť 
a svého toku, ale i antropogenní znečištění 
z rekreačních objektů v dané oblasti. 

Monitoring byl zahájen na konci měsíce 
května 2011 a pokračuje dosud. Odběrové 
intervaly jsou měsíční, k hodnotícím uka-
zatelům patří TOC, CHSKMn, hodnoty pH, 
konduktivity, dále některé vybrané kationty 
a anionty.
Vliv sulfidů v anaerobních systémech 
Autor: Radka Hložková 
Ročník: M1 
Školitel: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. 

Tématem této práce je sledování procesu 
redukce síranů v anaerobním prostředí a vlivu 
sulfidů na anaerobní systémy. 

Teoretická část je zaměřena na prostudování 
dostupné literatury, týkající se sulfát-redukují-
cích bakterií a rozpuštěných sulfidů. Největší 
pozornost byla věnována původu sulfidů v ana-
erobních systémech, jejich toxicitě a problé-
mům, které způsobují při vzniku bioplynu. 

Experimentální část tohoto projektu obsahu-
je vyhodnocení několika testů aktivity. První 
z nich se zabývá aktivitou sulfát-redukujících 
organismů, diskutován je rovněž vliv sulfidů 
v pozadí anaerobního kalu na analytické 
sta novení zredukovaných síranů. Další testy 
jsou zaměřeny především na inhibiční vliv 
přidaných sulfidů na methanogenní aktivitu. 
V rámci aktivitních testů je rovněž sledován 
vliv přídavku mikronutrientů do systému 
s vyšší koncentrací sulfidů.
Selektivní inhibice nitratace v biofilmových 
nitritačních reaktorech 
Autor: Vojtěch Kouba 
Ročník: B3 
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D. 

Biologické odstraňování dusíku se v kontex-
tu platných směrnic EU jeví jako klíčový prvek 
čištění odpadních vod nejen v ČR. Slibnou 
alternativou ke konvenční technologii nitri-
fikace-denitrifikace je proces nitritace-deni-
tritace, který skýtá potenciál úspory energie 
potřebné na aeraci, nižší produkce biomasy 
a také nižší spotřeby organického substrátu 
v následujícím kroku denitritace. Limitujícím 
faktorem pro proces nitritace je vytvoření pří-
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hodných podmínek pro aktivitu nitritačních 
bakterií AOB (Ammonium oxidizing bacteria) 
a inhibice nitratačních bakterií (Nitrite oxidi-
zing bacteria). 

Práce se zabývá oxidací amoniakálního 
dusíku směsnou kulturou mikroorganismů 
AOB procesem nitritace v biofilmovém SBR 
reaktoru provozovaném za laboratorní teploty. 
Jako substrát posloužila zředěná kalová voda 
o koncentracích N-NH4

+ 600 a 300 mg/l, nosi-
čem byly PVA pelety LentiKat’s bez počáteční 
inokulace čistou kulturou. Inokulace reaktoru 
byla provedena odtokem z laboratorního nit-
ritačního reaktoru. 

Cílem práce bylo popsat dobu zapracování 
reaktoru a účinnost oxidace amoniakálního 
dusíku kulturou AOB, stejně jako limitující 
faktory nitritačního procesu. 

Pozorována byla velice krátká doba zapra-
cování reaktoru kolem 10 dní a zhruba 
50 % účinnost odstranění amoniakálního 
znečištění, přičemž po celou dobu experi-
mentu docházelo k vysoce efektivní inhibici 
nitratačních bakterií. Nízký stupeň odstra-
nění amoniakálního znečištění lze vysvětlit 
poklesem pH pod limitní hranici aktivity 
mikroorganismů AOB během druhé poloviny 
aktivačního procesu.
Dezinfekční účinky výbojů nad vodní hla-
dinou
Autor: Sandra Ondrčková 
Ročník: B3 
Školitel: prof. Ing, Václav Janda, CSc. 

Voda může být čištěna mnoha různými 
metodami, ať už se jedná o metody chemické, 
fyzikální či biologické. V posledních letech se 
v této souvislosti stále více zaměřuje pozor-
nost na korónové výboje. 

Tyto výboje způsobují snižování koncent-
race jak nežádoucích organických molekul, 
tak mikroorganismů ve vodě díky vzniku che-
mických a fyzikálních procesů. Chemickými 
procesy jsou generace reaktivních radikálů 
(OH·, H·, O·), peroxidu vodíku či ozonu. UV 
záření, vznik rázových vln a elektrického 
pole jsou fyzikální procesy, které doprovází 
korónový výboj a spolupodílí se na redukci 
mikroorganismů. 

Tato práce se zabývá účinností korónového 
výboje nad vodní hladinou. Účinnost výboje 
byla zkoumána na úbytku koncentrace bakterií 
E. coli. Měření probíhala na korónovém výboji 
generovaném na Ústavu fyziky plazmatu AV 
ČR. Bylo zjištěno, že výboj nad vodní hladi-
nou je schopen inaktivovat mikroorganismy 
ve vodě.

Biologické odstraňování sulfanu z bioplynu 
Autor: Pavel Rýdl 
Ročník: M1 
Školitel: Ing. Dana Pokorná, CSc. 

Předložená práce se zabývá biologickým 
odstraňováním sulfidické síry využívajícím 
činnost sirných bakterií. Tato metoda je oproti 
běžným chemickým a fyzikálně-chemickým 
metodám odsiřování ekonomicky a ekologic-
ky výhodnější, a dostává se tudíž do popředí 
zájmu při odstraňování sulfanu z bioplynu 
před jeho energetickým využitím. Vedle mik-
roaerace je možnou metodou odtsraňování 
sulfanu jeho oxidace v bioreaktoru vně anae-
robního reaktoru. 

V teoretické části práce je shrnut přehled 
sirných bakterií s ohledem na jejich životní 
požadavky a porovnání možných nosičů 
sirných bakterií v biofiltrech na odstraňování 
sulfanu z plynů. 

Experimentální část je zaměřena na modifi-
kaci jodometrického stanovení sulfidů ve vzor-
cích obsahujících thiosírany, které jsou produk-
tem oxidace sulfidů. Tato analytická metodika 
potom byla využita při provádění kinetických 
testů, které byly použity na hodnocení aktivity 
sirných bakterií. Ty byly vykultivovány z akti-
vovaného kalu z ČOV a budou použity jako 
inokulum pro zkrápěný biofiltr.
Srážkové vody z oblasti Strážné – Luční 
hora 
Autor: Martina Říhová 
Ročník: M2 
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. 

Práce je zaměřena na tříleté hodnocení 
kvality srážkových vod v oblasti Strážné 
– Luční hora. Jedná se o sledování části území 
Krkonoškého národního parku. Sledováno je 
6 lokalit umístěných od 800–1500 m. n. m. 
– konkrétně odběrová místa Strážné, Lahr-
busch, Friesovy boudy, Adolfka, Bufet na 
rozcestí a Luční hora. Je nutné poznamenat, 
že sledování kvality dešťových vod probíhá od 
roku 2009 do současnosti. Hodnotící intervaly 
jsou čtrnáctidenní, většinou v období od května 
do listopadu. V ostatních měsících je přístup-
nost odběrových míst znemožněna sněhovou 
pokrývkou. Mezi sledované ukazatele patří 
obsah organických látek stanovených hodnotou 
TOC, dále pak koncentrace vybraných kationtů 
a aniontů, hodnota pH a konduktivita.
Kvantitativní metody stanovení sestonu 
Autor: Vladimíra Škopová 
Ročník: M1 
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D. 

Pojem seston zahrnuje všechna mikrosko-
pická tělíska, vyskytující se ve vodním pro-
středí. Lze je rozdělit na abioseston (neživou 
část) a bioseston (živou část). 

Pro zjišťování kvality povrchové a pitné vody 
stanovením biosestonu se v praxi používá 
několik kvantitativních metod. Metodou sta-
novení biosestonu podle normy ČSN 75 7712 
lze zjistit počet mikroorganismů v 1 ml vzorku. 
U mikroskopické metody stanovení bioma-
sy fytoplanktonu se využívá měřicí okulár 
a zjišťuje se celkový objem přítomných mikro-
organismů. Dále se používá metoda stanovení 
koncentrace chlorofylu-a, zapsaná v normě 
ČSN ISO 10260. 

Předmětem této práce bylo porovnání jed-
notlivých kvantitativních metod stanovení 
biosestonu. Metody byly porovnány na labora-
torních kulturách řas a sinic. Stanovení biose-
stonu podle normy ČSN 75 7712 je spolehlivé 
a poměrně rychlé, v případech, kdy je početní 
vyjádření diskutabilní (např. v případě přem-
nožení velmi drobných mikroorganismů), by 
bylo vhodnější přistoupit k vyjádření kvan-
titativního ukazatele na základě objemové 
biomasy, získané pomocí stanovení biomasy 
fytoplanktonu mikroskopickou metodou. 
Metoda stanovení koncentrace chlorofylu-a 
je rychlá a spolehlivá. Má však několik nevý-
hod, nelze rozlišit druhy organismů ani jejich 
vitalitu a dá se použít pouze pro fototrofní 
organismy obsahující chlorofyl-a.
Dezinfekční účinky elektrických korónových 
výbojů ve vodě a oxidační poškození mikro-
organismů 
Autor: Petra Verzichová 
Ročník: M2 
Školitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 

Během dezinfekce vodného roztoku pomocí 
korónových výbojů procházejí buňky oxidač-
ním stresem, který způsobuje oxidační degra-
daci lipidů. Dochází k poškození fosfolipidů 
biologických membrán, a tedy někdy i k cel-
kovému poškození buněk. Lipidovou oxidací 
vznikají sekundární oxidační produkty: 
to xické aldehydy (malondialdehyd), ketony, 
epoxidy a oligomerní produkty. Nejrozšíře-
nějším ukazatelem používaným k popisu 
oxidativního stresu je malondialdehyd (MDA). 
Podstatou měření míry oxidačního poškození 
biomembrán je reakce MDA s kyselinou thi-
obarbiturovou (TBA). 

Zařízení generující elektrické korónové 
výboje ve vodě bylo vyvinuto na Ústavu 
fyziky plazmatu AV ČR. Roztok obsahující 
bakteriální kulturu byl ošetřen elektrickým 
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korónovým výbojem, který má baktericidní 
vlastnosti. MDA byl stanoven pomocí reakce 
s TBA (TBA test). Vzniká červený MDA-TBA2 
komplex s absorpčním maximem při vlnové 
délce 532 nm. Pro měření byla zvolena spek-
trofotometrie. 

V tomto experimentu byl nejprve připraven 
standardní roztok MDA a byla sestrojena kali-
brační křivka MDA. Vzorky byly pro stanovení 
MDA zpracovány pomocí TBA testu a násled-
ně byly proměřeny spektrofotometricky. 

Ukázalo se, že pro spektrofotometrické 
měření byly aktuální koncentrace MDA příliš 
nízké, a tedy neměřitelné. Proto by pro stano-
vení koncentrací MDA bylo vhodnější použití 
metody HPLC.
Působení mikroorganismů na stavby a památ-
ky – Projekt NAKI 
Autor: Pavlína Adámková 
Ročník: M2 
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D. 

Práce je zaměřena na problematiku biode-
teriorace, působení mikroorganismů na 
památky, stavby a další materiály uložené ve 
sbírkách. Na stavby a památky působí celá 
řada vlivů, fyzikálních, chemických a biolo-
gických. Biologická degradace představuje 
závažný problém. A to jak z hlediska estetic-
kého, tak i z hlediska zdravotního. Některé 
mikroorganismy, které se mohou na stavbách 
a památkách vyskytovat, působí zdravotní 
rizika, jako jsou různé alergie, kožní one-
mocnění atd. Estetické vady jsou způsobeny 
degradací materiálu vlivem mikroorganismů. 
Různé způsoby ošetřování mají svá pozitiva 
i negativa. V současné době jsou komerčně 
nabízeny přípravky a impregnace, které jsou 
na bázi nanotechnologie, která prodlužuje 
životnost výrobků, materiálů a usnadňuje 
jejich údržbu. Existuje řada studií zabývající 
se působením bakterií, tato práce je zaměřena 
především na působení řas. Účinky různých 
přípravků na bázi stříbra byly testovány kla-
sickými testy toxicity dle normy.
Analyzátor QuikChem 8500 a jeho využití 
v analytice vody 
Autor: Lukáš Fuka 
Ročník: M2 
Školitel: Ing. Roman Pecl 

Práce je zaměřena na zprovoznění a zhod-
nocení vlastností a provozního využití 
analyzátoru QuikChem 8500 Series 2 FIA, 
vybaveného modulem pro stanovení amo-
niakálního a dusitanového dusíku. Testo-
vány a hodnoceny jsou základní vlastnosti 
analyzátoru a možnosti jeho provozního 
nastavení. Popsány jsou i obtíže při uvádění 
do provozu a vyskytující se provozní závady 
a jejich odstranění. Analýza amoniakálního 
dusíku je prováděna dle postupu značeného 
společností LACHAT INSTRUMENTS 10-
107-06-5-E a analýza dusitanového dusíku 
dle interního značení 10-107-04-4-B. Koncen-
trace amoniakálního dusíku je stanovována 
na základě změny absorbance acidobazic-
kých indikátorů způsobené pohlcováním 
amoniaku v recipientním činidle. Dusitany 
jsou stanovovány pomocí modifikované 
normované metodiky s N-(1-naftyl)-1,2-ethy-
lendiamin-dihydrochloridem.

Dále jsou uvedeny pozorované rušivé vlivy 
matrice na práci analyzátoru. Zjištěné výsled-
ky stanovení a možnosti analyzátoru jsou 
porovnány s běžně používanými metodikami 
pro stanovení uvedených analytů.

Odstraňování fosforu z odpadních vod 
srážením
Autor: Tomáš Fuka 
Ročník: M2 
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 

V práci je zkoumán vliv vápenatých a žele-
zitých iontů na výslednou koncentraci fosforu. 
Důraz je kladen na význam hodnoty pH při 
procesu srážení fosforu solemi železa a váp-
níku z vod odpadních a vod modelových. 
Modelové vody jsou připraveny z vody des-
tilované, případně z vody pitné. K obohacení 
těchto vod je použit dihydrogenfosforečnan 
draselný na maximální koncentraci 15 mg/l 
fosforečnanového fosforu. U modelových roz-
toků je sledován pouze fosforečnanový fosfor. 
Odpadní vody jsou rovněž obohaceny o fosfor 
přídavkem dihydrogenfosforečnanu drasel-
ného. V případě odpadních vod je sledována 
koncentrace polyfosforečnanů a organicky 
vázaného fosforu.
Identifikace nitrifikačních bakterií metodou 
FISH 
Autor: Lucie Chovancová 
Ročník: M1 
Školitel: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. 

Tato práce je zaměřena na identifikaci 
a následnou kvantifikaci nitrifikačních bak-
terií metodou fluorescenční in situ hybridi-
zace (FISH). Jedná se o metodu molekulární 
biologie, kdy jsou bakterie detekovány na 
základě znalosti jejich nukleových kyselin. 
Analyzovány byly vzorky aktivovaných kalů 
pěti aktivačních čistíren odpadních vod. 
V této práci byl také posuzován vliv teploty 
na výskyt nitrifikačních bakterií, vzorky byly 
proto odebrány v září 2010 a v únoru 2011. 

Vizuální identifikací s využitím mikroskopu 
byla zjištěna přítomnost či nepřítomnost fyzi-
ologických skupin nitritačních a nitratačních 
bakterií. U jednotlivých skupin byla dále urče-
na charakteristika klastrů. Byly identifikovány 
kompaktní klastry, řídké klastry a volně se 
vyskytující bakterie. 

Procentuální zastoupení nitrifikačních 
bakterií bylo získáno obrazovou analýzou 
za pomoci počítačového programu Daime. 
Použitím specifických genových sond s fluo-
rescenčním barvivem Cy3 byly kvantifikovány 
jednotlivé skupiny nitritačních i nitratačních 
bakterií. Výsledky byly poté porovnány v obou 
ročních obdobích. Z této části práce vyplynula 
vlastní optimalizace metody kvantifikace.
Ekologický stav hydricky rekultivovaného 
území na Mostecku 
Autor: Petra Ivanovová 
Ročník: M2 
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D.

V současné době není zatím dostatek zkuše-
ností se zatopenými zbytkovými jámami po těž-
bě uhlí, podmínky u jednotlivých lokalit jsou 
velmi individuální. Trvalý monitoring během 
napouštění i během využívání vzniklého jeze-
ra Most je nutný k předcházení projevů řady 
negativních vlivů vyplývajících ze specifických 
podmínek vzniku těchto jezer. Při hodnocení 
nově vznikajícího biotopu jezera (nádrže) 
Most se postupuje podle rámcové směrnice 
v oblasti vodní politiky 2000/60/ES a směrnice 
2006/7/ES k přípravě profilu vody ke koupání, 
tj. hodnocení ekologického stavu s využitím 
prvků biologické kvality se zaměřením na 
hydrobiologické rozbory vzorků vody, kvantitu 
organismů, objemovou biomasu, koncentraci 
chlorofylu-a. Na základě zjištěných biologic-

kých rozborů a analýz se určuje ekologický stav 
lokality a charakter biotopu. Práce je řešena 
v rámci projektu č. TA 01020592 „Dopady na 
mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody 
a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědou-
helných lomů“ (2011–2014).
Studium tvorby biofilmů na materiálech 
používaných v energetických systémech 
Autor: Kristýna Kubernová 
Ročník: M2 
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D. 

V oboru energetiky je jedním z problémů 
souvisejících s výskytem mikroorganismů 
tvorba mikrobiálních povlaků (biofilmů) 
na technologických linkách a materiálech 
přicházejících do styku s vodou, která se 
v energetickém průmyslu využívá pro potře-
by chlazení. Přítomnost biofilmu způsobuje 
zarůstání teplosměnných ploch, snižuje 
přestup tepla, omezuje účinnost korozních 
inhibitorů, poskytuje prostředí pro potenci-
álně patogenní mikroorganismy a způsobuje 
korozi kovového materiálu.

Experimentální část byla zaměřena na 
sledování tvorby biofilmu na různých materiá-
lech kovu (např. ocel, mosaz, titan), které byly 
vloženy do reálné vody přivezené z elektrárny 
Ledvice. Bylo prováděno mikrobiální stano-
vení KB 22 0C, KB 36 0C, mikromycet a žele-
zitých bakterií ve vzorcích volné vody a ve 
stěrech z ponořeného materiálu. Porovnáván 
byl případný nárůst biofilmu u jednotlivých 
materiálů.
Potenciální biologická rozložitelnost pyri-
diniových solí 
Autor: Iva Prokešová 
Ročník: M2 
Školitel: Ing. Michal Cypris 

Práce se zabývá studiem potenciální aerobní 
biologické rozložitelnosti vybraných pyridini-
ových solí, konkrétně N-Dodecylpyridinium-
chloridu (C17H30ClN), 1-Cetylpyridiniumchlo-
ridu monohydrátu (C21H38ClN·H2O) a hexy-
lpyridinium-chloridu (C11H18ClN). K testování 
byly použity dvě normované metody, metoda 
stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK 
test) a metoda stanovení anorganického uhlíku 
v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace 
test). Inokulum bylo použito z laboratorních 
modelů adaptované na testované látky.
Modelování spektrofotometrického stano-
vení CHSKMn

Autor: Pavlína Pustowková
Ročník: M2
Školitel: Ing. Ľubica Kollerová, CSc.

Stanovení CHSKMn je charakterizováno 
uzančními podmínkami oxidace. Mezi tyto 
podmínky patří teplota blízko varu, doba oxi-
dace 10 minut, nadbytek oxidačního činidla, 
definované množství vzorku, kyselé prostředí. 
Standardizovaný postup používá zpětnou titraci 
za horka, tj. doba oxidace je ukončena redukcí 
manganistanu šťavelanem sodným. Použití 
termoboxu pro oxidaci (např. ve spektrofoto-
metrických zkumavkách) vyžaduje ukončit 
oxidaci definovaným způsobem. Nejjednodušší 
je zaznamenat hodnoty v čase ukončení oxidace, 
v tomto případě se jedná o práci a měření s roz-
toky s teplotou blízkou bodu varu. Záznam spek-
tra ve viditelné oblasti poskytuje informaci, že 
pro vyhodnocení spotřebovaného manganistanu 
nelze použít maxima při 526 a 545 nm. Poskytu-
je však možnost vyhodnotit produkt reakce při 
426 nm, kalibrační závislost je použitelná pro 
rozsah CHSKMn do 5 mg/l. 
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Ukončení oxidace lze modelovat přídav-
kem redukčního činidla. V normalizovaném 
postupu se používá šťavelan. Modelové 
vzorky s obsahem manganistanu a šťavelanu 
při laboratorní teplotě poskytovaly spektrum 

ve viditelné oblast podobné jako při teplotě 
varu. Modelové vzorky s obsahem manga-
nistanu a železa v oxidačním stupni II opět 
poskytly při laboratorní teplotě podobné 
výsledky. Produkt reakce při 426 nm posky-

tuje kalibrační závislost pro rozsah CHSKMn 
do 4 mg/l.

Text a foto: Ing. Radek Vojtěchovský
radek.vojtechovsky@vscht.cz

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej 
republiky – AČE SR

v dňoch 17.-19. 10. 2012 bude AČE SR organizovať na Štrbskom Plese 
tradičnú 7. bienálnu konferenciu Odpadové vody 2012. Aj v tomto 
roku očakávame značnú účasť kolegov zo SR aj ČR; viac ako 270 účast-
níkov. Na akcii budú prezentované príspevky zaoberajúce sa celou 
problematikou odpadových vôd. Prednáškové bloky sa budú týkať
•	 výstavba a prevádzka ČOV,
•	 komunálne ČOV,
•	 stokové siete a odľahčovacie komory,
•	 vplyv odpadových vôd na recipienty,
•	 kalové hospodárstvo ČOV,
•	 získavanie a úprava bioplynu,
•	 legislatíva a projekty pre stokové siete a ČOV,
•	 hydrochémia, laboratórne postupy a stanovovanie prevádzkových 

parametrov,
•	 priemyselné ČOV,
•	 posterové sekcie.

Súčasťou programu bude samostatná prednášková a posterová sek-
cia mladých výskumníkov a prevádzkovateľov s názvom Fórum 33, 
ktorej sa zúčastnia  autori, resp. prví autori príspevkov, ktorých vek 
v čase písania príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii 
budú hodnotené a najlepšie príspevky budú ocenené. 

Abstrakt príspevku s názvom a autorským kolektívom je nutnou 
podmienkou pre jeho prijatie. Text abstraktu v rozsahu max. 1 x A4 
zašlite do 11. 6. 2012 na adresu: Ing. Marián Bilanin, PhD. (predseda 
programového výboru), Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (tel.: +421 48 
4327 759; +421 915 790 781;  fax: +421 48 4327 803) (vítané bude 

využitie e-mailu: mbilanin@stvps.sk). O zaradení konkrétnych prác 
medzi prednášky alebo postery rozhodne programový výbor konfe-
rencie. Žiadame prvých autorov príspevkov vo veku do 33 rokov, aby 
zvýraznili túto skutočnosť do abstraktu. Konečný program konferencie 
spolu so záväznými prihláškami nájdete v 2. cirkulári (ktorý bude 
distribuovaný v augustovom čísle Vodního hospodářství) a od konca 
júla 2012 aj na www.acesr.sk.  

Dotazy k programu konferencie adresujte na:
• Ing. Marián Bilanin, PhD. – predseda programového výboru (e-mail: 

mbilanin@stvps.sk, tel.: +421 48 4327 759; +421 915 790 781) 
• Ing. Miloš Dian – zodpovedný za sekcie Fórum 33 (e-mail: dian@

avssr.sk, tel.: +421 903 462 732)
• prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk, tel.: 

+421 903 932219)

Dotazy k organizácii konferencie adresujte na:
• doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD. – predseda organizačného výboru
• Marta Onderová – sekretariát konferencie (Oddelenie environ-

mentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho 
inžinierstva, FChPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, e-maily: 
miroslav.hutnan@stuba.sk; marta.onderova@stuba.sk, tel.: +421 
2 59325387)
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Vodohospodářské školství a praxe 
Informace pro vodohospodářské firmy, 
podniky a instituce

Průzkum stavu výchovy a vzdělávání pro potřeby vodního hos-
podářství z pohledu praxe a zajišťujících škol za období let 2000 až 
2007 konstatoval velmi neutěšený stav. K dnešnímu dni se situace 
nezlepšila, odborně a kvalitně vzdělaných absolventů škol neustále 
ubývá. Vodohospodářské provozní firmy, organizace i instituce jsou 
proto stále častěji nuceny obsazovat místa odborných pracovníků 
i neodborně vzdělanými absolventy škol s tím, že si je v průběhu 
doby musí pro svoje odborné využití „dovzdělat a doučit“. Tento 
stav byl obvyklý i dříve, ovšem při vyšším stupni odborného základu 
nastupujících absolventů.

Výbor ČVTVHS prostřednictvím své OSVV provedl nový průzkum 
zacílený na odborné školy, které absolventy pro potřebu vodního 
hospodářství vychovávají. Jeho výsledek předáváme jako informaci 
pro případné využití vodohospodářské praxi.

V současnosti je na školách pozorován zmenšující se zájem o vodo-
hospodářské studium (nižší počet přihlášek ke studiu, na SŠ častá 
kombinace oborového studia či jen jeho občasné otevírání). To je dáno 
pravděpodobně těmito aspekty:
• snižování zájmu o studium technických oborů v důsledku nízké 

společenské prestiže;
• zájemce o studium odčerpávají „atraktivnější“ obory a také víceletá 

gymnázia, a to už od pátých tříd ZŠ;
• ve školách se projevuje nedostatek odborných pedagogů;
• ZŠ připravují studenty se stále nižší úrovní.

Celkově lze říci, že propagace vodohospodářského oboru – celospo-
lečensky, ale i na nižších stupních škol je zřejmě nedostatečná, z čehož 
vyplývá i neznalost možností uplatnění se absolventů. Častým jevem 
je i to, že absolventi středních vodohospodářských škol často nastupují 
na „lépe honorovaná místa“ mimo obor.

Rozmístění škol v ČR 
Je, jak vyplývá z přehledu, nerovnoměrné:

(kraj, SŠ/VŠ-soukr.,veř.+státní)
Karlovarský kraj  15/0,1,
Kraj Ústí nad Labem 105/1,1
Kraj Liberecký  35/0,1
Praha a Středočeský kraj 201/37, 9
Plzeňský kraj  40/0,1
Českobudějovický kraj 98/3,2
Královéhradecký kraj 70/0,1 
Pardubický kraj  56/0,1
Jihlavský kraj   41/1,1
Jihomoravský kraj  86/8,5
Olomoucký kraj  96/3,2
Zlínský kraj  71/1,1
Moravskoslezský kraj 146/2,2

Střední stupeň vzdělávání
V současné době zajišťuje dle Registru středních škol na www.

stredniskoly.cz/seznam-skol/ celkem 1377 středních, z asi 83 % 
veřejných. U asi 320 škol není v registru zapsáno jejich zaměření (jsou 
uvedeny pouze názvem bez uvedení obsahu pedagogické činnosti).

Výuku předmětů, včetně učebních oborů, které s náplní vodního 
hospodářství alespoň částečně souvisejí, zajišťuje 27 SŠ a VOŠ. Kom-
plexní vodohospodářskou výchovu má v učebních plánech pouze asi 
pět z nich, zbývající se zabývají jen některými specifickými otázkami 
oboru – ekologie, životní prostředí, TZB, instalatérství apod. Zařazení 
těchto předmětů do učebních plánů je rozdílné dle typu střední školy 

vycházejícího z regionálních podmínek. Absolvování těchto SŠ je 
podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky. „Úmrtnost“ 
v průběhu studia na SŠ se pohybuje kolem 32 %.

Vysokoškolské vzdělání
Zajišťuje v ČR celkem 85 VŠ, z toho jsou dvě státní, 26 veřejných 

a 57 soukromých – viz Seznam VŠ a univerzit na www.vejska.cz/
vysoke-skoly/prehled. 

Výukou předmětů alespoň částečně souvisejících s potřebami vod-
ního hospodářství (tedy i jen předměty přírodovědnými) se zabývá 
16 veřejných VŠ. Téměř komplexní vodohospodářskou výchovou 
se zabývají pouze 3 z nich (ČVUT, VUT a VŠB TÚ). Zbývajících 13 
VŠ má ve svých učebních plánech zařazeno pouze studium specific-
kých, ve většině případů přírodovědných a ekologických, s vodním 
hospodářstvím částečně souvisejících předmětů či oborů – v těchto 
případech se jedná většinou o studium bakalářské. „Úmrtnost“ v prů-
běhu studia na VŠ je odhadována na cca 31 %.

Shrnutí
Podrobnější, i když u SŠ zřejmě ne zcela úplný, přehled SŠ a VŠ 

zajišťujících vzdělávání a výchovu absolventů pro uplatnění ve vodo-
hospodářském oboru je k dispozici u autora nebo na www.vodnihos-
podarstvi.cz v sekci Co v časopise nebylo.

Problematikou, při vědomí téměř zoufalého nedostatku odborně 
vzdělaných pracovníků i se snahou uvedené nedostatky řešit, se 
v minulých letech začaly zabývat některé instituce:

Roku 2005 byla MZe ČR předána Koncepce výzkumu a vývoje 
a dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství na období 2006–2010 
[1], která hodnotila: 
• současný stav jako neuspokojivý především v důsledku faktického 

rozpadu celé vědecko-výzkumné základny oboru a nerespektování 
změn kompetencí (někdy i dvoukolejnost v řízení) oboru, a to ve 
všech složkách, které se na chodu oboru podílejí;

• potřeby v oblasti strategického plánování, v hodnocení veřejného 
zájmu, vnějších vlivů a potřeb i ekonomických nástrojů v oboru, 
které jsou nedokonalé a nevystihující současný stav;

• hlavní problémy oboru – zmírnění dopadů hydrologických a kli-
matických změn, efektivita provozu, údržba a oprava vodovodů 
a kanalizací, údržba a kontrola bezpečnosti provozu stávajících 
vodních děl, zefektivnění metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí 
povodí;

• výhled navrhující systémová opatření k řešení potřeb VH jak ve 
výzkumu a vývoji, tak i ve výchově absolventů středních a vysokých 
škol. 
Roku 2007 byla publikována výzva Všem, jejichž hlas je slyšet 

[2], v níž byl kriticky hodnocen současný stav vzdělanosti, školství 
a vzdělávání, vliv na celospolečenský život i na mezinárodní posta-
vení v Evropě. Byla určena všem, kteří svými veřejně publikovanými 
názory mohou mít vliv na utváření názorů celé společnosti a také na 
její celkovou úroveň. 

Z podnětu a na zakázku MPOV a za podpory Evropského sociálního 
fondu realizovaný projekt Národní soustava povolání [3] měl vytvořit 
databázi povolání všech oborů činnosti pro 
• zajištění informovanosti vzdělávacích institucí o potřebách dle 

potřeb trhu práce;
• aktivní podporu vzdělávání a rozvoje odborných dovedností;
• zapojení odborníků do sběru potřebných informací a dat o kvalifi-

kačních potřebách;
• zvýšení flexibility a mobility na trhu práce v rámci ČR a EU.

MŠMT ČR byly od roku 2008 vypsány pro zlepšení stavu obecného 
i odborného vzdělávání a výchovy téměř nesčetné mezinárodně pod-
porované vzdělávací programy, byly zahájeny přípravy k rozsáhlým 
školským reformám. Do diskusí k řešení problematiky se v průběhu 
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posledních tří roků zapojily také různé, především protireformní, 
občanské iniciativy. Dodnes však nezbývá než konstatovat, že dosud 
známé výsledky všech uvedených aktivit se ve výchovné a vzdělá-
vací činnosti kladně neprojevily.
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předseda Odborné skupiny pro výchovu a vzdělávání (OSVV) 

výboru ČVTVHS

Vývoj limitů pro ropné látky ve vodách 
a zeminách

1. Úvod
Ropné produkty, především benziny, nafta, letecké pohonné hmo-

ty a oleje, jsou stále nejčastějšími polutanty, které znečišťují nejen 
povrchové a podzemní vody, ale i půdy a horninové prostředí. Tento 
nepříznivý stav je způsoben především jejich velkým rozšířením, ale 
i přetrvávající nedbalostí při manipulaci a skladování těchto látek. 
Například v roce 2010 bylo 61,1 % všech havárií řešených Českou 
inspekcí životního prostředí způsobeno ropnými látkami. (Výroční 
zpráva ČIŽP za rok 2010). Výrazné zlepšení lze pozorovat zejména 
u nových čerpacích stanic pohonných hmot a v nově postavených 
průmyslových závodech. 

Ropné látky jsou širokou a různorodou směsí látek především nepo-
lárního a částečně i polárního charakteru, které vyjma organických 
sloučenin obsahují i anorganické sloučeniny, např. sulfan a další 
sloučeniny síry a organokovové sloučeniny vanadu, mědí či niklu.

Před rokem 1989 byly limitovány ropné látky kromě povrchové 
vody (viz Nařízení vlády ČSR 25/1975 Sb.) pouze ve vodě pitné, a to 
Československou státní normou (ČSN) 75 7111. Začátkem 90. let byl 
schválen tzv. Metodický pokyn a Stanovisko Ministerstva životního 
prostředí, které pomocí kategorií A, B, C definovaly stupeň znečištění 
zemin a podzemní vody, příp. i půdního vzduchu. Toto stanovisko bylo 
v roce 1996 upraveno a místo kategorií byla zavedena kritéria znečiště-
ní. Od roku 2012 jsou tyto ukazatele znečištění nahrazeny zcela novým 
metodickým pokynem MŽP, který definuje tzv. indikační hodnoty.

2. Limity pro ropné látky v pitné vodě
Snaha o stanovení přípustného množství ropných látek v pitné vodě 

má dlouholetou tradici. V bývalém Československu platila od roku 
1964 pro kvalitu pitné vody norma ČSN 83 0611, která ovšem ukazatel 
pro ropné látky nezahrnovala. Až po novele této normy v roce 1974 
byla pro ropné látky stanovena limitní koncentrace 0,01 mg/l.

Od 1. 1. 1991 platila pro posuzování jakosti pitné vody ČSN 75 7111. 
V této normě byly nově definovány základním pojmy, především: 
indikační hodnota, mezná hodnota a nejvyšší mezná hodnota. Pro 
ropné látky byla stanovena limitní koncentrace jako nejvyšší mezná 
hodnota koncentrace 0,05 mg/l. Těmito změnami se norma přiblížila 
doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO – Guidelines 
for drinking water quality, Ženeva 1984).

S účinností od 1. 1. 2001 nahradila výše uvedenou normu vyhláš-
ka Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanovily 
požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Tato vyhláš-
ka pro ropné látky zavedla ukazatel „nepolární extrahovatelné látky“ 
(dále NEL) s limitem (nejvyšší meznou hodnotou) 0,05 mg/l.

Od 1. 5. 2004 nahradila tuto vyhlášku nová vyhláška č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a čet-
nost a rozsah kontroly pitné vody. V této právní úpravě se bohužel 
ukazatel pro ropné látky nahradil meznou hodnotou celkového 
organického uhlíku (5 mg/l) a limity pro polycyklické aromatické 
uhlovodíky (0,0001 mg/l) a konkrétní organické látky, jako např. 
benzen (0,001 mg/l). 

3. Limity pro ropné látky v podzemní vodě
Sledování kvality podzemních vod se stalo důležitým po roce 1990, 

kdy stát začal vracet pozemky restituentům a docházelo k velkému 
počtu převodů nemovitého majetku. Pro účely privatizace byl zpra-
cován Metodický pokyn MSNMP a MŽP ČR ze dne 18. 5. 1992, který 
obsahoval také Stanovisko MŽP ČR k ukazatelům a normativům pro 
asanace znečištěné zeminy a podzemních vod. V tomto stanovisku 
byly v tabulkové formě pro většinu nejrozšířenějších polutantů defi-
novány tři kategorie znečištění:
• kategorie „A“, která vyjadřovala pozaďové hodnoty charakterizující 

přibližně přírodní obsahy; 
• kategorie „B“, která znamenala mezní koncentraci, jejíž dosažení 

vyžadovalo zahájení průzkumu či šetření s cílem vysvětlit původ 
či zdroj znečištění;

• kategorie „C“, která znamenala koncentraci, od které se provádí 
asanační zásah, bylo-li prokázáno riziko migrace znečištění do okolí 
a poškoditelnost dalších složek životního prostředí.
Od 31. 7. 1996 platila novela výše uvedeného Stanoviska MŽP, která 

byla vydána odborem pro ekologické škody MŽP ČR (uveřejněna ve 
Věstníku MŽP ČR 3/96). Touto novelou byly změněny některé hodnoty 
u vyjmenovaných polutantů a nově definovány tři kritéria znečištění:
• kritérium „A“ odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledované 

látky v přírodě (v souvislosti s uzančně stanovenou mezí citlivosti 
analytického stanovení). Překročení této hodnoty se posuzuje jako 
znečištění, vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledované 
látky. Pokud však není překročena hodnota kritéria „B“, znečištění 
není pokládáno za tak významné, aby bylo nutné zahájit průzkum 
nebo jeho monitorování.

• kritérium „B“ je uměle zavedená hodnota ve výši přibližně arit-
metického průměru kritérií „A“ a „C“. Překročení této hodnoty se 
posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví 
člověka a jednotlivé složky životního prostředí, a proto se vyžaduje 
zjistit jeho zdroj a příčiny a podle výsledku rozhodnout o dalším 
průzkumu či zahájení monitoringu.

• kritérium „C“ zohledňuje fyzikálně-chemické, toxikologické, ekotoxi-
kologické, popř. další vlastnosti látek. Překročení této hodnoty před-
stavuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení 
zdraví člověka a dalších složek životního prostředí, a proto je nutné 
prokázat závažnost rizika jeho analýzou. Jejím výsledkem přitom může 
být buď navržení sanace, nebo naopak zvýšení uvedených kritérií. 
Samotné limitní hodnoty však neřešily problém určení nebezpeč-

nosti – rizika znečištění v konkrétní lokalitě, a proto byl zaveden 
institut tzv. analýzy rizika. Obecně lze uvést, že analýza rizika má 
za úkol stanovit míru nebezpečí stávajícího zjištěného znečištění na 
ekosféru a na zdraví obyvatelstva v dané lokalitě.

Od poloviny roku 1996 se při hodnocení rizika postupuje podle 
Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR. Tento 
pokyn byl několikrát novelizován, naposledy v roce 2011.

Na začátku letošního roku byl výše uvedený metodický pokyn se 
zavedenými a odbornou i laickou veřejností akceptovanými hodno-
tami A, B, C nahrazen zcela novým metodickým pokynem Indikátory 
znečištění. Ten má sloužit k indikativnímu posuzování úrovně zne-
čištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu na antropogenně 
znečištěných lokalitách, a to zejména při posuzování průzkumů 
a výsledků sanací vážně kontaminovaných lokalit. V tomto metodic-
kém pokynu jsou uvedeny hodnoty indikátorů vycházející z hodnot 
americké agentury ochrany životního prostředí – USEPA a je třeba je 
využívat k orientačnímu porovnání získaných výsledků průzkumných 
prací zaměřených na antropogenní znečištění horninového prostředí. 
Na základě tohoto porovnání je pak nutno rozhodnout o nezbytnosti 
dalšího průzkumu a případně dalších kroků vedoucích k řešení pro-
blematiky kontaminace na dané lokalitě. 

V případě ropných látek je vedle potenciálního překročení hodnot 
indikátorů znečištění pro jednotlivé složky (jednotlivé chemické lát-
ky) indikací znečištění rovněž výskyt volné fáze ropných látek anebo 
koncentrace směsi ropných látek (stanovené jako C10-C40) odpovídající 
rozpustnosti konkrétního ropného produktu.

4. Povrchová voda
Přípustné množství polutantů v povrchové vodě bylo dříve limitová-

no Nařízením ČSR č. 25/1975 Sb. Od roku 1992 byly limitní hodnoty 
pro povrchové vody stanoveny jako tzv. ukazatele III. v Nařízení vlády 
ČR č. 171/92 Sb. Vodní toky zde byly rozděleny na vodárenské, kde pla-
tily přísnější limity, a toky ostatní, kde byly povoleny vyšší koncentrace 
polutantů. V tomto nařízení byly ropné látky limitovány jako ukazatel 
NEL 0,05 mg/l pro vodárenské toky a 0,2 mg/l pro ostatní toky.
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Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ze dne 29. ledna 2003, o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, byl pro ukazatel 
NEL stanoven imisní standard přípustného znečištění povrchových 
vod ve výši 0,1 mg/l.

Novelou výše uvedeného nařízení vlády č. 229/2007 Sb. byl ukaza-
tel NEL nahrazen ukazatelem Uhlovodíky C10-C40, jehož imisní limit 
byl stanoven ve výši 0,025 mg/l pro vodárenské toky a pro obecné 
požadavky ve výši 0,1 mg/l.

Další novelou tohoto nařízení vlády č. 23/2011 Sb. byla pro ukazatel 
Uhlovodíky C10-C40 stanovena norma environmentální kvality pro 
průměrnou hodnotu ve výši 0,1 mg/l.

5. Limity pro ropné látky v zeminách a horninovém 
prostředí

Pro stanovení limitů v zeminách a horninovém prostředí platily 
podobné normativy jako pro podzemní vody. Zpočátku to byl Meto-
dický pokyn MSNMP a MŽP ČR ze dne 18. 5. 1992 se svým Stano-
viskem MŽP ČR k ukazatelům a normativům pro asanace znečištěné 
zeminy a podzemních vod. Podle tohoto předpisu byly koncentrace 
NEL pro pozadí (kategorie A) 50 mg/kg sušiny, pro zahájení průzku-
mu (kategorie B) 200 mg/kg sušiny a pro asanační zásah (kategorie C) 
1 000 mg/kg sušiny.

Novelou výše uvedeného metodického pokynu platnou od 
31. 7. 1996 se koncentrace pro jednotlivá kritéria znečištění téměř 
nezměnily (pouze v limitu kritéria B se koncentrace zvýšila na 
500 mg/kg sušiny). Změnil se ale význam limitních hodnot, kdy 
ani pro kritérium C nebyla stanovena nutnost sanace, neboť teprve 
analýzou rizika se stanovila míra nebezpečí zjištěného znečištění na 
ekosféru a na zdraví obyvatelstva v dané lokalitě. V praxi se potom 
začalo používat jako sanačních limitů násobků hodnoty kritéria C, 
tedy např. 3 x C = 3000 mg/kg sušiny, nebo vypočtených koncentrací 
dle metodiky pro analýzu rizika.

V roce 2008 byl zveřejněn Metodický pokyn odboru ekologických 
škod MŽP k řešení problematiky stanovení indikátoru možného 
znečištění ropnými látkami při sanacích kontaminovaných míst. 
Jeho cílem bylo objasnit způsob vyhodnocení parametru „nepo-
lární extrahovatelné látky“ a parametru „uhlovodíky C10 – C40“ pro 
stanovování koncentrací ropných uhlovodíků na kontaminovaných 
lokalitách.

Od letošního roku platí i pro indikativní posuzování úrovně zne-
čištění zemin nový metodický pokyn Indikátory znečištění, který 
přebírá hodnoty pro jednotlivé polutanty z americké agentury ochrany 
životního prostředí – USEPA. Na základě porovnání naměřených kon-
centrací s těmito limity je pak nutno rozhodnout o nezbytnosti dalšího 
průzkumu a případně dalších kroků vedoucích k řešení problematiky 
kontaminace na dané lokalitě. Bohužel je v původním dokumentu 
USEPA uvedena poněkud nešťastně i limitní koncentrace pro ukazatel 
„minerální oleje“ (číslo CAS 8012-95-1), ve výši 180000 mg/kg sušiny 
pro obytné oblasti, resp. dokonce 1800000! mg/kg sušiny v průmyslo-
vé oblasti. Při bližším zkoumání, co se pod tímto označením skrývá, 
lze zjistit, že jako synonymum jsou uváděny i lubrikační oleje… Tyto 
nadnormální povolené obsahy vysvětlují američtí odborníci jejich 
naprostou nezávadností pro lidské zdraví, kdy je přípustné jakékoli 
množství těchto olejů.

V České republice se do metodického pokynu dostalo alespoň 
omezení pro ropné látky v podobě nepovoleného výskytu volné fáze 
ropných látek anebo koncentrace směsi ropných látek (stanovené jako 
C10-C40) odpovídající rozpustnosti konkrétního ropného produktu.

6. Metody analýzy ropných látek
Z analytického hlediska lze ropné látky definovat jako látky, které 

se stanoví po extrakci vzorku (vody, půdy, kalu) nepolárním rozpouš-
tědlem a odstranění vyextrahovaných polárních látek. Pro sumární 
stanovení se jako koncovka používá gravimetrie, spektrometrie v UV 
a IČ oblasti a plynová chromatografie.

Laboratorní stanovení ropných látek lze rozdělit do několika fází:
1. extrakce – volba vhodného extrakčního postupu (dle konkrétního 

typu vzorku);
2. úprava extraktu – odvodnění extraktu, odstranění polárních látek 

(aktivovaný silikagel, Florisil nebo oxid hlinitý). Separace polárních 
látek se provádí na chromatografické koloně, tenkovrstvou chroma-
tografií nebo vsádkovým způsobem;

3. stanovení ropných látek – vlastní stanovení nepolárních extraho-
vatelných látek vhodnou analytickou metodou:

a) Gravimetrické metody – časově náročné (5–7 hodin) a při sušení 
extraktu vznikají ztráty vyextrahovaných níževroucích uhlovo-
díků. Citlivost této metody je 1–5 mg/l a přesnost ± 25 %.

b) UV – spektrometrie – není vhodná pro stanovení RL s nízkým 
obsahem aromátů. Dobrých výsledků při stanovení ropného zne-
čištění lze dosáhnout pouze tehdy, použije-li se jako kalibrační 
standard ropná látka, totožná s analyzovanou ropnou látkou. 

c) IČ – spektrofotometrie – stanovení NEL pomocí valenčních 
vibrací C-H vazeb umožňuje jejich poměrně přesné stanovení. 
Vyhodnocením několika vhodně vybraných absorpčních pásů 
se zpřesňuje analytické stanovení ropných látek. Přesnost IČ 
metody je cca 5 %. Jde o skupinové stanovení množství látek 
extrahovatelných extrakčním činidlem (perchloethylenem 
apod.) obsahujících vazby C-C a C-H (detekované metodou 
FTIR). Pokud extrakt projde přečištěním sorbentem, který 
zachytí polární látky, pak dostáváme množství nepolárních 
extrahovatelných látek, což jsou zejména ropné uhlovodíky. 

 Tento parametr do nedávné doby (2006) představoval rozho-
dující ukazatel kontaminace vod a zemin ropnými látkami. 
V řadě případů byl však prokázán výskyt NEL i v antropogenně 
nekontaminovaných vodách, kde vznikají podobné látky jako 
produkt některých sinic a řas. Proto se doporučovalo při níz-
kých koncentracích ověřovat toto stanovení dalšími metodami, 
zejména plynovou chromatografií.

d) Plynová chromatografie – nejčastěji se využívá pro stanovení 
uhlovodíků C10-C40, při níž se analyzují ropné látky s bodem 
varu cca od 175 °C do 525 °C. Výhodou této metody je vysoká 
citlivost i přesnost (5 až 10 %). Jde opět o skupinový ukazatel 
zahrnující většinou nepolární látky extrahovatelné extrakč-
ním činidlem (např. heptanem) a stanovené po odstranění 
polárních látek metodou plynové chromatografie (GC) 
s plamenoionizační detekcí. V současnosti je tento parametr 
používán k posuzování znečištění vod a zemin antropogen-
ním znečištěním ropného původu a umožňuje díky povaze 
metody GC často rozeznat i kvalitu kontaminantu a jeho dílčí 
uhlovodíkové frakce. Jako ropné látky jsou však stanoveny 
obvykle pouze uhlovodíky v rozmezí C10-C40, tedy bez níže 
a výševroucích uhlovodíků.

Přehled souvisejících norem
ČSN 75 7505 – Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných 

látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR) - (srpen 1998, 
v březnu 2005 byla vydána ZMĚNA Z1) – tato norma byla zrušena 
v roce 2006

ČSN EN 14039 – Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlo-
vodíků C10-C40 plynovou chromatografií (květen 2005)

ČSN EN ISO 9377-2 Jakost vod – Stanovení nepolárních extraho-
vatelných látek Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci 
rozpouštědlem (říjen 2001)

ČSN EN ISO 9377-2 Změna Z1 – Jakost vod – Stanovení uhlovodíků 
C10-C40. – Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouš-
tědlem (květen 2007) – tato norma mění z předchozí normy termín 
„nepolární extrahovatelné látky“ na termín „uhlovodíky C10-C40.“

7. Závěr
Pro stanovení ropných látek ve vodách a v zeminách platily v minu-

losti různé ukazatele a metody stanovení. Nejdříve to byly metody 
založené pouze na extrakci do nepolárního rozpouštědla, později byly 
doplněné o analytické koncovky, které stanovily tyto látky v IČ spektru 
– tzv. nepolární extrahovatelné látky (NEL), a nejnověji na plynovém 
chromatografu jako uhlovodíky C10-C40.

S tím, jak se vyvíjely analytické metody pro stanovení této skupiny 
znečišťujících ropných látek, docházelo i k úpravě limitů a kritérií 
hodnocení pro tento nejčastější polutant, a to jak ve vodách pitných, 
podzemních či povrchových, tak v zeminách a horninách. Bohužel se 
většinou limitní koncentrace zvyšovaly, nebo v posledních předpisech 
se dokonce od limitování tohoto nejčastějšího polutantu ustoupilo 
úplně a je snaha toto skupinové stanovení ropných látek nahradit 
analýzou jednotlivých složek, tedy definovatelných organických slou-
čenin. V případě ropných produktů jde sice o nedokonale stanovitelný 
kontaminant, ale přesto by pro něj limity, resp. kritéria hodnocení ve 
vodách a zeminách měly existovat.

Poněkud nešťastně je v novém metodickém pokynu Indikátory zne-
čištění v původním dokumentu USEPA, na který se odkazují konkrétní 
hodnoty, uvedena i limitní koncentrace pro ukazatel „minerální oleje“ 
(číslo CAS 8012-95-1), a to dokonce ve výši 180000 mg/kg sušiny pro 
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obytné oblasti, resp. 1800000! mg/kg sušiny v průmyslové oblasti, 
resp. 110 mg/l pro podzemní vodu. Tyto extrémní a nadnormální 
povolené obsahy vysvětlují američtí odborníci jejich naprostou nezá-
vadností pro lidské zdraví (jako synonymum se uvádí i lubrikační 
oleje), kdy je přípustné jakékoli množství těchto látek.

V České republice se do nového metodického pokynu dostalo ale-
spoň jisté omezení pro ropné látky v podobě nepovoleného výskytu 

volné fáze ropných látek anebo koncentrace směsi ropných látek 
(stanovené jako C10-C40) odpovídající rozpustnosti konkrétního rop-
ného produktu.

RNDr. Jiří Čížek
Ochrana podzemních vod, s.r.o.

e-mail: cizek.j@opv.cz

Seminář „Podzemní voda 
ve vodoprávním řízení VIII“

Dne 8. listopadu 2011 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotné-
ho lávce seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení VIII, pořádaný 
odbornou skupinou podzemní vody České vědeckotechnické vodo-
hospodářské společnosti ve spolupráci s ministerstvem zemědělství 
a Global Water Partnership. Cílem semináře bylo seznámit pracovníky 
vodoprávních úřadů, správců Povodí, Vodovodů a kanalizací, hydroge-
ologů a vodohospodářských projektantů s odbornými aspekty, názory 
a zkušenostmi odborníků v problematice podzemních vod, vodního 
hospodářství a vodního práva pro praktickou aplikaci zákona o vodách 
(254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zejména „velké“ novely 
(150/2010 Sb.), která nabyla účinnosti 1. 8. 2010, a s ní souvisejícími 
vyhláškami, nařízeními a metodickými pokyny. Seminář navazuje na 
semináře, které se konají každoročně od roku 2004.

První přednášku s názvem Stanovení ochranných pásem v ČR ve 
světle požadavků EU přednesla Mgr. Emilie Trakalová z Ministerstva 
životního prostředí. V úvodu podala informaci o přijímání právních 
předpisů a požadavků Evropské unie do naší vodohospodářské 
legislativy po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Mnoho zásad 
a pravidel, historicky užívaných v ČR, bylo pozměněno a přizpůsobe-
no požadavkům Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (dále jen „ 
Rámcová směrnice“), která je jakousi obdobou vodního zákona, avšak 
na úrovni EU. Směrnice si klade za cíl stanovit tzv. environmentální 
cíle pro povrchové a podzemní vody a prostřednictvím Plánů povodí 
a Programu opatření těchto cílů do roku 2015 dosáhnout. Mezi cíle 
v oblasti podzemních vod je například „nezhoršování stavu vod“, „zvrat 
významných trvale vzestupných trendů“ nebo „omezení a zamezení 
vstupu znečišťujících látek do vod podzemních“. Rámcová směrnice 
klade důraz na ochranu vod jako významné složky životního prostředí 
a jejich vazeb na přírodní ekosystémy. Kromě požadavků na jakost povr-
chových a podzemních vod, stanoví také požadavky na stav chráněných 
oblastí. Většina chráněných území je definována samostatnými směr-
nicemi a jsou již dlouhodobě zavedeny v české legislativě. Takovými 
územími jsou například NATURA či zranitelné oblasti.

Rámcové směrnice však zavádí také zcela nový institut chráněného 
území, to jsou tzv. Území vyhrazená pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. Rámcová směrnice ukládá, aby byly určeny pro každou oblast 
povodí všechny útvary pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu, 
pokud poskytují průměrně více než 10 m3 za den, nebo slouží více než 
50 osobám, a vodní útvary uvažované pro tento účel. Ve vymezených 
vodních útvarech s odebíraným množstvím vody větším než 100 m3 
musí být realizován monitoring. V těchto územích musí být dosaženy 
environmentální cíle pro povrchové nebo podzemní vody. Při odbě-
rech podzemní vody může surová voda obsahovat určité koncentrace 
znečišťujících látek, které musí být úpravou odstraněny tak, aby voda 
vyhovovala hygienickým požadavkům pro pitnou vodu. Úpravny jsou 
schopny upravit i vody se zhoršenou kvalitou a jestliže se předpokládá, 
že kvalita vody se v budoucnu zhorší, nebude dosažen jeden z cílů 
Rámcové směrnice o vodách (absence nezhoršování kvality vody). Sou-
časně bude nutno posoudit, zda nebude nutno změnit technologickou 
úpravu. Z těchto důvodů budou muset být přijata příslušná opatření 
pro zlepšení kvality vody. U zdrojů podzemních vod, které ještě ne-
jsou využívány k odběrům a na nichž nebylo instalováno zařízení na 
jejich úpravu, bude nutno navrhnout technologie úpravy tak, aby byly 
dodrženy cíle Rámcové směrnice o vodách.

Opatření proti zhoršování stavu popř. dosažení dobrého stavu mají 
být zacílena primárně do ochranných pásem vodních zdrojů a na zákla-
dě monitoringu dále v ploše celého útvaru. Ochranná pásma vodních 
zdrojů slouží na území České republiky již desítky let jako prostředek 
speciální ochrany zdrojů povrchových a podzemních vod. V součas-
ném právním systému jsou ochranná pásma vodních zdrojů řešena § 30 
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Dříve byla stanovena novelou 
vodního zákona č. 138/1973 Sb. a byla označována pásma hygienické 
ochrany (PHO). PHO vyhlášená podle novely zákona č. 138/1973 Sb. 

brala v úvahu především hygienické aspekty. Podle Rámcové směr-
nice o vodách se musí při stanovení OPVZ vycházet ze zásad obecné 
ochrany povrchových a podzemních vod, při nichž je třeba dosáhnout 
dobrého stavu vodních útvarů, to znamená i plnění ekologických 
požadavků. Přístupy k ochraně životního prostředí, vodní hospodářství 
nevyjímaje, se mění. Stále častěji se řeší problémy současných majetko-
právních záležitostí, tak i možných střetů zájmů různých zainteresova-
ných stran. Z hlediska získávání údajů o ochranných pásmech se jeví 
současný systém evidence jako nedostačující a je třeba ho přizpůsobit 
novým potřebám. V následujícím období bude nutno věnovat pozornost 
následujícím klíčovým problémům: vytvoření metodiky pro vymezování 
ochranných pásem vodních zdrojů, pro stanovení, monitorování a hod-
nocení stavu území, aktualizace evidence ochranných pásem podle §22 
vodního zákona, provedení revizí historicky vymezených ochranných 
pásem pomocí vhodných nástrojů, úprava vyhlášky č. 137/1999 Sb. tak, 
aby byl docílen soulad se současnou právní úpravou. 

RNDr. Hana Prchalová z VÚV T.G.M., v.v.i., se zaměřila ve své 
přednášce Stanovení limitních hodnot pro podzemní vody, které 
mohou významně ovlivnit stav povrchových vod na aplikaci Směr-
ného dokumentu EU č. 18 Guidance on groundwater status and trend 
assessment z roku 2009. Podle něj se při hodnocení chemického stavu 
útvarů podzemních vod zaměří pozornost i na ty podzemní vody, které 
mohou významně ovlivnit stav povrchových vody. Prahové hodnoty 
se stanovují podle následujícího postup:
•	 identifikace území s významným podílem podzemních vod na 

celkovém odtoku a ostatních lokalit, kde interakce podzemních 
vod s povrchovými vodami může nepříznivě ovlivňovat stav útvarů 
povrchových vod;

•	 zjištění společných ukazatelů pro hodnocení stavu útvarů podzem-
ních a povrchových vod;

•	 výběr relevantních ukazatelů podzemních vod s méně přísnými 
prahovými hodnotami v porovnání s požadavky na povrchové 
vody;

•	 stanovení nových prahových hodnot podzemních vod pro navazu-
jící povrchové vody.
Pro kvantifikaci podílu podzemních vod na povrchových vodách 

se vycházelo z dlouhodobých průměrných hodnot podílu základního 
odtoku podzemních vod na celkovém odtoku z povodí. Jako významné 
bylo možno určit ty profily, v nichž poměr průměrného odtoku ze 
zdrojů podzemní vody na celkovém odtoku převyšoval 50 %. Přehled 
profilů s významným podílem podzemních vod: 
•	 Povodí Labe: Pilnikovský potok, Metuje, Loučná, Výrovka, Liběchov-

ka, v povodí Cidliny Javorka, v Povodí Jizery Žehrovka, Mohelka, 
Zábrdka, Bělá, Kněžmostka, v povodí Vltavy Polečnice, (Mže)-Uher-
ský potok, Bakovský potok, Lužnice, v povodí Ploučnice Svitávka 
a Ještědský potok;

•	 Povodí Moravy: Třebůvka, Trkmanka, Blata, v povodí Dyje Svitava 
a Litava;

•	 Povodí Odry: Lužická Nisa.
Pro stanovení prahových hodnot byl nejprve sestaven přehled 

společných ukazatelů. Na základě tohoto porovnání bylo zjištěno, 
že přísnější limity pro povrchovou vodu jsou v současné době pro 
14 ukazatelů nebo jejich skupin. Značnou část z toho tvoří vybrané 
pesticidy a dále polyaromatické uhlovodíky. Většina těchto pestici-
dů se v podzemních vodách vyskytuje pod limitem stanovitelnosti, 
a tudíž se dá předpokládat, že u nich nedojde k problémům. Pokud jde 
o polyaromatické uhlovodíky, dá se předpokládat, že vyšší koncentra-
ce se v podzemních vodách budou objevovat jen v blízkosti starých 
ekologických zátěží nebo některých průmyslových podniků. Jako další 
potenciálně problematické ukazatele se ukazují dva kovy – kadmium 
a rtuť a dále dusičnany, chloridy, sírany a kyanidy. S výjimkou rtuti 
se dá očekávat, že jejich koncentrace budou v podzemní vodě vyšší. 
Limity pro kadmium, dusičnany, sírany a chloridy buď již jsou anebo 
budou různé buď podle typově specifických podmínek povrchových 
vod, nebo podle tvrdosti (která ovlivňuje dostupnost kadmia). Zatím 
nejsou v ČR ještě stanoveny pro konkrétní toky či jejich části. Pro tyto 
limity směrný dokument doporučuje zvažovat faktor ředění a naopak 
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další možné zvyšování koncentrace podzemní vody, než dojde k její-
mu odvodnění do toku. To by však znamenalo, že prahová hodnota by 
musela být individuálně stanovovaná pro každý monitorovací objekt. 
Proto bylo rozhodnuto, že jako základní prahová hodnota bude použita 
limitní hodnota pro povrchové vody. I když však budou v některých 
monitorovacích objektech koncentrace podzemních vod překročeny, 
neznamená to, že automaticky bude prohlášen chemický stav pod-
zemních vod za nevyhovující. K tomu bude nutné další posouzení, 
které bude zjišťovat, jestli chemický stav podzemní vody skutečně 
způsobuje nedodržení dobrého stavu povrchových vod a pokud ano, 
jakou měrou se na tom podílí.

Přednáška Ing. Radomíra Muzikáře, CSc., Požadavky na hodno-
cení ovlivňování využívaných zdrojů podzemních vod vypouštěním 
vyčištěných odpadních vod shrnula v úvodu rozšíření možnosti 
vypouštění vyčištěných odpadních vod do podzemních vod pod-
le velké novely zákona o vodách (v úplném znění 273/2010 Sb.) 
a na něj navazujícího nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Nařízení 
obsahuje emisní standardy (nepřekročitelné hodnoty ukazatelů), 
které byly stanoveny pro CHSKCr , BSK5 , N-NH4

+, NL a Pcelk. Nově jsou 
přidány také požadavky na mikrobiologické ukazatele (Escherichia 
coli a Enterokoky). Vodoprávní úřad stanovuje emisní limity do výše 
emisních standardů. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních přihlíží vodoprávní úřad podle § 38, odst. 9 k potřebě 
dosažení nebo zachování dobrého stavu podzemních vod a na vodu 
vázaných ekosystémů a posuzuje možnosti omezování znečištění 
u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostředí jako celku 
a možnosti opětovného využívání odpadních vod. To znamená, že 
může stanovit přísnější limity, než jsou uvedené emisní standardy. 
K vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vztahuje i nor-
ma ČSN 75 6404 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních 
obyvatel. Část 2: Zemní infiltrační systémy, vydaná v červnu 2006. 
Samočisticí procesy vznikají v horninovém prostředí jednak při 
průchodu zeminami nesaturované zóny a jednak v podzemní vodě. 
Byly uvedeny výsledky výzkumů čištění odpadních vod v hornino-
vém prostředí na VUT Brno, zpracované prof. Ing. J. Šálkem, CSc., 
a Ing. M. Kriškou. Výsledky jsou uvedeny v článku připraveném 
k tisku ve Vodním hospodářství. Je možno je zobecnit následovně: Při 
vsaku odpadní vody přes 0,60 m mocnou vrstvu nesaturované zóny se 
odbourává 57–98 % CHSKCr, BSK5, amoniaku a fosforečnanů. Čistící 
účinek je vyšší v hlinitých půdách než v písčitých půdách. Největší 
účinnost odbourávání kontaminantů má ornice. Půdy písčitohlinité 
až hlinité mají příznivé infiltrační vlastnosti a probíhá v nich kvalit-
ní čištění. Pro posouzení účinnosti odbourávání bakteriologického 
znečištění v zeminách nesaturované zóny byla stanovena závislost 
mezi minimální mocností zemin nesaturované zóny pod základovou 
spárou vsakovacího zařízení a obsahem jílnatých částic (menších než 
0,01 mm). Zbytkové bakteriologické znečištění, které se neodbourá 
při infiltraci přes nesaturovanou zónu, se odbourá zdržením ve zvod-
něném kolektoru. Pro představu byl uveden výsledek výpočtu doby 
zdržení bakteriologického znečištění v podzemní vodě odpovídajícího 
standardům vypouštění podle nařízení vlády pro dosažení hygienic-
kých požadavků na pitnou vodu bez nejefektivnějšího samočisticího 
účinku – průchodu zeminami nesaturované zóny. Potřebná doba 
zdržení bez účinku nesaturované zóny je 330 dní. Hloubka hladiny 
podzemní vody pod základovou spárou infiltračního zařízení společně 
s jejím charakterem hrají významnou roli při minimalizaci nepřízni-
vých účinků vypouštění odpadních vod do podzemních vod. Naše 
ČSN 75 6404 uvádí minimální hloubku 1 m. V Německu se doporu-
čuje minimální hloubka 1,5 m. Geologická služba Irska – Geological 
Survey of Ireland doporučila v souladu s doporučeními irské Agentury 
životního prostředí rovněž minimální vzdálenosti infiltračních zaří-
zení odpadních vod od využívaných objektů podzemní vody. Vychází 
ze zkušeností a hodnocení provozu cca 400 000 jednotlivých staveb. 
Podle charakteru a mocnosti nesaturované zóny musí být minimální 
vzdálenost místa vypouštění vyčištěných odpadních vod 30–60 m nad 
využívanými domovními studnami, 25 m vedle domovních studní 
a 15 m pod domovní studnami. Na závěr byly uvedeny upřesněné 
požadavky na hydrogeologický posudek.

RNDr. Petr Čížek z A-Z se zabýval ve své přednášce Změna předpisů 
o studnách a její právní důsledky novelou vyhlášky č. 501/2008 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a novou závaznou ČSN 75 
5115 Jímání podzemní vody z června 2010, která nahradila dvě starší 
normy: závaznou ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování 
vodou z roku 1993 a doporučující ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody 

z roku 1980. Poslední neplatila pro veřejné a domovní studny. V úvodní 
části bylo vysvětleno možné umístění studní od veřejných komunikací. 
Původní vyhláška č. 501/2008 Sb. zakazuje umístit domovní studnu 
blíže než 12 m k veřejné komunikaci, kterou je podle zákona o pozem-
ních komunikacích i nesjízdná lesní cesta, a v „prostupném prostředí“ 
k ní nesmí být dokonce blíž než 30 m. Nová závazná technická norma 
ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody června 2010 definuje, že „indivi-
duální zásobování vodou“ je „zásobování pitnou vodou“ a přímo uvádí, 
že u studní, zřizovaných pro jiné účely, může hydrogeolog minimální 
vzdálenosti, předepsané právními předpisy, v odůvodněných přípa-
dech přiměřeně zkrátit. Takové studny ale nesmí být použity k jímání 
vody, která má sloužit jako pitná. Opravená novela vyhlášky platí 
od 15. března 2011 a je možné povolit výjimku ze všech nejmenších 
vzdáleností studny od místních zdrojů znečištění. Jde však o výjimečné 
řešení, o které se musí žádat podle § 169 stavebního zákona, a o kterém 
rozhoduje ve správním řízení místně příslušný stavební úřad. V další 
části byly shrnuty požadavky na navrhování studní, konstrukci a testy 
veškerých studní bez ohledu na použití studní, dodatečné požadavky 
na studnu, která má sloužit jako pitná a střety zájmů stavebníka studny 
a majitelů okolních pozemků. Podle nových předpisů je třeba všech-
ny nové studny navrhovat na základě výsledků hydrogeologického 
průzkumu, prováděného v souladu s platnými předpisy o provádění 
geologických prací. Jeho výsledky musí poskytovat komplexní geolo-
gický podklad pro zpracování projektu výstavby studny včetně určení 
nejvhodnějšího prostoru pro jímání podzemní vody a návrhu režimu 
využívání vodního zdroje. Jestliže umístění, konstrukce anebo okolí 
nějaké studny nemůže odpovídat zvýšeným požadavkům na studny 
k jímání vody, která má sloužit jako pitná, zohledňuje se sice ten jiný 
účel, ke kterému má sloužit, ale taková studna musí být i se všemi 
svými výtoky viditelně, trvale a nezaměnitelným způsobem označena 
tabulkou „Nepitná voda“ i v případě, že její voda vyhovuje legislativním 
požadavkům na pitnou vodu. Jestliže má novela plnit své poslání, měly 
by stavební a vodoprávní úřady prověřit především základní požadavek 
normy: aby umístění a hloubení studny navrhl hydrogeolog, a nikoliv 
pouze vrtař se svým proutkařem. Dodržování normy klade vysoké 
nároky na pracovníky vodoprávních úřadů. Při kolaudaci by měli 
prověřit, zda hloubka studny, průměr a kvalita výstroje jsou v souladu 
s dokumentací. Pro tento účel by bylo vhodné, aby měli k dispozici 
hladinoměr. U vrtů hlubších než 30 m musí vyžadovat kopii stanoviska 
krajského úřadu k projektu geologického průzkumu.

Problematika vrtů pro tepelná čerpadla ve světle legislativy byla 
předmětem přednášky RNDr. Svatopluka Šedy Projekce, povolování 
a realizace vrtů pro tepelná čerpadla ve smyslu současných práv-
ních předpisů a připravovaného metodického doporučení. Pojem 
vrty pro tepelná čerpadla není ani v zákoně o vodách ani v zákoně 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Velká novela 
zákona o vodách (zákon č. 150/2010 Sb.) uvádí v § 17, odstavci 1 
písm. g pojem vrty pro využívání energetického potenciálu. Pro jejich 
realizaci je zapotřebí podle zmíněného § 17 souhlas vodoprávního 
úřadu. Na jaře 2011 byla vytvořena při MMR pracovní skupina, jejímž 
cílem bylo zpracovat metodické doporučení pro stavební a vodoprávní 
úřady k problematice projektování a povolování vrtů pro tepelná čer-
padla, přesněji řečeno k projektování a povolování vrtů pro využívání 
energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí. 
Metodické doporučení bylo z větší části ukončeno, a proto příspěvek 
uvádí z připravované metodiky tu část, která je věnována „právnímu“ 
začlenění vrtů pro využívání energetického potenciálu podzemních 
vod a souvisejícího horninového prostředí. Vrty pro tepelné čer-
padlo, tedy zpravidla vertikální maloprůměrové otvory, jsou dnes 
nejčastějším technickým zařízením sloužícím k využívání zemského 
tepla z podzemních vod a horninového prostředí pomocí tepelného 
čerpadla. Z hlediska způsobu využívání zemského tepla se dělí na 
vrty využívající energetický potenciál podzemní vody a horninového 
prostředí, přičemž z těchto vrtů se neodebírá ani nečerpá podzemní 
voda, a na vrty využívající energetický potenciál podzemní vody 
a horninového prostředí, ze kterých se odebírá nebo čerpá podzemní 
voda. V obou skupinách vrtů je instalováno tepelné čerpadlo. Soubor 
zařízení pro tepelné čerpadlo představuje vlastní tepelné čerpadlo 
a periferní zařízení skládající se z vrtů, sběračů a horizontálního 
propojovacího potrubí do strojovny tepelného čerpadla. Připravova-
ná metodika poprvé hovoří o tepelném čerpadle a perifériích vždy 
jako o jednom celku. Vrty pro tepelná čerpadla využívající energe-
tický potenciál podzemní vody a horninového prostředí bez čerpání 
vyžadují podle § 76 odst. 1 stavebního zákona územní posouzení, a to 
jednou z následujících forem: územní rozhodnutí, územní rozhodnutí 
ve zjednodušeném územním řízení, veřejnoprávní smlouva, územní 
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souhlas příslušného obecného stavebního úřadu a podle § 17 odst. 1 
písm. g) vodního zákona souhlas místně příslušného vodoprávního 
úřadu, protože se jedná o stavby, které mohou ovlivnit vodní poměry. 
Vrty pro tepelná čerpadla s odběrem podzemní vody vyžadují kromě 
územního posouzení podle § 76 stavebního zákona, podle vodního 
zákona § 15 odst. 1 stavební povolení, podle § 8 vodního zákona 
povolení k nakládání s vodami (obojí vydávané místně příslušným 
vodoprávním úřadem). Základní ideou připravovaného metodického 
doporučení je to, že vrty jsou nedílnou součástí tepelného čerpadla, 
tedy projektují se, umísťují se a případně se povolují jako jeden celek 
s tímto čerpadlem. Vrty, jako periferní zařízení tepelného čerpadla 
využívající zemské teplo horninového prostředí a podzemních vod, 
tak nejsou samostatnou stavbou. Asociace tepelných čerpadel při-
pravuje dokument o limitujících podmínkách pro vrty pro tepelná 
čerpadla, které zahrnují na příklad vzdálenosti mezi vrty, od jímacích 
objektů podzemní vody, vzdálenosti od hranice sousedního pozemku, 
umístění mimo ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, 
staveb a zařízení, pokud jejich vlastník nedá písemný souhlas k umís-
tění v ochranném pásmu, a podmínky pro technologii hloubení vrtů. 
Podrobnější údaje o projekci, povolování a realizaci vrtů pro tepelná 
čerpadla ve smyslu současných právních předpisů budou uvedeny 
v připravovaném metodickém doporučení MMR, MZe a MŽP „Tepel-
ná čerpadla pro využití energetického potenciálu podzemních vod 
a horninového prostředí z vrtů. Projektová příprava a povolování“ 
a v připravované metodice Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Na semináři byly předneseny dva referáty, které nebyly uvedeny 
ve sborníku přednášek. První přednesl RNDr. Jiří Čížek z Ochrany 
podzemních vod, s.r.o., Praha na téma Vývoj limitů pro ropné látky 

ve vodách a zeminách. Tato problematika je velmi závažná z toho 
důvodu, že množství havarijních stavů znečištění vody je velmi 
vysoké. Na příklad v roce 2010 bylo způsobeno 61 % havárií vod 
ropnými látkami. Příspěvek je uveden na jiném místě této přílohy 
VODAŘ Vodního hospodářství. Další příspěvek přednesla Mgr. Emilie 
Trakalová z MŽP o transpozici směrnice Evropského parlamentu 
2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů. Směrnice řeší nejen 
podmínky pro nakládání s pesticidy, ale i zvláštní opatření na ochranu 
vodního prostředí a zdrojů pitné vody. K této problematice zpracuje 
Mgr. Trakalová příspěvek do příštího čísla přílohy VODAŘ. 

Přednesené příspěvky byly uvedeny ve sborníku, který účastníci 
semináře obdrželi. Podle hodnocení dotazníků, vyplněných účast-
níky semináře, splnil seminář očekávání u 93 % přítomných a u 3 % 
přítomných splnil očekávání částečně. Všichni účastníci doporučili, 
aby se v seminářích pokračovalo, z toho 80 % bylo pro interval 
konání 1 rok, 17 % pro interval 2 roky a 3 % pro pořádání seminářů 
v závislosti na vývoji situace ve vodním hospodářství. Náměty, stíž-
nosti a doporučení uvedené v diskusi a popsané výše bude řešit výbor 
České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti ve spolupráci 
se SOVAK. O výsledcích bude podána informace v některém z dalších 
čísel této přílohy Vodního hospodářství a na dalších seminářích České 
vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. 

Ing. Radomír Muzikář, CSc.
garant semináře  

a předseda odborné skupiny podzemní vody ČVTVHS
e-mail: radomir.muzikar@karneval.cz 

tel.: 515 540 293, 602 577 796

Informace ČVTVHS k připravované 
konferenci Hospodaření s vodou

Vodohospodáři, kteří se již tradičně, většinou v 1. polovině června, 
po pět let zúčastňovali Národního dialogu o vodě, budou v tomto roce 

zklamáni, neboť z organizačních důvodů se letošní setkání na Medlově 
neuskuteční. S dalším pokračováním Národního dialogu se ale počítá 
v roce 2013 nebo roce následujícím.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost připravuje 
pro vodohospodáře všech oborů vodního hospodářství na přelom 
ledna a února 2013 hodnotnou náhradu. Pod garancí ČVTVHS, Svazu 
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Cena Andrease Rudolfa Harlachera
Český hydrometeorologický ústav zřídil cenu A. R. Harlachera, jako 

prestižní ocenění za výjimečný přínos k rozvoji hydrologické služby 
a hydrologie v České republice. 
Cena nese jméno zakladatele sys-
tematické hydrologie na našem 
území, švýcarského inženýra, 
profesora a později i rektora 
německé části pražské polytech-
niky a vedoucího hydrometrické 
sekce Hydrografické komise pro 
Království české zřízené v roce 
1875, Andrease Rudolfa Har-
lachera (1842–1890). Profesor 
Harlacher položil základy vodo-
měrné sítě v povodí Labe, zdoko-
nalil hydrometrickou vrtuli, s níž 
provedl rozsáhlé hydrometrické práce, na jejichž základě vytvořil 
měrné křivky pro přepočet vodního stavu na průtok, provedl vyčís-
lení odtoku a navrhl metodu předpovědi průtoků. V řadě uvedených 
případů předběhl svou dobu a českou hydrologickou službu posunul 
do čela tehdejšího světového poznání

Prvním laureátem ceny se stal Ing. Josef Hladný, CSc., který nedáv-
no oslavil své 80. narozeniny. Celou svou profesní kariéru zasvětil 

práci v Českém hydrometeorologickém ústavu a také akademickému 
působení na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. V ČHMÚ působí Ing. Hladný od roku 1956. Byl při vybudování 
regionálních hydroprognózních pracovišť, podílel se na vzniku 

Hydrofondu, tj. národní hydro-
logické databáze ČR, významně 
přispěl k rozvoji experimentální 
hydrologie v Jizerských horách. 
Dlouhodobě působil ve vedou-
cích funkcích ČHMÚ a zajišťo-
val spolupráci s mezinárodními 
organizacemi (WMO, UNESCO). 
Je jedním z tvůrců české hyd-
rologické názvoslovné normy 
a jejích aktualizací, uznávaným 
expertem a stále vyhledávaným 
oponentem různých vědeckých 
prací. Předání ceny se usku-

tečnilo dne 17. ledna 2012 v rámci odborného hydrologického 
semináře pořádaného ČHMÚ a PřF UK u příležitosti jeho kulatých 
narozenin. 

Ing. Jan Kubát
místopředseda ČVTVHS
e-mail: kubat@chmi.cz

PROJEKT FP7: Technologie pro 
efektivní řešení protipovodňové 
ochrany na území větších měst 
Akronym: FloodProBE

Akronymem tohoto projektu je FloodProBE (www.floodprobe.eu). 
Hlavním cílem je definice efektivních technologických postupů, které 
potenciálně povedou ke snížení škod způsobených povodněmi na 
územích větších měst v Evropě. Za tímto účelem budou v rámci Flo-
odProBE vyvinuty technologie, metody, koncepty a nástroje pro účely 
posuzování rizik a pro přizpůsobení městských staveb a obecně infra-
struktury vyšším protipovodňovým bezpečnostním standardům.

Koordinátor projektu: DELTARES (Holansko), za ČR: METCENAS 
o.p.s.

Dílčí cíle projketu FloodProBE
1. Zlepšit metody posuzování povodňové zranitelnosti 

městských území. Projekt se zaměřuje především na 
rozšíření stávajících metod a postupů, a to hlavně 
o diskusi odhadu nepřímých dopadů povodní na 
infrastrukturu ve větších městech.

2. Zlepšit posuzování městských protipovodňových 
systémů za účelem vývoje patřičných ochranných 
opatření a zvýšení finanční efektivity budoucích 
investic.

3. Vyvinout a otestovat nové konstrukční technologie 
pro zlepšení technických parametrů stávajících 
a nových protipovodňových systémů a pro lepší 

ochranu městských území před povodněmi.
4. Začlenit poznatky získané v rámci projektu do metod posuzování 

ohrožení městských území povodněmi a současně rozšířit využívání 
nově vyvinutých konstrukčních technologií a konceptů za účelem 
podpory holistického přístupu ke strategiím managementu rizik.

5. Sladit pokyny pro posuzování povodňových rizik a povodňový 
management na územích měst a tím podpořit implementaci „povod-
ňové“ směrnice 2007/60/ES.
FloodProBE se zaměřuje na následující klíčové aspekty na úrovni 

větších měst, případně jejich částí: (a) zlepšení technických parame-
trů protipovodňových systémů za účelem snížení pravděpodobnosti 
zatopení území (prevence/snížení expozice), (b) zvýšení odolnosti 
a možnosti obnovy infrastruktury měst se zaměřením na novostavby 
a renovaci budov, za účelem zmírnění škod způsobených povodně-
mi a (c) konstrukční řešení (vývoj nových stavebních technologií) 
za účelem snížení citlivosti městských systémů a snížení přímých 

i nepřímých škod. 
Součástí projektu bude i intenzivní komunikace 

s konečnými uživateli výstupů a aplikace GMS (Geofyzi-
kálního Monitorovacího Systému) na hrázích vybraných 
pilotních lokalit projektu.

Pilotní přístup projektu: v rámci projektu jsou pro-
váděny výzkumy a spolupráce na lokalitách Praha, 
Trondheim, Orleans, Hull a Rotterdam/Dordrecht.

RNDr. Zuzana Koukalová
METCENAS o.p.s.  

(Methodology Centre for Environment Assessment)

vodního hospodářství ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 
ČR se uskuteční konference zatím s pracovním mottem „Hospodaření 
s vodou po roce 1990 a výhled do budoucna“.

Dosavadní diskuse na Národním dialogu o vodě se orientovaly zejmé-
na na oblast ochrany vod, hospodaření s vodou především v období 
hydrologického sucha a krizových situací, problémy zásobování pitnou 
vodou, zadržení vody a optimalizace vodního režimu v krajině apod. 
Opíraly se o novou vodohospodářskou legislativu, rezortní koncepční 
materiály nebo schválené dokumenty „plánování v oblasti vod“, pří-
padně i strategické materiály v oblasti veřejných podpor financování 
prioritních opatření.  Diskutovalo se i o tom, jaké cíle sledovat a jaká 
opatření bude třeba připravovat a realizovat v budoucnu. 

Na tato základní témata chce konference navázat a analyzovat 
dosavadní vývoj hospodaření s povrchovou i podzemní vodou. Cílem 
konference bude především otevřít diskusi o hospodaření s vodní-
mi zdroji ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zvládání 
rizik, které může doprovázet krátkodobý i dlouhodobý nedostatek 
využitelných vodních zdrojů. Budou diskutována i reálná opatření 
na úseku legislativy, plánování v oblasti vod, realizace a financování 
relevantních opatření, výzkumu apod.

Výbor ČVTVHS zveřejní bližší informace k připravované konfe-
renci na webových stránkách organizátorů i v tomto časopise včetně 
pozvánky, a to přibližně v říjnu tohoto roku.
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Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00  Praha 9

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
Tel.: 548 124 129, mobil: 731 608 788, e-mail: martin.vlcek@cz.linde-gas.com

Technologie pro úpravu vod 
SOLVOX® a SOLVOCARB®

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

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

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

Linde_inzerce_ vodni hospodarstvi_90 x 134:Sestava 1  15.3.

KOMPLEXNÉ PORTFÓLIO

Centrifúgy ZahustovacePásový lisPásový lis

Hrablice Bubnový fi lter Diskový fi lterDiskový fi lter

KalolisyKalolisy Servis

Sušice

NAJVHODNEJŠÍ DODÁVATEL PRE VÁŠ PROCES
ODSTREDOVANIE  FILTRÁCIA  SUŠENIE  SPALOVANIE


