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Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou 
zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme celo-
ročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.

Opozdilý pozdrav z Francie nám do Vodohospodářských fotomo-
mentek zaslala Jana Lelut:

Jaro je období, kdy se příroda probouzí, kvete, bují… a páří se. Ráda 
bych se s vámi podělila o fotografii jedinečné momentky zachycující 
páření vážky. Jedná se o vážku Coenagrion mercuriale, žijící v jihozá-
padní Evropě a severozápadní Africe. Ve Francii jde o chráněný druh. 
Jejím stanovištěm jsou drobné vodoteče s dostatkem světla. I přes svoji 
drobnou figuru zaujme bedlivého pozorovatele svým líbezným letem 
a nápadnými barvami. Larvy, vyvíjející se přes zimu v kořenovém 
systému vodních rostlin, metamorfují v létající jedince koncem jara. 
Půvabné vážky jsou k vidění v květnu a červnu, opozdilé jedince lze 
zahlédnout i koncem září. 

Přestože tento druh má rád spíš čisté habitaty, tak dokáže žít 
i v docela znečištěných strouhách. Tento pár byl zachycen v silně 
morfologicky přetvořené strouze, jejímž hlavním zdrojem vody je 
výpust čističky. Příroda se dokáže adaptovat na ledasco!  Má to ale 
přece jeden háček: tato strouha má být v rámci kompenzačních řešení 
ČOV revitalizována. Ambiciózní revitalizační projekt, v jehož rámci je 
vykoupen i docela rozsáhlý pás pozemků, navrhuje vytvoření nové-
ho koryta a zasypání starého. Jenže vážku chrání mimo ochranářů 
i docela přísná legislativa. Jak to udělat, když po přeložení vodoteče 
do revitalizovaného koryta bude to staré zasypáno, čímž ovšem dojde 
k destrukci jejího současného stanoviště? Ještě štěstí, že tato vážka 
daleko víc poletuje na okolních vodotečích, takže zasypáním starého 
koryta nedojde k destrukci celé lokální populace. Naopak, revitalizo-
vané koryto by se pro ni mělo stát atraktivnější, pokud se tam tedy 
bude chtít líbezná Coenagrion mercuriale nastěhovat…

Omezení tupé úředničiny, nebo potlačení 
úředníků s názorem?

Ministerstvo životního prostředí ČR rozběhlo projekt „Analýza 
a úprava stávajících činností a agend s následnou identifikací stra-
tegie MŽP“. Co si pod tímto kostrbatým názvem představit? Tady je 
odpověď: „Hlavním cílem tohoto projektu je snížení administrativní 
zátěže a zjednodušení výkonu státní správy odstraněním duplicitních 
a nadbytečných ustanovení v právních předpisech z oblasti životní-
ho prostředí.“ Záměr jistě chvályhodný, ale… Proč MŽP požádalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby oslovilo podnikatelské 
svazy, asociace a sdružení s žádostí o spolupráci? Když už MŽP chce 
snižovat tu úředničninu, je s podivem, proč ony subjekty neoslovilo 
přímo, ale použilo MPO jako prostředníka? Proč mezi oslovenými 
nejsou subjekty, které to životní prostředí mají v popisu práce nebo 
se v něm dobrovolně angažují? Raději nedomýšlet!

Člověk musí zdvihnout obočí a zpozornět i dále, když se dále dočte, 
že návrhy budou posuzovány v několika skupinách, jejímiž členy 
budou: zástupci odboru legislativního, odboru výkonu státní správy, 
průmyslových svazů a Svazu měst a obcí. Kde je zástupce těch, kteří 
v krajině nevidí jen objekt podnikatelského a exploatačního zájmu, 
nýbrž i entitu samu o sobě? Obávám se, že doporučením oné skupi-
ny bude omezení pravomocí úředníků, kteří chtějí dodržovat zákon. 
Padni, komu padni! 

Třeba na Šumavě se už přes několik let táhne zajímavá kauza: 
Pražský právník Miroslav Zámiška v Prášilech postavil relaxační 
centrum. Na tom by až tak nic podivného nebylo, kdyby ono centrum 
oproti projektu několikanásobně nenabobtnalo. Pan investor si asi 
říkal, že se to pak nějak zaonačí a dodatečné povolení pro zbytnělé 
centrum dostane. Ale ouha! Úředníci NP Šumava s tím souhlasit 
nemínili. Byla jistě jen náhoda, že právě tyto úředníky před rokem 
tehdejší exředitel Stráský propustil. Úředníci, kteří tu agendu převzali, 
už věděli, jaké stanovisko mají „neochvějně“ hájit. A povolení bylo 
na světě!

Naštěstí existují ta odsuzovaná engéóčka. Na popud jednoho z nich, 
co si říká Vlídné vidiny, nejdříve českobudějovické pracoviště MŽP 
povolení zrušilo, následně ho vrátil krajský úřad příslušnému sta-
vebnímu úřadu k novému posouzení. Chce se mi věřit, že to bude 
posuzovat statečný úředník, a brzy se bude v Prášilech bourat. Jistě 
by úředníkům pomohl zákon o státní službě, o kterém všechny par-
lamentní strany a všechny vlády mnoho let říkají, jak je důležitý, a že 
„už už“ bude. Ba dokonce se občas dostane k projednávání. No a pak 
ten, kdo je zrovna v opozici, řekne: Záměr je to bohulibý, ale obsah je 
špatný. Pár koaličníků se k nim rádo přidá, a zákon je zase smeten ze 
stolu. Vládci současní i budoucí si oddychnou, že jim zůstal v ruce 
klacek na neposlušné úředníky a na ty s jiným názorem.

Ing. Václav Stránský
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Aerzen Turbo – řešení pro budoucnost!
Aerzen představuje nové turbodmychadlo

•	 Jednoduchost obsluhy, instalace a uvedení do provozu
	 dobrý	přístup	ke	všem	elektronickým	komponentům	díky	„zásuvko-
vému	konceptu“	a	integrovanému	řízení	s	dotykovou	obrazovkou.	
Zařízení	je	plně	připraveno	k	provozu	již	z	výrobního	závodu.
Samostatnou	a	jedinečnou	výhodou	AT	Turba	je,	že	neodvádí	teplo	

do	prostoru,	ale	pomocí	unikátního	řešení	umožňuje	využití	odpadní-
ho	tepla	připojením	se	na	samostatnou	přírubu.	Inteligentní	vedlejší	
efekt:	chladná	provozní	místnost	–	není	zapotřebí	dodatečné	teplo	
pro	ohřev	aktivačních	nádrží	a	v	neposlední	řadě	bezplatné	 teplo,	
kdekoliv	ho	potřebujete.

Na	základě	mnohaletých	zkušeností	při	výrobě	objemových	dmy-
chadel	–	již	od	roku	1868	–	a	od	roku	1943	při	výrobě	šroubových	
kompresorů,	pravidelně	nastavuje	Aerzen	nové	standardy	pro	kvalitu	
a	inovace	zařízení	se	dvěma	rotačními	písty.	Aerzener	Maschinenfab-
rik	GmbH	je	průkopníkem	v	kompresorových	technologiích	a	je	dnes	
jedním	z	předních	výrobců	v	této	oblasti.	Aerzen	nyní	poprvé	před-
stavuje	zcela	novou	technologii	turbo	dmychadel	a	rozšiřuje	tak	svou	
nabídku	i	o	segment	zařízení	s	kontinuálním	průtokem.
Aerzener	Maschinenfabrik	vyvinula	nové	AT	Turbo	dmychadlo	

Generation	5	speciálně	pro	požadavky	biologických	městských	a	prů-
myslových	čistíren	odpadních	vod.	Celá	výkonová	 série	 se	 skládá	
z	11	velikostí	se	sacími	výkony	od	cca	4000	m3/h	až	do	13	200	m3/h,	
tlakovými	rozsahy	od	400	mbar	do	1000	mbar,	s	výkonem	motoru	až	
do	300	kW.
Turbodmychadla	Aerzen	jsou	vybavena	vysokootáčkovými	motory	

s	permanentním	magnetem	a	jsou	schopna	se	optimálně	přizpůsobit	
měnícím	se	podmínkám	procesu	pomocí	frekvenčního	měniče,	bez	
nutnosti	dalšího	mechanického	zásahu,	v	rozsahu	od	40	%	do	100	%.	
Frekvenční	měnič	s	tlumivkou	je	plně	
integrován.	 V	 porovnání	 s	 kon-
venčními	motory	 dosahuje	 tento	
typ	motoru	mnohem	vyšší	poměr	
účinnosti.	Je	to	vzduchem	chlazený	
kompaktní	motor	 s	 regulovaný-
mi	otáčkami.	 Pohon	 je	 zajišťován	
pomocí	 bezkontaktního	 vzducho-
vého	ložiska	bez	tvorby	vibrací,	bez	
použití	oleje.	Výsledkem	je	pak	vyni-
kající	účinnost,	minimální	 opotřebení	
a	snížená	potřeba	údržby.

Další charakteristické rysy nové turbogenerace
Turbína	je	vyrobena	z	nerezavějící	oceli,	a	to	nejen	kvůli	odolnosti	

vůči	korozi,	 ale	 i	 kvůli	vysoké	pevnosti.	Tento	materiál	umožňuje	
výrobu	tenčích	stěn	jednotlivých	lopatek	a	vede	k	lepší	aerodynamice	
s	vyšší	účinnosti.	I	v	případě	nepředvídatelného	kolísání	provozního	
tlaku,	neustálá	kontrola	objemového	průtoku	zabraňuje	překročení	
bodu	pumpování.	Frekvenční	měnič	Aerzen	je	navržen	pro	zaručení	
bezpečného	provozu	turbodmychadel	a	je	jim	plně	přizpůsoben.	To	
z	pohledu	provozních	charakteristik	a	účinnosti	představuje	 jeden	
z	velkých	kroků	vpřed	vůči	standardním	frekvenčním	měničům.
Při	vývoji	nového	konceptu	AT	Turbo	Generation	5	 jsme	stavěli	

na	již	osvědčených	modulárních	technologiích	Aerzen	Delta	Blower	
a	Delta	Hybrid,	které	nabízejí	zákazníkovi	mnoho	výhod:
•	Zvýšenou energetickou účinnost	–	samostatný	kanál	přívodu	chla-
dicího	vzduchu	uvnitř	protihlukového	krytu.

•	Nízké náklady na servis a údržbu, spolehlivost a dlouhou životnost 
pomocí	zcela	sucho	běžného	vzduchového	ložiska	bez	vibrací.

•	Redukci hlučnosti
	 inovovaným	protihlukovým	krytem	a	zvýšeným	tlumením	hluku.
•	Úsporu místa při instalaci
	 možnost	instalace	přímo	vedle	sebe	„side-by-side“.

	S	produktovým	portfoliem	–	objemová	dmychadla	Delta	Blower,	
kompresory	se	stočenými	rotačními	písty	Delta	Hybrid	a	turbodmy-
chadla	AT	Turbo	Generation	5	–	nabízí	Aerzener	Maschinenfabrik	
ideální	podmínky	pro	plánování	 a	provozování	 stanic	procesního	
vzduchu	s	nejvyšší	účinností	od	 jednoho	dodavatele.	V	čistírnách	
odpadních	vod	jsou	již	dnes	provozovány	obě	technologie	–	objemová	
dmychadla	a	turbodmychadla.	Ideální	a	absolutně	nejvyšší	výhodou	
kombinace	těchto	dvou	vysoce	účinných	typů	zařízení	je	však	skuteč-
nost,	že	umožňují	optimálně	pokrýt	nízké	a	zároveň	
i	špičkové	spotřeby	technologického	vzduchu.	Toto	
je	cesta,	jak	spojit	fyzikální	výhody	zařízení	s	kon-
tinuálním	průtokem	–	vysoká	energetická	účinnost	
při	nominálním	zatížení,	s	výhodami	objemových	
strojů	 –	vysoká	přizpůsobivost	 a	dobrá	účinnost	
i	při	nižším	zatížení.	Tato	kombinace	vede	k	znač-
ným	úsporám	energií	a	nákladů	na	provoz.

www.aerzen.cz

Performance 3

Out in front with combined power

Go for the peak of performance

www.aerzen-turbo.de
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Metodika hodnocení 
výstavby inženýrských sítí 
z ekologického hlediska 
Lucie Nenadálová

Klíčová slova
bezvýkopové technologie – vliv na životní prostředí – emise – exter-
nality

Souhrn
Bezvýkopové technologie jsou technologie umožňující výstavbu 

a obnovu inženýrských sítí. Článek popisuje metodiku hodnocení 
výstavby inženýrských sítí bezvýkopovým a klasickým způsobem 
výstavby z pohledu vlivů na životní prostředí. Dopad výstavby 
inženýrských sítí je sledován prostřednictvím environmentálně 
technických parametrů. Vyhodnocením skutečných staveb byly 
zjištěny nejdůležitější parametry, které ovlivňují způsob výstavby 
a výběr jednotlivých bezvýkopových technologií. Všechny kvantifi-
kované parametry stavby jsou sgrupovány do pěti základních skupin 
– materiál, stroje, transport, instalace IS, externality. Přepočtením 
technickoekonomických parametrů stavby na primární zdroje 
energie a poté převedením na měřitelné environmetální veličiny 
podle emisních faktorů získáváme množství spotřebovaných emisí. 
Porovnáním skutečných staveb zjišťujeme rozdíl spotřeby emisí 
pro bezvýkopové a výkopové technologie a tím i environmentální 
vhodnost realizace dané varianty ukládání IS. 

u

1. Úvod 
Investoři	inženýrských	sítí,	města,	obce,	vodárenské	a	kanalizační	

společnosti,	plynárenské	společnosti	při	výběru	možnosti	ukládání,	
obnovy,	oprav	inženýrských	sítí	se	často	rozhodují,	jakou	technologii	
ze	škály	bezvýkopových	technologií	je	optimální	použít,	nebo	zda	je	
lepší	využít	ukládání	klasickou	technologií	[1].	Neexistuje	ucelený	
přehled	parametrů	technologií	pro	investory,	který	by	byl	vodítkem	
k	rozhodnutí,	jaký	způsob	výstavby	zvolit.	Pokud	do	rozhodovacího	
procesu	zahrneme	ekologická	kritéria,	dosud	nejsou	známy	přednosti	
jednotlivých	technologií	v	porovnání	s	klasickým	ukládáním	inženýr-
ských	sítí,	ani	jejich	vzájemné	porovnání	[2].
Stavební	projekty	 realizované	v	 různých	odvětvích	 stavebnictví	

začínají	 sledovat	 environmentální	parametry,	 a	 to	kvalitativní,	 ale	
i	kvantitativní.	Stavby	jsou	sledovány	zejména	z	hlediska	rozhodování	
o	realizaci	(EIA),	ale	zavádí	se	i	možnost	porovnání	rozdílných	variant	
s	různým	ekologickým	zatížením	[10].
Existují	analogická	řešení	k	environmentálním	dopadům	staveb.	

Například	u	pozemních	staveb	jsou	dnes	často	sledovány	environ-
mentální	dopady	absolutně	i	relativně.	Relativní	porovnání	umožňuje	
zjednodušení	výpočtu,	protože	v	relativním	porovnání	jsou	sledovány	
pouze	 rozdílové	parametry	a	hodnoty,	nikoliv	všechny	parametry.	
V	normě	73	0540	Tepelná	ochrana	budov	nebo	například	v	dotačním	
programu	Zelená	úsporám	 jsou	budovy	v	nízkoenergetickém	nebo	
pasivním	standardu	porovnávány	s	takzvanou	referenční	budovou,	
která	má	předem	dané	parametry.	Bezvýkopová	řešení	lze	analogicky	
porovnávat	 s	konvenčním	výkopovým	řešením,	kdy	 jsou	porovná-
vané	veličiny	u	výkopového	řešení	standardizovány	(např.	na	1	bm	
kanalizace	DN	200)	a	porovnávají	se	rozdílové	parametry	a	hodnoty	
obou	řešení.	Lze	vzájemně	porovnávat	i	bezvýkopová	řešení	realizace	
navzájem.	Porovnáním	environmentálních	parametrů	lze	dosáhnout	
určení	varianty	s	nejnižším	environmentálním	dopadem.

2. Tvorba metodiky 
Tvorba	metodiky	vychází	z	důsledné	analýzy	staveb	prováděných	

jak	 výkopově	 (klasickým	způsobem	výstavby),	 tak	 bezvýkopově.	
Dílčím	krokem	byla	 identifikace	 ekologických	kritérií,	 která	 byla	
testována	pro	různé	technologie	a	poté	byla	ověřena	na	skutečných	
stavbách.	Pro	 tvorbu	metodiky	byla	použita	 rozhodovací	 analýza,	
která	vybere	možné	technologie	pro	řešení	projektu.	Použitím	ekolo-
gických	kritérií	a	jejich	převedením	na	položky	kalkulačního	vzorce	
a	agregací	do	parametrů	materiál, stroje, instalace inženýrských sítí, 
transport, externality	a	přepočtem	na	primární	energii	a	převedením	

na	environmentální	faktory	CO2,	NOx,	CO,	SOX	,TZL	a	organické	látky	
dostáváme	suboptimální	řešení	stavby,	viz	obr. 1.

2.1 Identifikace ekologických kritérií 
Vyhodnocením	navštívených	staveb	a	jejich	vzájemným	srovnáním	

bylo	zjištěno,	že	nejdůležitější	faktory,	které	ovlivňují	volbu	způsobu	
výstavby	a	 jednotlivých	technologií,	a	tím	i	environmentální	para-
metry,	jsou:	
•	 lokalizace	stavby	v	intravilánu	nebo	extravilánu,
•	délka	úseku,
•	druh	inženýrských	sítí,
•	 okrajové	podmínky	typu	kolize	s	dopravou,	okolní	budovy,	provoz	
na	staveništi,

•	 geologické	a	hydrogeologické	podmínky,
•	požadovaná	hloubka	uložení	inženýrských	sítí,
•	 povrchy	nad	 inženýrskými	 sítěmi	 (asfaltová	vozovka,	betonový	
chodník,	trávník),

•	možnosti	instalace	objektů	zařízení	staveniště	a	odvozu	výkopku,
•	dopravní	zátěž	území	(intenzita	osobní	a	nákladní	dopravy,	mož-
nosti	objízdných	tras,	nutná	dopravní	omezení	a	uzavírky),

•	 použité	strojní	zařízení,	
•	 rychlost	pokládky	potrubí,	
•	 přesun	zeminy	dle	zvolené	technologie,	
•	 poškození	kořenového	systému.	
Uvedené	klíčové	parametry	ovlivňující	volbu	použité	technologie	

jsou	následně	vyjadřovány	jak	tvrdými,	tak	i	měkkými hodnoceními	
(ano	–	ne,	zásadní	–	významné	–	podružné	–	bezvýznamné,	nebo	hod-
notou	a	jednotkou).	Vylučováním	jednotlivých	nepoužitelných	bezvý-
kopových	technologií,	tak	i	použitím	klasické	technologie	výstavby	se	
dostáváme	k	použitelným	a	následně	nejvhodnějším	technologiím.	Až	
poté	by	mělo	docházet	k	výběru	dodavatele	prováděných	prací.
Během	zpracování	bylo	zjištěno,	že	ekologické	parametry	přímo	

souvisejí	s	technickými	parametry.	Metodika	hodnocení	proto	byla	
nakonec	zpracována	na	základě	technických	parametrů.

2.2 Rozhodovací proces pro volbu nejvhodnější technologie 
pro konkrétní stavbu 
Rozhodovací	 proces	 výběru	nejvhodnějšího	 způsobu	 výstavby	

a	výběru	vhodné	bezvýkopové	technologie	využívá	eliminační	metodu	
rozhodování	–	K.O. systém rozhodování.	Pro	 tvorbu	metodiky	byly	
zpracovány	 „katalogové	 listy“,	 které	 obsahují:	 základní	 technický	
popis	konkrétní	bezvýkopové	technologie,	možný	používaný	materiál,	
omezující	podmínky,	použité	strojní	zařízení,	zpřesňující	požadavky	
na	čištění,	možnost	provádění	za	provozu,	časové	schéma	provedení,	
dobu	 trvání	 živostnosti	nového	díla,	 zpřehlednění	 rizik	 aplikace,	
citlivost	technologie	na	vlivy	počasí,	citlivost	na	kvalitu	vyčištěného	
potrubí,	geologické	podmínky,	ekologická	kritéria,	velikost	startovací	
a	cílové	jámy,	postup	a	časové	schéma,	prostorové	omezení,	omezení	
při	výstavbě,	podmínky	provozování	a	údržby,	 životnost,	možnost	
vysazení	odboček,	poloměr	vtahování.
Porovnáním	technicko-ekologických	kritérií	bezvýkopových	tech-

nologií	K.O.	rozhodovacím	systémem	získáváme	výběr	použitelných	
technologií	pro	konkrétní	stavbu.	Tab. 1	uvádí	přiklad	K.O.	rozho-
dování	pro	níže	uvedenou	stavbu	a	podrobněji	popsanou	v	kap.	3.1	
–	Výstavba vodovodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček.	

Obr. 1. Schéma postupu tvorby metodiky. Zdroj: autor 
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Pomocí	K.O.	 rozhodovacího	 systému	bylo	 zjištěno,	 že	použitelné	
bezvýkopové	technologie	pro	stavbu	vodovodního	potrubí	DN	300	
se	současnou	pokládkou	dalších	inženýrských	sítí	jsou	technologie	
pluhování a	technologie	horizontální řízené vrtání.	Porovnáním	vybra-
ných	bezvýkopových	technologii	bylo	zjištěno:
•	 každá	z	vybraných	 technologií	potřebuje	 jiné	strojní	zařízení	 (je	
potřeba	porovnat	jednotlivé	stroje),	

•	 přesuny	zeminy	budou	největší	pro	technologii	klasickou,	
•	 současné	pokládání	výstražné	folie	nebude	možné	u	technologie	
HDD,	

•	 pažení	bude	vyžadovat	pouze	klasická	výkopová	technologie,	
•	 největší	přesnost	ukládaných	inženýrských	sítí	bude	pro	technologii	
pluhování,	

•	 nejrychlejší	příprava	staveniště	je	pro	technologii	pluhování,	
•	 nejrychlejší	bude	pokládka	technologií	pluhování,	počet	pracovníků	
bude	nejnižší	pro	metodu	pluhování,

•	 technologie	HDD	nepotřebuje	žádný	zábor	pozemků	po	celé	délce	
trasy,	

•	 obě	bezvýkopové	technologie	lze	použít	i	v	náročnějších	terénních	
podmínkách,	

•	 z	ekologického	pohledu	největší	škody	na	kořenovém	systému	bude	
mít	jak	technologie	pluhování,	tak	klasická	výkopová	technologie.
Pomocí	výkazu	výměr	bylo	spočítáno	množství	spotřebované	ener-

gie	a	převedením	na	environmentální	faktory	bylo	zjištěno	množství	
spotřebovaných	emisí	CO2,	NOx,	CO,	SOx	,TZL	a	organických	látek.	
Pro	srovnání	byla	spočítána	varianta	s	použitím	klasické	výkopové	
technologie.	

2.3 Postup výpočtu environmentálních parametrů 
Po	výběru	vhodné	technologie	pro	danou	stavbu	je	dále	podrobně	

vyhodnocena	stavba	dle	výkazu	výměr.	Metodika	se	zabývá	porov-
náním	použitých	materiálů z	hlediska	energetické	náročnosti	výroby	
materiálů	pro	stavbu	inženýrských	sítí	a	tím	jejich	nepřímým	vlivem	
na	životní	prostředí.	Další	hodnotící	položkou	je	doprava strojů	pro	
bezvýkopové	technologie;	pro	větší	průměry	potrubí	jsou	tyto	techno-
logie	dopravovány	ze	značných	vzdáleností,	což	nemá	úplně	pozitivní	
vliv	na	životní	prostředí	z	hlediska	spotřebovaných	emisí	a	výroba	
strojů	pro	bezvýkopové	technologie	také	představuje	zátěž.	Dalším	
parametrem	stavby	 je	 samotné	provádění stavby,	 zejména	 rychlost	
provádění	stavby,	se	kterou	přímo	souvisí	doba	nasazení	strojů	na	sta-
veništi,	kde	dochází	ke	značným	rozdílům	použitých	způsobů	výstav-
by	[9].	Metodika	zároveň	vyčísluje	možné	externality.	Za	externalitu	
je	v	rámci	metodiky	považováno	snížení	propustnosti	komunikace	

nebo	její	úplné	zavření.	Zároveň	je	za	externalitu	považováno	i	pře-
rušení	provozu	na	železnici	s	nutností	zavedení	náhradní	autobusové	
dopravy.	Parametry	metodiky	byly	spočítány	jako	množství	energie	
spotřebované	na	výrobu	materiálu,	strojů	a	 jejich	přepočtením	dle	
emisních	parametrů	používaných	v	České	 republice	bylo	 zjištěno	
množství	spotřebovaných	emisí	–	tuhých znečisťujících látek, oxidu 
siřičitého, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého	a	nejvíce	sledovaného	skle-
níkového	plynu	oxidu uhličitého.	

2.4 Vznik a dopad emisí počítaných metodikou na životní 
prostředí 
V	dnešní	době	se	mluví	zejména	o	skleníkových	plynech,	za	nej-

významnějšího	zástupce	skupiny	skleníkových	plynů	je	považován	
oxid	uhličitý	[4].	Metodikou	získáváme	přímý	rozdíl	množství	spo-
třebovaných	emisí,	zejména	oxidu	uhličitého.	Další	vybraný	polu-
tant	pro	zjištění	rozdílu	spotřebovaných	emisí	je	oxid	siřičitý,	který	
tvoří	významnou	položku	podle	obsahu	síry	v	pohonných	hmotách.	
Množství	 tuhých	 látek	vznikajících	při	 spalovacích	procesech	při	
dopravě	materiálu	na	 staveniště	 a	používání	 stavebních	 strojů	má	
negativní	vliv	na	lidský	organismus	z	hlediska	vdechování	pracho-
vých	částic.	Jako	vedlejší	produkty	při	nedokonalém	spalování	během	
výstavby	inženýrských	sítí	vznikají	oxidy	dusíku,	které	se	následně	
dostávají	do	všech	složek	životního	prostředí.	Posledním	hodnoce-
ným	polutantem	je	oxid	uhelnatý,	který	vzniká	během	nedokonalého	
spalování	pohonných	hmot	zejména	během	dopravy	materiálu	na	
staveniště.	

3. Charakteristika hodnocených staveb 

3.1 Současná pokládka vodovodního potrubí DN 300, 
silových kabelů a chrániček pro zafoukání optických kabelů 
v rakouském Schwanenstadtu technologií pluhování, 2009

Pluhování je	zařazeno	na	rozhraní	mezi	výkopové	a	bezvýkopové	
technologie.	Využívá	výhod	bezvýkopových	technologií	např.	rychlos-
ti	pokládky	a	eliminuje	nevýhody	výkopového	řešení,	např.	nutnost	
přemísťování	vykopané	zeminy.	Princip	metody	spočívá	v	zaorávání	
inženýrské	 sítě	nebo	 sítí	do	požadované	hloubky	prostřednictvím	
mechanického	pluhu.	Metoda	je	vhodná	zejména	pro	využití	v	extra-
vilánu	na	delších	úsecích	vedení	inženýrských	sítí.
Pluhování	 je	metoda,	 kterou	 lze	 současně	položit	 více	 druhů	

inženýrských	sítí.	Již	v	minulosti	bylo	pluhování	jak	v	České	repub-
lice,	tak	v	zahraničí	využíváno	pro	pokládku	kabelových	vedení,	ale	
v	současné	době	pluhování	umožňuje	pokládku	kabelů	a	potrubí	až	
do	DN	500	mm	nebo	současné	pokládání	několika	systémů	–	až	desí-
tek	(maximálně	bylo	uloženo	40	ks)	silových	kabelů	(až	do	110	kV)	
a	 chrániček	pro	uložení	optických	kabelů.	Použité	 strojní	 zařízení	
vždy	zahrnuje:	výkonný	tahač	(MAN	FWF70),	zaorávací	pluh	(FSP20),	
logistickou	jednotku	(pro	odvíjení	kabelů).
Příprava	staveniště	pro	technologii	pluhování	je	nenáročná,	trasa	se	

vytyčí	dle	projektové	dokumentace	udávané	v	GPS	souřadnicích,	přes-
né	uložení	příslušných	inženýrských	sítí	je	kontrolováno	během	celé	
pokládky	(softwarový	program	zpracovává:	staničení,	sklon,	hloubku	
uložení	a	případné	odchylky).	Pokládané	trubní	a	kabelové	vedení	
je	navinuté	buď	na	bubnech,	nebo	se	při	větších	rozměrech	rozvine	
a	svaří	podél	trasy	(v	případě	trubních	vedení	větších	průměrů).	
Potrubí	 či	 kabely	 jsou	 zaorávány	do	příslušné	hloubky	pomocí	

pokládkového	nože	na	zaorávacím	zařízení,	 které	 je	 zapřaženo	za	
tahačem.	Zaváděcí	zařízení	umožňuje	přesné	dodržení	předepsané	
vzdálenosti	 a	hloubky	uložení	 potrubí,	 současně	 jsou	pokládány	
výstražné	fólie.	Maximální	hloubka	uložení	pro	technologii	pluhování	
činí	2,25	m.	Po	uložení	inženýrských	sítí	není	třeba	ukládané	kabely	či	
trubní	vedení	zasypávat,	v	případě	technologie	pluhování	nedochází	
k	postupnému	sedání	půdy	a	vnější	tlakové	síly	nepůsobí	přímo	na	
ukládanou	inženýrskou	síť.	Metodu	pluhování	je	možné	využít	až	do	
třídy	těžitelnosti	6	(lehká	skála)	i	při	křížení	trasy	s	vodním	tokem.
Rychlost	samotné	pokládky	je	značná.	Udává	se	až	20krát	rychlejší	

než	pokládka	bagrem	v	otevřeném	výkopu,	není	 třeba	pažení,	 což	
práci	velmi	urychluje,	zlevňuje	a	zvyšuje	její	bezpečnost.	Nepoužívá	
se	ani	startovací	a	cílová	šachta,	v	podstatě	se	pouze	vyhloubí	jáma	pro	
uložení	pokládkového	nože.	Konečné	začištění	terénu	je	prováděno	
pomocí	bagru.	Po	 způsobu	uložení	 inženýrských	 sítí	pluhováním	
zůstane	pouze	zrytá	zemina	v	šíři	pluhu,	která	se	za	několik	dní	zre-
generuje.	Na	životní	prostředí	má	tato	technologie	minimální	dopady,	
z	hlukového	hlediska	je	technologie	tichá,	lze	ji	provádět	i	v	nočních	
hodinách,	technologie	neprodukuje	žádné	odpady	a	nespotřebovává	
primární	suroviny,	tudíž	není	potřeba	používat	recyklované	suroviny,	
ke	znečištění	podzemní	vody	nedochází	(ve	styku	s	podzemní	vodou	

Technologická	vari-
anta	vybraná	podle	
katalogových	listů

Omezující	podmínka K.O.

Relining Nejedná	se	o	obnovu nelze

Protlak Délka	protlačované	trubky/roury nelze

Průpich	(krtek) Výšku	nadloží	nelze	dodržet,	nevyhovuje	
vzdálenost nelze

Prosté	štítování Dosažená	délka nelze

Mikrotunelování

Min.	průměr	potrubí	pro	stavbu	DN	250	
–	vodovodní	potrubí	by	bylo	proveditel-
né,	ale	silové	a	ostatní	chráničky	mají	
malý	průměr	a	nelze	zatahovat	více	
inženýrských	sítí	najednou

nelze

HDD
Technologie	umožňuje	zatahovat	i	více	
inženýrských	sítí	najednou	ve	spec.	závěsu	
a	větší	vzdálenosti

lze

Destruktivní	
výměna	potrubí Nejedná	se	o	obnovu	stávající	sítě nelze

Aplikace	vložek	na	
těsno	(technologie	
Compact	pipe,	
Swagelining,..)

Nejedná	se	o	obnovu nelze

Výstelka	nástřikem Nejedná	se	o	obnovu	stávajícího	potrubí nelze

Pluhování
Technologie	umožňuje	velké	vzdálenosti	
ukládání	potrubí,	umožňuje	zatažení	více	
inženýrských	sítí	najednou

lze

Výkopová		
technologie	 Nejsou	omezující	podmínky lze

Tab. 1. Základní schéma rozhodování K.O. systémem. Zdroj: autor

vh 10/2012 322



může	být	pouze	pokládkový	nůž),	žádné	chemické	látky	nejsou	použí-
vány	během	pokládky	(vyjma	nafty	pro	pohon	tahače,	kde	spotřeba	
činí	50	litrů	nafty	na	1000	m	pokládky	inženýrských	sítí,	v	případě	
křížení	vodního	toku	je	tato	nafta	vyměněna	za	biologicky	rozložitel-
nou	a	celý	systém	je	naprosto	vodotěsný).
Slabinou	 technologie	pluhování	 je	možné	porušení	kořenového	

systému,	pokud	 jsou	kabely	 či	 inženýrské	 sítě	pokládány	v	okraji	
cest	či	vedle	silniční	komunikace.	Polámání	větví	či	porušení	korun	
stromů	(výška	pokládkového	zařízení	je	až	4,3	m	plus	je	třeba	započíst	
poloměr	ohybu	pokládaného	potrubí,	viz	obr. 2).	Použitím	metody	plu-
hování	je	také	značně	sníženo	riziko	krádeží	kabelů	během	výstavby,	
což	je	problémem	u	klasického	provádění	staveb.	Metoda	neomezuje	
dopravní	provoz	ani	není	nutné	provádět	objížďky	a	jiná	dopravní	
opatření	(většinou	se	provádí	v	extravilánu	na	zemědělských	cestách).	
Metoda	je	nejvhodnější	pro	ukládání	dlouhých	úseků	(několik	km)	
inženýrských	sítí	v	zemědělské	půdě.	

Přínos metody pluhování:	technologie	může	být	prováděna	v	noci	
(jedná	se	o	tichou	technologii),	technologie	nevytváří	odpad	a	nespo-
třebovává	primární	zdroje.

Největší zápory:	možné	poškození	stromů	a	kořenů.

3.2 Využití zemní rakety pro stavbu vodovodní přípojky za 
účelem připojení stavební buňky, Oldenburg, Německo, 2008

Zemní rakety	umožňují	pokládku	inženýrských	sítí	především	pro	
krátkou	vzdálenost	maximálně	do	30	až	50	m	dle	druhu	zeminy.	Uplat-
nění	najdou	především	pro	pokládku	při	křížení	komunikací,	viz	obr. 3,	
železnic,	malých	vodních	toků,	cest,	další	velké	využití	je	pro	stavbu	
domovních	přípojek	(voda,	plyn,	kanalizace,	telefon,	optické	kabely).
Zařízení	pro	práci	se	zemní	raketou	se	skládá	ze	zemní	rakety	(plášť	

s	pohyblivou	hlavou,	pístem	a	řízením),	kompresoru	a	olejovače.	Roz-
měry	startovací	a	cílové	šachty	jsou	jen	pro	velikost	zemní	rakety,	která	
se	pohybuje	v	rozmezí	1,5–3,5	m,	a	obsluhu	pro	zaměření	správného	
položení	 zemní	 rakety.	Minimální	 rozměr	vyráběné	 rakety	činí	45	
mm,	maximální	rozměr	zatahovaného	potrubí	je	200	mm.	Zatahují	
se	trubky	z	plastového	materiálu	(PE,	PVC	a	nejlépe	PE	s	ochrannou	
vrstvou)	a	oceli.	Zemní	raketa	umožňuje	pokládku	pouze	jedné	chrá-
ničky	či	inženýrské	sítě.	
Rychlost	pokládky	činí	10–15	m/hod.	Minimální	hloubka	pokládky	

je	desetinásobek	velikosti	 rakety,	 aby	nedocházelo	k	nadzvednutí	
nadloží.	K	přesnosti	 pokládky	 je	určující	 příprava	podkladu	pro	
použití	zemní	rakety,	její	přesné	osazení	do	startovací	šachty	a	práce	
s	optickým	zaměřovačem.	V	případě	naražení	na	nepředvídatelnou	
překážku	je	nutné	použít	zpětný	chod	a	raketu	znova	osadit.	Zemina	
je	roztlačována	do	stran,	proto	není	potřeba	žádný	odvoz	zeminy,	viz	
obr. 3.	Vhodné	geologické	podmínky	pro	technologii	jsou	homogenní	
stlačitelné	horniny.	Zemní	rakety	lze	použít	ve	skalních	horninách	
lépe	než	v	sypkých	horninách,	nelze	provádět	ve	vodě,	v	bažinatých,	
rozbředlých	zeminách	a	rašelinách.
Hlučnost	u	zemní	 rakety	vzniká	 z	 expanze	 stlačeného	vzduchu	

a	 projevuje	 se	 zejména	 ve	 vibracích	 na	 povrchu.	Ke	 znečištění	
podzemní	vody	nedochází,	k	pohonu	zemní	rakety	je	potřeba	olej,	
který	je	v	případě	havárie	neškodný	k	životnímu	prostředí.	K	znečiš-

Obr. 2. Technologie pluhování, současná pokládka vodovodního 
potrubí DN 300 (PE 100, 280 X 16,6), uložení kabelového vede-
ní 400 V a kabelové chráničky pro uložení optických kabelů, 
Schwanenstadt, Rakousko, 2009. Zdroj: autor 

Obr. 3. Použití zemní rakety pro stavbu vodovodní přípojky pro 
zázemí staveniště (připojení stavební buňky), Oldenburg, Německo. 
Zdroj: autor

Obr. 4. Provádění neřízeného vodorovného vrtání se šnekovým 
dopravníkem. Zdroj: autor

tění	ovzduší	nedochází,	neprodukují	se	zde	odpadní	plyny.	Během	
provádění	není	produkován	odpad,	 takže	není	potřeba	 recyklace	
surovin.
Z	použitých	 chemických	 látek	 je	možné	 jmenovat	 pouze	 olej.	

K	poškození	kořenů	dochází	v	minimální	míře.	Technologie	je	vhodná	
pro	použití	jak	v	extravilánu,	tak	i	v	intravilánu.	

Přínos bezvýkopového řešení:	zemina	je	roztlačována	do	stran,	nedo-
chází	k	transportu	zeminy,	poškození	kořenů	stromů	je	minimální.

Největší zápory:	využití	pro	krátké	vzdálenosti,	hluk	a	vibrace.	

3.3 Protlak tlakového kanalizačního potrubí DN 600 
v ocelové chráničce DN 800 pod železnicí metodou 
Augerboring, Oldenburg, Německo, 2007
Příkladem	další	vybrané	stavby	 je	protlak	kanalizačního	potrubí	

v	německém	městě	Oldenburg,	které	naplánovalo	z	důvodu	nevyho-
vujícího	dopravního	a	 inženýrského	 stavu	komplexní	 rekonstrukci	
povrchů	a	inženýrských	sítí	v	ulici	Artillerieweg.	Do	stavebních	prací	
bylo	zahrnuto	položení	nového	tlakového	kanalizačního	potrubí	DN	
600.	Z	důvodu	křížení	potrubí	se	železniční	tratí	muselo	být	uloženo	do	
ocelové	chráničky	DN	800.	Doba	přípravy	včetně	nejrůznějších	nutných	
povolení	a	komunikace	s	vedením	drah	představovala	zhruba	dva	roky.
Stavba	 se	prováděla	 bezvýkopově	pomocí	metody	Augerboring	

(vodorovného	neřízeného	vrtání	se	šnekovým	dopravníkem),	viz	obr. 4.	
Startovací	a	cílová	šachta	byly	zajištěny	pomocí	zaberaněných	larsenů.	
Rozměry	startovací	šachty	činily	10	x	4	m	se	dvěma	vzpěrami.	Pro	
zjištění	geologických	podmínek	se	provedly	2	testovací	vrty,	přibližně	
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do	hloubky	10	metrů	pod	terénem.	Celkově	bylo	odebráno	8	vzorků	
zeminy,	které	byly	později	 testovány	v	 laboratoři.	Z	vrtů	se	zjistilo,	
že	geologické	podmínky	jsou	příznivé.	Podkladová	půda	se	skládala	
z	písku	a	jílu.	Odvodnění	šachet	bylo	provedeno	pomocí	metody	hori-
zontálních	drenáží.	Doba	výstavby	trvala	zhruba	jeden	měsíc.	
Protlak	se	prováděl	ve	dvou	etapách.	První	etapu	tvořilo	horizon-

tální	neřízené	vrtání	za	současného	vtlačování	ocelové	chráničky	DN	
800.	Zemina	byla	odváděna	do	startovací	šachty	pomocí	šnekového	
dopravníku	 a	poté	bagrem	přemístěna.	Minimální	 krytí	 v	 oblasti	
železnice	činilo	2,8	m.	Protlak	byl	proveden	v	délce	27	m.	Druhou	
etapu	tvořilo	zatažení	kanalizačního	potrubí	DN	600	z	PE,	svařeného	
pomocí	zrcadlového	svařovaní.	Prostor	mezi	potrubím	a	chráničkou	
byl	vymezen	plastovými	distančníky	a	zainjektován.	

Přínos bezvýkopového řešení:	byla	úplně	odbourána	dopravní	ome-
zení,	snížena	hluková	hladina	a	byly	sníženy	i	emise	skleníkových	
plynů	vzniklé	používáním	menšího	počtu	stavebních	strojů.	Představa	

odklonu	jednoho	z	důležitých	dopravních	železničních	spojení,	byť	
na	krátkou	dobu,	umožňuje	uvědomit	si	význam	užití	bezvýkopových	
technologií.

Největší zápory: nebezpečí	 porušení	 zabezpečovacích	 zařízení	
železničního	přejezdu.

4. Výsledky 
4.1 Vyhodnocení množství spotřebovaných emisí pro stavbu 
vodovodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček
Dle	rozhodovacího	K.	O.	procesu	bylo	zjištěno,	že	vhodnou	tech-

nologii	pro	stavbu	potrubí	DN	300,	silových	kabelů	a	chrániček	je	
technologie pluhování,	HDD	 a	alternativou	byla	 spočítána	klasická 
výkopová technologie.	
Vyhodnocením	environmentálních	parametrů,	viz	tab. 2, 3 a 4,	pro	

stavbu	vodovodního	potrubí	DN	300	zjišťujeme,	že	z	hlediska	spotře-
by	CO2	a	NOx	provádění	stavby	metodou	pluhování	a	HDD	vychází	

Stavba	č.1	-	Pokládka	vodovodního	potrubí	DN	300,	silových	kabelů	(400	V)	a	chrániček	pro	zafoukání	optických	kabelů	–	délka	stavby	6	km,	extravilán

Bezvýkopová technologie - pluhování 

Druh	
činnosti

Činnost	
Primární	

spotřebovaná	
energie	[GJ]

	CO2	
[kg]

	SOx		
[kg]

	NOx		
[kg]

	CO		
[kg]

	TZL		
[kg]

Org.	
látky		
C	[kg]

Spotřeba	
PHM	
[kg]

Výhřevnost	
paliva		
[MJ/kg]

 
Doprava	strojů	pro	pluhování	(Výkonný	tahač	Man	
FWF	70,	zaorávací	pluh	FSP	20,	logistická	jednotka	
pro	odvíjení	kabelů,	rypadlo	s	hloubkovou	lopatou)	

10,4 0,7 4,9 1,2 0,0 0,0 0,0 242,9 42,7

 Mobilní	řídící	pracoviště	(osobní	automobil)	
doprava

242,5 17,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 42,7

 Výkonný	tahač	Man	FWF	70 42	958,9 3	527,8 3,0 1	345,7 1,2 2,5 0,6 x 24,6

 Zaorávací	pluh	FSP	20 53	698,6 4	409,7 3,8 1	682,1 1,6 3,1 0,7 x 24,6

 Logistická	jednotka	pro	odvíjení	kabelů 37	589,0 3	086,8 2,6 1	177,5 1,1 2,2 0,5 x 24,6

 Mobilní	řídící	pracoviště	(osobní	automobil)	
doprava

3	624,7 297,7 0,3 113,5 0,1 0,2 0,1 x 24,6

 Bagr	pro	zarovnání	povrchu	po	uložení	
inženýrských	sítí

8	219,2 675,0 0,6 257,5 0,2 0,5 0,1 x 24,6

	
Provádění	startovací	šachty	bagrem	-	příprava	pro	
zavedení	pluhu	

1	520,8 109,8 0,7 27,4 0,0 0,1 0,0 35,6 42,7

	 Provádění	ukládání	inženýrských	sítí 6	148,8 444,1 2,9 110,9 0,1 0,2 0,0 144,0 42,7

	 Zarovnávání	povrchu 9	124,8 659,0 4,3 164,5 0,2 0,3 0,1 213,7 42,7

 Vodovodní	potrubí	PE	DN	300 5	702	293,1 468	270,1 400,0 178	626,8 164,7 329,5 78,9 x 24,6

 Chráničky	pro	zavedení	optických	kabelů 336	000,0 27	592,2 23,6 10	525,3 9,7 19,4 4,6 x 24,6

 Chráničky	pro	zavedení	silových	kabelů 168	000,0 13	796,1 11,8 5	262,7 4,9 9,7 2,3 x 24,6

 Externality	-	nejsou	známy,	stavba	se	nachází	
v	extravilánu

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 46,0

Tab. 2. Stavba vodovodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, technologie pluhování, výpočet environmentálních parametrů: 
CO2, SOx, NOx, CO, org. látek, tuhých znečisťujících látek a spotřeby primární energie. Zdroj: autor 

Stavba	č.1	-	Pokládka	vodovodního	potrubí	DN	300,	silových	kabelů	(400	V)	a	chrániček	pro	zafoukání	optických	kabelů	–	délka	stavby	6	km,	extravilán

Bezvýkopová technologie - HDD

Druh	
činnosti

Činnost	
Primární	

spotřebovaná	
energie	[GJ]

	CO2	[kg]
	SOx		
[kg]

	NOx		
[kg]

	CO		
[kg]

	TZL		
[kg]

Org.	
látky		
C	[kg]

Spotřeba	
PHM	
[kg]

Výhřevnost	
paliva		
[MJ/kg]

 Doprava	strojů	pro	HDD 3	457,7 249,7 1,6 0,4 0,1 0,1 0,0 81,0 42,7

 Rypadlo	s	hloubkovou	lopatou		pro	výstavbu	starto-
vací	a	cílové	šachty

864,4 62,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 20,2 42,7

 Odvoz	zeminy	startovací	a	cílová	šachta 207,5 15,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 42,7

 Přivezení	zeminy	k	zasypání	startovací	a	cílové	
šachty

207,5 15,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 42,7

 Stroj	HDD 54	794,5 3	957,4 44,6 11,1 1,6 3,2 0,8 x 24,6

 Mixážní	stanice		(separační	jednotka)	 1	369,9 98,9 1,1 0,3 0,0 0,1 0,0 x 24,6

 Rypadlo	s	hloubkovou	lopatou	 54	794,5 3	957,4 44,6 11,1 1,6 3,2 0,8 x 24,6

	 Provádění	startovací	šachty	bagrem	 3	328,6 240,4 1,6 0,4 0,1 0,1 0,0 78,0 42,7

	 Provádění	ukládání	inženýrských	sítí	strojem	HDD 10	330,0 746,1 4,8 1,2 0,2 0,3 0,1 241,9 42,7

	 Provádění	separace	zeminy 5	165,0 373,0 2,4 0,6 0,1 0,2 0,0 121,0 42,7

 Vodovodní	potrubí	PE	DN	300 5	702	293,1 468	270,1 400,0 178	626,8 164,7 329,5 78,9 x 24,6

 Kabely 336	000,0 27	592,2 23,6 10	525,3 9,7 19,4 4,6 x 24,6

 Chráničky	pro	zavedení	optických	kabelů 168	000,0 13	796,1 11,8 5	262,7 4,9 9,7 2,3 x 24,6

 Externality	–	nejsou	známy,	stavba	se	nachází	
v	extravilánu

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 46,0

Tab. 3. Stavba vodovodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, technologie HDD, výpočet environmentálních parametrů: CO2, 

SOx, NOx, CO, org. látek, tuhých znečisťujících látek a spotřeby primární energie. Zdroj: autor 
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Graf 1. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba vodo-
vodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, technologie 
pluhování. Zdroj: autor

Graf 2. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba vodo-
vodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, technologie 
HDD. Zdroj: autor

Graf 3. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba vodo-
vodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, klasická 
výkopová technologie. Zdroj: autor

Graf 4. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba vodo-
vodní přípojky, zemní raketa. Zdroj: autor

Stavba	č.1	-	Pokládka	vodovodního	potrubí	DN	300,	silových	kabelů	(400	V)	a	chrániček	pro	zafoukání	optických	kabelů	–	délka	stavby	6	km,	extravilán

Klasická výkopová technologie

Druh	
činnosti

Činnost	
Primární	

spotřebovaná	
energie	[GJ]

	CO2	[kg]
	SOx		
[kg]

	NOx		
[kg]

	CO		
[kg]

	TZL		
[kg]

Org.	
látky		
C	[kg]

Spotřeba	
PHM	
[kg]

Výhřevnost	
paliva		
[MJ/kg]

 Doprava	strojů 3	457,7 249,7 1,6 0,4 0,1 0,1 0,0 81,0 42,7

	 Doprava	pažení	a	odvoz	pažení 1	383,1 99,9 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 32,4 42,7

	 Odvoz	vytěžené	zeminy 435	667,1 31	464,8 204,1 51,0 7,2 14,5 3,5 10	203,0 42,7

	 Přivezení	obsypového	a	zásypového	materiálu 692	470,8 50	011,8 324,3 81,1 11,5 23,0 5,5 16	217,1 42,7

	 Provádění	výkop	rypadlem	s	hloubkovou	lopatou	 1	824	963,8 131	802,9 854,8 213,7 30,3 60,7 14,5 42	739,2 42,7

	 Rypadlo	s	hloubkovou	lopatou	 1	643	835,6 118	721,5 1	337,8 334,4 47,5 95,0 22,7 x 24,6

	 Nakladač	 1	643	835,6 118	721,5 1	337,8 334,4 47,5 95,0 22,7 x 24,6

	 Jeřáb 1	972	602,7 142	465,8 1	605,3 401,3 57,0 114,0 27,3 x 24,6

	 Vibrační	pěch	 1	933	150,7 139	616,4 1	573,2 393,3 55,8 111,7 26,7 x 24,6

	 Provádění	pažení 365	853,6 26	422,8 171,4 42,8 6,1 12,2 2,9 8	568,0 42,7

	 Hutnění	podkladní	vrstvy	 150	645,6 10	880,0 70,6 17,6 2,5 5,0 1,2 3	528,0 42,7

	 Položení	potrubí 365	853,6 26	422,8 171,4 42,8 6,1 12,2 2,9 8	568,0 42,7

	 Provádění	obsypu	potrubí 456	241,0 32	950,7 213,7 53,4 7,6 15,2 3,6 10	684,8 42,7

	 Hutnění	obsypu	potrubí 150	645,6 10	880,0 70,6 17,6 2,5 5,0 1,2 3	528,0 42,7

 Vodovodní	potrubí	PE	DN	300 5	702	293,1 468	270,1 400,0 178	626,8 164,7 329,5 78,9 x 24,6

 Kabely 336	000,0 27	592,2 23,6 10	525,3 9,7 19,4 4,6 x 24,6

 Chráničky	pro	zavedení	optických	kabelů 168	000,0 13	796,1 11,8 5	262,7 4,9 9,7 2,3 x 24,6

 Externality	-	nejsou	známy,	stavba	se	nachází	
v	extravilánu

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 46,0

Tab. 4. Stavba vodovodního potrubí DN 300, silových kabelů a chrániček, klasická metoda výstavby, výpočet environmentálních parametrů: 
CO2, SOx, NOx, CO, org. látek, tuhých znečisťujících látek a spotřeby primární energie. Zdroj: autor 
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Graf 5. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba vodovod-
ní přípojky, klasická výkopová technologie. Zdroj: autor

Graf 6. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba tlakové-
ho kanalizačního potrubí DN 600 v ocelové chráničce DN 800 pod 
železnicí, neřízené vodorovné vrtání se šnekovým dopravníkem 
– Augerboring. Zdroj: autor

Graf 7. Vyhodnocení environmentálních parametrů, stavba tlakové-
ho kanalizačního potrubí DN 600 v ocelové chráničce DN 800 pod 
železnicí, klasická výkopová technologie. Zdroj: autor

hodnoty	shodně,	viz	graf 1, 2 a 3.	Ostatní	environmentální	parametry	
jsou	pro	bezvýkopovou	technologii	zanedbatelné.	Klasická	technologie	
způsobuje	mnohem	větší	spotřebu	CO2	a	NOx,	největší	vliv	má	materi-
ál,	použité	stavební	stroje	a	pokládka	potrubí.	Srovnáním	s	klasickou	
výkopovou	pokládkou	mají	bezvýkopové	metody,	pluhování	a	HDD,	
environmentálně	menší	dopad	na	životní	prostředí	o	65	%.

4.2 Vyhodnocení množství spotřebovaných emisí pro stavbu 
vodovodní přípojky v délce 20 m
Účelem	stavby	byla	výstavba	vodovodní	přípojky	v	délce	20	m	pro	

připojení	stavební	buňky.	Použitá	bezvýkopová	technologie	byla	zem-
ní raketa,	dále	byla	spočítána	varianta	s	použitím	klasické výkopové 
technologie,	zároveň	byla	uvažována	dopravní	externalita	v	podobě	
uzavření	silnice	a	použití	nutné	objízdné	trasy.	
Vyhodnocením	environmentálních	parametrů	zjišťujeme,	že	v	pří-

padě	klasické	pokládky	má	největší	vliv	na	životní	prostředí	provádění	
stavby,	stavební	stroje	a	dopravní	externalita,	viz	graf 5.	V	případě	
použití	zemní	rakety	má	největší	vliv	strojní	zařízení,	viz	graf 4,	ale	
v	poměru	s	výkopovou	technologií	vychází	o	66	%	lépe.	V	obou	pří-
padech	se	projevuje	největší	vliv	tvorby	emisí	CO2	a	NOX.

4.3 Vyhodnocení množství spotřebovaných emisí pro stavbu 
protlaku tlakového kanalizačního potrubí DN 600 v ocelové 
chráničce DN 800 pod železnicí 
Příklad	představuje	výstavbu	kanalizačního	potrubí	pod	železni-

cí	v	 intravilánu.	Použitá	 technologie	byla	Augerboring	 (vodorovné	
neřízené	 vrtání	 se	 šnekovým	dopravníkem)	 a	klasická výkopová 
technologie	 jako	alternativa.	Nejvýznamnější	 z	 environmentálních	
parametrů	je	CO2	a	NOX.	V	poměru	ku	tvorbě	je	nejvýznamnější	opět	
výroba	materiálu	potrubí,	použité	strojní	zařízení	a	provádění	stavby	
u	obou	variant.	
Rozdíl	environmentálních	parametrů	je	25	%,	viz	graf 6 a 7,	způso-

bený	náročností	provádění	bezvýkopovou	metodou	a	přesunem	hmot.	
Byla	uvažována	externalita	přerušení	železničního	spojení	na	 trati	
Oldenburg	–	Leer,	a	nahrazení	autobusovou	dopravou	během	prová-
dění	zemních	prací	v	případě	varianty	klasické	výkopové	technologie.	
Externalita	má	významný	vliv	na	tvorbu	CO2	a	NOX.

5. Zkušenosti a závěry 
Přehled	různých	aplikací	metod	pokládky	inženýrských	sítí	uká-

zal	 širokou	 škálu	zařaditelných	kritérií,	 z	nichž	většina	zásadním	
způsobem	ovlivňuje	 ekologické	 parametry.	 Rozhodovací	 proces	
volby	technologie	staví	na	porovnání	objektivních	parametrů	stavby	
tak,	aby	bylo	dosaženo	nejvhodnějšího	výběru	řešení	při	 realizaci.	
Při	hledání	parametrů	bylo	zjištěno,	že	není	 třeba	vycházet	pouze	
z	ekologických	parametrů,	ale	i	ze	základních	technických	parametrů	
trasy	pro	porovnání	 jednotlivých	 technologií	 a	 ty	kvantifikovat	na	
environmentální	parametry.
Využitím	K.O.	rozhodovacího	systému	bylo	v	rámci	testování	meto-

diky	vyhodnoceno	sedm	již	zrealizovaných	staveb,	z	katalogových	
listů	byly	vybrány	 technologie	 aplikovatelné	na	 testované	 stavby.	

Jednotlivé	 stavby	ukázaly,	 že	 lze	dobře	 rozpoznat,	na	které	 stavby	
je	technologie	vhodná,	použitelná	či	nepoužitelná.	U	většiny	posu-
zovaných	staveb	se	prokázalo	použití	bezvýkopové	technologie	jako	
výhodnější	v	porovnání	s	klasickým	výkopovým	řešením.	
Metodika	byla	postavena	na	různých	příkladech	užití	bezvýkopo-

vých	technologií	jak	v	intravilánu,	tak	v	extravilánu.	Do	textu	bylo	
vybráno	pouze	několik	modelových	staveb.	Použitá	kritéria	odpovídají	
používaným	stavebním	materiálům	a	strojům	na	běžných	stavbách	
tak,	 aby	metodika	mohla	být	hojně	využívána.	Metodika	zahrnuje	
všechny	procesy	výstavby	inženýrských	sítí	od	použitého	materiálu,	
přes	instalaci	potrubí	až	po	možné	externality.
Ekologická	 kritéria	 se	 v	 současné	 době	 prosazují	 v	 různých	

odvětvích,	například	v	dopravě	je	porovnávána	produkce	emisí	CO2	

osobních	automobilů,	je	možno	zvolit	využití	dopravního	prostřed-
ku	 s	nižší	produkcí	 emisí.	 Lze	přepokládat,	 že	 se	 emise	 různých	
skleníkových	plynů	odrazí	na	cenách	staveb	ve	formě	podpor	nebo	
daňových	zvýhodnění.	Ke	stanovení	emisí	stavby	IS	je	vhodné	použít	
uvedenou	metodiku.
Další	využití	metodiky	je	výhodné	zejména	v	souvislosti	s	externa-

litami,	kde	bylo	zjištěno,	že	tvoří	významnou	položku	a	bude	užitečné	
se	jimi	dále	zabývat.	Pokud	budou	brány	v	úvahu	externality	a	zave-
dení	odškodnění	firmám,	například	za	uzavření	provozovny,	výrazně	
se	zvýší	aplikace	bezvýkopových	technologií.	
Možnost	vložení	ekologických	kritérií	ve	výběrových	řízeních	vytvo-

ří	jasnou	motivaci	k	využití	metodiky	v	praxi.	Zahrnutí	externality	do	
výpočtů	nákladů	stavby	změní	pohled	na	výběr	použité	technologie.	
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Trenchless technology is a technology allowing for the construction 
and restoration of utilities. This paper describes the methodology 
of assessing the construction of utilities employing trenchless and 
traditional ways of construction in terms of environmental impact. 
The impact of the construction of utilities is monitored through the 
environmental and technical specifications covering all construction 
activities during the construction and installation. By evaluating the 
actual buildings, the most important parameters have been found 
affecting the method of construction and selection of particular trench-
less technologies. All the quantified parameters of the construction 
are grouped into five basic groups - materials, machinery, transporta-
tion, utility installation and externalities. By converting the technical 
and economical parameters of the construction into primary energy 
sources and then transferring them into measurable, from the envi-
ronmental point of view, quantities according to the emission factors, 
we get the amount of consumed of emissions. By comparing the actual 
constructions, we discover the difference in the emission consumption 
for trenchless and excavation technologies and thus the environmental 
appropriateness of a given alternative of utility installation.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Jestliže	 ekologická	kritéria	 ve	 formě	produkovaných	emisí	 získají	
finanční	rozměr,	tak	bude	navrhovaná	metodika	významnou	součástí	
výběru	použitelné	technologie	i	s	ohledem	na	životní	prostředí.	
Při	rozhodovacích	procesech	stavby	dosud	chybí	zahrnutí	ekologic-

kých	kritérií	do	výběru	jednotlivých	způsobů	výstavby.	V	současné	době	
zaleží	převážně	na	ceně	zakázky,	a	to	většinou	bez	uvažování	externalit,	
které	 investorovi	vyvstanou.	Metodika	přináší	návod,	 jak	uvažovat	
o	těchto	aspektech	a	zahrnout	je	do	rozhodovacích	procesů.

Poděkování: Článek vznikl za podpory grantu Českého vysokého uče-
ní technického v Praze SGS SGS12/012/OHK5/1T/11 - „Rozhodovací 
metody pro energeticky úsporné stavby a opatření“ katedry ekonomiky 
a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební.
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robců.	Díky	 řešení	 využívající	 technologii	 SCADAPack	 společně	
s	ClearSCADA	lze	dosáhnout	významných	úspor	nejen	při	nasazování,	
ale	i	při	samotném	provozu	SCADA	aplikace.	

Stanice SCADAPack E 
Řada	stanic	SCADAPack	E	je	cenově	efektivní	a	snadno	rozšiřitel-

ná	platforma	pro	vzdálené	aplikace.		Kombinuje	funkcionalitu	PLC	
(programovatelná	 stanice	pro	 řízení	 technologického	celku)	 a	 sílu	
RTU	 systémů	 (široké	 komunikační	možnosti,	 paměť	na	události,	
časově	značkované	komunikační	protokoly).	Stanice	zaznamenává	
změny	sledovaných	veličin	včetně	časové	značky	s	milisekundovým	
rozlišením	a	příznakem	kvality	dat	do	paměti.		Zde	jsou	uchovány	
do	okamžiku,	než	dojde	k	jejich	úspěšnému	přenosu	do	nadřazeného	
systému	(například	SCADA	software	centrálního	dispečinku).	
Stanice	podporuje	širokou	řadu	komunikačních	standardů	(DNP3,	

IEC60870,	Modbus,	DF1	a	další).	Z	pohledu	kybernetické	bezpečnosti	
pak	SCADAPack	E	zabezpečuje	komunikace	promocí	standardu	AGA-
12,	 kdy	 jsou	veškeré	 zprávy	přenášené	mezi	 vzdálenou	 lokalitou	
a	dispečinkem	kryptovány.	Řada	aplikací	si	vystačí	se	zabezpečením	
formou	autentifikace,	kterou	nabízí	standard	DNP3	Secure.	Jednotky	
SCADAPack	se	vyrovnají	s	širokým	rozsahem	provozních	teplot	–40	
až	+70	°C.

Tři nejdůležitější kritéria pro výběr 
SCADA systému  
pro oblast vodárenství  
a kanalizace

Společnosti	z	oblasti	vodárenství	využívají	SCADA	(Supervisory	
Control	 and	Data	Acquisition)	 systémy	mnoho	 let,	 během	nichž	
došlo	k	jejich	evoluci	z	jednoduchých	telemetrických	aplikací	až	po	
současná	webová	řešení.	Primární	funkcí	SCADA	systému	je	vzdálený	
dohled	a	řízení	technologií	–	například	čerpadel	a	čerpacích	stanic,	
distribučních	sítí	nebo	čistíren	odpadních	vod	–	přičemž	dbá	na	inte-
gritu	dat,	dostupnost	celého	systému	a	jeho	bezpečnost.	
K	nejdůležitějším	kritériím	při	 rozšiřování,	obnově	či	budování	

nového	SCADA	systému	patří	inteligentní	stanice	(RTU/PLC),	zabez-
pečení	a	otevřený	SCADA	software.
1. Inteligentní stanice (RTU/PLC)
Inteligence	stanic	spočívá	v	tom,	že	integrované	hardwarové	a	soft-

warové	řešení	umožňuje	detekovat	změny	v	infrastruktuře.	Například	
začlenění	nové	čerpací	stanice	do	tradičního	SCADA	systému	vyžadu-
je	manuální	implementaci	řídicí	logiky	do	PLC/RTU	stanice,	rozšíření	
vizualizačního	software	SCADA	na	centrálním	dispečinku	a	úpravu	
všech	reportů.	Inteligentní	SCADA	systémy	umožňují	automatický	
přenos	konfigurace	do	 stanice	po	 jejím	zapojení	do	komunikační	
sítě.	Začlenění	do	vizualizačních	obrazovek	a	reportů	je	snadné	díky	
šablonám.
Každodenní	události	 –	například	ztráta	 spojení	mezi	vzdálenou	

lokalitou	 a	 centrálním	dispečinkem	 –	 jsou	 schopny	 inteligentní	
SCADA	systémy	překonat	bez	ztráty	dat.	Při	přerušení	komunikace	
s	centrálním	dispečinkem	archivuje	vzdálená	RTU	stanice	veškerá	
data	 včetně	 časové	 značky	do	vlastní	paměti.	 Při	 obnově	 spojení	
jsou	údaje	automaticky	doplněny	do	SCADA	software	na	dispečinku	
–	včetně	času	jejich	výskytu.	
2. Zabezpečení
Vodárenské	 společnosti,	 bez	ohledu	na	 svou	velikost,	provozují	

kritickou	 infrastrukturu,	která	se	může	stát	 terčem	kybernetického	
útoku.	Inteligentní	RTU	stanice	jsou	schopny	zabezpečit	přenášená	
data	kryptovacími	algoritmy	před	odesláním	do	komunikační	 sítě.	
Rovněž	dokáží	ověřovat	veškeré	přijaté	zprávy	(řídicí	povely,	změ-
na	konfigurace	nebo	programu	stanice)	přijaté	z	externích	zařízení	
a	odmítnout	ty	z	neidentifikovaných	zdrojů.
3. Otevřený SCADA software
SCADA	 software	 by	měl	 být	 dostatečně	flexibilní	 pro	 použití	

v	malých	i	rozlehlých	SCADA	aplikacích.	Měl	by	řešit	kritické	pro-
blémy,	jako	je	vysoká	dostupnost	dispečerského	systému,	otevřenost	
z	pohledu	přístupu	k	informacím	z	dalších	softwarových	nástrojů,	
nespolehlivé	přenosové	trasy,	integritu	dat,	reporting	a	dlouhodobou	
archivaci	dat.	Rovněž	by	měl	podporovat	mobilní	uživatele,	a	to	pro-
střednictvím	vzdálené-
ho	přístupu	k	informa-
cím	a	přesměrováním	
kritických	 událostí	
prostřednictvím	e-mai-
lů	 nebo	 na	 mobilní	
telefony.
Z	portfolia	produktů	

společnosti	Schneider	
Electric	 splňují	 uve-
dená	 kritéria	 sta	nice	
SCADAPack E	a	po	kro-
čilý	SCADA	 software	
ClearSCADA.	Oba	pro-
dukty	 podporují	 prů-
myslové	 standardy	
a	 umož	ňují	 integraci	
se	systémy	dalších	vý-

 SCADA software ClearSCADA
Software	ClearSCADA	 je	od	počátku	navržen	 tak,	 aby	 splňoval	

požadavky	uživatelů	malých	 i	 rozlehlých	SCADA	systémů.	Nabízí	
řešení	všech	klíčových	oblastí	–	snadnou	obsluhu	a	vysokou	dostup-
nost	dispečerského	systému,	přenos	dat	přes	nespolehlivé	komuni-
kační	kanály,	zabezpečení	a	integritu	dat	při	zachování	požadavku	na	
rychlý	vývoj	aplikace,	snadné	rozšíření	a	efektivní	údržbu	SCADA	
aplikace.	 Produkt	 je	 optimalizován	 pro	 použití	 úzkopásmových	
i	širokopásmových	komunikačních	linek	jak	přes	veřejné	sítě	(mobil-
ní	operátoři,	 telefonní	 síť,	 internet),	 tak	přes	privátní	 sítě	 (radiový	
přenos,	sériové	linky,	ethernet,	optické	sítě).	Integrovaná	diagnostika	
usnadňuje	monitorování	výkonu	komunikačních	linek.	ClearSCADA	
podporuje	záložní	komunikační	trasy	pro	nepřerušený	provoz	v	pří-
padě	poruchy	hlavní	komunikační	linky.
Integrita	dat	 je	 zajištěna	vlastností	ClearSCADA	synchronizovat	

historické	události	 po	 obnově	přerušené	komunikace	 s	 lokalitou	
díky	doplnění	chybějících	údajů	z	inteligentních	RTU	stanic,	jako	je	
SCADAPack	Smart	RTU.	Ke	grafickým	stránkám,	alarmům,	reportům,	
historickým	trendům,	případně	ovládání	technologie	lze	přistupovat	
jak	z	operátorské	stanice	ClearSCADA,	tak	i	prostřednictvím	standard-
ního	internetového	prohlížeče	a	webového	klienta	WebX	s	nulovými	
nároky	na	konfiguraci.	Přístup	k	informacím	je	řízen	dle	nastavení	
bezpečnostních	politik.	
Integrovaný	historian	 zajišťuje	 snadný	přístup	k	 archivovaným	

údajům	nejen	z	operátorských	stanic	ClearSCADA,	ale	 i	 z	dalších	
podnikových	nástrojů	dle	nastavených	oprávnění.
SCADAPack	i	ClearSCADA		mají	rozsáhlou	celosvětovou	instalova-

nou	bází.	Svými	vlastnostmi	splňují	požadavky	provozovatelů	vodá-
renských	a	kanalizačních	systémů	na	dispečerské	řízení.	Distribuci,	
školení	a	technickou	podporu	produktů	SCADAPack	a	ClearSCADA	
zajišťuje	v	ČR	a	SR	společnost	SCADA	Servis.	

Tomáš Lín
SCADA Servis s.r.o.

web: www.scadaservis.cz,  
e-mail: info@scadaservis.cz
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Monitoring kvality vody 
významných přítoků řeky 
Želivky – řeka Trnava 
(1. část)
Lucie Černá, Nina Strnadová, Martin Pečenka

Klíčová slova
nutrienty – BDOC – DOC – povrchová voda – pitná voda

Souhrn
Vodní nádrž Švihov je nejdůležitějším zdrojem pitné vody pro 

hlavní město Prahu a celou středočeskou aglomeraci. Vzhledem 
k tomu, že se roční produkce pitné vody na úpravně vody Želivka 
pohybuje na úrovni 100 milionů m3, je třeba věnovat pozornost nejen 
samotné vodní nádrži, ale i přítokům, resp. kvalitě vody přítoků, 
které do řeky Želivky ústí. Pozornost v rámci tohoto celého moni-
toringu byla soustředěna na tři toky – Trnavu, Bělou a prameniště 
řeky Hejlovky (Želivky). Jsou zde hodnoceny nutriční ukazatele 
(dusičnany a fosforečnany) vzorků odebíraných na řece Trnava ve 
25 profilech. Soubor sledovaných ukazatelů doplňuje stanovení DOC 
(rozpuštěný organický uhlík) a BDOC (biodegradabilní rozpuštěný 
organický uhlík), který poukazuje na možnost rozvoje biomasy 
mikroorganismů v závislosti na nutriční úrovni povrchové vody. 
V důsledku toho pak na možnost výskytu problémů především s mik-
robiálním oživením jak v nádrži, tak ev. i při výrobě pitné vody. Je 
uvedeno tříleté sledování zmíněného povodí zahrnující nejen vliv 
zemědělských a jiných objektů na kvalitu vody, ale i sezónní změny 
v její kvalitě.

u

1. Úvod
V	letech	2008	až	2011	byla	sledována	kvalita	vod	přitékajících	do	

řeky	Želivky	a	následně	do	VN	Švihov.	 Jednalo	se	o	monitorování	
povodí	řek	Trnavy,	Bělé	a	Hejlovky.	Cílem	sledování	bylo	podle	Směr-
nice	Evropského	parlamentu	a	Rady	2000/60/ES	v	aktualizovaném	
znění	zabránění	dalšímu	zhoršování	kvality	vod	a	přijetí	specifických	
opatření	proti	znečišťování	vody	jednotlivými	znečišťujícími	látkami	
nebo	skupinami	těchto	látek,	které	představují	významné	riziko	pro	
vodní	 ekosystém,	 včetně	 rizika	pro	 vody	užívané	k	 výrobě	pitné	
vody	[1].
Z	ukazatelů	běžně	sledovaných	v	povrchových	vodách	byly	vybrá-

ny	a	hodnoceny	především	nutriční	ukazatele,	tedy	dusík,	fosfor,	roz-
puštěný	organický	uhlík	(DOC)	a	jeho	část	využitelná	mikroorganismy,	
tj.	biodegradabilní	rozpuštěný	organický	uhlík	(BDOC).	Pro	doplnění	
ukazatelů	byla	sledována	i	absorbance	při	vlnové	délce	254	nm,	jako	
měřítko	nenasycených	vazeb	molekul	organických	látek.
Zdrojem	sloučenin	dusíku,	 ale	 i	 fosforu	v	povrchových	vodách	

jsou	zejména	splaškové	vody,	zemědělství	a	atmosférické	depozice.	
Na	zvýšeném	znečištění	povrchových	vodních	toků	nutrienty,	tedy	
i	 fosforem,	se	dále	podílí	vypouštění	odpadních	komunálních	vod	
z	 obcí	 a	 erozní	 splachy	 ze	 zemědělských	pozemků	nad	měrným	
profilem	po	hnojení	fosforečnanovými	hnojivy.	Zvýšené	koncentrace	
sloučenin	fosforu	v	povrchových	vodách	jsou	patrné	zejména	v	období	
po	přívalových	deštích.	Fosforečnany	se	sice	významně	sorbují	na	
dnových	sedimentech,	za	určitých	podmínek	může	ale	dojít	k	jeho	
zpětnému	uvolnění.	Závažností	výskytu	 fosforu	ve	vodách	 je	 jeho	
využití	 při	 růstu	 zelených	mikroorganismů	 (řas	 a	 sinic),	 zejména	
když	povodí	zásobuje	významnou	vodní	nádrž	 jako	 je	VN	Švihov.	
Dalším	biogenním	prvkem	ve	vodách	je	i	uhlík.	Organický	uhlík	je	
většinou	přirozeným	znečištěním	díky	výluhům	z	půd	a	sedimentů	
a	jako	součást	rostlinných	a	živočišných	organismů.	Organické	látky	
antropogenního	původu	pak	souvisí	s	odpadními	vodami,	vodami	ze	
zemědělství	či	skládek.	Organické	látky	je	nutné	ve	vodním	prostředí	
rozlišovat	podle	 jejich	využitelnosti	 vodními	organismy.	 Jedná	 se	
o	organické	látky,	které	jsou	vůči	biologickému	rozkladu	rezistentní,	
a	látky,	které	podléhají	biologickému	rozkladu.	Tyto	posledně	uvedené	
jsou	předmětem	procesu	samočištění	v	tocích	[2].
Sledování	zmíněných	nutrientů	je	důležité	pro	predikci	růstu	bio-

masy	zelených	řas	především	ve	vodárenských	nádržích.	Optimální	

stechiometrický	poměr	pro	růst	biomasy	je	pro	C:N:P	uváděn	106:16:1.	
Jakmile	klesne	zastoupení	jednoho	z	uvedených	prvků	v	poměru	pod	
uvedenou	hodnotu,	stává	se	daný	prvek	limitujícím	faktorem	biolo-
gické	produkce,	růst	je	potlačován	[2].
Kvalita	povrchových	vod,	které	jsou	využívány	k	různým	účelům,	

je	vymezena	NV	č.	61/2003	Sb.	v	aktualizovaném	znění,	příloha	č.	3,	
tabulka	I.	Sledované	povodí	 je	 třeba	hodnotit	podle	požadavků	na	
vody	využívané	k	vodárenským	účelům	[3].

2. Metodika stanovení BDOC a provádění monitoringu
Metoda	stanovení	BDOC	spočívá	ve	sterilizaci	vzorku	vody	mem-

bránovou	filtrací	a	jeho	inokulaci	přírodní	autochtonní	směsnou	kul-
turou	mikroorganismů	z	povrchové	vody.	Z	inokula	jsou	odstraněny	
řasy	a	prvoci	filtrací	a	inokulovaný	vzorek	je	inkubován	28	dní	při	
20	°C	v	termostatu.	Hodnota	BDOC	je	vyhodnocena	z	obsahu	DOC	
na	počátku	a	na	konci	testu	[4,	5].
Snižování	množství	vypouštěných	látek	do	vodních	toků	se	pro-

jevuje	postupným	zlepšováním	 jakosti	povrchových	vod.	Pro	 toto	
hodnocení	jakosti	povrchových	vod	je	základním	nástrojem	klasifikace	
do	5	tříd	jakosti	podle	normy	ČSN	75	7221	(Jakost	vod	–	klasifikace	
povrchových	vod).	Předmětem	uvedené	normy	 je	 jednotné	určení	
třídy	 jakosti	 tekoucích	povrchových	vod	–	klasifikace,	která	slouží	
k	porovnání	jejich	jakosti	na	různých	místech	a	v	různém	čase.	Hod-
nocením	jakosti	vod	se	v	této	normě	rozumí	vyhodnocování	výsledků	
kontroly	 jakosti	vody	vztažené	na	číselné	charakteristické	hodnoty	
a	ty	jsou	doplněny	o	slovní	vyjádření	stavu	jakosti	vody	(s	následnou	
možnou	grafickou	interpretací).	Jakost	vody	se	klasifikuje	zvlášť	pro	
každý	jednotlivý	ukazatel	a	hodnocené	ukazatele	jsou	členěny	do	pěti	
skupin	(A	–	Obecné,	fyzikální	a	chemické	ukazatele,	B	–	Specifické	
organické	látky,	C	–	Kovy	a	metaloidy,	D	–	Mikrobiologické	a	biologické	
ukazatele	a	E	–	Radiologické	ukazatele).	Ve	skupině	pak	rozhoduje	
ukazatel	s	nejnepříznivější	hodnotou	klasifikace	a	o	celkové	klasifikaci	
jakosti	vody	v	toku	rozhoduje	nejhorší	klasifikace	ze	skupin.	Mezné	
hodnoty	vybraných	ukazatelů	jsou	uvedeny	v	tab. 1	[6].
Charakteristická	 hodnota	 ukazatele	 jakosti	 vody	 je	 hodnota	

s	pravděpodobností	nepřekročení	90	%	(C90).	Vypočítá	se	ze	souboru	
s	rozsahem	nejméně	24	hodnot.	V	této	práci	se	pracuje	se	souborem	
44	hodnot	v	rámci	tří	let,	a	proto	byla	charakteristická	hodnota	vypo-
čítána	dle	rovnic	uvedených	v	metodice	zmíněné	normy	za	použití	
čtvrté	a	páté	hodnoty	v	sestupné	řadě.

3. Charakteristika řeky Trnavy
Trnava	je	největší	přítok	řeky	Želivky.	Pramení	 jihovýchodně	od	

osady	Blanička	v	Přírodním	parku	Polánka	na	Pacovsku	v	nadmořské	
výšce	678	m	n.	m.	Horní	úsek	 je	bystřinného	charakteru	s	úzkým	
kamenitým	korytem,	místy	 s	 břehovým	porostem.	Délka	 toku	 je	
56,3	km,	kdy	se	na	říčním	kilometru	52,5	vlévá	zleva	v	obci	Želiv	
v	nadmořské	výšce	393,5	m	do	 řeky	Želivky.	Plocha	povodí	měří	
340,3	km2.	Průměrný	průtok	 je	2,06	m3/s.	Mezi	větší	 levé	přítoky	
patří	Novomlýnský	potok,	Barborka,	Vočadlo,	Huťský	potok,	Smr-
čínský	potok	a	Přední	žlab.	Mezi	pravé	přítoky	pak	potok	Kejtovský	
a	Bořetický	[7].
Na	říčním	kilometru	1,6	byla	v	letech	1977–1981	vybudována	vodní	

nádrž	Trnávka,	sloužící	k	rekreaci	a	sportovnímu	rybolovu.	Její	hlavní	
význam	však	spočívá	v	zachycení	 splavenin	do	VD	Švihov.	Výška	
hráze	nade	dnem	údolí	je	19	m	a	její	délka	v	koruně	200	m.	Celkový	
objem	nádrže	činí	6,7	mil.	m3	s	plochou	hladiny	98	ha	[7].

4. Monitoring řeky Trnavy
Kvalita	vody	v	řece	Trnavě	byla	hodnocena	ve	25	měrných	profilech	

na	přítocích	znázorněných	na	obr. 1.	Profil	25	se	nachází	nejvýše	na	
samotném	toku,	ostatní	profily	charakterizují	významné	přítoky.
Tříletý	monitoring	 toku	 řeky	Trnavy	zahrnuje	odběry	 s	měsíční	

periodicitou	od	března	roku	2008	do	října	roku	2011.	Za	takto	dlouhé	

Ukazatel Měrná 
jednotka

Třída

I II III IV V
CHSKMn mg/l <	6 <	9 <	14 <	20 ≥	20
Celkový	organický	uhlík mg/l <	7 <	10	 <	16 <	20 ≥	20
Amoniakální	dusík mg/l <	0,3 <	0,7 <	2 <	4 ≥	4
Dusičnanový	dusík mg/l <	3 <	6	 <	10 <	13	 ≥	13
Celkový	fosfor mg/l <	0,05 <	0,15 <	0,4 <	1 ≥	1

Tab. 1. Mezné hodnoty tříd jakosti vody – vybrané ukazatele
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období	 již	 lze	sledovat	 jistý	 trend	vývoje	kvality	povrchových	vod	
v	souvislosti	s	měnící	se	lidskou	činností	v	daném	povodí	a	zároveň	
vztah	kvality	vody	 s	měnícím	 se	 ročním	obdobím.	Měrné	profily	
(MP)	jsou	umístěny	jak	na	vlastním	toku	řeky	Trnavy,	tak	i	na	jejích	
přítocích	vzdálených	několik	kilometrů	od	soutoku,	jak	je	uvedeno	
v	tab. 2.	Tímto	způsobem	je	monitorováno	především	bodové	zne-
čištění	daných	toků.
Hodnocení	jakosti	vody	přítoků	řeky	Trnavy	za	celé	sledované	

období	je	shrnuto	v	tab. 3	a	tab. 4.	Jsou	zde	pro	jednotlivé	měrné	
profily	1–25	uvedeny	maximální	(max.)	a	průměrné	(prům.)	hod-
noty	 ukazatelů	DOC,	BDOC,	N-NO3

-	 a	 P-PO4
3-.	 Vše	 je	 doplněno	

o	medián	 a	 charakteristickou	 hodnotu	 ukazatele	 jakosti	 vody	
s	pravděpodobností	nepřekročení	 90	%	 (C90),	 pomocí	 které	 jsou	
vodní	toky	slovně	hodnoceny.	Pro	toto	hodnocení	je	použita	barev-
ná	škála	dle	ČSN	75	7221	(Jakost	vod	–	klasifikace	povrchových	
vod)	v	souladu	s	tab. 1	[6].	Červená	barva	čísel	v	tabulkách	pouka-
zuje	na	maximální,	případně	i	průměrné	hodnoty,	které	svou	výší	
dosahují	hodnot	klasifikující	tok	do	třídy	V	–	velmi	silně	znečištěná	

Obr. 1. Měrné profily v povodí řeky Trnavy

MP Tok MP Tok
1 Bělský	potok 14 Od	Bratřic

2 Od	Arneštovic 15 Od	Salačovy	Lhoty

3 Od	Radějova 16 Huťský	potok

4 Bořetický	potok 17 Vočadlo

5 Přední	Žlab 18 Barborka

6 Zadní	Žlab 19 Od	Zhořce

7 Kejtovský	potok 20 Novomlýnský	potok

8 Pod	Lesnou 21 Od	Velké	Rovné

9 Smrčinský	potok 22 Od	Sv.	Antonína

10 Od	Trubárního	rybníka 23 Od	Kozlova

11 Sádecký	potok 24 Hartvíkovský	potok

12 Panský	potok 25 Od	rybníka	Jetišov

13 Od	Jetřichovce

Tab. 2. Pořadová čísla měrných profilů pramenné oblasti řeky 
Trnavy

Měrný 
profil

DOC BDOC

max. prům. medián C90 max. prům. medián C90

1 8,53 4,07 3,73 5,85 6,26 1,04 0,90 1,96

2 8,40 4,30 3,95 5,94 3,30 1,24 1,14 2,35

3 8,02 3,83 3,44 5,67 2,82 0,99 0,92 1,77

4 8,02 4,41 4,06 6,34 2,52 0,88 0,66 1,86

5 6,71 3,87 3,50 5,81 3,23 0,88 0,74 1,65

6 7,59 3,71 3,41 6,25 1,85 0,81 0,84 1,57

7 7,08 3,49 3,10 5,33 3,58 0,97 0,92 1,66

8 12,7 6,52 6,58 10,58 8,46 2,45 2,28 4,30

9 5,54 3,11 2,86 4,53 2,06 0,76 0,62 1,40

10 6,91 3,44 3,30 5,22 2,43 0,85 0,73 1,67

11 9,97 3,98 3,80 5,58 2,52 1,11 1,04 1,67

12 7,04 3,40 3,12 5,11 1,75 0,77 0,83 1,34

13 407,5 4,59 4,03 6,46 394,1 2,30 1,40 3,88

14 7,80 3,21 2,90 4,63 2,67 1,07 0,98 1,88

15 6,62 2,48 2,16 4,21 2,24 0,78 0,64 1,33

16 8,78 4,03 3,57 6,55 3,43 1,10 1,01 1,55

17 6,04 2,84 2,57 4,80 1,49 0,73 0,71 1,17

18 11,4 4,42 4,04 6,16 10,52 1,32 1,07 2,12

19 7,42 4,04 4,00 6,22 4,08 1,28 0,98 2,54

20 7,14 3,74 3,66 5,33 3,16 0,93 0,86 1,58

21 3,95 1,82 1,67 2,98 1,86 0,63 0,51 1,09

22 13,8 4,93 4,68 7,82 3,61 1,48 1,37 2,51

23 14,1 6,30 5,89 9,86 2,65 1,24 1,25 2,12

24 11,8 4,48 3,97 8,87 3,13 0,90 0,66 1,89

25 10,4 3,37 2,97 5,69 2,54 0,75 0,65 1,25

Měrný 
profil

N-NO3
- P-PO4

3-

max. prům. medián C90 max. prům. medián C90

1 14,9 4,80 3,53 8,61 0,98 0,117 0,026 0,356

2 17,4 8,26 7,08 14,3 1,08 0,183 0,091 0,567

3 26,6 12,6 12,3 19,7 0,85 0,093 0,031 0,264

4 21,4 9,01 8,50 15,3 0,88 0,096 0,036 0,251

5 22,8 10,1 10,3 16,2 0,87 0,106 0,039 0,247

6 22,1 12,3 12,6 18,0 1,00 0,106 0,036 0,276

7 15,6 7,25 7,41 11,4 1,00 0,144 0,089 0,364

8 22,3 5,94 4,35 13,2 4,05 0,316 0,128 0,822

9 21,3 9,13 8,90 14,9 1,00 0,098 0,036 0,257

10 29,6 15,2 14,8 26,1 0,95 0,087 0,028 0,221

11 30,3 6,18 4,51 12,5 0,67 0,057 0,014 0,147

12 20,2 8,12 7,25 13,9 0,77 0,080 0,023 0,258

13 27,2 8,58 7,14 16,9 1,00 0,239 0,161 0,528

14 22,1 11,5 11,8 16,8 0,96 0,209 0,148 0,368

15 15,6 6,52 6,06 8,99 1,11 0,113 0,050 0,301

16 15,1 6,08 5,98 8,64 0,97 0,102 0,046 0,245

17 14,5 7,04 7,42 9,58 0,96 0,083 0,025 0,264

18 13,3 5,38 5,23 8,25 0,87 0,086 0,032 0,267

19 17,4 8,00 7,64 13,3 1,04 0,297 0,257 0,550

20 13,4 5,48 5,21 7,79 0,92 0,090 0,036 0,277

21 26,8 11,5 9,95 18,6 0,86 0,090 0,022 0,262

22 12,3 5,71 4,83 10,2 0,68 0,067 0,023 0,183

23 10,4 3,59 3,48 6,54 0,94 0,109 0,042 0,348

24 6,74 1,84 1,70 3,41 1,03 0,099 0,018 0,379

25 19,6 10,1 9,88 14,5 1,00 0,087 0,023 0,241

Tab. 3. Souhrnný přehled hodnot DOC a BDOC [mg/l] – řeka Trnava 
(období 2008 až 2011)

Tab. 4. Souhrnný přehled hodnot N-NO3
- a P-PO4

3- [mg/l] – řeka 
Trnava (období 2008 až 2011)

voda.	Hodnoty	BDOC	nejsou	barevně	rozlišeny,	a	to	z	toho	důvodu,	
že	 se	 jimi	norma	ČSN	75	 7221	nezabývá.	 Přesto	 jsou	důležitou	
součástí	monitoringu,	neboť	představují	potenciální	výši	biologicky	
využitelného	uhlíku.

Tab. 3	uvádí	různé	úrovně	znečištění	toků	povodí	řeky	Trnavy	z	hle-
diska	hodnot	DOC	a	BDOC.	Jak	je	vidět	ze	znázorněné	barevné	škály,	
do	třetí	kategorie	znečištění,	tedy	jako	znečištěná	voda,	je	z	pohledu	
hodnot	organického	uhlíku	klasifikován	jediný	měrný	profil	–	MP	8,	
kde	charakteristická	hodnota	DOC	byla	10,6	mg/l	s	pravděpodobností	
nepřekročení	90	%.	
Tři	profily	(MP	22,	23	a	24)	byly	hodnoceny	z	pohledu	DOC	jako	

mírně	znečištěná	voda	(II.	třída),	tedy	jako	voda	sice	ovlivněná	lid-
skou	činností,	ale	bez	vlivu	na	vodní	ekosystém.	U	zbylých	profilů	
nepřesáhla	charakteristická	hodnota	DOC	7	mg/l,	a	tak	jsou	charakte-
rizovány	jako	voda	neznečištěná	–	I.	třída	jakosti.	Nárazově	extrémně	
vysoká	hodnota	DOC	–	407,5	mg/l	byla	stanovena	na	MP	13	v	důsled-
ku	havarijní	situace	v	povodí	(pravděpodobně	únik	odpadních	vod	ze	
zemědělsky	hospodařícího	subjektu).
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Vysoké	 hodnoty	 BDOC	 byly	 stanoveny	
v	profilech	číslo	8,	13	a	23.	Hodnoty	C90	se	
u	 těchto	vzorků	pohybovaly	v	 intervalu	od	
2	 do	 6	mg/l.	Nejvyšší	maximální	 hodnota	
394	mg/l	byla	stanovena	v	souvislosti	s	maxi-
mální	hodnotou	DOC	u	MP	13	v	 listopadu	
roku	2009.
Průměrné	 hodnoty	DOC	 se	 ve	 sledova-

ném	povodí	řeky	Trnavy	pohybovaly	kolem	
3,94	mg/l,	hodnoty	BDOC	pak	okolo	1,09	mg/l.	
Průměrné	charakteristické	hodnoty	DOC	se	
u	všech	profilů	pohybovaly	kolem	6,07	mg/l	
a	pro	BDOC	1,92	mg/l.	
Na	obr. 2,	4	a	6	jsou	pro	měrné	profily	8,	10	

a	13	graficky	zpracována	data	z	pohledu	DOC	
a	BDOC	v	celém	sledovaném	časovém	úseku	
březen	2008	až	říjen	2011.
Jak bylo	 výše	uvedeno,	 kvalita	 vod	byla	

hodnocena	i	z	pohledu	dusičnanového	dusí-
ku	a	fosforečnanového	fosforu.	Jejich	koncen-
trace	v	povodí	Trnavy	jsou	shrnuty	v	tab. 4.	
V	porovnání	s	tab. 3	je	zřejmé,	že	stanovené	
koncentrace	N-NO3

-	a	P-PO4
3-	přiřazují	povr-

chovou	vodu	do	horší	třídy	jakosti	než	samot-
né	koncentrace	organického	uhlíku.	Do	třídy	
V	(velmi	silně	znečištěná	voda)	bylo	zařazeno	
z	pohledu	dusičnanového	dusíku	56	%	sledo-
vaných	měrných	profilů.	Do	třídy	IV,	tedy	jako	
silně	znečištěná	voda,	byly	zařazeny	tři	profily	
a	do	třídy	III	sedm	měrných	profilů.	V	rámci	
hodnocení	z	pohledu	fosforečnanového	fosfo-
ru	bylo	dosaženo	nejvýše	třídy	IV,	a	to	u	čtyř	
měrných	profilů	(16	%).
Nejvyšší	hodnota	C90	(N-NO3

-)	byla	dosaže-
na	u	profilu	číslo	10,	a	to	26,1	mg/l.	Tuto	hod-
notu	doprovází	i	nejvyšší	průměrná	hodnota	
za	celé	tříleté	období,	a	to	15,2	mg/l.	Měrný	
profil	se	nachází	na	odtoku	z	Trubárního	ryb-
níku	v	zemědělsky	obdělávané	lokalitě.
Nejvyšší	pozorovaná	hodnota	dusičnanové-

ho	dusíku	byla	stanovena	u	profilu	číslo	11	na	
Sádeckém	potoce	pod	obcí	Huť,	a	to	v	květnu	
roku	2009.	Jednalo	se	o	30,3	mg/l,	nicméně	tato	
hodnota	byla	na	toku	výjimkou	v	rámci	dlou-
hodobého	průměru	6,18	mg/l.	Z	pohledu	kon-
centrací	P-PO4

3-	zde	bylo	dosaženo	nejnižších	
koncentrací,	a	to	v	průměru	0,057	mg/l.	Pomocí	
hodnoty	C90	(P-PO4

3-)	byl	tento	tok	hodnocen	
třídou	II	–	mírně	znečištěná	voda.
Z	pohledu	koncentrací	P-PO4

3-	byl	alarmující	
stav	zaznamenán	na	již	zmíněném	profilu	čís-
lo	8	pod	obcí	Lesná.	Maximální	hodnota	zde	
dosáhla	4,05	mg/l,	v	průměru	se	pak	koncent-
race	pohybovaly	kolem	0,316	mg/l.	Hodnotou	
C90	0,822	mg/l	byl	tok	zařazen	do	třídy	IV.
Průměrné	hodnoty	N-NO3

-	 se	ve	 sledova-
ném	povodí	řeky	Trnavy	pohybovaly	kolem	8,0	mg/l,	hodnoty	P-PO4

3-	
pak	okolo	0,13	mg/l.	Průměrné	charakteristické	hodnoty	N-NO3

-	se	
u	všech	profilů	pohybovaly	kolem	13,1	mg/l	a	pro	P-PO4

3-	0,33	mg/l.	
V	tab. 4	červená	barva	písma	zvýrazňuje	hodnoty	řadící	se	kvalitou	

vody	do	 třídy	V,	u	dusičnanového	dusíku	 tedy	hodnoty	vyšší	než	
13	mg/l	(na	obrázcích	limitní	hodnota	uvedená	červenou	přímkou)	
a	u	 fosforu	vyšší	než	1,0	mg/l.	 Pozornost	doprovázená	 grafickým	
výstupem	bude	věnována	orámovaným	profilům	číslo	8,	10	a	13,	které	
byly	vyhodnoceny	jako	toky	s	největším	znečištěním	v	rámci	povodí	
řeky	Trnavy.	Na	obr. 3,	5	a	7	jsou	pro	měrné	profily	8,	10	a	13	a	pro	
dusičnanový	dusík	a	fosforečnanový	fosfor	zpracována	všechna	data	
v	celém	sledovaném	časovém	úseku	březen	2008	až	říjen	2011.

Měrný profil číslo 8 – pod obcí Lesná
Profil	číslo	8	(ČHP	1-09-02-052)	je	umístěn	na	malém	levobřežním	

přítoku	řeky	Trnavy	pod	obcí	Lesná.	Jeho	povodí	je	vějířovité,	neza-
lesněné,	s	větší	náchylností	k	povodním,	délka	toku	nad	odběrným	
profilem	0,7	km,	plocha	povodí	0,69	km2.	Měrný	profil	se	nachází	
v	toku	opevněném	kamennou	dlažbou	(HMZ)	pod	rybníkem	v	Lesné.	
Obec	nedisponuje	čistírnou	odpadních	vod.	Průměrný	dlouhodobý	
průtok	Qa	je	0,005	m

3/s	[8].

Obr. 2. Hodnoty DOC a BDOC – měrný profil č. 8

Obr. 4. Hodnoty DOC a BDOC – měrný profil č. 10

Obr. 3. Hodnoty N-NO3
- a P-PO4

3- – měrný profil č. 8

Obr. 2	znázorňuje	průběh	hodnot	DOC	a	BDOC	za	sledované	obdo-
bí.	Minimální	hodnoty	organického	uhlíku	jsou	pozorovány	v	období	
vegetačního	klidu,	naopak	v	 letních	měsících	–	červenci	až	 srpnu	
(popř.	září)	–	jsou	dosaženy	hodnoty	maximální.	Jedná	se	především	
o	srpen	a	září	2008,	srpen	2010	a	červenec	a	srpen	roku	2011,	kdy	
hodnoty	DOC	byly	vyšší	než	10	mg/l.	Stejný	trend	závislosti	byl	zís-
kán	i	pro	ukazatel	BDOC.	Pokud	určíme	poměr	hodnot	BDOC:DOC,	
bude	jeho	průměrná	hodnota	0,384,	to	znamená,	že	přibližně	38	%	
rozpuštěného	organického	uhlíku	může	být	mikroorganismy	využito	
k	metabolickým	procesům.

Obr. 3	zachycuje	průběh	hodnot	N-NO3
-	a	P-PO4

3-.	U	koncentrací	
dusíku	jsou	zaznamenána	maxima	v	jarních	obdobích,	tedy	od	břez-
na	do	dubna.	To	souvisí	s	počínající	zemědělskou	činností.	Hodnota	
vyšší	než	13	mg/l	N-NO3

-,	klasifikující	tok	do	třídy	V,	byla	dosažena	
v	dubnu	2008	a	v	březnu	a	dubnu	roku	2009.	V	následujících	letech	
sledování	tato	hranice	překročena	nebyla.
Z	počátku	sledování	kvality	vod	se	koncentrace	P-PO4

3-	pohybovala	
v	poměrně	 širokém	 rozmezí,	maxima	bylo	dosaženo	v	 říjnu	2008	
–	4,05	mg/l.	Od	října	roku	2009	už	k	žádným	významnějším	změnám	
nedocházelo.	Za	poslední	dva	 roky	monitoringu	 (listopad	2010	až	
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Obr. 5. Hodnoty N-NO3
- a P-PO4

3- – měrný profil č. 10

Obr. 7. Hodnoty N-NO3
- a P-PO4

3- – měrný profil č. 13

Obr. 6. Hodnoty DOC, BDOC a BDOC.DOC – měrný profil č. 13

listopad	2011)	klesla	hodnota	C90	(P-PO4
3-)	na	

0,278	mg/l	a	od	tohoto	data	lze	tok	z	hlediska	
ukazatele	P-PO4

3-	přeřadit	z	třídy	IV	do	třídy	
III	–	znečištěná	voda.	

Měrný profil číslo 10 – od Trubárního 
rybníka
Pro	 pravobřežní	 přítok	 od	 Trubárního	

rybníka, ČHP	1-09-02-050,	 je	 charakteris-
tické	vějířovité	povodí	s	velkou	náchylností	
k	 povodním,	 délka	 toku	 nad	 odběrným	
profilem	je	1,2	km,	plocha	povodí	0,89	km2,	
lesnatost	v	povodí	cca	5	%.	Odběrný	profil	
se	 nachází	 v	 údolí	 nad	 propustkem	 typu	
tubosider	silnice	směr	Pacov	–	Velká	Chyška.	
Koryto	je	upravené,	zpevněné	polovegetační-
mi	tvárnicemi.	Průměrný	dlouhodobý	průtok	
Qa	je	0,007	m

3/s	[8].
Obr. 4	 zachycuje	 průběh	 hodnot	 DOC	

a	BDOC.	Koncentrace	 organického	 uhlíku	
v	 průběhu	 sledování	 kolísala	 od	 hodnot	
1,5	mg/l	k	7	mg/l.	Svou	hodnotou	C90	5,22	mg	
na	litr	byl	tok	zařazen	do	I.	třídy	–	neznečiš-
těná	voda.

Obr. 5	znázorňuje	průběh	hodnot	N-NO3
-	

a	 P-PO4
3-.	 Hodnota	 C90	 (N-NO3

-)	 řadí	 tok	
do	 třídy	V	 –	 velmi	 silně	 znečištěná	 voda.	
Zároveň	 se	 jedná	o	nejvíce	 znečištěný	 tok	
z	 pohledu	dusičnanového	dusíku	v	 celém	
povodí	 řeky	Trnavy.	Maxima	 jsou	zachyce-
na	 vždy	 v	 jarních	měsících	 –	 duben	2008	
(26,1	mg/l),	duben	2009	 (27,3	mg/l),	duben	
2010	 (29,6	mg/l)	a	květen	2011	 (22,5	mg/l).	
Červenou	přímkou	na	obr. 5	pro	MP	10	jsou	
znázorněny	odběry	s	koncentrací	N-NO3

-	vyšší	
než	13	mg/l	a	řadící	tak	tok	do	třídy	V	–	velmi	
silně	znečištěná	voda.	Jedná	se	o	téměř	64	%	
odběrů	z	celého	monitorovacího	období	(44	
odběrů).	
Hodnoty	P-PO4

3-	dosáhly	výrazného	maxi-
ma	v	 srpnu	 a	především	pak	 v	 říjnu	 roku	
2009	–	0,95	mg/l.	Další	období	maximálních	
hodnot	následovalo	od	května	2011,	koncem	
vlastního	sledování	měly	hodnoty	vzestupnou	
tendenci.	Vzhledem	k	 tomu,	že	 fosfor	bývá	
ve	 vodách	 limitujícím	nutrientem,	 signali-
zují	vysoké	hodnoty	biologicky	využitelného	
fosforu	pokles	mikrobiálního	oživení	 toku	
v	souvislosti	s	ročním	obdobím.	

Měrný profil číslo 13 – od Jetřichovce
Pravobřežní	přítok	Trnavy	od	 Jetřichovce	

s	ČHP	1-09-02-046	se	vyznačuje	vějířovitým	
povodím	 s	 větší	 náchylností	 k	 povodním,	
délka	toku	nad	odběrným	profilem	je	1,6	km,	
plocha	povodí	je	1,62	km2,	lesnatost	v	povodí	
je	cca	10	%.	Měrný	profil	se	nachází	u	výtoku	
z	trubního	kanálu	pod	silnicí	směr	Salačova	
Lhota	–	Pacov	v	širokém	údolí.	Koryto	je	upra-
vené,	zpevněné	polovegetačními	tvárnicemi.	V	horním	úseku	toku	jsou	
pod	zemědělským	areálem	dva	dočišťovací	rybníčky,	ve	kterých	je	voda	
eutrofizována.	Průměrný	dlouhodobý	průtok	Qa	je	0,012	m

3/s	[8].
Obr. 6	zachycuje	průběh	hodnot	DOC	a	BDOC.	Již	na	první	pohled	

jsou	zde	patrná	dvě	velmi	výrazná	maxima.	K	prvnímu	znečištění	
toku	došlo	v	listopadu	2009.	Koncentrace	DOC	vzrostla	na	408	mg/l,	
hodnota	BDOC	na	394	mg/l	(z	důvodu	přehlednosti	jsou	tyto	hodnoty	
v	grafu	pouze	naznačeny).	Vzorek	odebrané	vody	velmi	silně	zapáchal	
po	zkyslém	mléce.	Poměr	BDOC:DOC	dosahoval	0,97,	tzn.	značnou	
biologickou	využitelnost	přítomného	organického	znečištění.	Stano-
vená	koncentrace	amoniakálního	dusíku	byla	15,3	mg/l,	což	téměř	
čtyřnásobně	překračuje	limitní	hodnotu	4	mg/l,	řadící	tok	do	nejvyšší	
třídy	znečištění.	Vzhledem	k	tomu,	že	v	dalším	měsíci	již	koncentrace	
organického	uhlíku	dosahovaly	svých	obvyklých	hodnot,	jednalo	se	
o	havarijní	situaci,	resp.	o	nezodpovědné	jednání	ze	strany	zeměděl-
ského	družstva.
K	druhému	výraznému	maximu	došlo	 v	 listopadu	 a	následně	

i	prosinci	roku	2010,	kdy	hodnoty	DOC	dosáhly	až	66,5	mg/l	(hodnota	

BDOC	z	technických	důvodů	nebyla	stanovena	korektně,	a	proto	není	
uvedena).	
Mimo	uvedené	extrémní	hodnoty	vykazovaly	koncentrace	orga-

nického	uhlíku	velmi	vyrovnaný	průběh,	v	průměru	DOC	4,05	mg/l	
a	BDOC	1,77	mg/l.	
Na	obr. 6	je	zobrazen	také	průběh	poměrné	hodnoty	BDOC:DOC,	

která	vyjadřuje	možnost	porušení	biologické	stability	vody.	Čím	je	tato	
hodnota	poměru	vyšší,	tím	nižší	je	odolnost	vody	proti	biologickému	
oživení.	Tento	ukazatel	v	rámci	měrného	profilu	13	mnohdy	dosahu-
je	hodnot	vyšších	než	0,6,	což	představuje	poměrně	vysoké	využití	
organického	uhlíku	pro	tvorbu	nové	biomasy.	
Na	obr. 7	jsou	v	souladu	s	obr. 3	a	5	uvedeny	hodnoty	N-NO3

-	a	P-PO4
3-	

v	MP	13.	Maximální	koncentrace	dusičnanového	dusíku	se	vyskytovaly	
především	v	jarních	měsících	každého	roku	sledování,	kdy	dosahovaly	
až	27,2	mg/l.	Z	pohledu	koncentrací	dusíku	se	tak	profil	řadí	do	nejvyšší	
třídy	znečištění	(25	%	odběrů	leží	nad	hranicí	13	mg/l)	[9].
Hodnoty	P-PO4

3-	na	uvedeném	profilu	č.	13	vykazovaly	maxima	
v	měsících	 odpovídajících	maximálním	hodnotám	 rozpuštěného	
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organického	uhlíku.	V	rámci	monitoringu	byl	vedle	zmíněných	uka-
zatelů	vyhodnocován	také	poměr	nutrientů	ve	vodách	C:N:P.	Podle	
rovnice	(1)	jsou	tyto	prvky	potřebné	pro	výstavbu	a	život	organismů	
vyžadovány	přibližně	ve	stechiometrickém	poměru	106:16:1	[2].

106	CO2	+	122	H2O	+	16	NO3
-	+	HPO4

2-	+	18	H+	=		
=	C106H263O110N16P	+	132	O2	 (1)

V	podzimních	měsících	roků	2009	a	2010	byly	stanoveny	vysoké	
koncentrace	DOC,	ale	 i	P-PO4

3-,	přičemž	 limitujícím	faktorem	byl	
dusík.	V	listopadu	roku	2009	byl	poměr	C:N:P	vyčíslen	na	692:0:1,	
v	listopadu	2010	na	58:0:1	(koncentrace	N-NO3

-	pod	mezí	stanovi-
telnosti	1,0	mg/l)	a	v	prosinci	2010	pak	71:2:1.	Uvedené	výsledky	
jednoznačně	potvrzují	 limitaci	dusíkem.	Fosfor	není	 zcela	využit	
a	dostává	se	dále	do	toku,	kde	se	může	podílet	na	trofizaci	vody.	Ke	
zmíněným	změnám	poměru	C:N:P	došlo	i	přesto,	že	se	v	horním	
úseku	toku	pod	zemědělským	areálem	nachází	dva	dočišťovací	ryb-
níčky,	ve	kterých	by	měly	být	nutrienty	zcela	využity.	Pro	zvládnutí	
extrémních	výkyvů	však	rybníčky	mají	poddimenzovanou	kapacitu	
a	v	důsledku	toho	i	krátkou	dobu	zdržení.	Jejich	efekt	je	pak	mini-
mální,	ne-li	nulový.

5. Závěr
Monitoring	 povodí	 je	 důležitou	 součástí	 snahy	 o	 zlepšování	

životního	prostředí	a	díky	jeho	zaměření	může	předpovědět	možné	
zdroje	znečištění	a	může	pomoci	šetřit	finanční	prostředky	nutné	jak	
na	revitalizaci	toků,	tak	i	na	intenzifikaci	úpravy	povrchové	vody	na	
vodu	pitnou.	Monitoring	prováděný	na	povodí	řek	nad	vodní	nádrží	
Švihov	přináší	 především	 informace	 o	 zemědělském	znečištění.	
Dusík	 je	v	porovnání	 s	 fosforem	podstatně	více	 rozšířen	ve	všech	
složkách	prostředí	a	jeho	pohyblivost	je	též	obecně	podstatně	vyšší.	
Zaznamenána	byla	 jeho	 typická	maxima	v	 jarních	měsících.	Spo-
lečným	 sledováním	hmotnostních	koncentrací	 biogenních	prvků	
včetně	rozpuštěného	organického	uhlíku	a	jeho	biodegradabilní	části	
lze	monitorovat	bodové,	 ale	 i	plošné	znečištění	a	předpovídat	 tak	
zhoršení	kvality	surové	vody	pro	výrobu	pitné	vody.	Na	druhé	straně	
s	sebou	toto	sledování,	zaměřené	i	na	ukazatel	BDOC,	přináší	indicie	
o	organickém	znečištění,	které	do	toku	přitéká	a	následně	způsobuje	
problémy	s	vyšším	biologickým	oživením	povrchové	vody.

Poděkování: Tento příspěvek byl zpracován s podporou projektu 
VZ MSM 6046137308
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Monitoring of quality water, which flows in water reservoirs, is 
number one not only in proceeding drinking water treatment proc-drinking water treatment proc-
ess, but in prediction of final quality of drinking water too. Water 
reservoir Švihov is the most important source of drinking water for 
the capital of the Czech Republic Prague and the Central Bohemia. 
Annual production of drinking water in the water treatment plant 
Želivka is about 100 mil. m3, it is necessary to pay attention not only 
to the water reservoir, but to affluent to the river Želivka as well and 
its quality. This thesis deals with the river Trnava. Nutrient indica-
tors (nitrates and phosphates) were evaluated in samples taken from 
the river Trnava in 25 profiles. The collection of indicators is com-
pleted with the measurement of dissolved organic carbon (DOC) and 
biodegradable dissolved organic carbon (BDOC), which adverts to 
possibility of development of microorganism depending up the level 
of nutrients in surface water. In consequence of it may be problems 
with revival in producing drinking water. There is noted three years 
lasting monitoring of mentioned river basin, which involve not only 
influences of agricultural and other objects to the water quality, but 
seasonal changes in its quality as well.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

BIBUS – Materiály pro aerační 
elementy v čistírnách odpadních vod
1. Úvod
Pro	jemnobublinné	aerační	systémy	se	již	více	než	30	let	zvyšuje	

použití	elastomerů	jako	materiálu	membrán.	Použité	materiály	musí	
vykazovat	 trvalou	pružnost,	dostatečnou	vratnou	 sílu	 a	 z	důvodu	
řezů	nebo	otvorů	i	dostatečnou	pevnost.	Cyklické	zatížení	vyžaduje	
dostatečnou	odolnost	proti	únavě,	tvarovou	stálost,	odolnost	oproti	
odpadní	vodě	a	v	ní	obsaženým	látkám,	odolnost	oproti	nárůstům	
biofilmu.

2. Materiály
Guma	se	od	ostatních	materiálů	liší	hlavně	díky	své	pružnosti,	tj.	

schopnosti	deformace	malou	silou	a	schopnosti	vrátit	se	do	původního	
tvaru	po	odlehčení.	Jako	výchozí	surovina	slouží	kaučuk.	Při	zpracová-
ní	je	pryž	tepelně	plastifikována,	při	vysokých	teplotách	(150–220	°C)	
a	 za	 použití	 doplňkových	 látek	 vznikne	 surová	 směs.	Tato	 je	 za	
použití	speciálních	nástrojů	vulkanizovaná	do	požadovaného	tvaru.	
Tento	proces	zajišťuje	elasticitu	 (elastomer).	V	závislosti	na	druhu	

a	množství	gumy	a	přísad	lze	upravit	fyzikální,	tepelné	a	chemické	
vlastnosti	materiálu	pro	zpracování	a	pro	výsledný	produkt.

3. Způsob zpracování 
Pro	zpracování	surové	směsi	je	k	dispozici	několik	metod,	pro	výrobu	

provzdušňovacích	membrán	mají	hlavní	podíl	dvě	níže	popsané:
•	Teplem	plastizovaná	surová	směs	je	vstříknuta	pod	vysokým	tlakem	
do	ohřáté	formy	například	na	gumový	diskový	element,	kde	vulka-
nizuje.

•	Vytlačováním,	kdy	teplem	plastizovaná	surová	směs	je	kontinuálně	
protlačována	přes	nástroj,	který	tvaruje	do	hadice.	V	následujícím	
kroku	je	tento	polotovar	buďto	diskontinuálně	na	trnu	vulkanizován	
v	autoklávu,	nebo	kontinuálně	bez	trnu	pomocí	horkého	vzduchu	
(nebo	solné	lázně)	vulkanizován	na	stabilní	hadici.	

4. Druhy elastomerů pro membrány (klady a zápory)
Pro	výrobu	aeračních	jsou	používány	především	EPDM	a	silikon,	

méně	polyuretan	a	fluorkaučuk.	Kritéria	pro	volbu	 jsou	náklady,	
dostupnost	vhodné	kvality	a	zpracovatelnost.

Etylen-propylen-dien-monomer (zkratka: EPDM) 
Nízké	materiálové	 náklady,	 velmi	 vysoká	 rozmanitost	 druhů,	
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konti	nuální	vývoj	z	důvodu	užití	 jako	materiál	pro	automobilový	
průmysl.
Silikonová guma (zkratka: MVQ)
Malá	rozličnost	typů,	málo	výrobců,	vysoká	cena.

Polyuretan kaučuk (zkratka: AU) 
Málo	testován	v	odpadních	vodách.	Vysoká	cena.

Fluorkaučuk (zkratka: FPM, FKM) 
Malá	rozličnost	typů,	vysoká	cena.

5. Složky směsi
Všechny	gumové	materiály	obsahují	pro	dosažení	požadovaných	

vlastností	konečného	produktu	kromě	hlavní	složky	kaučuku	různé	
jiné	prvky.	Čistý	obsah	gumy	je	zpravidla	ne	více	než	30–50	%	hm.

6. Plniva a výztužné materiály
Jako	vyztužující	materiál	je	užito	téměř	ve	všech	gumových	směsích	

sazí	a	kyseliny	křemičité.	Tyto	syntetické	materiály	pozitivně	ovlivňují	
fyzikální	vlastnosti	hotových	pryžových	výrobků	díky	silné	interakci	
polymerních	řetězců	a	povrchu	výztužných	materiálů.	Plniva	 jsou	
většinou	přirozeně	se	vyskytující	materiály,	jako	mastek,	křída,	silikáty,	
a	nemají	žádnou	interakci	s	polymerem.	Malé	množství	se	používá	
pro	 snazší	zpracování,	velké	množství	ke	 snížení	nákladů.	Použití	
křídy	jako	plniva	v	provzdušňovacích	membránách	má	za	následek,	
že	při	ošetření	kyselinou	mravenčí	dojde	k	odstranění	usazenin,	ale	
i	k	silnému	rozpuštění	a	odplavení	této	složky.	Zdánlivě	inertní	plniva	
a	výztužné	materiály	tak	mají	přímý	dopad	na	chování	média.

7. Změkčovadla

7.1 Obecně
Změkčovadla	(tzv.	plastifikátory)	jsou	speciální	přísady	se	speci-

fickými	úkoly	a	cíli.
Jsou	používány	ke:

•	 zlepšení	 tekutosti	pryžové	 směsi,	úspory	energie	při	 zpracování	
a	zejména	zabránění	přepětí,	degradaci	nebo	spalování	směsi,

•	 zlepšení	rozmíchání	výplně	v	pryžové	směsi,
•	 lepší	zpracovatelnosti	zvýšením	lepkavosti	pryžové	směsi,
•	 ovlivnění	fyzikálních	vlastností	vulkanizátu,	tažnosti	a	pružnosti,	
zejména	při	nízkých	teplotách,	snížení	teploty	skelného	přechodu,	
zvyšuje	elektrickou	vodivost,	optimalizaci	bobtnání	apod.,

•	 snížení	obsahu	elastomeru	vysokými	dávkami	sazí	a	změkčovadla,	
čímž	se	sníží	náklady	na	míchání	(roztahování	gumy).
Změkčovadla	se	rozlišují	na	polární	a	nepolární	typy.	Změkčovadla,	

která	se	rozpouští	do	pryže,	podporují	mobility	molekulárních	řetězců.	
Rozpouští	se	do	kaučuku	a	snižují	viskozitu	v	nezvulkanizovaném	sta-
vu.	U	vulkanizovaného	materiálu	vedou	ke	snížení	tvrdosti	a	celkově	
zlepšují	elastické	vlastnosti.
Použití	menšího	množství	plastifikátoru	(5	%)	obecně	zlepší	zpraco-

vatelnost,	aniž	by	výrazně	ovlivnilo	mechanické	vlastnosti.	Na	druhé	
straně,	použití	velkého	množství	(>	30	%,	například,	aby	se	snížily	
náklady	na	směsi)	zhoršuje	mechanické	vlastnosti.	K	tomu	se	přidávají	
další	nežádoucí	vedlejší	účinky,	jako	je	tvrdnutí	a	smrštění	v	médiu,	
změna	nátěrem	nebo	plastovým	povlakem	na	povrchu.
Změkčovadla	na	bázi	minerálních	olejů	jsou	kvantitativně	nejdů-

ležitější,	jsou	to	levná	nastavovadla	a	s	mnoha	druhy	pryže	jsou	dobře	
snášena.	Nicméně,	zde	je	potřeba	rozlišovat	několik	skupin	charak-
terizovaných	podle	poměrného	množství	 aromatických,	naftových	
nebo	parafínových	složek.	

7.2 Interakce s médii
Při	 fyzikálním	působení	média	 probíhají	 v/na	 elastomeru	dva	

procesy	současně:
a)	extrakce	rozpustných	složek	směsi	z	elastomeru,	zejména	změkčo-
vadel,	antioxidantů,	atd.,

b)	absorpce	média	a	materiálu,	tedy	pronikání	do	materiálu.
Výsledkem	těchto	opatření	je	změna	v	objemu	materiálu,	tj.	dochází	

ke	smrštění	na	straně	jedné,	pokud	extrakce	převažuje	absorbci.	Na	dru-
hé	straně	dochází	k	bobtnání,	pokud	absorpce	je	větší	než	extrakce.	
Velikost	a	rychlost	účinků	je	ovlivněna	teplotou	okolí.	Například,	

změní-li	se	teplota	z	20	na	70	°C,	změní	se	difuzní	rychlost	změkčo-
vadla	stonásobně.
Vzhledem	k	tomu,	že	elastomery	mají	síťovou	strukturu,	je	bobtnání	

i	smršťování	omezené.	Jakákoliv	změna	v	objemu	materiálu	v	důsled-
ku	bobtnání	a	smršťování	vede	ke	změnám	mechanických	vlastností,	
jako	jsou	tvrdost,	pevnost	v	tahu,	prodloužení	při	přetržení,	pružnost	
atd.	V	závislosti	na	velikosti	 změny,	 tloušťce	materiálu,	může	být	
omezena	použitelnost,	v	některých	případech	vede	i	ke	zničení.

8. Vulkanizační systémy
Při	vulkanizaci	jako	posledním	kroku	zpracování	probíhá	chemická	

reakce	tvarovatelné	surové	směsi	se	zasíťovanou	elastickou	gumou.

9. Odolnost aeračních membrán
Ztráta	 změkčovadel	 vede	ke	 snížení	flexibility	membrán,	 vyšší	

tvrdosti,	 rozměrovým	změnám	a	následně	zvýšení	 tlakové	ztráty,	
tedy	 zvýšení	 provozních	nákladů.	 Smrštění	může	navíc	 omezit	
nebo	dokonce	zamezit	průtok	mezi	trubkou	a	membránou	u	trub-
kových	elementů.	Následně	nerovnoměrná	aerace	způsobí	snížení	
účinnosti	a	zvýší	spotřebu	energie,	případně	může	vést	k	zhoršení	
čištění	celé	čistírny.
Vyplavování	způsobené	prvky	v	odpadních	vodách	(také	voda	je	

rozpouštědlem)	nemusí	nutně	vést	ke	zničení	membrány,	dokud	je	
úbytek	cca	do	5	%.	Elastické	vlastnosti	jsou	zachovány,	změny	v	tvr-
dosti	a	pružnosti	neomezují	funkci.

10. Fyzikální (konstrukční) vlastnosti
Při	volbě	materiálu	gumové	membrány	 je	důležité	 znát	metody	

posuzování	a	měření	v	gumárenském	průmyslu.	Výrobek	musí	mít	
odpovídající	funkčnost	a	cenu.	
Chcete-li	zjistit	a	rozhodnout,	jaké	technické	požadavky	jsou	nepo-

stradatelné	a	které	irelevantní	nebo	přehnané,	musí	být	splněny	dvě	
podmínky:
•	 znalost	aplikace	a	použití,
•	 znalost	fyzikálně-technických	nebo	chemických	vlastností	daných	
materiálů.
První	bod	zná	obvykle	pouze	zákazník,	druhý	pouze	výrobce.	
Přesto	 je	možné	pomocí	vhodných	 laboratorních	měření	možno	

doporučit	vhodné	směsi	pro	provzdušňovací	membrány.	Z	pohledu	
ekonomičnosti	výroby	 je	důležitá	 i	 zpracovatelnost,	např.	 rychlost	
a	typ	zasíťování,	vlastnosti	tečení	a	skladovatelnost.	Pokud	je	mem-
brána	vystavena	silnému	dynamickému	namáhání,	je	nutno	zohlednit	
ztrátu	pevnosti	po	určitém	typickém	zatížení.	Na	základě	poruch	na	
silikonových	elementech	při	přerušovaném	zatížení	byl	proveden	test	
simulací	takového	zatížení	pomocí	testu	dle	De-Mattia	(DIN	53522,	
tvorba	a	růst	trhlin).	Ve	srovnání	s	membránami	z	EPDM	se	projevilo	
výrazně	rychlejší	selhání	silikonových	materiálů.	Takovýto	výsledek	
znamená,	že	údaj	statických	vlastností	není	vypovídající	o	dynamic-
kém	chování,	jako	je	např.	únavový	lom.

11. EPDM se sníženým obsahem změkčovadel jako 
optimální materiál pro membrány areačních systémů
EPDM	materiály	vykazují	díky	své	chemické	struktuře	dobrou	odol-

nost	proti	teplu	a	stárnutí,	chemickou	odolnost	a	vysokou	elasticitou	
a	odolnost	při	nízkých	teplotách.	Jakožto	silně	nepolární	materiál,	je	
odolný	proti	všem	vodným	médiím,	většině	kyselých	a	zásaditých.	
Není	 odolný	proti	 alifatickým,	 aromatickým	a	 chlorovaným	slou-
čeninám.	Tyto	 sloučeniny	 jsou	obsaženy	v	odpadních	vodách	 jen	
v	malých	množstvích.	Můžou	se	ale	usazovat	na	povrchu	membrány	
EPDM	a	materiál	mírně	nabobtnat.	Tento	efekt	způsobí	vyšší	pohyb-
livost	EPDM	molekulárních	řetězců,	takže	se	molekuly	změkčovadla	
mohou	snáze	dostat	na	povrch.	Vzhledem	k	tomu,	že	okolní	prostředí	
(odpadní	voda)	je	polární,	budou	se	nepolární,	zpravidla	parafinická	
změkčovadla	rozpouštět	jen	velmi	pomalu	a	nebude	docházet	k	difuzi	
z	vnitřku	EPDM	membrány.	Membrána	má	pak	přiměřenou	životnost	
a	nedochází	ke	změnám	vlastností	materiálu	ani	k	tvrdnutí.	Pokud	se	
na	membráně	usazují	organismy,	odebírají	oleje	a	uhlovodíky	s	krát-
kým	řetězcem,	tím	i	změkčovadla.	Z	důvodu	vzniknuvšího	rozdílu	
v	koncentraci	molekul	změkčovadel	difundují	z	vnitřku,	kde	je	podíl	
vyšší	na	povrch.	Po	určité	době	způsobí	nedostatek	 změkčovadla	
smrštění	membrány,	o	to	silnější,	o	co	byl	vyšší	původní	podíl.	Tento	
průběh	byl	potvrzen	zkouškami	EPDM	s	různými	obsahy	změkčovadla	
v	WRc-NSF	v	Anglii	dle	BS	7874.

V posledních letech podnikl Gummi Jager značné úsilí pro objas-
nění těchto mechanismů a ve spolupráci se zákazníky, mezinárodní-
mi výzkumnými ústavy (ISAH/D, DIK/D, WRc-NSF/UK) a dodavateli 
materiálu vytvořil optimální materiál pro výrobu membrán aerač-
ních systémů pro čistírny odpadních vod.

Libor Štourač
stourac@bibus.cz
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Linde technologie SOLVOCARB®

pro řešení neutralizace odpadní, procesní a pitné vody

Firma	The	Linde	Group	(na	českém	trhu	v	zastoupení	Linde	Gas	
a.s.)	není	 jen	celosvětovým	výrobcem	a	distributorem	technických	
plynů,	ale	zároveň	vlastníkem	velkého	počtu	 technologií,	mnohdy	
patentovaných,	pro	aplikace	technických	plynů	ve	všech	odvětvích	
průmyslu.	Výjimkou	nejsou	ani	 tak	 zvané	ekologické	 technologie,	
které	zákazníkům	nabízíme	a	které	jsou	čím	dál	více	využívány.
Jedním	 z	 takových	případů	 je	 příběh	 zákazníka	podnikajícího	

v	oblasti		potravinářského	průmyslu.	Ačkoliv	jde	o	zákazníka	nepa-
třícího	mezi	firmy	výrazně	postižené	 recesí,	 také	 zde	musejí	 řešit	
technologické	úpravy	a	změny	související	především	se	zpřísňujícími	
se	limity	pro	vypouštěné	odpadní	vody,	stejně	jako	se	vzrůstajícími	
nároky	na	sanitační	procesy	výrobní	technologie.
V	případě	 tohoto	 zákazníka	 šlo	 o	 nalezení	 způsobu	 centrálně	

řešené	neutralizace	odpadních	vod,	navíc,	předmětem	nově	řešené	
neutralizace	byly	vody	pocházející	ze	sanitací	a	proplachů.	Tyto	vody	
jsou	převážně	zásaditého	charakteru	vyjma	těch,	které	přicházejí	ze	
sanitace	pomocí	kyselých	chemikálií.	V	předstupni	zákazník	využívá	
rozřazování	vod	dle	pH	a	jejich	přirozené	neutralizace	mícháním	pro-
dukovaných	zásaditých	i	kyselých	vod.	V	celkovém	měřítku	však	pře-
važují	zásadité	odpadní	vody.	Proto	z	popudu	zákazníka	vznikl	projekt	
na	vybudování	nové	centrální	neutralizační	stanice	pro	sběr	a	úpravu	
všech	sanitačních	a	oplachových	vod.	Cílem	je	úprava	pH	odpadní	
vody	v	centrální	neutralizační	nádrži	před	gravitačním	vypouštěním	
do	kanalizace	na	hodnoty	stanovené	kanalizačním	řádem.
Důležitým	předmětem	diskuse	v	 souvislosti	 s	 touto	zamýšlenou	

investicí	bylo	 setrvání	u	používané	koncentrované	 (50%)	kyseliny	
sírové	pro	neutralizaci	odpadních	vod.	Hlavním	problémem	dosavad-
ního	používání	kyseliny	sírové	při	úpravě	pH	odpadních	vod	byla	tzv.	
„superneutralizace“,	tj.	jev	v	neutrální	oblasti,	při	němž	může	dochá-
zet	již	při	malé	dávce	kyseliny	k	velkému	poklesu	pH	a	„překyselení“	
vody	mimo	stanovený	limit	nebo	naopak	k	nedosažení	neutralizace	
alkalické	vody.
Metoda	úpravy	pH	kyselinou	 sírovou	 (resp.	 obecně	 jakoukoliv	

minerální	kyselinou)	 je	v	nejvíce	sledované	neutrální	oblasti	málo	
citlivá.	Přesné	dávkovaní	kyseliny	je	obtížné	a	špatně	regulovatelné.	
Proto	se	zákazník	rozhodl	nahradit	kyselinu	sírovou	pro	neutralizaci	
odpadních	vod	oxidem	uhličitým	 (CO2).	Oxid	uhličitý	 se	výborně	
rozpouští	 ve	vodě	 a	vytváří	 ve	vodném	prostředí	 slabou	kyselinu	
uhličitou.	Ta	má,	na	rozdíl	od	kyseliny	sírové,	výrazně	„plošší“	neut-
ralizační	křivku	v	neutrální	oblasti.	To	znamená,	že	s	větší	dávkou	
CO2	se	méně	mění	hodnota	pH,	takže	měřit	a	regulovat	pH	pomocí	
CO2	je	mnohem	snazší,	přesnější	a	účinnější.	
Ve	prospěch	CO2	ve	 srovnání	 s	minerálními	kyselinami	hovoří	

i	 další	 přednosti:	 dávkováním	CO2	do	odpadních/procesních	 vod	
nevznikají	rozpustné	anorganické	soli	(RAS),	které	jsou	sledovaným	
a	při	překročení	 zpoplatněným	parametrem	na	výstupu	z	 čistírny	
odpadních	vod.	CO2	rovněž	není	kategorizován	jako	zdraví	a	přírodě	
nebezpečná	látka,	nemá	žádné	korozivní	účinky,	skladování	a	použí-
vání	CO2	je	bezpečné	a	jednoduché.

V	souhrnu	lze	říci,	že	CO2	je	jednoznačně	ekologickou	alternativou	
použití	kyseliny	sírové	nebo	jiné	minerální	kyseliny	(chlorovodíkové,	
dusičné,	fosforečné)	pro	účely	neutralizace	vod.
Na	základě	podkladů	od	zákazníka	o	množství,	skladbě,	pH,	teplotě	

a	 týdenním	fluktuačním	profilu	vypouštěných	odpadních	vod,	 jak	
doposud	upravovaných	pomocí	kyseliny	sírové,	tak	nově	upravova-
ných,	a	zároveň	při	znalosti	spotřeb	kyseliny	sírové,	byly	propočteny	
všechny	možné	provozní	stavy	a	rozsah	dávkování	CO2.	Na	základě	
toho	pak	byla	pro	zákazníka	navržena	optimální	technologie	vnosu	
CO2,	která	byla	zahrnuta	do	prováděcího	projektu	generálního	doda-
vatele	stavby.
Dodávka	Linde	Gas	zahrnovala	technologii	vnosu	CO2	–	speciální	

dávkovací	trysku	SOLVOCARB®-D,	kterou	dodala	mateřská	firma	Lin-
de	AG	z	Německa,	a	kompletní	zásobovací	systém	sestávající	z	odpa-
řovací	stanice	kapalného	CO2	s	částí	potrubního	rozvodu	k	hranici	
dodávky,	na	základě	projektu	pro	stavební	povolení	zpracovaného	
Linde	Gas	projektovým	manažerem.	Dále	Linde	Gas	dodala	i	speciální	
třícestný	regulační	panel	pro	regulaci	tlaku	a	průtoku	CO2	propojený	
a	automaticky	ovládaný	z	velína	provozu	neutralizace	podle	aktuál-
ního	požadavku	na	dávkování,	resp.	on-line	sledované	hodnoty	pH	
odpadních	vod	na	výstupu	z	neutralizace.	Součástí	dodávky	Linde	Gas	
byl	rovněž	princip	dávkování	CO2	–	logika	dávkování	byla	vřazena	do	
řídicího	systému	jednotky	neutralizace.
V	rámci	zkušebního	provozu	pak	byly	odladěny	a	optimalizovány	

provozní	parametry	CO2	 (průtok,	 tlak,	 automatika	dávkování	CO2	
v	závislosti	na	pH	odpadních	vod).	Zkušební	provoz	byl	zákazníkem	
vyhodnocen	jako	úspěšný.	Skutečně	došlo	k	významnému	ustálení	
hodnoty	výstupního	pH	bezpečně	v	povoleném	rozsahu	(na	rozdíl	
od	předtím	používané	kyseliny	sírové).	Odezva	dávky	CO2	 je	 i	při	
větších	změnách	pH	v	neutralizační	nádrži	rychlá,	přesná	a	účinná.	
Technologie	SOLVOCARB®-D	neutralizace	odpadních	vod	pomocí	
CO2	tak	přešla	do	režimu	trvalého	provozu.

Speciální tryska technologie SOLVOCARB®-D v provozu neutralizace 
odpadních vod, v pozadí třícestný regulační panel CO2

Zásobník kapalného CO2 – odpa-
řovací stanice pro technologii 
neutralizace SOLVOCARB®

Jemnobublinná technologie 
SOLVOCARB®-B – elastomerní 
perforovaná hadice
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Tento	případ	aplikace	technologie	ukázal	přidanou	hodnotu,	kte-
rou	Linde	Gas	nabízí	svým	zákazníkům.	Výborná	interní	spolupráce	
mezi	odpovědným	obchodním	zástupcem,	projektovým	manažerem	
a	 aplikačním	 inženýrem	ve	 spojení	 s	nadstandardními	vztahy	 se	
zákazníkem,	podpořená	jeho	pozitivním	přístupem	k	zavedení	nové	
technologie,	 vedly	k	 tomu,	 že	 zákazník-uživatel	 tuto	 investici	do	
nové	CO2	technologie	vyhodnotil	jako	vysoce	funkční,	ekologickou	
i	ekonomickou,	a	proto	plně	oprávněnou	a	zdařilou.
Na	závěr	lze	dodat,	že	i	v	rámci	technologie	SOLVOCARB®	nabízíme	

různé	vnosné	systémy	(tryskový	–	výše	popsaný,	jemnobublinný	do	
otevřených	tlakových	podmínek,	reaktorový)	tak,	abychom	pokryli	
všechny	možné	provozní	stavy	a	technologická	uspořádání.	Tím	jsme	
schopni	uspokojit	prakticky	všechny	nároky	a	požadavky	zákazníka	
při	řešení	neutralizace	vody	–	odpadní,	procesní	i	pitné.

Mgr. Martin Vlček
Linde Gas a.s.

E-mail: martin.vlcek@linde.com,
www.linde-gas.cz

vh 10/2012335
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DLOUHODOBÝ VÝVOJ BIOMASY 
FYTOPLANKTONU V TOCÍCH 
SLEDOVANÝCH V RÁMCI 
MONITORINGU VLIVU JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY TEMELÍN NA VODNÍ 
EKOSYSTÉM

Blanka Desortová, Eduard Hanslík

Klíčová slova
fytoplankton – chlorofyl-a  – tekoucí vody – dlouhodobé změny – jaderná 
elektrárna Temelín

Souhrn 
Článek prezentuje výsledky dlouholetého sledování fytoplanktonu ve 

vybraných profilech na toku Vltavy v úseku mezi lokalitami Hněvkovice 
a Praha-Podolí a v ústí řek Lužnice, Otavy, Sázavy a Berounky. Cílem 
sledování bylo posoudit možný dopad přísunu oteplených odpadních 
vod z jaderné elektrárny Temelín na vývoj fytoplanktonu v toku Vltavy.

Sledování, které probíhalo v  letech 1990–2011, zachycuje změny 
biomasy fytoplanktonu jak v  průběhu výstavby (referenční období) 
elektrárny Temelín, tak v období po zahájení jejího provozu. Pro vy-
jádření změn celkové biomasy fytoplanktonu byly použity výsledky 
stanovení koncentrace chlorofylu-a ve vodě. Na základě vyhodnocení 
získaných dat nebyl prokázán zjevný vliv vypouštěných odpadních vod 
z provozu elektrárny Temelín na vývoj biomasy fytoplanktonu v profi-
lech Hladná a Praha-Podolí situovaných na toku Vltavy pod zaústěním 
odpadních vod.

Úvod
Provozování jaderně-energetických zařízení je pro veřejnost citlivým 

tématem, které umocňují havárie jaderných elektráren v zahraničí (Ukrajina 
– Černobyl, Japonsko – Fukušima) a jejich důsledky pro obyvatelstvo. V České 
republice je v centru zájmu veřejnosti bezpečnost provozování jak starší jader-
né elektrárny Dukovany, tak zejména elektrárny Temelín. Vliv provozu těchto 
zařízení na životní prostředí je komplexně sledován vlastními provozovateli 
elektráren i nezávislými organizacemi [1]. V rámci řešení výzkumných pro-
jektů se pracovníci VÚV TGM dlouhodobě podílejí na sledování a hodnocení 
vlivu provozu uvedených jaderných elektráren na vodní prostředí. Poznatky, 
získané výzkumem vlivu jaderné elektrárny Dukovany na kvalitu vody řeky 
Jihlavy a  nádrží Dalešice a  Mohelno, jsou dostupné v  publikacích [2, 3]. 
Výsledky časově i tematicky rozsáhlého sledování vlivu výstavby a provozu 
jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru byly zpracovány v řadě publikací 
a zpráv např. [4–6].

Součástí monitorování a  hodnocení stavu kvality vody a  koncentrace 
radioaktivních látek v toku Vltavy v referenčním období (1990–2000) a po 
zahájení provozu jaderné elektrárny Temelín (2001–2011) je analýza vybra-
ných biologických složek vodního ekosystému. Mezi sledované biologické 
charakteristiky byl zařazen také fytoplankton, tj. společenstvo mikrosko-
pických sinic a  řas ve volné vodě. Důvodem k  zařazení fytoplanktonu do 
skupiny sledovaných charakteristik je jeho schopnost rychle reagovat na 
podmínky prostředí, a tedy indikovat případné změny ve vodním prostředí. 
Sledování změn biomasy fytoplanktonu je součástí monitorovacích programů 
i některých západoevropských řek, které jsou také využívány v souvislosti 
s provozem jaderných elektráren [např. 7–9]. 

Cílem dlouhodobého sledování dynamiky fytoplanktonu ve vybraném 
úseku toku Vltavy a  v  ústí jejích významných přítoků bylo posoudit, zda 

přísun oteplených odpadních vod z  provozu jaderné elektrárny Temelín 
prokazatelně způsobuje zvýšení biomasy fytoplanktonu v řece Vltavě včetně 
profilu Praha-Podolí.

Metodika
Změny biomasy fytoplanktonu byly sledovány ve vybraných profilech na 

toku Vltavy v úseku mezi nádrží Hněvkovice a profilem Praha-Podolí a dále 
v závěrných profilech významných přítoků Vltavy (obr. 1). Přehled monito-
rovaných profilů je uveden v tabulce 1. 

Pro odhad celkové biomasy fytoplanktonu bylo použito stanovení obsahu 
chlorofylu-a (tj. základního fotosyntetického pigmentu sinic a řas) ve vodě 
metodou podle ČSN ISO 10 260 (75 7575) [10].

Výsledky
Výsledky sledování změn biomasy fytoplanktonu v odběrových profilech 

jsou souhrnně dokumentovány na obr. 2 a  3. Jednotlivé grafy znázorňují 

Obr. 1. Umístění odběrových profilů na toku Vltavy a sledovaných přítocích
Fig. 1. Localisation of sampling sites on the Vltava River and on the moni-
tored tributaries

VLTAVA PŘÍTOKY VLTAVY
Hněvkovice-pod nádrží (210) Lužnice-Koloděje (4)

Hladná-pod nádrží Kořensko (196) Otava-Topělec (20)

Solenice-pod nádrží Orlík (144) Sázava-Pikovice (5)

Štěchovice-pod nádrží (84) Berounka-Lahovice (0,1)

Podolí-Praha (56)

Tabulka 1. Seznam sledovaných profilů; v  závorkách jsou uvedeny říční 
kilometry
Table 1. List of sampling sites; data on river km are in brackets
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sezonní průměry (březen–říjen) a  sezonní ma-
xima koncentrace chlorofylu-a  (chl-a) v  letech 
1990–2011. 

Změny biomasy fytoplanktonu v profilu Hněv-
kovice-pod nádrží, který slouží jako profil referenč-
ní, charakterizuje srovnatelná úroveň sezonních 
průměrů koncentrace chlorofylu-a v referenčním 
období (1900–2000) a v období po uvedení elek-
trárny Temelín do provozu (2001–2011), viz obr. 2.

V  letech 1990–2000 se zde sezonní průměry 
pohybovaly v  rozmezí 10–29  µg/l chl-a, maxi-
mální hodnota (53 µg/l) byla zjištěna v r. 1996. Ve 
srovnatelném rozsahu (10–30 µg/l) se pohybovaly 
sezonní průměry obsahu chlorofylu-a  i v  letech 
2001–2011. Nejvyšší hodnota (43,2 µg/l) byla 
v  uvedeném období zjištěna v  r. 2002. V  obou 
případech (1996 a  2002) byly vysoké hodnoty 
biomasy fytoplanktonu ve sledovaném profilu 
pod nádrží Hněvkovice důsledkem silného rozvoje 
sinic a řas ve vlastní nádrži, ze které je prováděn 
odběr vody pro potřeby provozu elektrárny 
Temelín.

V úseku toku mezi odběrovými profily Hněv-
kovice a Hladná ústí do Vltavy (ř. km 202) z pravé 
strany řeka Lužnice (obr. 1), která je výrazně 
eutrofním tokem s výskytem nadměrné biomasy 
fytoplanktonu. Sezonní průměry koncentrace 
chlorofylu-a v závěrném profilu Lužnice-Koloděje 
(obr. 2) jsou vesměs o řád vyšší ve srovnání s hod-
notami v  profilu Hněvkovice. Zjištěná sezonní 
maxima obsahu chlorofylu-a dosahovala hodnot 
200–300 µg/l jak v referenčním období, tak v ob-
dobí po zahájení provozu elektrárny. V důsledku 
vnosu vysoké biomasy fytoplanktonu řekou Luž-
nicí dochází v  toku Vltavy k výraznému zvýšení 
koncentrace chlorofylu-a, které je zjevné v profilu 
Hladná. Profil Hladná se nachází cca 4  km pod 
stupněm Vltava-Kořensko se zaústěním odpad-
ních vod z elektrárny Temelín. Sezonní průměry 
koncentrace chlorofylu-a v profilu Hladná (obr. 2) se 
pohybují pod úrovní 100 µg/l, s výjimkou extrémní 
hodnoty v r. 2000 (tj. 128,6 µg/l chl-a), a jsou 3–10x 
vyšší ve srovnání se stavem v referenčním profilu 
Hněvkovice. Průběh hodnot sezonních průměrů 
chlorofylu-a charakterizuje meziroční kolísání jak 
v  referenčním, tak provozním období. Zjištěné 
maximální hodnoty obsahu chlorofylu-a leží v roz-
mezí 70–120 µg/l s výjimkou extrémně vysoké 
hodnoty (237 µg/l) v r. 2000. V závěru sledovaného 
období (2008–2011) je v   profilu Hladná patrný 
mírný pokles biomasy fytoplanktonu pod úroveň 
hodnot z referenčního období.

Výsledky jednorázově provedených srovná-
vacích analýz obsahu chlorofylu-a ve vzorcích 
vody z  nádrže Kořensko (tj. nad zaústěním 
odpadních vod) a  z  profilu Hladná neproká-
zaly významné rozdíly mezi oběma profily 
(Desortová, nepubl.). Podobné zjištění vyplývá 
z výsledků analýz kvantity fytoplanktonu z ob-
dobí 2003–2005 uvedených ve studii, která 
se zabývá fytoplanktonem nádrže Orlík [11]. 
Z hlediska biomasy fytoplanktonu to znamená, 
že výrazné zvýšení hodnot v profilu Hladná ve 
srovnání s referenčním profilem Hněvkovice je 
především důsledkem přísunu fytoplanktonu 
z řeky Lužnice. Vliv oteplených odpadních vod 
z  elektrárny Temelín na rozvoj fytoplanktonu 
není v  profilu Hladná prokazatelný. Relativně 
vysoká biomasa fytoplanktonu se z profilu Hlad-
ná posunuje dále tokem do vltavského ramene 
údolní nádrže Orlík.

Změny biomasy fytoplanktonu přinášené 
řekou Otavou do otavského ramene nádrže Orlík 
byly sledovány v profilu Topělec (obr. 1). Sezonní 
průměry koncentrace chlorofylu-a nepřesahova-
ly v  letech 1990–2011 hodnotu 45 μg/l (obr. 2) 
a jejich průběh nevykazuje zjevný trend. Po vý-
razném poklesu množství fytoplanktonu v roce 
2005 se hodnoty koncentrace chlorofylu-a udr-

Obr. 2. Sezonní průměry (březen–říjen) a maxima koncentrace chlorofylu-a (μg/l) ve sledovaných profilech 
na toku Vltavy a v ústí přítoků v období 1990–2011
Fig. 2. Seasonal means (March–October) and maxima of chlorophyll-a concentration (μg/l) in the sampling 
profiles on the Vltava and on the monitored tributaries in the period of 1990–2011

Obr. 3. Sezonní průměry (březen–říjen) a maxima koncentrace chlorofylu-a (μg/l) ve sledovaných profilech 
na toku Vltavy a v ústí přítoků v období 1990–2011
Fig. 3. Seasonal means (March–October) and maxima of chlorophyll-a concentrations (μg/l) in the sam-
pling profiles on the Vltava and on the monitored tributaries in the period of 1990–2011
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Otava-Topělec Lomnice-Ostrovec Skalice-Varvažov
III.–X. Max. III.–X. Max. III.–X. Max.

2007 21,1 44,9 168,9 256,0 72,8 179,2

2008 11,2 14,0 – – 41,1 70,0

Tabulka 2. Sezonní průměry (březen–říjen) a maxima koncentrace chlorofylu-a 
(μg/l) v porovnávaných profilech v r. 2007 a 2008 
Table 2. Seasonal means (March–October) and maxima of chlorophyll-a con-
centration (μg/l) in the compared profiles in 2007 and 2008

žují prakticky na stejné úrovni (27–30 µg/l). Jak vyplývá z grafu na obr. 2, byla 
v profilu Topělec v průběhu sledování také zaznamenána přítomnost vysoké 
biomasy fytoplanktonu. Maximální hodnota koncentrace chlorofylu-a, tj. 
86,2 μg/l, byla zjištěna v r. 2004. Do otavského ramene nádrže Orlík se vysoká 
biomasa fytoplanktonu dostává dvěma dalšími přítoky, tj. řekami Lomnice 
a Skalice. Jak vyplývá ze srovnání sezonních průměrů i maximálních hodnot, 
je koncentrace chlorofylu-a v ústí obou přítoků významně vyšší než v profilu 
Otava-Topělec (tabulka 2). Pro srovnání byly použity výsledky situačního 
monitoringu kvality vody ve státní síti profilů, na kterém se v r. 2007 a 2008, 
kromě podniku Povodí Vltavy, s.p., podílel VÚV TGM.

Přísun vysoké hodnoty biomasy fytoplanktonu jak z vltavského, tak otav-
ského ramene se nepříznivě projevuje především v horní části nádrže Orlík. 
Dochází zde k silnému rozvoji fytoplanktonu, v  letním období s převahou 
vodních květů sinic, se všemi negativními důsledky pro kvalitu vody (např. 
[12]). Výskyt vodních květů sinic v nádrži Orlík není problémem jen poslední 
desítky let, vznik silných vodních květů sinic zde byl zaznamenán již v 70. le-
tech minulého století [13].

Profil Vltava-Solenice (výtok z nádrže Orlík) charakterizují trvale nízké prů-
měrné hodnoty koncentrace chlorofylu-a, které nepřekračují hodnotu 10 μg/l 
(obr. 2). Biomasa fytoplanktonu, která je do údolní nádrže Orlík přinášena 
přítoky a dále narůstá, se zde zadržuje, postupně sedimentuje a odumírá. 
Do toku Vltavy pod nádrží se vypouštěním spodní vody, která je v důsledku 
rozkladných procesů u dna nádrže téměř bez kyslíku, dostává jen nepatrné 
množství fytoplanktonu. 

Nízká hodnota biomasy fytoplanktonu byla opakovaně zjišťována také 
v  profilu Vltava-Štěchovice, který je umístěn pod nádrží (obr. 1). Sezonní 
průměry koncentrace chlorofylu-a se po celé sledované období pohybovaly 
vesměs pod úrovní 5 μg/l a sezonní maxima pod 10 μg/l. Výjimkou byl stav 
v roce 1996 a 2001, kdy sezonní maximum chlorofylu-a dosáhlo hodnoty 
25 μg/l, resp. 24 μg/l (obr. 3).

Situace v profilu Vltava-Podolí (místo odběru surové vody pro úpravnu) 
je z hlediska množství fytoplanktonu významně ovlivněna přítoky Sázavou 
a  zejména Berounkou. Oba přítoky přinášejí do toku Vltavy nad Prahou 
vysokou hodnotu biomasy fytoplanktonu, stejně jako Lužnice v  horní 
části sledovaného úseku Vltavy. Z grafů na obr. 3 je zřejmé, že v období 
1990–2011 sezonní průměry koncentrace chlorofylu-a  dosahovaly hod-
not 100–150 μg/l jak v  profilu Sázava-Pikovice, tak Berounka-Lahovice. 
Podobně velmi vysoké byly i hodnoty sezonních maxim chlorofylu-a, často 
200–300 μg/l (obr. 3).

Průběh změn koncentrace chlorofylu-a v profilu Podolí ve sledovaném 
období víceméně odpovídá změnám v závěrném profilu Berounka-Lahovice 
a částečně odráží průběh změn v řece Sázavě. Z hodnot sezonních průměrů 
koncentrace chlorofylu-a ve sledovaném období je patrné, že v období po 
zahájení provozu elektrárny Temelín jsou hodnoty v profilu Vltava-Podolí, 
až na výjimky (2003–2005), srovnatelné s hodnotami v referenčním období 
(obr. 3). Průběh změn sezonních průměrů koncentrace chlorofylu-a charak-
terizuje zjevné kolísání mezi jednotlivými roky v rámci sledovaných profilů 
jak v referenčním, tak provozním období (obr. 2, 3). Tato meziroční variabilita 
hodnot biomasy fytoplanktonu je přirozeným jevem, který je způsoben 
odlišnou klimatickou a hydrologickou situací, zejména variabilitou průtoků, 
v  daném roce. Na změny uvedených přírodních podmínek fytoplankton 
citlivě reaguje různým nárůstem biomasy [14].

Závěr
Z vyhodnocení výsledků sledování koncentrace chlorofylu-a (jako měřítka 

celkové biomasy fytoplanktonu) ve vybraných profilech na úseku toku Vltava-
-Hněvkovice až Vltava-Podolí a v ústí významných přítoků Vltavy vyplynuly 
následující poznatky:
• Nebyly zjištěny prokazatelné rozdíly v úrovni biomasy fytoplanktonu ve sle-

dovaných profilech na toku Vltavy mezi referenčním obdobím (1990–2000) 
a obdobím po zahájení provozu elektrárny Temelín (2001–2011). 

• Charakteristickým jevem bylo meziroční kolísání hodnot sezonních průmě-
rů koncentrace chlorofylu-a v rámci každého sledovaného profilu, které je 
důsledkem odlišné klimatické a hydrologické situace (především kolísání 
průtoků) v jednotlivých letech. 

• Změny sezonních průměrů koncentrace chlorofylu-a nevykázaly za období 
sledování (1990–2011) jednoznačný trend v žádném ze sledovaných pro-
filů.

• Výrazné zvýšení hodnot biomasy fytoplanktonu v profilu Hladná ve srov-
nání s referenčním profilem Hněvkovice je především důsledkem přísunu 
nadměrného množství fytoplanktonu řekou Lužnicí. Vliv oteplených od-
padních vod z elektrárny Temelín na rozvoj fytoplanktonu není v profilu 
Hladná prokazatelný.

• Srovnání sezonních průměrů koncentrace chlorofylu-a mezi referenčním 
obdobím a obdobím po uvedení elektrárny Temelín do provozu nepro-
kázalo vliv odpadních vod na zvýšení množství fytoplanktonu v profilu 
Vltava-Podolí. Stav v uvedeném profilu je ovlivněn vývojem fytoplanktonu 
v profilech Sázava-Pikovice a Berounka-Lahovice.
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Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru MZP000207101 
a výzkumného úkolu „Sledování a hodnocení jakosti povrchových a pod-
zemních vod a  jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu JE 
Temelín na její okolí“ (9000 2551 ČEZ, a.s.).
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Long-term development of phytoplankton biomass in rivers monitored in 
the framework of impact assessment of the nuclear power plant Temelín 
on water ecosystem (Desortová, B.; Hanslík, E.)
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power plant Temelín

The results are presented of a long-term study of phytoplankton car-
ried out in several sampling sites located on the Vltava River and on its 
tributaries the Lužnice, the Otava, the Sázava and the Berounka. The aim 
of this study was to assess possible impact of wastewaters outflowing 
from the nuclear power plant Temelín on phytoplankton biomass devel-
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opment downstream the Vltava River. Investigation of phytoplankton 
biomass changes (estimated as a chlorophyll-a concentration) took place 
in the period of construction (1990–2000, i.e. reference period) as well as 
in the period of the Temelín nuclear power plant operation (2001–2011).

A  conspicuous impact of the nuclear power plant Temelín on the 
phytoplankton biomass development in the Vltava River downstream 
of the wastewaters outflow was not detected, based on the seasonal 
mean values of chlorophyll-a.

MODELOVÁNÍ PRŮTOKOVÉ VLNY 
Z LEDOVCOVÉHO JEZERA –  
LAKE 513, CORDILLERA BLANCA, PERU

Miroslava Benešová, Petr Bouška, Jan Klimeš, Vít Vilímek 

Klíčová slova
matematické modelování – povodeň – ledovcové jezero – sesuvy – Peru

Souhrn
Dne 11. dubna 2010 došlo v oblasti povodí řeky Chucchún v blízkosti 

města Carhuaz v Peru k sesuvu ledu a horniny z Hualcán Mt. do jezera 
Lake 513. Tato povodňová událost byla modelována s  použitím 1D 
hydraulického matematického modelu HEC-RAS. Článek se zabývá 
podmínkami ve zkoumané oblasti, způsobem získávání vstupních dat 
do modelu a vlastním modelováním události. Třetí kapitola popisuje 
výsledky simulací.

Modelování této povodňové události na řece Chucchún bylo uskuteč-
něno v rámci výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou 
České republiky. Hlavním účelem projektu je napomoci zvýšení ochrany 
místních obyvatel před důsledky povodní podobného charakteru.

1  Úvod
Četné přírodní procesy ve vysokých horách mohou nabývat katastrofál-

ních měřítek a působit značné škody v obydlených oblastech. V posledních 
desetiletích navíc došlo k významnému ústupu ledovců ve většině pozoro-
vaných lokalit, což mělo za následek nárůst výskytu katastrofických událostí 
[1]. S ústupem ledovců totiž vznikají nová jezera, která jsou lokalizována za 
mladými a nezpevněnými morénami. Rovněž dochází k nárůstu množství 
zadržené vody v již existujících jezerech, čímž se zvyšuje tlak na čelní morény 
– hráze. Ty jsou považovány za nejnáchylnější k náhlému porušení, a tím ke 
vzniku průtokové vlny. V oblasti Cordillera Blanca v Peru došlo v minulosti 
k  několika protržením hrází s  následným vznikem průtokové vlny, která 
způsobila katastrofální škody. Jednou z nejhorších událostí bylo protržení 
hráze jezera Palcacocha v roce 1941, kdy průtoková vlna způsobila poničení 
velké části města Huaraz a měla za následek až 4 000 obětí [2].

Tento článek prezentuje možný způsob modelování průtokové vlny, které 
bude dále sloužit pro návrh opatření eliminujících nejen materiální škody, 
ale zejména počet obětí. Článek je zaměřen na modelování události z 11. 
dubna 2010, kdy pád ledovcového bloku z vrcholu Hualcán (6 122 m n. m., 
obr. 1) způsobil průtokovou vlnu na řece Chucchún, pravém přítoku Santa 
River, blízko města Carhuaz v  kraji Ancash. Masivní sesuv ledu a  balvanů 

z  nadmořské výšky 5 500 m na sebe postupně nabaloval další materiál 
a pohyboval se strmým údolím k  jezeru pojmenovanému Lake 513, které 
leží v nadmořské výšce 4 428 m. Do jezera dopadl sesuv z útesu vysokého 
190 m (obr. 2) a  podle odhadů z  polního průzkumu po události způsobil 
průtokovou vlnu vysokou až 28 m.

Tato vlna zapříčinila devastaci a poškození několika obytných domů, které 
byly situovány na pravém břehu řeky. Dále byla poškozena úpravna pitné 
vody, která se nachází v horní části povodí a zásobuje vodou obyvatele regio-
nu města Carhuaz. Výpadek dodávky pitné vody zasáhl několik tisíc obyvatel 
tohoto města. Událost vystrašila místní obyvatele a přispěla k opětovnému 
zájmu o řešení problematiky nebezpečných přírodních procesů spojených 
s ledovcovým prostředím v Peru [3]. 

2  Metodika výpočtu
2.1  Popis použitého programu

Pro hydraulické výpočty je používán 1D matematický model HEC-RAS (River 
Analysis System v. 4.1.0, Hydrologic Engineering Center, U. S. Army Corps of 
Engineers) [4, 5], který je vhodný pro modelování proudění v otevřených 
korytech a jejich inundačních zónách. Jedná se o spolehlivý a ověřený model, 
jenž je pravidelně aktualizován a rozšiřován o nové funkce. HEC-RAS umožňuje 
modelování ustáleného i neustáleného proudění, výpočet lze provést nejen 
pro bystřinné či říční proudění, ale i pro tzv. „mix flow“, tedy pro proudění, kdy 
dochází k přechodu z říčního režimu proudění do bystřinného nebo naopak. 
Sklon dna v zájmové oblasti je značně proměnlivý, proto je zde používána při 
simulaci proudění tato třetí možnost výpočtu. Program HEC-RAS má rovněž de-
tailně propracované modelování proudění objekty (např. mosty či propustky). 

2.2  Sestavený model a vstupní data
Problematika vstupních dat je dána řešenou lokalitou. Některá data jsou 

přebírána od zahraničního partnera (Autoridad Nacional del Aqua, Unidad 
de Glaciología y Recursos Hídricos, Huaraz, Peru), některá jsou získávána 
přímo v  terénu, ostatní z  mapových a  dalších podkladů [6]. Jde zejména 
o zaměření příčných profilů, popis jezera (včetně úrovně hladiny a zejména 
přelivné hrany), osu toku, stanovení drsnosti, popis objektů na toku a sta-
novení okrajových podmínek.

Geodetická data
Geometrie pro analýzu proudění v přirozených tocích je definována po-

mocí příčných profilů a vzdáleností mezi nimi. Profily jsou situovány po celé 
délce toku v závislosti na změnách příčných profilů či změnách Mannin gova 
součinitele drsnosti n. Pomocí příčných profilů musí být dostatečně přesně 
popsáno nejen koryto toku, ale i celé přilehlé území nejméně po předpo-
kládanou povodňovou hladinu. Příčné profily by měly být zaměřovány 
kolmo na osu toku. Proudění vody může být značně ovlivněno konstrukcemi 
(či  překážkami) ve vodních tocích, zejména při povodňových událostech 
[7, 8]. Proto je nutné všechny tyto konstrukce (mosty, propustky aj.) zaměřit.

Na základě dat naměřených přímo v terénu byl sestaven matematický mo-
del řeky Chucchún (obr. 3). Vzdálenosti příčných profilů byly voleny s ohledem 
na změny terénu, pouze v několika málo lokalitách (v horní části modelu) 
bylo nutno profily zaměřit s ohledem na přístupnost terénu. Celková délka 
toku od ledovcového jezera Lake 513 až po soutok s řekou Santa je cca 14 km 

Obr. 1. Zájmová oblast a její lokalizace
Fig. 1. Study area and its location

Obr. 2. Lake 513 – místo sesuvu
Fig. 2. Lake 513 – location of the ice/rock fall
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(obr. 1). Na toku se nachází celkem šest mostů, které byly do modelu zahrnuty, 
přičemž u jednoho z nich byla během události stržena mostovka [9]. Pomocí 
programu bylo rovněž možné modelovat zahrazení toku sesuvem skály do 
toku během průchodu průtokové vlny korytem (cca 7,5 km od soutoku 
s řekou Santa). Celkem bylo zaměřeno 120 příčných profilů.

Okrajové podmínky
Pro modelování v tocích je nutné definovat okrajovou podmínku (horní 

nebo dolní), přičemž pro tzv. „mix flow“ je nutné definovat obě. Těmito okra-
jovými podmínkami mohou být v nejvyšším příčném profilu (pro bystřinné 
proudění, horní okrajová podmínka) nebo v  nejníže položeném příčném 
profilu (pro říční proudění, dolní okrajová podmínka) známá úroveň hladiny, 
známá konsumpční křivka, kritická hloubka či normální hloubka. Okrajová 
podmínka definovaná pomocí normální hloubky předpokládá rovnoměrné 
ustálené proudění, takže lze použít Manningovu rovnici [10, 11].

Dále je nutné definovat průtok v  nejvýše položeném příčném profilu. 
Pokud dochází ke změnám průtoku po délce toku, lze definovat tyto změny 
v konkrétních lokalitách. 

Terénní měření ukázalo nezbytnost použití tzv. „mix flow“ režimu pro 
analýzu ustáleného nerovnoměrného proudění. Změny podélného sklonu 
toku indikovaly změnu režimu proudění. V  horní části toku je sklon řeky 
velmi strmý (cca 30 % v nejvyšší části toku), takže bylo předpokládáno byst-
řinné proudění. Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek toku s velmi vysokým 
gradientem, je z  mnoha důvodů (provzdušněné proudění, jiné rozdělení 
rychlosti atd. [12]) nutné chápat výpočet v  tomto úseku spíše jako hrubý 
odhad. V dolní části toku byl naměřen mírnější sklon a předpokládalo se 
říční proudění. Vzhledem k těmto geomorfologickým podmínkám byly do 
programu HEC-RAS nadefinovány obě okrajové podmínky. Horní okrajová 
podmínka byla definována pomocí kritické hloubky, protože nejvýše polo-
žený příčný profil je situován na výtoku z  jezera Lake 513. Dolní okrajová 
podmínka je situována v  nejníže položeném příčném profilu (v  blízkosti 
řeky Santa, ovšem v dostatečné vzdálenosti od ní, aby nebyla tímto tokem 
ovlivněna) a je definována pomocí normální hladiny.

Kulminační průtok byl stanoven pomocí povodňových značek, zaměřených 
přímo v terénu během povodňové události z dubna 2010.

Povodňové značky
Pokud není kulminační průtok znám, jsou povodňové značky nezbytné 

pro jeho určení. Jak bylo zmíněno výše, průtok je jednou z nutných okrajo-
vých podmínek, které jsou potřeba pro modelování ustáleného proudění. 
Pro spuštění výpočtu je nutné nadefinovat (odhadnout) hodnotu průtoku 
a provést výpočet úrovní hladin v příčných profilech. Tyto úrovně hladiny 
se porovnají se zaměřenými povodňovými hladinami a v případě neshody 
se hodnota průtoku upraví. Tento postup se opakuje až po dosažení shody 
mezi vypočtenou úrovní hladiny v  daných profilech a  zaměřenou úrovní 
hladiny přímo v terénu [13].

Během geomorfologického měření byly zaměřeny dvě povodňové značky, 
a to v dolní části toku Chucchún. První byla zaměřena na zdi budovy přibližně 
800 m nad soutokem s řekou Santa (obr. 4), druhá potom v terénu přibližně 
885 m nad tímto soutokem. Pomocí výše zmíněné metody byl kulminační 
průtok pro tuto událost stanoven hodnotou 580 m3.s-1.

Manningův součinitel drsnosti n
Manningův součinitel drsnosti n se používá k vyjádření ztráty třením mezi 

dvěma sousedními profily. Výběr správné hodnoty n je velmi důležitý pro 
přesnost vypočtených úrovní hladin v daných profilech [14]. Jeho hodnota 
je proměnná a závisí na řadě faktorů (drsnost povrchu, vegetace, nerovnost 
toku, sklon koryta, velikost a tvar koryta, průtok, hloubka vody, sezonní změny, 
materiál dna aj.). Rovněž také existuje celá řada způsobů a metod pro stanovení 
hodnoty Manningova součinitele [11, 15] – tabulky, grafy, empirické vzorce, 
měření v terénu či v  laboratoři, Cowanova metoda či porovnání podmínek 
v řešené oblasti s fotografiemi toku (či území) se 
známou hodnotou Manningova součinitele n [16].  

V  našem případě byla hodnota Manningova 
součinitele n určena pomocí hydraulických tabu-
lek v kombinaci s metodou porovnání řešeného 
území s fotografiemi se známou hodnotou sou-
činitele. Na obr. 5 je fotografie toku v místě příč-
ného profilu v ř. km 3,797 (vlevo) a stejný příčný 
profil zobrazený v programu HEC-RAS (vpravo). 
Hodnoty v  horní části tohoto obrázku vyjadřují 
Manningův součinitel drsnosti n (0,045 pro koryto, 
0,040 pro levý břeh a 0,050 pro pravý břeh). 

Při výpočtech byly uvažovány tyto hodnoty:
– koryto: od 0,035 m1/6 (pro volné profily téměř 

bez vegetace) po 0,075 m1/6 (profily s velkými 
balvany a vegetací),

– niva: od 0,035 m1/6 (pro volné profily bez vege-
tace či jiných překážek proudění) do 0,130 m1/6 
(pro profily s hustou vegetací, stromy či jinými 
překážkami proudění).

Obr. 3. Matematický model řeky Chucchún, situace
Fig. 3. Mathematical model of Chucchún River, the plan

Obr. 4. Příčný profil s vyznačenou povodňovou značkou
Fig. 4. Cross section with flood mark

3  Výsledky
Analýzou ustáleného nerovnoměrného proudění v programu HEC-RAS 

za kulminačního průtoku, jenž byl stanoven použitím známé úrovně povod-
ňových značek zaměřených při průzkumu terénu po události, byla získána 
výstupní data, která byla dále zpracována do tabulky 1 a dalších výstupů, 
jako jsou záplavové čáry (obr. 6). 

Program umožňuje vyexportovat rozsah rozlivu v jednotlivých profilech 
během povodňové události. Záplavové čáry pak byly stanoveny na základě 
znalosti rozlivů v jednotlivých modelovaných profilech a pomocí základní 
vrstevnicové mapy, kterou poskytli zahraniční partneři projektu z Peru. 

Obr. 5. Fotografie příčného profilu (vlevo) a příčného profilu v programu HEC-RAS (vpravo)
Fig. 5. Photo of the cross section (left) and cross section in HEC-RAS (right)
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Na obr. 6 vlevo jsou zobrazeny rozsahy rozlivu v  jednotlivých profilech 
v modelu HEC-RAS a vpravo je ukázka záplavových čar vykreslených za po-
užití znalosti souřadnic definujících rozsah rozlivu v jednotlivých profilech 
z modelu HEC-RAS a vrstevnicové mapy. Záplavové čáry byly poté načteny 
na leteckou mapu z Google Earth. Obrázek 6 zachycuje dolní úsek toku, který 
protéká zástavbou (město Carhuaz).

Tabulka 1 zobrazuje výsledky v profilech v dolní části toku (korespondují 
s rozsahem na obr. 6). V tabulce jsou zapsány vypočítané hodnoty při simu-
lování průchodu kulminačního průtoku. Jedná se o  úroveň hladiny, šířku 
v hladině, průměrnou a maximální hloubku v jednotlivých profilech.

Během polního průzkumu po povodňové události bylo odhadnuto, že vlna 
vzniklá během povodně v dubnu 2010 mohla dosahovat výšky až 28 m. Hla-
dina v jezeru Lake 513 je udržována na konstantní úrovni, proto bylo možné 
odhadnout výšku vlny na základě analýzy proudění v sestaveném modelu. 
Stanovením úrovně hladiny v horním profilu modelu během kulminačního 
průtoku a odečtením známé úrovně hladiny nadržení v jezeře na začátku 
události byla stanovena výška vlny 26,5 m. Lze tedy konstatovat, že tímto byla 
prokázána poměrně dobrá shoda mezi výstupem z modelu a odhadnutou 
úrovní při polním průzkumu jezera.

Program HEC-RAS umožňuje také názornější zobrazení výstupů modelová-
ní, a to zobrazením ve 3D. Ukázka takového výstupu je na obr. 7, kde je opět 
vykreslen dolní úsek toku, tedy úsek v zástavbě (město Carhuaz).

4  Závěr
Vzhledem ke konfiguraci terénu v zájmové lokalitě jsou složky rychlosti 

proudění v podélném směru mnohem větší než ostatní dvě složky (v příčném 
a vertikálním směru), proto je možné je zanedbat a opodstatnit tím správnost 
a oprávněnost použití 1D modelu. 

Modelováním s použitím 1D modelu HEC-RAS bylo zjištěno, že kulminač-
ní průtok během události dosáhl hodnoty 580 m3.s-1. Odhadovaná výška 
vlny v jezeru Lake 513 činila 26,5 m. Výsledky modelování průtokové vlny 
z ledovcového jezera (duben 2010) prokázaly dobrou shodu mezi výstupy 
z modelu a zaměřenými údaji při průzkumu přímo v terénu. Lze konstatovat 
vhodnost použití 1D přístupu a tuto metodiku lze použít i pro další lokality 
v zájmové oblasti. 

Výsledky tohoto a dalších modelování budou použity pro rajonizaci stu-
dovaného území vzhledem k jeho náchylnosti a ohrožení sesuvy a povodní 
z ledovcových jezer při zohlednění vlivů možných budoucích klimatických 
změn. Cílem celého projektu je pak ochrana obyvatelstva před účinky prů-
tokových vln z ledovcových jezer.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl v  rámci projektu GAP209/11/1000 – Hodnocení 
nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, 
Peru (2011-2014, GA0/GA), který je financován Grantovou agenturou České 
republiky. Autoři rovněž děkují pracovníkům ANA (Autoridad Nacional de 
Agua) Huaraz za pomoc při terénních pracích.

Obr. 6. Rozsah povodně v HEC-RAS (vlevo), záplavové čáry zobrazené modrou 
barvou (vpravo)
Fig. 6. Water surface extents in HEC-RAS (left), flood lines represented by 
blue lines (right)

Tabulka 1. Tabulka s výstupními daty z modelu HEC-RAS
Table 1. Output table from HEC-RAS model

Staničení
(ř. km)

Min. 
úroveň dna

(m)

Úroveň 
hladiny

(m)

Šířka 
v hladině

(m)

Průměrná 
hloubka

(m)

Maximální 
hloubka

(m)
3,055 2 815,2 2 819,4 25,7 2,2 4,2
3,015 2 813,1 2 816,4 36,2 1,6 3,4
2,839 2 803,5 2 807,8 42,8 1,8 4,3
2,729 2 797,6 2 801,7 29,3 2,3 4,2
2,677 2 794,7 2 798,7 26,1 2,3 4,0
2,600 2 790,5 2 795,3 26,0 2,6 4,8
2,433 2 781,5 2 785,6 33,4 1,9 4,1
2,315 2 775,1 2 777,8 34,5 1,9 2,7
2,231 2 770,5 2 774,6 52,2 1,7 4,1
2,022 2 759,2 2 762,0 46,9 1,5 2,9
1,884 2 751,7 2 755,7 57,2 1,6 4,0
1,879 2 751,4 2 755,1 67,0 1,5 3,7
1,878 most
1,877 2 751,3 2 755,1 67,3 1,6 3,8
1,792 2 746,2 2 750,2 28,2 2,4 4,0
1,728 2 742,4 2 746,4 27,0 2,3 3,9
1,672 2 739,1 2 744,0 38,5 2,0 4,9
1,623 2 736,2 2 739,0 36,9 1,7 2,8
1,570 2 733,1 2 738,2 60,4 1,6 5,1
1,446 2 725,7 2 731,0 87,0 1,8 5,3
1,410 2 723,6 2 729,9 56,1 2,1 6,4
1,295 2 716,7 2 721,2 18,1 2,9 4,5
1,180 2 709,9 2 713,9 35,7 1,6 3,9
1,075 2 703,7 2 707,9 48,0 1,3 4,2
0,993 2 698,8 2 702,0 141,0 0,5 3,2
0,885 2 692,4 2 696,3 42,5 1,5 3,9
0,881 most
0,878 2 692,0 2 695,9 42,5 1,5 3,9
0,826 2 688,9 2 692,5 33,9 1,7 3,6
0,749 2 684,3 2 688,0 61,1 1,2 3,7
0,649 2 678,4 2 681,5 40,5 1,6 3,1
0,548 2 672,4 2 675,9 84,9 1,1 3,5
0,454 2 666,8 2 668,2 95,1 0,8 1,4

Obr. 7. Zobrazení výsledků v modelu HEC-RAS ve 3D, dolní úsek toku
Fig. 7. x-y-z perspective plot, the lowest part of the stream
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Modeling of the flood wave from glacial Lake 513, Cordillera Blanca, Peru 
(Benešová, M.; Bouška, P.; Klimeš, J.; Vilímek, V.)
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On 11 April 2010 icefall and rockfall from the Hualcán Mt. into Lake 513 
caused flood on the Chucchún River, near the city of Carhuaz in Peru. This 
flood event was modeled using the 1D hydraulic mathematical model 
HEC-RAS. This article deals with the situation in the surveyed area, obtain-
ing of input data into the model and modeling of this flood event. In the 
chapter 3 there are shown results of simulations.

Modeling of the glacial outburst flood in Chucchún River from Lake 513 
was carried out in the frame of the project financed by the Grant Agency 
of the Czech Republic – Czech Science Foundation. The purpose of this 
project is to help to increase the protection of the local population from 
floods of a similar nature.
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ 
PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Ivan Nesměrák

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – časové řady – přenosová funkce – časová a spektrální 
oblast

Souhrn
Změny jakosti vody průtokem ČOV lze hodnotit pomocí přenosových 

funkcí, které je možno vypočítat v  časové nebo spektrální oblasti. 
Podkladem pro hodnocení jsou časové řady ukazatelů jakosti vody 
a množství odpadních vod na přítoku a odtoku z jednotlivých stupňů 
nebo z celé čistírny odpadních vod. Pro některé jednoduché modely lze 
přenosovou funkci vypočítat teoreticky.

Úvod
Množství a jakost odpadních vod na přítoku a na odtoku z čistírny odpad-

ních vod kolísají v čase (jsou pravděpodobnostními hodnotami), a proto je 
třeba při hodnocení přínosu celé čistírny nebo jejích částí aplikovat pravdě-
podobnostní metody. Pravděpodobnostní metody pracují v této souvislosti 
obvykle s  pojmy lineární model a  přenosová funkce (přesněji frequency 
response function).

Přenosové funkce lze vypočítat buď v  spektrální, nebo časové oblasti. 
Každá z nich podává odlišnou a navzájem se doplňující informaci. Pravdě-
podobnostní metody přitom pracují buď s diskrétními, nebo kontinuálními 
časovými řadami. Při hodnocení přínosu nebo účinnosti čistírny se však 
obvykle pracuje s diskrétními časovými řadami.

Spektrální oblast
Přenosová funkce H(f) byla vypočtena nejdříve ve spektrální oblasti1. Řešení 

ve spektrální oblasti vychází z představy, že nějakou (i neperiodickou) stacio-
nární náhodnou řadu x(t) lze popsat sumou periodických složek s frekvencí f. 
Vypočtená spektra pak naznačují rozdělení rozptylu časové řady x(t) na jed-
notlivé frekvence f. Ve spektrální oblasti pak platí rovnice [4, 5]:

 (1)

 (2)

1  Přenosovou funkci H(f) lze také vypočítat pro některé jednoduché modely teoreticky. 
Tak byly vypočteny teoretické modely SISO pro pístový tok a úplné míšení v údolních 
nádržích [1] nebo v čistírnách odpadních vod [2, 3].

 (3)

kde Gxx(f) je spektrum hodnot na přítoku,
 Gyy(f)   spektrum hodnot na odtoku,
 Gxy(f)  křížové spektrální spektrum hodnot x a y,
 H(f)  přenosová funkce (frequency response function).

Funkce Gxy(f) a H(f) jsou komplexní funkce, které lze vyjádřit v polárních 
souřadnicích (4) a (5)

 (4)

 (5)

Přitom platí rovnice (6):

 (6)

Rovnice (1) ukazuje míru redukce rozptylu hodnot na jednotlivých frek-
vencích a hodnoty θxy(f) nebo φxy(f) v rovnici (6) pak ukazují míru posunutí 
periodické složky s frekvencí f (změnu fáze) v důsledku průchodu lineárním 
systémem (v našem případě v důsledku zdržení v čistírně odpadních vod).

Uvedené spektrální funkce pro modely SISO byly u jedné z hodnocených 
čistíren odpadních vod vypočteny jak pro celé období let 2001–2007, tak pro 
jednotlivé roky tohoto období, a to pro centrované hodnoty ukazatelů RL 
a BSK5 na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod. Spektrum hodnot na 
přítoku Gxx a na odtoku z čistírny odpadních vod Gyy pro centrované hodnoty 
RL jsou uvedeny na obr. 1 a pro BSK5 na obr. 2; hodnoty Gxx a Gyy jsou vyneseny 
v logaritmickém měřítku.

Obr. 1. Spektra centrovaných RL na přítoku Gxx a odtoku Gyy za období 
2001–2007 a průměry ročních Gxx a Gyy
Fig. 1. The centred dissolved solids spectrums on inflow (Gxx) and on outflow 
(Gyy) in the 2001–2007 period and the means of annual spectrums Gxx and Gyy
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Z obr. 1 je zřejmé, že k redukci rozptylu u RL dochází především u vyso-
kých frekvencí (což je pochopitelné), zatímco u nízkých frekvencí je redukce 
malá nebo nulová (na obr. 1 vychází až nepravděpodobně záporná). Přitom 
z měření vypočtený poměr rozptylu na odtoku ku rozptylu na přítoku u cen-
trovaných hodnot RL v období 2001–2007 činil 0,7458.

Z obr. 2 je pak patrné, že rozptyl BSK5 se celkově snížil zhruba o tři řády; 
vypočtený poměr rozptylů u centrovaných hodnot BSK5 v období 2001–2007 
činil 0,0011. Na tomto snížení rozptylu se vedle egalizačního účinku čistírny 
odpadních vod podílí také účinek čisticího procesu. Teoretická přenosová 
funkce (ať jde o pístový průtok, nebo jde o úplné míšení) na jednotlivých frek-
vencích závisí totiž na době zdržení v nádržích a na koeficientu deoxygenace.

Na obr. 3 je uveden průběh kvadrátu absolutní hodnoty přenosové funkce 
H(f) pro centrované hodnoty BSK5 v období 2001–2007, vypočtený z rovnice 
(1) jako poměr spektrálních hustot na odtoku a přítoku. Průběh kvadrátu 
absolutní hodnoty přenosové funkce H(f) pro centrované hodnoty BSK5 byl 
také vypočítán z průměrů ročních hodnot Gyy a Gxx.

Časová oblast
V časové oblasti má diskrétní přenosová funkce pro případ jednoho vý-

stupu a více vstupů (model označovaný jako MISO = multiple input single 
output) tvar

 (7)

kde yt je výstup v čase t (t = 1,2,...,n),
 uit  i-tý vstup v čase t (i = 1,2,…,k),
 et  nekorelovaná normálně rozdělená náhodná proměnná  

  s nulovým průměrem a konstantním rozptylem v čase t,
 A(L),B(L),C(L) polynomy řádu n, p, m (i = 1,2,….,k),
 L  lag-operátoty, např. Ljyt = yt-j ,

.

Přitom poslední člen v rovnici (7) je model šumu, ostatní členy jsou mo-
delem systému.

Byly vypočteny modely SISO (sigle input single output) pro koncentrace 
BSK5, CHSK, RL, NL, N-NH4, Ncelk a Pcelk a také modely MISO pro uvedené koncen-
trace a množství odpadních vod na přítoku a uvedené koncentrace na odtoku 
pro některé čistírny odpadních vod. Byl použit programovací balík CAPTAIN 
[6] v programovacím jazyku MATLAB. CAPTAIN umožňuje výpočet (časově 
neproměnné) přenosové funkce pomocí dvojice procedur RIVID/RIV nebo 
dynamické přenosové funkce pomocí dvojice procedur DTFMOPT/DTFM 2.

Pro jednu z hodnocených čistíren odpadních vod jsme vypočetli modely 
SISO pro celé hodnocené období let 2001–2007 a pro jednotlivé roky tohoto 
období, a to pro centrované hodnoty ukazatelů RL a BSK5 na přítoku a odtoku 
z čistírny odpadních vod. Rovnici (7) lze pro model SISO rozepsat na rovnici 
(8) a u RL platí pro Nt doplňková rovnice (9) a u BSK5 doplňková rovnice (10) 
pro model šumu.

 (8)

 (9)

 (10)

Součinitele v (časově neproměnných) přenosových funkcích, respektive 
v rovnicích (8) a (9) pro centrované hodnoty RL na přítoku a odtoku z čis-
tírny odpadních vod, jsou uvedeny v tabulce 1. Součinitele v dynamických 
přenosových funkcích, respektive v dynamické formě rovnice (8), a v (časově 
neproměnné) rovnici (8) se od tabulky 1 příliš neliší.

Součinitele v (časově neproměnných) přenosových funkcích, respektive 
v rovnicích (8) a (10) pro centrované hodnoty BSK5 na přítoku a odtoku z čis-
tírny odpadních vod, jsou uvedeny v tabulce 2. Součinitele v dynamických 
přenosových funkcích, respektive v dynamické formě rovnice (8), a v (časově 
neproměnné) rovnici (10) jsou uvedeny v tabulce 3. Rozdíl mezi dynamickou 
a nedynamickou formou přenosové funkce je patrný hlavně z koeficientu 
determinace R2.

Závěr
Náhodný proces (přítok odpadních vod na čistírnu odpadních vod) popiso-

vaný ukazateli jakosti vody RL a BSK5 není stacionární, jak je patrné z tabulky 4. 
Je přítomný trend zvyšování koncentrací (vlivem snižující se produkce speci-
fického množství odpadních vod na obyvatele) a silné kolísání průměrných 
koncentrací a rozptylů v průběhu let. Trend byl ale v podstatě eliminován 
tím, že byly roční koncentrace centrovány (průměrné roční hodnoty byly 

2  Pokud je A(L) = 1, jde o regresní model s korelovanými rezidui a nemluvíme o modelu 
s přenosovou funkcí. Takový model se počítá pomocí procedur DLROPT/DLR.

Obr. 2. Spektra centrovaných BSK5 na přítoku Gxx a na odtoku Gyy za období 
2001–2007 a roční průměry Gxx a Gyy
Fig. 2. The centred BOD spectrums on inflow (Gxx) and on outflow (Gyy) in the 
2001–2007 period and the means of annual spectrums Gxx and Gyy

Rok a1 b0 c1 c2 R2

2001 -0,5626 0,4228 -0,2844 0,0287 0,6557

2002 -0,6929 0,2793 -0,2907 0,0378 0,5376

2003 -0,6589 0,2581 -0,4077 0,0187 0,4749

2004 -0,6666 0,3478 -0,3789 -0,0080 0,5549

2005 -0,6812 0,3926 -0,5126 -0,0869 0,5769

2006 -0,6857 0,3816 -0,3688 -0,1868 0,7327

2007 -0,6939 0,3437 -0,3364 -0,0839 0,6842

průměr -0,6631 0,3466 -0,3685 -0,0401 0,6024
2001–2007 -0,6772 0,3393 -0,3954 -0,0559 0,6233

Tabulka 1. Součinitele v rovnici (8) a (9) pro centrované hodnoty RL na přítoku 
a odtoku
Table 1. The coefficients in equations 8 and 9 for centred dissolved solids on 
inflow and outflow

Rok a1 b0 c1 c2 c3 R2

2001 -0,3970 0,0072 -0,4848 0,1093 -0,1926 0,2757

2002 -0,3635 0,0030 -0,3532 -0,0532 -0,0090 0,1574

2003 0,3914 0,0021 -0,5231 -0,1661 -0,0995 0,5152

2004 -0,8545 0,0022 -0,4197 -0,0369 -0,1033 0,3461

2005 -0,9851 0,0011 -0,4465 -0,0624 -0,0749 0,3045

2006 -0,2137 0,0020 -0,3408 -0,2419 -0,0416 0,2769

2007 -0,1162 0,0028 -0,4972 0,0979 -0,1224 0,2313

průměr -0,3627 0,0029 -0,4379 -0,0505 -0,0919 0,3010
2001–2007 -0,4052 0,0030 -0,4434 -0,0432 -0,1117 0,2775

Tabulka 2. Součinitele v rovnici (8) a (10) pro centrované hodnoty BSK5 na 
přítoku a odtoku
Table 2. The coefficients in equations 8 and 10 for centred BOD on inflow 
and outflow

Obr. 3. |H(f )|2 centrovaných hodnot BSK za období 2001–2007 a hodnoty 
vypočtené z ročních průměrů Gxx a Gyy

Fig. 3. The centred BOD |H(f)|2 in the 2001–2007 period and calculated one 
from annual means of Gxx and Gyy
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Rok a1,prům b0,prům c1 c2 c3 R2

2001 -0,3813 0,0063 -0,2046 -0,0449 -0,1845 0,2757
2002 -0,2802 0,0033 -0,3508 -0,0554 -0,0078 0,1574
2003 -0,6915 0,0004 -0,5077 -0,1885 -0,0765 0,5152
2004 -0,5828 0,0033 -0,4198 -0,0337 -0,1041 0,3461
2005 -0,7075 0,0020 -0,4531 -0,0683 -0,0934 0,3045
2006 -0,4508 0,0016 -0,3418 -0,2354 -0,0445 0,2769
2007 -0,4653 0,0020 -0,4984 0,0984 -0,1223 0,2313
průměr -0,5085 0,0027 -0,3966 -0,0754 -0,0904 0,3841
2001–2007 -0,3377 0,0040 -0,3909 -0,0679 -0,0955 0,4293

Tabulka 3. Součinitele v rovnici (8) a (10) pro centrované hodnoty BSK5 na 
přítoku a odtoku pro dynamickou verzi přenosové funkce
Table 3. The coefficients in equations 8 and 10 for centred BOD on inflow and 
outflow for dynamic transfer functions

nulové), což ovšem neovlivnilo kolísání ročních rozptylů. Spektra na přítoku 
a odtoku z ČOV a přenosové funkce proto v průběhu let poměrně dost kolísají. 
Průměry spekter ze sedmi ročních hodnot se však v podstatě neliší od spekter 
pro celé období let 2001–20073. Podobná je situace u přenosových funkcí.

Uvedené řešení je nutno považovat za první přiblížení, protože při řešení ve 
spektrální oblasti je třeba počítat se šumem (chybami měření a opominutím 
dalších ovlivňujících proměnných, jako je množství a teplota odpadních vod).

V časové oblasti parametry přenosových funkcí a1 a b0 i parametry modelu 
šumu (parametry c1, c2 a c3) ukazatele BSK5 v průběhu let kolísají, ale průměr ze 
sedmi ročních hodnot parametrů přenosových funkcí se příliš neliší od para-
metrů přenosové funkce pro celé období 2001–2007. Parametry přenosových 
funkcí a1 a b0 ukazatele RL v průběhu let kolísají poměrně málo a průměr ze 
sedmi ročních hodnot se opět příliš neliší od parametrů přenosové funkce 
pro celé období 2001–2007. U ukazatele RL k největšímu kolísání dochází 
u parametrů modelu šumu (parametry c1 a c2).
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The Stochastic Assessment of the Wastewater Treatment Plant Operation 
(Nesměrák, I.)

Key words
wastewater treatment plant – time series – transfer function – time and spectral 
domain

The water quality transformation in wastewater treatment plant may 
be assessed by the transfer functions (frequency response functions) in 
the time or spectral domain. The assessment bases are the water qual-
ity time series on the inflow and outflow from wastewater treatment 
plant or wastewater treatment plant stage. For some simple models the 
theoretical calculation of transfer function is possible.

VÝZKUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ 
ODPADŮ JAKO SUROVINOVÝCH 
A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Robert Kořínek, Josef Valeš

Klíčová slova
odpad – surovina – energie – palivo z odpadů

Souhrn
Odpady v sobě skrývají významný surovinový i energetický poten-

ciál. Využíváním jejich energetického obsahu v kombinaci s méně kva-
litními složkami některých paliv můžeme nahrazovat cenné primární 
energetické suroviny a zároveň snižovat množství odpadů ukládaných 
na skládky odpadů, což je oblast, kde Česká republika neplní své zá-
vazky stanovené Plánem odpadového hospodářství. Cílem příspěvku 
je představit bilanci produkce a způsobů nakládání s vybranými druhy 
odpadů, produkci paliv z odpadů v České republice a výsledky labora-
torních testů výroby směsných paliv z méně kvalitních fosilních paliv, 
biomasy a různých kvalitativně vhodných druhů odpadů. Zároveň je 
článek odpovědí na otázku, zda daná problematika nabízí dostatečný 
prostor pro výzkumnou činnost a zejména jaké jsou možnosti realizace 
v praxi.

Úvod
Současná společnost si v přímé souvislosti s technickým rozvojem začíná 

uvědomovat stoupající důležitost problematiky ochrany životního prostředí. 

Zvyšující se produkce odpadů spolu s úbytkem přírodních surovin nás po- přírodních surovin nás po-rovin nás po-
stupem času přivedly na myšlenku, zda by nebylo vhodné některé odpady 
materiálově či energeticky využít. Složení odpadů je heterogenní a nabízí 
široké možnosti dalšího využití (Sezima et al., 2009). 

Energetické využívání odpadů a náhrada primárních paliv odpady je jed-
nou z celosvětově rozšířených možností jak využívat vznikající odpady (Kara, 
Gunay et al., 2011). Celá řada odpadů splňuje potřebné parametry z hlediska 
samotného technického procesu spalování i z hlediska elementárního složení 
jednotlivých odpadů (Fellner, Aschenbrenner et al., 2011; Wagland, Kilgallon 
et al., 2011). Další důležitou otázkou je pak produkce emisí vznikajících 
při spalování těchto paliv a následná ochrana životního prostředí (Rotter, 
Lehmann et al., 2011). Aby bylo energetické využívání odpadů efektivní, 
musí být splněny určité zákonitosti. V první řadě musí být pro výrobu paliv 
z  odpadů dostupné dostatečné množství vhodných odpadů a  následně 
musí být zajištěna kontinuální poptávka trhu po takto vyrobených palivech. 
v opačném případě by systém nemohl fungovat. 

Metodika
Pro tvorbu bilancí produkce a nakládání s vybranými druhy odpadů byl 

použit Katalog odpadů, který je stanoven ve vyhlášce MŽP ČR č. 381/2001 Sb., 
a systém ISOH (Informační systém odpadového hospodářství), který v sou-
časné době spravuje CENIA. Bilanční údaje o produkci paliv z odpadů pochá-
zejí z dotazníků, které byly v průběhu řešení projektu rozesílány podnikům 
zabývajícím se výrobou těchto paliv. 

Pro experimentální návrh receptur a laboratorní ověření směsných paliv 
byly zvoleny podle kritérií výhřevnosti a obsahu stopových prvků následující 
palivové složky:
• méně kvalitní hnědouhelná hmota – vzorky byly odebrány z lokalit těžební 

společnosti Czech Coal – Vršanská uhelná a Litvínovská uhelná, a.s.,
• černouhelné kaly – ultrajemné částice (úlety) vznikající při termickém 

sušení černouhelných kalů, vzorky byly odebrány ze sedimentační jímky 
na lokalitě dolu ČSM v OKR za Venturiho sušičkou,

Rok

Roční průměry Roční rozptyly

přítok odtok přítok odtok

RL BSK5 RL BSK5 RL BSK5 RL BSK5

2001 711,4 194,1 763,2 5,10 16 022 4 818 11 594 11,44
2002 755,1 192,6 779,8 3,96 18 831 4 205 10 573 3,50
2003 766,8 220,2 816,9 4,54 19 123 7 329 9 570 4,62
2004 787,8 198,4 844,4 3,94 14 203 4 214 10 203 2,35
2005 790,3 202,0 865,0 4,56 19 907 4 013 20 892 6,21
2006 785,9 199,2 884,3 4,86 24 540 8 934 22 560 8,10
2007 853,8 231,5 941,2 4,47 49 733 5 443 35 693 5,67
průměr 778,7 205,4 842,1 4,49 23 194 5 565 17 298 5,98
2001–2007 23 190 5 564 17 295 5,98

Tabulka 4. Roční průměry a roční rozptyly ukazatelů RL a BSK5 na přítoku a od-
toku z ČOV v letech 2002–2007, průměry těchto hodnot a průměry a rozptyly 
centrovaných hodnot pro celé období 2001–2007
Table 4. The dissolved solids and BOD annual means and variances on inflow 
and outflow in 2001–2007, the means of these parameters and the means and 
variances in the 2001–2007 period
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• kaly z čistíren odpadních vod (vápněné) – vzorky čistírenských kalů ode-
brány na Ústřední ČOV v Ostravě-Přívoze,

• bílý papírenský kal – odpadní látky vznikající při výrobě celulózy a papíru, 
vzorky odebrány v papírně Plattling v Německu,

• pokrutina – odpadní zbytky po lisování semen olejnatých rostlin, produkce 
v ČR,

• odpadní polyetylentereftalát (PET) – obaly z průmyslových výrobků.
Pro uvedené palivové složky byly provedeny vstupní, základní techno-

logické rozbory kvality palivových složek, elementární rozbory a dále byly 
stanoveny obsahy stopových prvků v rozsahu dnes již zrušené vyhlášky MŽP 
č. 357/2002 Sb. 

Výsledky a diskuse
Produkce vybraných druhů odpadů

Celková produkce vybraných druhů odpadů v České republice ve sledo-
vaném období (2005–2010) se pohybovala mezi 5 840 a 6 380 tis. tunami 
vybraných druhů odpadů, což představuje 21–23 % z celkového množství 
všech produkovaných odpadů v České republice v jednotlivých letech ve sle-
dovaném období. Produkce vybraných druhů odpadů v jednotlivých letech 
sledovaného období byla v podstatě stabilní, podobně jako produkce všech 
odpadů v České republice ve sledovaném období. Největší byla produkce 
vybraných druhů odpadů v roce 2008 (6 380 tis. tun). 

Největší měrou se na celkové produkci vybraných druhů odpadů podílí 
směsný komunální odpad (kód 20 03 01), jehož roční produkce se pohybuje 
v rozmezí 2 700–3 200 tis. tun, což představuje přibližně 50 % produkce ze 
všech vybraných druhů odpadů. Další významné odpady z hlediska produkce 
jsou papír, lepenka, papírové obaly, objemný odpad, plasty, plastové obaly, 
kaly z ČOV, septiků a žump, dřevo, rostlinná pletiva, odpady z lesnictví, kůra 
a korek.

Nakládání s vybranými druhy odpadů
Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů byly zaměřeny na skládko-

vání (kód D1) a spalování bez využití energie (kód D10). Tyto podmínky měly 
za cíl jednoznačně vybrat odpady, které jsou potencionálně vhodné k výrobě 
paliv z odpadů a zároveň jsou odstraňovány bez dalšího materiálového nebo 
energetického využití.

Skládkování (D1) – ve sledovaném období bylo na skládky ročně ulože-
no 3 380–3 710 tis. tun vybraných druhů odpadů, což z hlediska celkové 
produkce činí více než 50 % vybraných druhů odpadů a z hlediska celkové 
roční produkce všech odpadů v České republice se jedná přibližně o 13 %. 
Z dlouhodobých údajů je patrné, že dokonce docházelo k nárůstu vybraných 
druhů odpadů ukládaných na skládky, což je zcela v rozporu se strategií Plánu 
odpadového hospodářství České republiky, resp. se závazky České republiky 
vůči cílům stanoveným Evropskou unií.

Největší měrou byl skládkován směsný komunální odpad (kód 20 03 01), 
kterého bylo ve sledovaném období ročně uloženo na skládkách 2 500 až 
2 800 tis. tun. Toto množství představuje přibližně 75 % ze všech vybraných 
druhů odpadů, které byly uloženy na skládku.

Další významné odpady z  hlediska skládkování jsou objemný odpad 
(v  jednotlivých letech sledovaného období bylo skládkováno 320 až 470 
tis. tun) a  směsné obaly (v  jednotlivých letech sledovaného období bylo 
skládkováno 170 až 200 tis. tun).

Spalování (D10) – z vybraných druhů odpadů byla jen minimální část spa-
lována bez využití energie, množství spálených druhů odpadů pod kódem 
D10 nepřesáhlo 1 % z celkové produkce vybraných druhů odpadů. Souhrnný 
přehled produkcí ve sledovaném období a způsobů nakládání pod kódy D1 
a D10 je znázorněn v tabulce 1.

chována anonymita jednotlivých producentů, a jsou tudíž uvedeny pouze 
souhrnné výsledky jednotlivých let.

V průběhu sledovaného období došlo nejprve k nárůstu množství pro-
dukovaných paliv z  odpadů (o  cca 17 % v  rozmezí let 2005–2007). Poté 
následoval poměrně významný pokles (o cca 25 %). Tato skutečnost byla 
dána nutnými změnami producentů v technologiích výroby vzhledem k nové 
legislativě z roku 2009 (vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na 
kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší) a dopadům 
hospodářské krize na palivové a odpadové hospodářství. Na ceny těchto 
paliv měl význam rovněž tlak zahraničních firem dovážejících paliva z odpa-
dů (Tomášek a Šťastná, 2008). V posledním roce sledovaného období byla 
produkce paliv nejvyšší v celém sledovaném období. 

Srovnání produkce vybraných druhů odpadů, způsobů nakládání 
a produkce paliv z odpadů

Z  rozboru situace produkce a  nakládání s  vybranými druhy odpadů 
vyplynulo, že více než 50 % vybraných druhů odpadů, jež lze považovat za 
potencionálně vhodné pro výrobu paliv z odpadů, je skládkováno. Množství 
odpadů, které používají výrobci pro výrobu paliv, činí pouze 1–2 % z tohoto 
skládkovaného množství (výrobci potvrdili využívání vhodně separovaných 
odpadů původně určených pro skládkování). Je tak zcela evidentní, že po-
třebného množství vhodných odpadů pro výrobu paliv je v České republice 
dostatek a že tyto odpady nejsou využívány, ale pouze skládkovány. Situaci 
znázorňuje tabulka 3. 

Rok Produkce Skládkování % Spalování % Ostatní %
2005 6 222 962 3 386 927 54 38 572 1 2 797 463 45

2006 5 853 893 3 534 260 62 51 420 1 2 268 213 37

2007 5 838 532 3 614 568 62 17 659 1 2 206 305 37

2008 6 383 963 3 709 885 58 17 409 1 2 656 669 41

2009 6 342 527 3 645 934 57 17 960 1 3 627 974 42

2010 6 204 209 3 389 040 55 13 875 1 2 801 294 44

Tabulka 1. Souhrnný přehled produkce vybraných druhů odpadů a způsobů 
nakládání ve sledovaném období [t]
Table 1. A summary of selected types of waste production and disposal 
methods in the period [t]

Zdroj: ISOH, Cenia

Vývoj produkce paliv z odpadů ve sledovaném období
Řešení projektu probíhalo v úzké spolupráci s producenty paliv z odpadů 

v České republice. Z vyplněných dotazníků spolupracujících firem a z dalších 
dostupných podkladů byla vytvořena bilance produkce paliv, a to v rozmezí 
let 2005 až 2010. Souhrnné údaje jsou zpracovány v  tabulce 2, kde je za-

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Celkem 52 738 53 316 62 707 61 650 46 200 63 610

Tabulka 2. Bilance produkce paliv z odpadů ve sledovaném období [tuny]
Table 2. Balance of production of fuels from waste in the period [t]

Zdroj: dotazníky

Rok Produkce Skládkování Produkce paliv
2005 6 222 962 3 386 927 52 738

2006 5 853 893 3 534 260 53 316

2007 5 838 532 3 614 568 62 707

2008 6 383 963 3 709 885 61 650

2009 6 342 527 3 645 934 46 200

2010 6 204 209 3 389 040 63 610

Tabulka 3. Srovnání produkce vybraných druhů odpadů, skládkování a pro-
dukce paliv z odpadů ve sledovaném období [tuny]
Table 3. Comparison of production of selected types of waste, landfills and 
fuels production from waste in the period [t]

Zdroj: ISOH, dotazníky

Trendy
V roce 2010 všichni producenti paliv z odpadů v České republice navýšili 

objem své výroby (celkem o 38 % ve srovnání s rokem 2009). Potvrdily se 
tak plány o rozšiřování kapacit uvedené v předchozích letech řešení projek-
tu (Sezima, Kořínek et al., 2010). Významným činem v této oblasti pak byla 
investice 320 mil. Kč do rozšíření provozu jednoho z producentů. Nová linka 
by měla být schopna ročně vyrobit 70 tis. tun paliv z odpadů, což je více než 
dvojnásobné množství současné produkce. 

Dalším pozitivním signálem v této oblasti je zahájení zkušebního provozu 
linky společnosti v Litvínově. Linka má kapacitu 20 000 tun paliva ročně, její 
pravidelný provoz bude zahájen v průběhu roku 2012. 

Všechny firmy produkující paliva z odpadů by tak při stabilní produkci 
(a  dostatečné odběratelské síle) mohly v  následujících letech dosahovat 
celkové produkce nad 100 tis. tun TAP ročně (cca až 160 tis. tun). 

Návrh receptur směsných paliv, jejich výroba  
a laboratorní spalné zkoušky

Z vybraných palivových složek byl proveden teoretický návrh receptur 
směsných paliv a z údajů základních technologických rozborů propočteny 
očekávané parametry výhřevnosti a měrné sirnatosti. Nově vytvořená paliva 
jsou orientována na segment spotřeby malých a středních tepelných spotře-
bičů. Výhřevnost by měla dosahovat minimálně úrovně běžně používaných 
fosilních paliv a emise vznikající při jeho spalování musí vyhovovat platným 
legislativním předpisům o ochraně ovzduší. Pro navrhování, testování a ověřo- ochraně ovzduší. Pro navrhování, testování a ověřo-ochraně ovzduší. Pro navrhování, testování a ověřo-
vání receptur palivových směsí byly podle předem zvolených kritérií vybrány 
a aplikovány palivové složky, které reprezentují potenciální zdrojovou skupinu 
látek s energeticky významným a využitelným obsahem a nízkým podílem 
znečišťujících látek. Kritériem úspěšnosti návrhu receptury bylo dodržení 
limitovaných hodnot výhřevnosti v bezvodém stavu Qd

i ≥10 MJ/kg  a hodnoty 
měrné sirnatosti Sr

m ≤ 0,5 g/MJ platných pro uhelné brikety podle vyhlášky MŽP 
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č. 13/2009 Sb. Přehled experimentálně použitých 
a ověřovaných palivových složek uvádí tabulka 4.

Všech 19 návrhů receptur splňuje kritérium 
výhřevnosti platné pro malé a střední stacionár-
ní spotřebiče Qd

i > 12 MJ/kg. Šestnáct receptur 
splňuje současně s výhřevností i kritérium měrné 
sirnatosti Sr

m < 0,5 g/MJ, jedna receptura vykazuje 
hraniční hodnotu. Podle navržených receptur 
byly připraveny vzorky pro ověřovací laboratorní 
spalovací testy. Laboratorní spalovací testy jsou 
důležitým ukazatelem zejména u těch receptur, 
kde se vypočtená hodnota měrné sirnatosti při-
bližuje limitní hodnotě Sr

m = 0,50 g/MJ. 
Pro přípravu vzorků laboratorních spalovacích 

testů bylo vybráno osm receptur podle teoretic-
ky propočtených hodnot měrné sirnatosti, a  to 
receptury s nejnižšími hodnotami Sr

m. Teoreticky 
stanovené hodnoty Sr

m vybraných receptur mají 
dostatečnou bezpečnost, aby byly eliminovány 
nepřesnosti vznikající při přípravě laboratorních 
směsí mícháním palivových složek analytické 
zrnitosti. Každý vzorek byl analyzován vícekrát 
a  následně byla použita průměrná hodnota ze 
všech stanovení.

Pro přípravu vzorků směsných paliv byl zvolen 
laboratorní briketovací lis s  plochou, pevnou 
lisovací raznicí Kahl 14-175, který umožňuje 
vyrábět pelety ve vhodném zrnitostním rozsahu, 
podle zvolených lisovacích matric, které se liší 
průměrem lisovacích otvorů a délkou lisovacích 
kanálů. Princip lisování spočívá v tom, že lisovací 
směs je dávkována do vnitřního prostoru lisu, 
kde padá na plochou lisovací raznici, po které se 
otáčejí drážkovaná lisovací kola (stavitelná výška mezery mezi lisovacím ko-
lem a lisovací raznicí). Materiál je zatlačován přes kónický náběh do volného 
prostoru lisovacích kanálů. Lisovací kanály jsou kónické a materiál je v nich 
postupně zhutňován. Potřebná míra zhutnění je dána celkovou velikostí 
vznikající třecí síly zhutňovaného materiálu o stěny lisovacího kanálu. Při 
použití lisovací raznice s větší délkou lisovacího kanálu lze dosáhnout vět-
šího zhutnění materiálu. Rozhodující roli má celková vlhkost lisovací směsi 
a zvolená délka lisovacího kanálu. 

Vzorky palivových směsí připravené pro laboratorní ověření spalovacími 
testy jsou uvedeny v  tabulce 5. Receptury jsou seřazeny podle teoreticky 
propočtené stoupající hodnoty měrné sirnatosti Sr

m. Celková hmotnost 
připravovaného směsného vzorku palivové směsi podle dané receptury pro 
laboratorní spalovací zkoušku byla 100 g.

Závěr
Podstatou uvedeného příspěvku bylo nastínit problematiku výroby paliv 

z odpadů z pohledu kapacitních možností producentů a samotné bilanční 
produkce potřebných odpadů na území  České republiky. Zároveň je zde 
možno vyjádřit postoj k potřebnosti výzkumných činností v daném oboru.

Celková produkce vybraných druhů odpadů v České republice v jednot-
livých letech sledovaného období se pohybovala mezi 5 840 a  6 380 tis. 
tunami vybraných druhů odpadů, což představuje 21–23 % z  celkového 
množství všech produkovaných odpadů v České republice ve sledovaném 
období. Největší měrou se na celkové produkci vybraných druhů odpadů 
podílí směsný komunální odpad.

Ve sledovaném období bylo na skládky uloženo 
ročně přibližně 3 380 až 3 710 tis. tun vybraných 
druhů odpadů, což z hlediska celkové produkce 
činí více než 50 % vybraných druhů odpadů 
a z hlediska celkové roční produkce všech odpa-
dů v České republice se jedná přibližně o 13 %. 
Z údajů je rovněž patrné, že v průběhu sledování 
docházelo k  nárůstu vybraných druhů odpadů 
ukládaných na skládky, což je zcela v rozporu se 
strategií Plánu odpadového hospodářství, resp. 
závazky České republiky vůči cílům stanoveným 
Evropskou unií. Z vybraných druhů odpadů byla 
jen minimální část spalována bez využití energie. 

V průběhu let sledování produkce paliv z odpa-
dů došlo nejprve k jejímu nárůstu a v roce 2009 
pak k poměrně významnému poklesu. Producenti 
prováděli nutné změny v  technologiích výroby 
vzhledem k nové legislativě a vyrovnávali se s do- do-do-
pady hospodářské krize na oblast odpadového 
a surovinového hospodářství. Významný vliv zde 
rovněž měli zahraniční dodavatelé paliv z odpadů, 

kteří konkurovali příznivou cenou svých produktů. V roce 2010 pak došlo 
k výraznému nárůstu produkce paliv a byla tak dosažena dokonce nejvyšší 
produkce v celém šestiletém sledovaném období. 

Trendy vývoje produkce paliv z odpadů hovoří jasně ve prospěch rozvoje 
této oblasti. V závěru řešení projektu byly zaznamenány rozsáhlé investiční 
aktivity a došlo k výstavbě či rozšiřování výrobních linek. Teoretická kapa-
citní úroveň výrobců paliv z odpadů na území České republiky tak dosahuje 
hodnoty až 160 tis. tun těchto paliv. Spolupráce producentů při řešení tohoto 
výzkumného projektu je jasným dokladem evidentního zájmu o rozvoj této 
výrobní oblasti.

Porovnáním roční produkce odpadů potencionálně vhodných pro výrobu 
paliv z  odpadů a  produkce samotných vyrobených paliv vyšlo najevo, že 
kapacitní možnosti současných producentů jsou jen nepatrným podílem 
vzhledem k celkové produkci všech potencionálně vhodných odpadů (1–2 %). 
Surovinová základna pro výrobu dalších paliv z odpadů je na území České 
republiky skutečně veliká.

Experimentální výsledky prokazují, že využívání odpadních látek s  vý-
znamným energetickým obsahem a nízkým podílem znečišťujících látek pro 
energetické účely je technicky realizovatelné. Vhodnou kombinací palivových 
složek, které tvoří skladbu směsných paliv, lze připravit výslednou briketovací 
směs, která bude vyhovovat legislativním požadavkům kladeným na pevná 
paliva pro výkonově malé a střední tepelné spotřebiče z hlediska ochrany 
ovzduší. Jejich výhřevnost dosahuje minimální úrovně běžně používaných 
fosilních paliv.

Číslo návrhu receptury, označení 
a hmotnostní poměry palivových složek

Wr
t Sd Sr Ad Qd

i Qr
i Sr

m

% % % % MJ/kg MJ/kg g/MJ

1.   HU : PL – (50 : 50) 17,26 0,995 0,7903 25,68 17,26 14,28 0,5534

2.   HU : PL – (40 : 60) 15,07 0,900 0,7644 21,82 17,89 15,20 0,5000

3.   HU : PL – (30 : 70) 12,88 0,845 0,7362 17,95 18,52 16,14 0,4553

4.   HU : PP – (50 : 50) 14,57 0,860 0,7347 nest. 20,13 17,20 0,4272

5.   HU : SŘP – (50 : 50) 14,39 0,780 0,6685 nest. 21,76 18,65 0,3584

6.   HU : SŘP – (60 : 40) 17,07 0,870 0,7215 32,42 20,23 16,78 0,4299

7.   HU : PL : PK – (50 : 40 : 10) 21,70 0,903 0,7070 nest. 16,28 12,74 0,555

8.   HU : PL : PK – (40 : 40 : 20) 23,96 0,731 0,5558 nest. 18,22 13,86 0,4010

9.   ČUK : PL : COVV – (35 : 35 : 30) 22,30 0,882 0,6855 nest. 18,58 14,44 0,4747

10.  HU : PL : PET – (40 : 40 : 20) 13,91 0,690 0,5940 20,61 18,41 15,85 0,3748

11.  SŘP : PET : ČUK : COVV – (40 : 15 : 15 : 30) 13,50 0,626 0,5411 25,41 21,60 18,69 0,2895

12.  HU : PL : PET – (50 : 35 : 15) 16,39 0,855 0,7144 24,78 17,66 15,23 0,4691

13.  HU : PP : PK – (50 : 30 : 20) 24,53 0,792 0,5977 33,04 17,02 12,85 0,4651

14.  HU : ČUK : PP – (50 : 30 : 20) 14,68 0,941 0,8030 33,27 20,74 17,70 0,4537

15.  HU : ČUK : PET – (50 : 40 : 10) 14,70 0,920 0,7850 32,61 19,44 16,59 0,4732

16.  PP : PK : PET – (45 : 40 : 15) 20,81 0,282 0,2233 18,72 19,46 15,41 0,1449

17.  ČUK : COVV : PP : PET – (30 : 30 : 30 : 10) 20,36 0,754 0,6005 28,57 20,32 16,18 0,3711

18.  ČUK : COVV : PL – (30 : 30 : 40) 22,55 0,878 0,6800 26,26 18,34 14,20 0,4789

19.  ČUK : COVV : PL – (50 : 25 : 25) 18,59 0,865 0,7042 18,24 19,86 16,19 0,4350

Tabulka 4. Návrhy receptur směsných paliv a propočty limitních veličin podle vyhlášky MŽP č.13/2009 Sb.
Table 4. Proposals of recipes blended fuels and limit values according to the calculations of the Ministry 
of Environment Decree No. 13/2009 Coll.

Pozn.: Experimentálně použité palivové složky a jejich použité zkratky: HU – hnědé uhlí, PL – pokrutiny lisované, ČUK – černo-
uhelný kal, COVV – kaly z čistírny odpadních vod, vápněné, PP – pokrutiny pyrolyzované, PET – odpadní polyetylentereftalát, 
PK – papírenský kal bílý, SŘP – pyrolyzované semeno řepky olejky.

Číslo 
receptury

Hmotnostní 
poměry směsi

Použité palivové 
složky

Teoreticky stanovené 
kvalitativní parametry 

směsi

Spalovacími testy určené 
kvalitativní parametry

Qd
i Sr

m Qd
i Sr

m

[MJ/kg] [g/MJ] [MJ/kg] [g/MJ]

16 50 : 40 : 10 PP : PK : PET 19,46 0,1449 19,83 0,29

11 40 : 15 : 15 : 30 SŘP : PET : ČUK : COVV 21,60 0,2895 20,69 0,39

5 50 : 50 : 00 HU : SŘP 21,76 0,3584 25,68 0,29

17 30 : 30 : 30 : 10 ČUK : COVV : PP : PET 20,32 0,3711 18,09 0,42

10 40 : 40 : 20 HU : PL : PET 18,41 0,3748 20,56 0,36

8 40 : 40 : 20 HU : PL : PK 18,22 0,4010 18,55 0,39

4 50 : 50 : 00 HU :  PP 17,20 0,4272 23,16 0,33

19 50 : 25 : 25 ČUK : COVV : PL 19,86 0,4350 17,36 0,45

3 30 : 70 HU : PL 18,52 0,4553 20,67 0,39

15 50 : 40 : 10 HU : CUK : PET 19,44 0,4732 21,22 0,31

Tabulka 5. Vybrané receptury palivových směsí a jejich ověření laboratorními spalovacími testy
Table 5. Selected recipes fuel mixture and combustion laboratory verification tests
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Jedním ze směrů dalšího vývoje výzkumných aktivit této oblasti je zamě-
ření se na směsný komunální odpad, objemný odpad a směsné obaly. Tyto 
odpady vykazují vysoké roční produkce a vysoké množství odpadů uložených 
na skládku. Je rovněž nutné i nadále se věnovat definicím základních pojmů 
a jasně vymezit legislativu pro výrobu paliv z odpadů a tu pak následně na 
úrovni odpadového hospodářství v ČR podporovat.

Jednou z  cest, jak snižovat množství odpadů ukládaných na skládku 
a efektivně přispívat k šetření přírodních zdrojů a surovin, je využití odpadů 
za účelem výroby směsných paliv z odpadů. Potvrzují to jak výsledky bilanční, 
tak výsledky experimentální.

Poděkování
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí 
České republiky.
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Waste contains significant energy and raw material potential. Using 
waste energy capacity in combination with less-quality components of 
fuels in a proper way we can substitute rare raw and energy materials 
and at the same time reduce the amount of waste, which is available in 
landfills – in this field the Czech Republic doesn’t sufficiently carry out 
the obligations prescribed in the Waste management plan. 

The aim of the project is to present current problems of producing 
and treatment of some kinds of waste, utilization of waste for mixed 
fuels production in CR and the results of laboratory tests in the field 
of mixed fuels production from less-quality brown coal, biomass and 
different kinds of wastes with suitable quality. The article answers the 
question if there is a reason for further research and especially, if there 
are possibilities of realization of these ideas in practice.
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Metoda elektrické 
odporové tomografie 
pro měření rozdělení 
koncentrace pevných částic 
v proudící směsi
Václav Matoušek, Tomáš Picek

Klíčová slova
proudění suspenze – hydraulická doprava – proudění v potrubí

Souhrn
Metoda elektrické odporové tomografie byla testována na trubním 

okruhu DN50 Vodohospodářské laboratoře stavební fakulty ČVUT 
v Praze. Předmětem testu bylo měření rozdělení částic balotiny 
v proudící vodě za různých průtoků. Test prokázal schopnost metody 
a přístroje získávat snímky prostorového rozdělení částic v solid-
ním prostorovém a časovém rozlišení. Při použití metody musí být 
zvýšená pozornost věnována nastavení a kalibraci přístroje pro 
měřené podmínky.

1. Úvod
Měření	celkového	objemu	a	prostorového	rozdělení	pevných	částic	

nesených	proudící	kapalinou	je	potřebné	v	mnoha,	především	prů-
myslových,	aplikacích.	Typickým	příkladem	je	hydraulická	doprava	
sypanin	v	 tlakových	potrubích,	kde	potřebujeme	znát,	 a	případně	
i	 řídit,	množství	přepravované	 sypaniny.	Často	nám	stačí	 znát	 jen	
prostorově	střední	hodnotu	koncentrace	částic	pro	určení	celkového	
průtoku	pevné	 fáze.	U	hrubozrnných	částic	o	hustotě	větší	než	 je	
hustota	nosné	kapaliny,	kde	dochází	k	stratifikaci	proudění	vlivem	
usazovací	tendence	částic,	však	možnost	měření	i	prostorového	roz-
dělení	bodových	koncentrací	částic	v	příčném	průřezu	potrubí	dává	
důležitou	dodatečnou	 informaci	o	míře	stratifikace	proudu,	a	 tedy	
míře	nebezpečí	ucpání	potrubí	usazeným	sedimentem.	Až	do	nedávné	
doby	byly	možnosti	kontinuálního	měření	prostorového	 rozdělení	
koncentrace	částic	v	proudící	směsi	velmi	omezené	a	v	praxi	se	téměř	
nevyskytovaly.	Uplatnění	nových	měřicích	metod	v	posledním	deseti-
letí	posunulo	hranice	možných	měření.	Vedle	metody	MRI	(Magnetic	
Resonance	 Imaging),	která	dává	přesnější	výsledky,	 ale	 je	výrazně	
dražší	a	má	i	další	nevýhody,	se	stále	častěji	jak	v	laboratořích,	tak	
i	průmyslových	linkách	vyskytují	přístroje	založené	na	metodě	elek-
trické	odporové	tomografie	ERT	(Electrical	Resistance	Tomography).	
Popis	používaných	ERT	přístrojů	v	laboratorních	trubních	okruzích	
pro	testování	proudění	směsí	udává	[1–4].	Dle	našich	informací	nebyl	
dosud	přístroj	na	principu	ERT	v	České	republice	na	trubních	linkách	
použit.	Proto	jsme	využili	nabídku	výrobce	ITS	(Industrial	Tomogra-
phy	Systems)	z	Manchesteru	 (Spojené	království)	na	 seznamovací	
otestování	jejich	přístroje	v	našem	laboratorním	trubním	okruhu.

2. Princip metody ERT
Základem	elektrického	odporového	tomografu	 jsou	elektrody	roz-

místěné	po	obvodu	příčného	profilu,	ve	kterém	má	měření	probíhat.	
Měření	spočívá	v	rychlém	vyhodnocení	celkových	elektrických	odporů	
mezi	těmito	elektrodami,	a	to	ve	všech	jejich	vzájemných	kombinacích.	

V	případě	nehomogenního	prostředí	z	hlediska	elektrické	vodivosti	lze	
tyto	celkové	naměřené	odpory	vyjádřit	pomocí	lokálních	hodnot	odpo-
rů	(resp.	elektrických	vodivostí)	v	prostoru	mezi	těmito	elektrodami.	
Zpracováním	informací	o	měření	je	v	příčném	profilu	mezi	elektroda-
mi	vytvořeno	pole	hodnot	lokálních	elektrických	vodivostí.	Čím	více	
elektrod	 je	po	obvodu	rozmístěno,	 tím	podrobnější	 je	možno	získat	
informaci	o	rozložení	vodivostí	po	příčném	profilu	(obr. 1).
V	případě	heterogenních	směsí	(např.	směs	voda	–	pevné	částice),	

kde	jednotlivé	fáze	mají	různou	hodnotu	elektrické	vodivosti,	je	při	
znalosti	 vodivostí	 jednotlivých	 fází	možno	použitím	Maxwellovy	
rovnice	(1)	převést	rozložení	elektrických	vodivostí	na	rozložení	kon-
centrace	pevných	částic	směsi	v	měřeném	profilu	mezi	elektrodami.
Maxwellova	rovnice	pro	výpočet	koncentrace	jedné	látky	v	látce	

s	jinou	elektrickou	vodivostí	[5,	6]:

	 (1),

kde	cv	značí	koncentraci	látky	„b“	(např.	pevných	částic),	σa	elek-
trickou	vodivost	látky	„a“	(např.	vody),	σb	elektrickou	vodivost	látky	
„b“,	σab	elektrickou	vodivost	látky	směsi.
V	případě,	kdy	látku	„b“	tvoří	elektricky	nevodivý	materiál	(např.	

skleněné	částice),	je	rovnici	(1)	možno	zjednodušit	[3,	7]:

	 (2).

Z	principu	metody	je	zřejmé,	že	pro	stanovení	koncentrace	jedné	
látky	v	druhé	je	potřeba	znát	správné	hodnoty	elektrických	vodivostí	
jednotlivých	látek.

3. Demonstrační test na trubní lince DN50
3.1. Laboratorní trubní okruh DN50 Vodohospodářské 
laboratoře FSv ČVUT v Praze
Test	byl	proveden	na	trubním	okruhu	ve	Vodohospodářské	labo-

ratoři	Fakulty	stavební	ČVUT	v	Praze	(obr. 2a, 2b).	V	rámci	okruhu	
je	voda	(resp.	směs	vody	a	pevných	částic)	odstředivým	čerpadlem	
vytlačována	svislým	úsekem	potrubí	o	délce	0,6	m,	na	jehož	konci	
je	osazen	indukční	průtokoměr,	do	vodorovné	části	potrubí	dlouhé	
6,25	m	a	dále	přes	0,23	m	dlouhý	svislý	usek	do	zpětného	vodorov-
ného	potrubí	o	celkové	délce	6,55	m.	Odtud	je	směs	transportována	
svislým	sestupným	úsekem	potrubí	zpět	k	čerpadlu.	Uzavřená	trubní	
linka	je	vyrobena	z	PPR	potrubí	o	vnitřním	průměru	51,4	mm.	Pro	
účel	pokusu	s	ERT	byla	šestimetrová	část	zpětné	vodorovné	větve	
nahrazena	průhledným	plexisklovým	potrubím	o	vnitřním	průměru	
50	mm.	ERT	senzor	byl	osazen	na	tomto	plexisklovém	úseku	4	m	od	
jeho	počátku.	Otáčky	čerpadla	 je	možno	plynule	regulovat	pomocí	
frekvenčního	měniče	a	měnit	tak	průtok	směsi	okruhem.	Při	testech	
byla	pomocí	diferenčního	 snímače	 tlaku	měřena	 tlaková	ztráta	na	
úseku	potrubí	dlouhém	1,0	m.

3.2. Použitý přístroj ERT
Pro	demonstrační	 test	 byl	použit	přístroj	 od	firmy	 ITS.	Přístroj	

se	 skládá	z	měřicího	 senzoru,	 tj.	 kusu,	který	 se	vkládá	do	potrubí	
a	vyhodnocovací	jednotky	p2000	ERT,	která	je	se	senzorem	spojena	

Obr. 1. Schematické znázornění vzájemných kombinací měřených 
odporů mezi elektrodami pro 4, 8 a 16 elektrod umístěných po 
obvodu měřeného profilu Obr. 2a. Trubní okruh DN50 s instalovaným tomografem
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kabelem	pro	přenos	dat	 (obr. 3a).	 Použitý	
senzor	měl	 velmi	podobný	vnitřní	průměr	
(2	palce)	protékaného	příčného	profilu	 jako	
trubky,	k	nimž	byl	připojen.	Obvod	vnitřního	
profilu	senzoru	byl	vybaven	jedním	16	elektro-
dovým	prstencem	(obr. 3b).	Tato	konfigurace	
umožňuje	měřit	rozložení	koncentrace	částic,	
ale	 nikoliv	 rozložení	 rychlostí	 částic	 (pro	
měření	lokálních	rychlostí	je	potřeba,	aby	byl	
přístroj	vybaven	 ještě	 jedním	elektrodovým	
prstencem).	U	použitého	 senzoru	vystupo-
valy	elektrody	ze	stěny	profilu,	měření	 tedy	
nemohlo	být	považováno	za	zcela	neinvazivní.	
Míru	ovlivnění	proudění	geometrií	 elektrod	
nebylo	možno	při	 testu	posoudit.	Dle	 infor-
mací	 ITS	nabízí	firma	 i	modernější	 senzory,	
u	nichž	se	povrch	elektrod	kryje	s	povrchem	
profilu,	takže	k	ovlivnění	proudění	zaručeně	
nedochází.

4. Výsledky testu
Výsledkem	měření	 jsou	snímky	rozložení	

elektrické	vodivosti	(mS/cm)	v	příčném	pro-
filu	mezi	elektrodami	v	prostorovém	rozlišení	
závislém	na	počtu	 elektrod	v	prstenci.	 Při	
počtu	16	elektrod	(což	je	počet	považovaný	za	
optimálně	velký)	je	rozlišení	20	x	20	pixelů,	
což	při	kruhovém	profilu	prstence	dává	316	
aktivních	pixelů	(viz	obr. 4a).	Primární	sní-
mek	ze	zpracovatelského	softwaru	ITS	Sys-
tém	2000	v.	1.0	je	tedy	snímek	vodivostí.	Elek-
trická	vodivost	je	také	veličinou,	na	kterou	se	
přístroj	před	měřením	kalibruje.	V	případě	
demonstračního	testu	byl	přístroj	kalibrován	
v	nádobě	s	vodou	bez	přítomnosti	pevných	
částic,	hodnota	vodivosti	vody	(jako	kapalné	
složky	budoucí	měřené	směsi)	byla	nastavena	
na	odhadnutou	hodnotu	1,0	mS/cm.	Správ-
nějším	postupem	je	kalibrovat	přístroj	přímo	
v	místě	měření	pro	proudící	 kapalinu	 (což	
v	případě	našeho	testu	nebylo	možné,	neboť	
v	potrubí	již	byly	přítomny	částice)	a	věnovat	
přesnému	určení	vodivosti	vody	nezávislým	
měřením	k	nastavení	kalibrační	hodnoty	pro	
senzor	dostatečnou	pozornost.
Pomocí	zjednodušeného	tvaru	Maxwellovy	

rovnice	(viz	[8])	při	uvažování	nulové	vodivosti	
pevné	fáze	a	nenulové	vodivosti	kapalné	fáze	
ve	směsi	byla	naměřená	 rozdělení	vodivostí	
převedena	na	rozdělení	objemové	koncentrace	
částic	(obr. 4a).	Snímky	se	zpřesňují	pomocí	
post-processing	procedur.	Snímek	na	obr. 4a	je	
zpracován	tzv.	lineární	procedurou.	Složitější	
a	pomalejší	SCG	procedura	používá	jiné	než	
čtvercové	tvary	pixelů	a	může	vést	k	lepším	

Obr. 2b. Schéma trubního okruhu DN50 (trasa potrubí, ve které během experimentů proudila 
směs, je šedivě zvýrazněna)

Obr. 3a. ERT senzor s vyhodnocovací jednotkou v trubní lince DN50
Obr. 3b. Prstenec elektrod uvnitř senzoru

Obr. 4a. Fotografie a odpovídající měřený ERT snímek rozdělení koncentrace částic ve 
stratifikovaném proudění směsi vody a balotiny (prostorové rozlišení snímku 20x20 
pixelů)

Obr. 4b. Koncentrační profil ve svislé ose souměrnosti příčného 
průřezu trubky (stejné proudění jako na obr. 4a)

Obr. 4c. Koncentrační profil ve vodorovné ose souměrnosti příčného 
průřezu trubky (stejné proudění jako na obr. 4a)
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Obr. 5a. Snímek průchodu hustotní vlny ve svislé ose souměrnosti příčného průřezu trubky 
vzniklý spojením 500 okamžitých snímků sebraných za dobu měření 27 sekund

Obr. 5b. Časový průběh střední průřezové koncentrace v potrubí při 
průchodu hustotní vlny získaný zpracováním 500 snímků za dobu 
měření 27 sekund (data totožná s obr. 5a).

výsledkům	než	lineární	procedura	(např.	[1]).
Rozsah,	 postup	 a	 hodnoty	měření	 jsou	

popsány	v	[8].	Sledovaným	proudícím	médi-
em	 byla	 směs	 vody	 a	 balotiny	 (vyrobené	
skleněné	částice	šarže	B9,	tj.	rozmezí	velikosti	
částic	0,325	mm	až	0,430	mm).	Nadávková-
ním	balotiny	do	okruhu	byla	získána	střední	
objemová	koncentrace	částic	v	okruhu	kolem	
18	procent.	Pro	 tuto	konstantní	objemovou	
koncentraci	 částic	 v	 trubním	 systému	byla	
provedena	všechna	měření	pro	různé	nastave-
né	otáčky	čerpadla,	tj.	různé	střední	rychlosti	
proudění	směsi	v	potrubí.	Foto	na	obr. 4a	uka-
zuje	jeden	z	nastavených	typů	proudění,	a	to	
silně	stratifikované	proudění	s	nepohyblivou	
sedlinou	ve	dně	trubky	a	proudem	vody	s	velmi	malou	příměsí	částic	
nad	sedlinou.	
V	rámci	testu	proběhly	dva	typy	měření:	měření	koncentračních	

rozložení	při	ustáleném	proudění	pevné	fáze	(žádné	změny	střední	
koncentrace	částic	ve	směsi	protékající	senzorem	v	průběhu	měření)	
a	měření	při	neustáleném	proudění	pevné	fáze	(sledování	průchodu	
hustotní	vlny	senzorem	během	měření).
4.1. Měřené koncentrační profily
Pro	měření	ustáleného	proudění	pevné	fáze	ve	směsi	byla	zvolena	

frekvence	1	snímek	za	sekundu,	která	umožnila	on-line	zobrazování	
snímků	na	monitoru	vyhodnocovací	jednotky.	Číselné	hodnoty	matic	
odpovídajících	barvám	na	snímcích	byly	ukládány	do	textových	sou-
borů.	Tyto	byly	později	zpracovány	v	Excelu	pro	potřeby	vykreslení	
koncentračních	profilů	ve	vybraných	svislicích	a	vodorovných	osách	
příčného	profilu.	

Obr. 4b	ukazuje	koncentrační	profil	ve	svislici,	která	se	nachází	
velmi	blízko	ose	 souměrnosti	průtočného	profilu	 senzoru,	 a	 tedy	
trubky,	pro	situaci	proudění	z	obr. 4a.	Koncentrační	profil	postihuje	
existenci	sedliny	na	dně	trubky,	ale	nerozeznává	nízkou	koncentraci	
částic	v	proudu	nad	sedlinou.	V	horní	části	profilu	(při	y/D	>	0,75,	
kde	y	=	výšková	poloha	nad	dnem	trubky,	D	=	vnitřní	průměr	trubky,	
cv	=	lokální	hodnota	objemové	koncentrace	částic)	pak	senzor	vytvá-
ří	koncentrační	 rozdělení,	které	 je	velmi	nepravděpodobné.	Lze	se	
důvodně	domnívat,	že	tato	část	profilu	je	fikcí	vytvořenou	samotnou	
měřicí	metodou.	Podobnou	anomálii	ukazuje	 i	koncentrační	profil	
podél	vodorovné	osy	ve	středu	průtočné	plochy	senzoru	na	obr. 4c	
(x	=	vodorovná	vzdálenost	od	stěny	 trubky).	Zdá	se,	že	anomální	
hodnoty	bodových	koncentrací	má	metoda	tendenci	vytvářet	v	oblasti	
u	stěny	průtočného	profilu.
K	 odstranění	 nepřesností	metody	 je	 potřeba	 hlubší	 analýzy.	

Předběžně	se	lze	domnívat,	že	neschopnost	rozeznat	nízké	hodnoty	
koncentrace	nad	 sedlinou	by	mohl	 způsobovat	 offset	 (nesprávné	
nastavení	 referenční	 hodnoty	 vodivosti	 kapaliny	 při	 kalibraci).	
Osobní	komunikace	s	autory	publikace	[1]	identifikovala	jako	jeden	
z	možných	důvodů	efektu	blízkosti	stěny	nevhodně	vysoko	nastavený	
napájecí	proud	elektrod.	
Vykreslené	profily	ukazují,	 že	velikost	prostorového	 rozlišení	 je	

dostatečná	pro	běžně	potřebná	sledování	rozložení	koncentrací	v	hete-
rogenních	směsích.	Problémem	se	však	jeví	interpretace	ostrých	roz-
hraní,	v	našem	případě	povrchu	nepohyblivé	sedliny	na	dně	potrubí.	
Zdá	se,	že	přesnost	měření	lokální	koncentrace	není	omezena	jen	roz-
lišovací	schopností	danou	velikostí	pixelu.	Ostrá	změna	koncentrace	
na	povrchu	sedliny,	jež	by	se	prostorově	mohla	vejít	do	výšky	jedné	
horizontální	vrstvy	pixelů	(tj.	do	výšky	asi	2,5	mm	v	případě	našeho	
testu),	je	měřicí	metodou	interpretována	jako	změna	odehrávající	se	
v	rámci	min.	3	vrstev,	tedy	uvnitř	výšky	asi	7.5	mm	v	profilu.	Tento	
problém	je	znám,	byl	diskutován	např.	v	[1],	kde	je	ukázána	i	možnost	
jeho	redukce	pomocí	SCG	post-processingu.	
4.2. Detekce průchodu hustotní vlny
Pro	měření	neustáleného	proudění	pevné	fáze	ve	směsi	byla	zvolena	

vyšší	frekvence	než	pro	případ	ustáleného	proudění,	a	sice	přibližně	
18	snímků	za	sekundu	(resp.	500	snímků	za	27	sekund).	Měření	za	
takové	frekvence	bylo	nutno	provádět	v	režimu	off-line,	tj.	bez	prů-
běžného	zobrazování	výsledků	měření	na	monitoru.
Výsledky	vynesené	na	obr. 5a, b	ukazují	na	 schopnost	přístroje	

dostatečně	rychle	reagovat	na	časové	změny	koncentrace	v	měrném	
profilu	a	tak	detekovat	hustotní	vlnu	procházející	potrubím	rychlostí	
jen	o	velmi	málo	menší	než	je	rychlost	proudění.	Tuto	schopnost	je	
nutno	hodnotit	jako	velmi	cennou	vlastnost	přístroje,	neboť	ji	nenabízí	
žádný	jiný	měřicí	přístroj	podobné	kategorie	a	ceny.

5. Závěr
ERT	přístroj	nabízí	okamžitá	měření	rozdělení	koncentrace	částic	ve	

směsi	proudící	potrubím	se	solidním	prostorovým	rozlišením	(20x20	
pixelů)	a	časovým	rozlišením	(standardně	1	snímek	za	sekundu	při	
on-line	měření	a	až	18	snímků	za	sekundu	při	off-line	měření).	Pří-
stroj	umožňuje	sledování	prostorového	rozložení	koncentrace	částic	
v	ustálených	 i	neustálených	 (průchod	hustotních	vln)	prouděních	
pevné	fázi	ve	směsi.
Pro	 získání	 kvalitních	měření	 je	 nezbytné	 správné	 nastavení	

přístroje	 pro	podmínky	měření.	 Přístroj	 je	 nejlépe	 kalibrovat	 na	
proudící	kapalině	(bez	částic)	přímo	v	místě	měření.	Je	potřeba	určit	
co	nejpřesněji	 elektrickou	vodivost	 kapaliny	nezávislým	měřením	
k	nastavení	kalibrační	hodnoty	pro	senzor.	Je	žádoucí	ujistit	se,	že	
referenční	hodnoty	vodivosti	z	kalibrace	drží	pro	 různé	nastavené	
hodnoty	elektrického	proudu	napájecího	elektrody.

Poděkování: Tento článek přináší výsledky získané v rámci projektu 
GAČR č. P105/12/1082.
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The measuring method of Electrical Resistance Tomography was 
tested in the 50-mm slurry-pipe circuit in the Laboratory of Water 
Engineering of Czech Technical University in Prague. Flow of bal-
lotini-water mixture was measured within a wide range of average 
mixture velocities. The test demonstrated an ability of the electrical 
resistance tomography system to sense images of the solids concen-
tration distribution in a mixture flow with a very reasonable spatial 
and temporal resolution. Care must be taken to set and calibrate 
a measuring system properly for measuring conditions.
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Vodárenský dispečink jako 
nástroj krizového řízení 
vodárenských systémů
Šárka Kročová, Milan Lindovský, Jiří Kašparec

Klíčová slova
zdroje vod – vodojemy – vodovodní řady – odběrní místa – krizové 
plánování – kritická infrastruktura – monitorovací a řídicí technika

Souhrn
Vodovody pro veřejnou potřebu jako součást veřejné infrastruktu-

ry státu jsou současně i jednou z devíti oblastí kritické infrastruktury 
v případě vzniku mimořádné situace. Jejich případné poškození nebo 
vyřazení z provozu podstatně sníží životní podmínky obyvatelstva 
a také ohrozí činnost dalších strategických objektů – zdravotnických 
zařízení, výroby potravin, požární zabezpečení a další. Vzhledem 
k tomu, že riziko vzniku mimořádné situace nelze odstranit, je nutno 
se na řešení s dostatečným předstihem připravit. 

u

1. Úvod
Vodárenství	je	dynamický	obor	a	prochází	tak	neustálým	vývojem.	

Hlavní	změny	v	posledních	10	letech	nespočívají	v	základní	koncep-
ci,	významu	a	smyslu	poslání	vodovodů,	ale	v	podstatném	zvýšení	
spolehlivosti	dodávek,	v	krizovém	plánování	a	možnostech	 řešení	
i	velmi	složitých	mimořádných	situací.	
Zásadní	vliv	má	masivní	využívání	prostředků	automatického	říze-

ní	a	monitoringu	vodárenských	výrobních	a	distribučních	procesů.	
Tyto	prostředky	umožnily	získat	vlastníkům	nebo	provozovatelům	
technické	infrastruktury	celou	řadu	do	té	doby	nemožných	funkč-
ních	a	bezpečnostních	informací	o	kvalitě	surové	vody	ve	vodním	
zdroji,	 kontinuální	možnost	kontroly	kvality	upravené	pitné	vody	
i	v	rozsáhlých	distribučních	systémech	od	úpravny	až	ke	konečné-
mu	spotřebiteli	a	účinnou	technicko-bezpečnostní	ochranu	objektů.	
Současně	umožnily	dálkové	řízení	a	ovládání	distribučních	systémů	
pitných	vod	a	jejich	nezbytných	technologických	částí.	Tato	zásadní	
změna	možností	přispěla	nejen	k	ekonomizaci	provozování	a	zvýšení	
hydraulické	účinnosti	vodovodní	sítě,	ale	především	řízení	procesů	
při	potenciálním	vzniku	mimořádných	a	krizových	situací.	
Jestliže	ve	standardních	provozních	podmínkách	lze	provádět	řadu	

provozních	a	poloprovozních	zkoušek	a	zkušebních	námětů	řešení	
situací,	 tak	po	vniku	mimořádné	události	nebo	krizové	 situace	 je	
vhodné	pracovat	vždy	s	předem	připravenými	variantami	možných	
krizových	situací.	Mimo	technické	prostředky	musí	nyní	každý	pro-
vozovatel	ze	zákona	nebo	v	rámci	havarijního	plánování	vypracovat	
plány	krizové	připravenosti	v	takovém	rozsahu	a	náležitostech,	aby	
byly	plně	kompatibilní	s	krizovými	plány	kraje	a	obcí	s	rozšířenou	
působností.	Pro	zapracování	změn	do	krizových	plánů	a	navazují-
cích	např.	plánů	krizové	připravenosti		subjektu	je	stanoven	termín,	
tj.	nejpozději	do	31.	12.	2015.	Pokud	však	je	vodárenská	společnost	
prvkem	kritické	infrastruktury,	je	povinna	vypracovat	plán	krizové	
připravenosti	nejpozději	do	31.	12.	2012.	Do	této	doby	musí	vodáren-
ské	organizace	přizpůsobit	své	plány	novému	legislativnímu	znění.	
Jestliže	je	prvek	kritické	infrastruktury	členěn	do	více	samostatných	
celků,	může	pro	každý	takový	celek	vypracovat	dílčí	plán,	který	je	však	
součástí	celkového	plánu	připravenosti	celého	subjektu.	

2. Plány krizové připravenosti vodárenského subjektu
Se	vznikem	mimořádných	událostí	ve	vodním	hospodářství	počítá	

vodní	zákon	č.	254/2001	Sb.,	ve	znění	zákona	273/2010	Sb.,	v	§	40–41	
a	především	zákon	o	vodovodech	a	kanalizacích	pro	veřejnou	potřebu	
č.	274/2000	Sb.,	v	§	21–22,	ve	kterých	stanoví	základní	povinnosti	
provozovatelů.	Znění	uvedených	článků	jsou	však	příliš	stručná	pro	
pochopení	problematiky	a	závažnosti	problému.	Často	svádí	čtenáře	
zákona	k	podcenění	problematiky.	Teprve	po	prostudování	krizové	
legislativy	pochopí	hloubku	nebezpečí	a	rizik,	která	ohrožují	stan-
dardní	provoz	vodotechnických	staveb.	K	jejich	snížení	a	současně	
i	k	eliminaci	následků	některé	vodárenské	organizace	mohou,	 jiné	
musí,	mít	vypracovány	plány	krizové	připravenosti.	Plány	krizové	
připravenosti	musí	dle	dikce	krizového	zákona	vypracovávat	právnic-

ké	a	podnikající	fyzické	osoby,	které	jsou	současně	subjektem	kritické	
infrastruktury	ve	smyslu	Nařízení	vlády	č.	432/2010	Sb.,	o	kritériích	
pro	určení	 prvku	 kritické	 infrastruktury	 [2].	Ostatní	 vodárenské	
subjekty	plány	krizové	připravenosti	vypracovávající	 jen	na	výzvu	
příslušného	orgánu	krizového	plánování.	Tyto	plány	by	však	měli	mít	
zpracovány	na	dobrovolné	bázi	všichni	provozovatelé	vodovodů	pro	
veřejnou	potřebu.	Především	ti,	kteří	jsou	závislí	pouze	na	jednom	
druhu	vodního	 zdroje	nebo	 s	 vyšším	ohrožením	vodních	 zdrojů	
přírodními	a	antropogenními	vlivy.	Každý	plán	krizové	připravenosti	
se	skládá	ze	tří	částí:
	základní části, která	obsahuje	především	vymezení	činnosti	vodá-
renské	společnosti,	charakteristiku	jejího	krizového	řízení,	přehled	
možných	zdrojů	rizik,	analýzu	ohrožení	posuzovaných	objektových	
nebo	liniových	staveb	a	jejich	možný	dopad	na	činnost	provozova-
tele	vodovodu,

	operativní části, s	přehledem	opatření	vyplývajících	z	krizového	
plánu	příslušného	orgánu	krizového	řízení,	způsobem	jejich	zajiště-
ní	pro	realizaci	při	vzniku	krizové	situace	a	způsobem	zabezpečení	
akceschopnosti	vodárenské	společnosti.	Součástí	operativní	části	
musí	rovněž	být	postupy,	jak	řešit	krizové	situace	na	různých	čás-
tech	výrobně-distribučního	systému	vyplývající	z	analýzy	ohrožení,	
plán	opatření	hospodářské	mobilizace	u	dodavatelů	mobilizační	
dodávky,	přehled	 spojení	na	orgány	krizového	 řízení	 a	přehled	
plánů	a	předpisů	využitelných	při	řešení	krizových	situací,

	pomocné části, která	 obsahuje	 především	 přehled	 právních	
předpisů	vztahujících	se	k	řešení	mimořádných	událostí,	přehled	
uzavřených	smluv	s	různými	subdodavateli	materiálů	a	zařízení,	
geografické	podklady	 a	 další	 dokumenty	 související	 s	 řešením	
potenciálních	krizových	situací.	Velmi	důležitou	částí	jsou	i	zásady	
manipulace	s	plánem	krizové	připravenosti.
Optimálně	vypracovaný	plán	krizové	připravenosti	přizpůsobený	

reálným	podmínkám,	především	územnímu	členění	na	kraje	a	obce	
s	rozšířenou	působností,	má	předpoklady	podstatně	zmírnit	negativní	
dopady	mimořádné	nebo	krizové	situace	na	spotřebitele	pitné	vody.	
Aby	 tyto	předpoklady	 skutečně	 splnil,	musí	 obsahovat	podrobný	
výčet	celé	řady	rizik	a	nebezpečí,	která	mohou	nastat.	Obsah	plánu	
ale	nesmí	být	formální.	Musí	vycházet	ze	skutečného	stavu	a	analýzy	
celého	komplexu	vodárenského	systému	a	současně	z	možnosti	jej	
řídit	nejmodernější	technikou	ve	standardním	provozu,	ale	především	
při	vzniku	krizových	situací	s	nutností	rychlé	reakce	na	stále	se	měnící	
podmínky	na	výrobních	a	distribučních	částech	zařízení.

3. Optimalizace vybavenosti VAK řídicí technikou
V	rámci	základní	technické	vybavenosti	provozovatelů	vodovodů	

pro	veřejnou	potřebu	je	vhodné	on-line	monitorovat,	vyhodnocovat	
a	řídit	následující	procesy:
	kvalitu	surové	vody	v	povrchových	nebo	podzemních	zdrojích,
	kvalitu	vody	v	monitorovacích	vrtech	nebo	vybraných	profilech	
povrchových	vod,

	proces	úpravy	vody,
	dobu	zdržení	vody	ve	vodojemech	a	potrubních	rozvodech	a	úroveň	
jejího	zdravotního	zabezpečení,

	proces	distribuce	vody	ve	vodovodní	síti,	včetně	dálkového	ovládání	
strategických	technologických	prků	a	armatur,

	aktuální	 stav	hydraulické	účinnosti	vodovodní	 sítě	ve	vazbě	na	
nouzové	zásobování	objektů	kritické	 infrastruktury	a	vybraných	
odběrních	míst	požární	bezpečnosti	měst	a	obcí,

	bezpečnost	objektů	proti	úmyslnému	poškození	nebo	proti	pokusu	
o	znehodnocení	(kontaminaci)	vody.
K	těmto	účelů	slouží	dnes	ve	všech	vodárenských	společnostech	

v	ČR	automatizované	 systémy	 řízení	 s	dálkovými	přenosy	dat	na	
centralizované	dispečinky.	Technická	úroveň	používaných	systémů	
je	značně	proměnlivá	a	vyplývá	z	několika	hlavních	faktorů:
	stáří	konkrétního	řídicího	systému	–	nemusí	být	vždy	na	škodu,	
pokud	 systém	pracuje	 bezporuchově	 a	 umožňuje	 rozšiřování	
a	modifikace	dle	provozních	požadavků

	platforma	–	 systémy	založené	na	 zastaralých	platformách	nebo	
systémy	vyvíjené	jednotlivci	nebo	tzv.	garážovými	firmami	obvykle	
není	možné	efektivně	modernizovat

	otevřenost	systému	–	možnost	přímé	komunikace	s	dalšími	systémy	
se	stává	jednou	ze	základních	podmínek	pro	aplikaci	bezpečnostních	
funkcí.	Je	nepsaným	pravidlem,	že	systémy	velkých	mezinárodních	
dodavatelů	splňují	tyto	podmínky	nejlépe.	Nezbytnou	podmínkou	
je	patřičná	místní	podpora	prováděná	zkušenou	místní	firmou.
Mezi	obecně	platná	doporučení	při	volbě	nového	systému	nebo	při	

modernizaci	a	rozšiřování	stávajícího	systému	tedy	nepochybně	patří:
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	Důsledná	předprojektová	příprava	napříč	
všemi	útvary	provozovatele.

	Zpracování	a	důkladná	analýza	dokumentu	
obsahujícího	požadavky	jednotlivých	útva-
rů	včetně	výhledu	v	horizontu	cca	10	let.

	Posuzování	potenciálních	vhodných	 sys-
témů	 ze	 všech	 hledisek	 (rozšiřitelnost,	
otevřenost	 k	 jiným	 systémům,	moderní	
platforma,	implementace	zkušenou	firmou	
s	referencemi	z	obdobných	projektů,	pro-
vozní	a	servisní	náklady	v	horizontu	cca	10	
let),	nejen	tedy	z	hlediska	pořizovací	ceny.

4. Monitoring a řízení procesů 
v krizových situacích
Další	 základní	 podmínkou	 pro	 úspěšné	

zvládnutí	problematiky	řízení	vodárenských	
procesů	 je	 schopnost	 účinně	monitorovat	
celý	proces	od	výroby	vody	až	po	dodávku	
konečnému	spotřebiteli.	Účinný	monitoring	
a	 schopnost	 řídit,	 je-li	 to	možné	 dálkově,	
vytváří	předpoklady,	že	řízený	systém	bude	
schopen	splnit	mimořádně	náročné	podmínky	
za	krizových	situací.

4.1. Nouzové dodávky pitné vody
Pro	 krizové	 řízení	 nouzových	 přímých	

dodávek	 pitné	 vody	 pro	 vybrané	 objekty	
kritické	 infrastruktury,	 je	 nejdůležitější	
zachování	standardních	dodávek	nebo	ales-
poň	dodávek	pitné	vody,	na	kterých	je	zcela	závislý	provoz	daného	
zařízení.	Nesplnění	toho	předpokladu	způsobí	ve	skutečné	krizové	
situaci	 zcela	nezvladatelné	prostředí,	především	pro	orgány	 státní	
správy	a	samosprávy	v	oblasti	nouzových	dodávek	pitné	vody.	Účinně	
lze	chránit	pouze	objektové	stavby	různými	technickými	a	monito-
rovacími	prostředky.	Distribuční	 systémy	výše	uvedenou	možnost	
zejména	z	důvodu	své	rozlehlosti	nemají.	Každý	odpovědný	majitel	
nebo	provozovatel	 vodovodů	pro	 veřejnou	potřebu	musí	 s	 tímto	
faktem	počítat	a	zahrnout	jej	do	krizových	plánů	nebo	plánů	krizové	
připravenosti	subjektu.	Pro	posouzení	a	řešení	dané		problematiky	je	
vhodné	již	v	primární	fázi	řešitelského	dokumentu	vypracovat	sché-
ma	celého	vodárenského	systému	s	vyznačením	všech	strategických	
bodů,	které	je	nutné	monitorovat	a	chránit	v	rámci	standardního,	nebo	
krizového	stavu,	viz	obrázek 1.
Z	něj	musí	následně	vyplynout,	jaký	stupeň	monitorování	a	ochrany	

objektům	přidělíme	ve	standardních	provozních	podmínkách	a	jaký	
v	podmínkách	mimořádných	a	krizových.	

4.2. Povrchové nebo podzemní zdroje vody
Vyřazení	 zdrojů	vody	 z	provozu	má	vždy	negativní	dopady	na	

spotřebiště.	K	snížení	rizika	je	vhodné	sledovat	minimálně	následující	
informace	(např.	dle	obrázku 2):

	aktuální	stav	hladiny	surové	vody	ve	vodárenské	nádrži	nebo	reci-
pientu,

	aktuální	množství	vody	ve	studni	v	závislosti	na	průběhu	čerpání,
	provozní	a	poruchové	stavy	čerpadel	a	monitorovacích	zařízení,
	stupeň	zabezpečení	objektu	před	poškozením	nebo	vniknutím	osob.
Při	vzniku	mimořádné	události	významně	narůstá	nejen	potřeba	

aktuálních	informací	o	zdrojích,	ale	i	o	současné	hydraulické	účin-
nosti	distribučního	systému.	V	plánech	je	nutné	věnovat	mimořád-
nou	pozornost	náhradním	zdrojům	vody	a	způsobům	jejich	aktivace	
v	mimořádných	podmínkách.

4.3. Monitorovací vrty nebo kontrolní profily vodotečí 
V	 rámci	 krizové	připravenosti	 je	 vhodné	věnovat	mimořádnou	

pozornost	objektům,	které	mohou	snížit	negativní	působení	událostí,	
především	výstroji	těchto	zařízení	a	přenosům	informací,	například:
	vybavení	náhradního	 zdroje	příslušným	zařízením	 s	dálkovým	
přenosem	 informací,	umožňujícím	s	 časovým	předstihem	zjistit	
hrozící	nebezpečí	změny	kvality	zdroje	vody,	

	zvláště	u	povrchových	zdrojů	vod	je	nutné	bezprostředně	po	zjištění	
prvotní	informace	o	kontaminaci	vody	zahájit	záchranné	a	likvidač-
ní	práce.	Časový	předstih	zahájení	záchranných	prací	má	absolutní	
vliv	na	důsledky	vzniklé	mimořádné	situace,	

Obr. 1. Základní schéma výrobně-distribučního systému pitných vod

1. Odběr povrchové vody
2. Prameniště
3. Čerpací stanice
4. Úpravna vody
5. Přerušovací komora
6. Zemní VDJ
7. Věžový VDJ
8. Redukční ventil v šachtě
9. Hydrant podzemní
10. Hydrant nadzemní

11. Výtokový stojan
12. Plnící místo
13. Vodovodní řády
14. Spotřebiště
15. Dávkování chemikálie do VDJ
16. Hydroforové stanice
17. Monitorované objekty

Obr. 2. Vzor možností sledování vybraných technologických funkcí
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	ve	specifických	podmínkách	zvážit	v	plá-
nech	krizové	připravenosti,	který	z	monito-
rovacích	vrtů	může	být	využit	pro	potřeby	
nouzového	 zásobování	 vodou	 a	 v	 jakém	
rozsahu.	Následně	 jej	v	předstihu	vybavit	
příslušnými	technickými	prostředky	pro	tyto	
účely,	včetně	zajištění	dodávek	el.	energie.	

4.4. Proces sledování kvality vody 
v úpravně
Důležitou	úlohu	má	kontinuální	sledování	

kvality	 vody	v	úpravnách,	 a	 to	 zvláště	 při	
zhoršené	nebo	nestabilní	kvalitě	nebo	kvanti-
tě	surové	vody	např.	v	důsledku	kontaminace	
–	viz	obrázek 3.	Po	dobu	krize	mohou	být	dle	
zákona	258/2000	Sb.,	 o	 ochraně	 veřejného	
zdraví,	ostatní	požadavky	na	jakost	pitné	vody	
odlišné	od	standardních.
Výrazná	změna	kvality	 surové	vody	způ-

sobená	zejména	kontaminací	nebezpečnými	
nebo	 zvlášť	 nebezpečnými	 látkami	může	
úpravnu	vyřadit	z	provozu.	Riziko	nečekané-
ho	vyřazení	snižuje	on-line	sledování:
	kvality	a	množství	přívodu	surové	vody	ze	
zdroje	k	úpravně,

	celého	procesu	úpravy	vody,
	výstupních	parametrů	o	průtoku,	tlaku	a	úrov-
ni	zdravotního	zabezpečení	pitné	vody	před	
vstupem	do	distribučního	systému.

4.5. Hodnocení a sledování 
bezpečnostních a provozních hodnot 
ve vodojemech
Ve	vodojemech	hrozí	akutní	kontaminace	

pitné	vody,	ať	už	úmyslná,	nebo	nedbalostní,	
při	větším	poškození	objektu	a	jeho	techno-
logického	vybavení	však	i	narušení	dodávek	
vody	do	distribučního	systému.	Pro	snížení	
daného	 rizika	 je	vhodné	dálkově	monitoro-
vat	 a	 vyhodnocovat	minimálně	následující	
informace:
	sledování	přítoku	a	odtoku	vody	z	VDJ	a	hod-
nocení	doby	jejího	zdržení	a	čerstvosti,

	sledování	teploty	vody	a	následného	řízení	
její	obměny,

	hodnocení	úrovně	 jejího	zdravotního	za-
bezpečení,	popř.	řízení	její	chlorace,

	kontrola	bezpečnostních	prvků	před	vnik-
nutím	do	objektu	(dveře,	poklopy,	pohybo-
vá	čidla	apod.).

4.6. Distribuční systémy pitných vod
K	nejcitlivějším	částem	výrobně-distribuční-

ho	systému	patří	zcela	jednoznačně	vodovodní	
sítě.	Rizika	sekundární	kontaminace	pitné	vody	
zpravidla	vznikají	při	haváriích	a	nedůsledném	
dodržování	bezpečnostních	zásad	a	provoz-
ních	předpisů.	Riziko	nekontrolovaného	šíření	
kontaminace	pitné	vody	sníží	především:	
	on-line	 sledování	 a	hodnocení	množství	
realizované	vody	v	distribuční	síti,	 tlako-
vých	pásmech,	 jejích	sekcích	nebo	moni-
torovacích	zónách,

	sledování,	případné	dálkové	řízení	funkce	
redukčních	ventilů	(noční,	denní	režimy),	
přečerpávacích	nebo	tlakových	stanic	a	dal-
ších	technologických	objektů,

	možnost	dálkového	ovládání	strategických	
armatur	na	přivaděčích,	páteřních	řadech	
a	vybraných	místech	rozvodné	vodovodní	
sítě.

5. Zvýšení předpokladů zvládnutí 
mimořádné situace při nedostatku 
vody
V	 distribučních	 systémech	 je	 vhodné	

v	 rámci	 krizového	 plánování	 postupovat	
následujícím	způsobem:

Obr. 3. Schéma sledování úpravy surové vody na vodu pitnou 

Obr. 4. Vzor alternativní redukce vodovodní sítě při vzniku mimořádné události 

1. Zemní VDJ
2. Hydroforové stanice
3. Redukční ventil
4. Výtokový stojan
5. Hydrant nadzemní
6. Strategické objekty KI
7. Odběr vody pro NZV
8. Vodovodní síť
9. Redukovaná vodovodní síť (z celkové délky cca 20–40 %)
10. Monitorované objekty
11. Zastavěné území

Obr. 5. Znázornění požárního odběru v distribuční síti pitných vod [1]
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Obr. 6. Schéma systémového řízení procesů výroby a distribuce vody 

Obr. 7. Spektrální analýza průtoku vody v distribučním systému [3]

	na	 základě	 trvalého	 sledování	 a	 analýzy	
množství	realizované	vody,	vody	fakturo-
vané	a	nefakturované	vyhodnotit	hydrau-
lickou	potenciální	účinnost	vodovodní	sítě	
při	nedostatku	pitné	vody	v	distribučním	
systému	(např.	bilanční	pásma),

	stanovení	slabých	míst	na	vodovodní	síti	
včetně	posouzení	jejich	reálných	technic-
kých	parametrů,

	vyhodnocení	negativního	vlivu	 systému,	
nebo	jeho	částí,	na	nouzové	přímé	dodávky	
vody	vybraným	subjektům	kritické	 infra-
struktury	při	mimořádné	události	velkého	
rozsahu,

	simulace	vlivu	na	požární	bezpečnost	zasta-
věného	území,	hydrantovou	síť,	výtokové	
stojany	 a	 plnicí	místa	 včetně	 stanovení	
ověřených	náhradních	řešení,

	v	 rámci	 krizového	plánování	nebo	 zpra-
cování	plánů	krizové	připravenosti	vypra-
covat	a	hydraulicky	ověřit	vybrané	úseky	
vodovodní	 sítě	 nebo	 vodovodní	 řady,	
které	 budou	 sloužit	 pro	 potřeby	nouzo-
vých	 služeb,	 výrobu	potravin,	 zdravotní	
služby	a	náhradní	odběrní	místa	požárních	
jednotek	 i	 při	 totálním	nedostatku	vody	
v	systému,	viz	obrázek 4,

	při	výrazném	nedostatku	vody	ve	zdrojích	
ponechat	v	provozu	pouze	část	řadů	s	mini-
málními	 skrytými	úniky	vody	nebo	 řady	
bez	těchto	úniků.	Dodávky	vody	využívat	
pouze	pro	subjekty	kritické	infrastruktury,

	pro	 občany	 zajistit	 nouzové	 dodávky	
pitné	 vody	 ve	 smyslu	 krizového	 zákona	
v	množství	5–15	l/osobu	a	den,	dle	délky	
trvání	krizového	stavu.
Redukce	délky	 vodovodní	 sítě	musí	 být	

vždy	přímo	úměrná	hydraulické	účinnosti	
jednotlivých	vodovodních	 řadů	a	geografic-
kému	umístnění	 strategických	 spotřebitelů	
pitné	 vody.	Další	možností,	 jak	 zajistit	 po	
dobu	nedostatku	vody	systému	jejich	nouzo-
vé	dodávky,	je	přechodná	redukce	tlaku	a	po	
dohodě	s	HZS	i	určení	nouzových	odběrních	
míst	požární	 vody.	Dohoda	musí	 zohlednit	
nouzové	možnosti	 vodovodního	 systému	
především	u	výtokových	stojanů	a	plnicích	
míst.	Pro	tyto	účely	musí	být	vybráno	nejen	
optimální	místo,	 ale	musí	být	 také	předem	
odzkoušeno,	 zda	bude	v	nouzovém	režimu	
dodávat	požadované	množství	požární	vody	
bez	 další	 ztráty	 hydrodynamického	 tlaku	
vody,	viz	obr. 5.
Znázorněné	 odběrné	místo	na	 vodovod-

ní	 síti	 neovlivňuje	dodávku	vody	pro	 jiné	
odběratele	 a	může	 sloužit	nejen	k	přímým	
hasebním	účelům,	ale	i	jako	plnicí	místo	pro	
mobilní	techniku.

6. Zvýšení možnosti operativního 
řízení procesů na vodovodní síti
Variabilní	možnosti	 a	operativnost	 řízení	

ochrany	vodních	zdrojů,	procesů	úpravy	a	dis-
tribuce	pitné	vody	stále	více	závisí	na	automa-
tizaci	technických	prostředků	(viz	obrázek 6).		
Na	úrovni	řídicího	procesu	a	možnosti	rychlé	
reakce	na	velké	množství	provozních	událostí	
velmi	často	závisí	konečný	výsledek.	Při	vzni-
ku	mimořádné	události	nebo	krizové	situace	
se	nutnost	dálkového	sledování	zabezpečení	
objektů	před	úmyslným	poškozením	a	ovlá-
dání	strategických	armatur	násobí.
Z	 průtokového	 spektra	 vodovodní	 sítě	

nebo	 její	 vybrané	 části	 (viz	obrázek 7)	 lze	
vždy	 s	dostatečným	předstihem	zjistit,	 zda	
provozovatel	 distribučního	 systému	má	 Obr. 8. Distribuční síť umožňující bezpečné nouzové dodávky pitné a požární vody [4]
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předpoklady	mimořádnou	událost	zvládnout,	nebo	musí	řešit	situaci	
kooperací	s	jinými	vodárenskými	společnostmi,	v	krajním	případě	se	
Službou	nouzového	zásobování	vodou.	
Z	obrázku	je	zřejmé,	že	v	daném	případě	při	zachování	neredukova-

né	délky	vodovodní	sítě	a	přerušení	výroby	vody,	dojde	k	vyprázdnění	
vodojemů	a	k	potřebě	zajištění	nouzového	zásobování	vodou.	Součas-
ně	však	provozovatel	musí	i	v	předstihu	vyřešit	přímou	dodávku	pitné	
vody	vybraným	subjektům	kritické	infrastruktury	a	nouzových	služeb.	
Jednou	z	mnoha	variant	je	nalezení	a	časté	ověřování	takových	tras	
vodovodní	sítě	pro	tyto	subjekty,	které	téměř	nepůsobí	ztrátami	vody	
na	redukované	zásoby	v	krizové	situaci,	viz	obrázek 8.

7. Závěr
Provozovatelé	i	majitelé	vodovodních	sítí	potřebují	mít	ke	zvládnutí	

krizových	 situací	nejen	dostatečnou	odbornou	kvalifikaci,	 kterou	
vyžaduje	 zákon	 [5],	 ale	 i	moderní	 technické	prostředky,	 kterými	
mohou	složité	procesy	řídit.	Ve	standardních	podmínkách	provozo-
vání	je	lze	u	malých	rozvodných	systémů	zvládnout	i	manuálně	nebo	
s	využitím	jednoduchých	levných	řešení.	Ovšem	při	vzniku	mimořád-
ných	a	krizových	situací,	především	středních	a	velkých	měst,	způsobí	
absence	 sofistikovaného	 systému	vždy	výrazné	 škody	 a	 současně	
sníží	odbornou	prestiž	provozovatele.	Optimalizace	řídicích	procesů	
ve	vodárenství	při	 zcela	 jistém	zdražování	pracovní	 síly	 a	 cen	za	
čerpání	surové	vody	a	zvyšujícímu	se	počtu	mimořádných	událostí	
je	v	následujících	letech	nezbytná.	Aby	se	však	dosáhlo	nejvyššího	
stupně	efektivity	a	provozního	účinku,	musí	být	pořizovateli	systému	
již	v	předprojektové	fázi	jasné,	co	od	zařízení	očekává	a	jak	chce	své	
představy	a	potřeby	reálně	naplnit.	Současné	možnosti	techniky	ve	
většině	případů	jsou	schopny	zcela	potřeby	naplnit.	Vzhledem	k	vyš-
ším	nárokům	na	služby	zákazníkům	a	naplnění	zpřísněných	pod-
mínek	krizové	legislativy,	je	nejvyšší	čas	u	váhajících	vodárenských	
společností	zahájit	realizaci	nezbytných	opatření	pro	řešení	krizových	
situací	s	využitím	nejmodernějších	technických	prostředků.
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Public water supply systems form a part of public critical infra-
structure. Their malfunction or damage remarkably decreases the 
living standard of the inhabitants and also put at risk other strategic 
objects – healthcare, food production, fire protection and others. 
The risk of extraordinary situations cannot be limited to zero, so it 
is necessary to get ready for them in advance.
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Stokovanie a čistenie odpadových vod v ČSSR  
pred polstoročím

Ľubomír Hyánek

Začiatkom	šesťdesiatych	rokov	minulého	sto-
ročia	môžeme	badať	pozitívnu	zmenu	prístupu	
vtedajšej	vládnej	moci	k	riešeniu	stavu	a	úrov-
ne	na	úseku	stokovania	a	čistenia	odpadových	
vôd.	Podmienilo	to	zaostávanie	ČSSR	v	oblasti	
vodného	hospodárstva	a	najmä	zlý	stav	čistoty	
väčších	vodných	tokov,	čo	sa	odrazilo	v	koneč-
nom	dôsledku	v	neustálom	zhoršovaní	kvality	
obytného	a	prírodného	prostredia.	Najväčším	
znečisťovateľom	vodných	tokov	sa	stal	priemy-
sel	–	následok	industrializácie	štátu.
Tento	príspevok	 stručne	hodnotí	 situáciu	

u	 nás	 okolo	 roku	 1962	 a	 porovnáva	 ju	 so	
stavom	a	úrovňou	riešenia	odvádzania	a	čis-
tenia	odpadových	vôd	v	západoeurópskych	
krajinách.	Zameriava	sa	hlavne	na	výchovu	

odborníkov	 na	 vysokých	 školách,	 podáva	
obraz	o	stave	výskumu,	o	niektorých	špecifi-
kách	vtedajšieho	 transferu	poznatkov	 spoza	
,,železnej	opony“	a	stručne	približuje	aktivity	
na	úseku	 stokovania	a	 čistenia	odpadových	
vôd	v	praxi.

Stav stokovania a čistenia 
odpadových vôd 
V	šesťdesiatych	rokoch	v	technicky	a	hospo-

dársky	vyspelých	západoeurópskych	štátoch	
bolo	 na	 verejnú	 stokovú	 sieť	 pripojených	
50–70	%	obyvateľov.	Mestská	stoková	sieť	bola	
prevažne	jednotnej	sústavy.	V	niektorých	ob-
lastiach	uprednostnili	už	delenú	sústavu,	čím	
sa	zmenšilo	znečisťovanie	jazier	počas	zrážok.	

Návrh	stokovej	siete	riešil	aj	ochranu	urbani-
zovaného	územia	pred	vodami	z	extravilánu.	
Veľká	pozornosť	 sa	 venovala	 odľahčovacím	
komorám	 predstavujúcim	 diskontinuálne	
bodové	znečistenie.	Takmer	všetky	odpadové	
vody	 z	 verejných	 stokových	 sietí	 sa	 čistili	
mechanicky	a	biologicky	(v	severnej	Európe	
aj	 chemicky).	 Pojem	 kanalizácia	 väčšinou	
vyjadroval	odvádzanie	s	následným	čistením	
odpadových	vôd.	Do	mestskej	stokovej	siete	
sa	vypúšťali	len	priemyselné	odpadové	vody,	
kvalitatívne	 podobné	 splaškom.	Čistením	
mestských	odpadových	vôd	 sa	dosiahla	 asi	
90%	redukcia	nerozpustených	látok	a	BSK5.	
Niektoré	ČOV	boli	už	navrhnuté	na	odstra-
ňovanie	 dusíkatých	 látok	 a	 bakteriálneho	
znečistenia.	Veľmi	prísne	kritéria	platili	pre	
odvádzanie	 a	 čistenie	priemyselných	odpa-
dových	vôd.	
U	nás	sme	celkove	zaostávali	za	spomenu-

tými	štátmi.	Zaostávanie	v	počte	pripojených	
obyvateľov	na	stokovú	sieť	v	Čechách	bolo	
menšie	 v	 porovnaní	 so	 situáciou	 na	 Slo-
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vensku,	čo	bolo	dané	historickým	vývojom.	
Odborná	 úroveň	 riešenia	 stokových	 sietí	
bola	však	v	zásade	dobrá,	pretože	išlo	o	no-
vovybudované	 stavby.	Kým	 čistenie	mest-
ských	 odpadových	 vôd	 v	Čechách	mierne	
zaostávalo	za	priemerom	západoeurópskych	
štátov,	 na	 Slovensku	 sme	 dobudovali	 len	
prvú	malú	mechanicko-biologickú	čistiareň	
odpadových	vôd	pre	Raču.	Všeobecne	značné	
zaostávanie	 bolo	 v	 koncepcii	 a	 technológii	
kalového	 hospodárstva	 ČOV.	Hodnotenie	
stavu	 a	 úrovne	 čistenia	 odpadových	 vôd	
u	nás	najviac	degradoval	priemysel	–	odpa-
dové	vody	z	neho	často	zaťažovali	mestskú	
stokovú	sieť	a	inhibovali	biologické	čistenie,	
a	ak	sa	čistili	samostatne,	 tak	čistenie	bolo	
nedostatočné,	problémy	boli	s	kalom	a	bez-
pečnosťou	prevádzky.

Zlepšenie nepriaznivého stavu 
v stokovaní a čistení odpadových vôd
Nepriaznivá	 situácia	 v	 odvádzaní	 a	 čis-

tení	 odpadových	 vôd,	 ale	 predovšetkým	
v	zhoršovaní	kvality	obytného	a	prírodného	
prostredia	 bola	 predmetom	neustálej	 kri-
tiky	 nielen	 zo	 strany	 našich	 občanov,	 ale	
aj	 susedných	 krajín,	 cez	 ktoré	 znečistenie	
odtekalo	 do	mora.	Vrcholné	 orgány	nášho	
štátu	si	napokon	uvedomili,	že	v	ich	politike	
starostlivosti	o	človeka	a	ochrany	prostredia	
a	najmä	jej	zložky	vody	je	rozpor.	Na	jednej	
strane	 sa	proklamovalo	 zlepšenie	mnohých	
ukazovateľov	životnej	úrovne	obyvateľstva,	ale	
na	druhej	sa	zhoršovali	hygienicko-zdravotné	
pomery	miest	a	obcí,	čistota	povrchových	vôd	
a	blízkeho	okolia	 ako	následok	podceňova-
nia	výstavby	 stokových	sietí,	predovšetkým	
čistiarní	mestských	a	priemyselných	odpa-
dových	vôd.
Do	plánu	ďalšieho	rozvoja	nášho	národného	

hospodárstva	sa	preto	dostala	úloha:	do	roku	
1970	zlepšiť	kvalitu	vody	v	československých	
tokoch	tak,	aby	ich	trieda	čistoty	neprevyšo-
vala	 III.	 triedu	 (bolo	päť	 tried).	Tak	 sa	pred	
polstoročím	 začala	 nová	 etapa	 stokovania	
a	 čistenia	odpadových	vôd	a	ochrany	povr-
chových	vôd.

Výchova odborníkov, stav vedy, 
výskumu a realizácie
Je	 zaujímavé,	 že	 ani	 v	nepriaznivej	 situ-

ácii	 v	 stokovaní	 a	 čistení	 odpadových	vôd	
výchova	 odborníkov	na	 vysokých	 školách	
u	nás	nezaostávala	za	úrovňou	jej	podobných	
škôl	v	technicky	vyspelej	cudzine.	Už	v	tom	
čase	 na	Vysokej	 škole	 chemicko-technolo-
gickej	v	Prahe	bola	katedra	vedená	prof.	Dr.	
V.	Maděrom,	 ktorá	 vychovávala	 inžinierov	
s	najnovšími	vedomosťami	v	chémii	a	 tech-
nológii	 vody.	V	 jeho	kolektíve	pôsobili	 takí	
odborníci	ako	prof.	Hamáčková,	doc.	Šolin,	P.	
Pitter,	V.	Sládeček,	M.	Rešetka	a	M.	Effenber-
ger,	z	ktorých	mnohí	sa	v	krátkom	čase	stali	
uznávanými	 osobnosťami	 aj	 za	hranicami.	
Azda	to	bol	i	prof.	Maděra,	ktorý	presvedčil	
najvyššie	 štátne	 orgány	 zmeniť	 negatívny	
postoj	k	opísanému	stavu.	Zborníky	a	rôzne	
školenia	 organizované	 touto	 katedrou	mali	
značný	podiel	na	permanentnom	vzdelávaní	
odborníkov	v	školstve,	výskume,	príbuzných	
orgánoch	a	odvetviach	(hygiena).	V	Bratislave	
na	Fakulte	chemického	inžinierstva	SVŠT	sa	
len	 časť	 prednášok	prof.	Kubelku	venovala	
priemyselným	odpadovým	vodám.
Návrh,	výstavba	a	čiastočne	prevádzka	sto-

kových	sietí	a	čistiarní	odpadových	vôd	boli	

náplňou	výučby	na	troch	katedrách	zdravotné-
ho	inžinierstva	stavebných	fakúlt	v	republike.	
V	Prahe	výučbu	zabezpečoval	doc.	P.	Čížek	a	Z.	
Koníček	 (ako	 jeden	z	prvých	získal	vedeckú	
hodnosť	CSc.),	v	Brne	doc.	F.	Herel	a	prof.	A.	
Wagner	a	v	Bratislave	Ľ	Hyánek	a	P.	Urcikán.	
Uvedené	katedry	zaradili	do	študijných	prog-
ramov	ďalšie	predmety	súvisiace	s	touto	prob-
lematikou.	Boli	to:	chémia,	technológia	vody	
a	hydrobiológia,	v	Prahe	péče	o	čistotu	vod	
(prof.	A.	Petrů)	i	v	Bratislave	úprava	a	čistenie	
priemyselných	vôd	(Ľ.	Hyánek).
Výskum	bol	 v	 zásade	 sústredený	do	Vý-

skumného	ústavu	vodohospodárskeho	v	Prahe	
s	pobočkou	v	Brne	a	do	Výskumného	ústavu	
vodného	hospodárstva	v	Bratislave.	V	oboch	
ústavoch	boli	oddelenia,	v	ktorých	sa	robili	
chemické	 a	biologické	 rozbory	odpadových	
vôd	a	vody	v	tokoch,	čo	rezultovalo	do	hodno-
tenia	čistoty	vôd	u	nás.	V	Bratislave	prevládal	
výskum	 v	 oblasti	 čistenia	 priemyselných	
odpadových	vôd	a	procesov	samočistenia	v	to-
koch,	kým	v	Prahe	robili	výskum	hydrauliky	
objektov	ČOV	a	samočistenia	v	tokoch	a	naj-
mä	čistenia	mestských	odpadových	vôd	a	pro-
cesov	kalovej	 technologickej	 linky.	Najlepší	
obraz	o	výskume	v	oboch	ústavoch	si	možno	
urobiť	 z	názvov	záverečných	 správ	a	 iných	
prác	z	roku	1962:	Výzkum	biologických	filtrů	
–	F.	Šíma;	Srovnání	 funkce	účinku	klasické	
aktivace	a	rychloaktivace	–	V.	Zahrádka;	Usa-
zovací	nádrže	s	příčnou	cirkulací	–	J.	Burdych;	
Poměry	proudění	 ve	 vertikálních	nádržích	
dortmundského	 typu	–	 J.	Burdych;	Grafické	
znázornenie	výsledkov	biologického	hodnote-
nia	čistoty	vôd	–	J.	Rottschein;	Čistenie	odpa-
dových	vôd	z	výroby	sulfitovej	celulózy	–	O.	
Bogatyrev	–	Z.	Zeekeová-Nanáčková;	Odpado-
vé	vody	z	liečební	TBC	a	ich	zneškodnenie	–	J.	
Pôbiš;	Výskum	odľahčovacej	komory	s	odrazo-
vou	doskou	–	O.	Štich;	Podstata	skúšky	BSK5	
a	 jej	význam	v	zdravotno-vodohospodárskej	
praxi	 –	K.	Boško;	Studie	podélného	mísení	
v	otevřených	korytech	a	jeho	vliv	na	rychlost	
spotřeby	kyslíku	–	Nejedlý.
Mnohí	 odborníci	 v	 stokovaní	 a	 čistení	

odpadových	vôd	boli	 sústredení	na	ďalších	
pracoviskách.	Boli	 to	 J.	Bulíček,	 J.	Klicman,	
J.	Nechvátal,	O.	Pazděra,	J.	Turi-Nagy,	Šedivý,	
Halámek	 (upozornil	na	 skutočnosť,	 že	už	 r.	
1936	bol	v	Brne	podaný	návrh	na	patent	mie-
šania	kalu	vo	vyhnívacích	komorách	ohriatym	
plynom),	Z.	Cyrus,	M.	Zelinka	a	ďaľší.	Viacerí	
odborníci	–	V.	Novotný,	Šifalda,	J.	Maršálek,	V.	
Krejčí,	Barica	–	r.	1968	emigrovali	do	cudziny,	
kde	sa	stali	uznávanými	osobnosťami	na	uni-
verzitách	a	rôznych	pracoviskách.
K	 opisu	 výchovy,	 výskumu	 a	 odbornej	

činnosti	treba	podotknúť,	že	priamy	kontakt	
našich	odborníkov	s	odborníkmi	v	kapitalis-
tickej	cudzine	bol	minimálny.	Podobne	to	bolo	
so	stážami	a	účasťou	na	odborných	konferen-
ciách.	Transfer	najnovších	poznatkov	z	tech-
nológie	odpadových	vôd	a	najmä	výsledkov	
výskumu	bol	oneskorený.	Zdrojom	najnovších	
vedomostí	boli	len	odborné	zborníky,	časopisy	
a	knihy,	ktorých	prísun	 sa	musel	plánovať,	
pretože	boli	za	devízy.
Z	 časopisov	 boli	 hľadané	 predovšetkým	

tieto:	Gas	Wasser	Abwasser,	Gas	und	Was-
serfach,	Gesundheits	Ingenieur,	Vom	Wasser,	
Journal	Water	Pollution	Control	Federation,	
Water	Pollution	Abstracts,	Water	and	Sewage	
Works,	Journal	of	British	Water	Engineering,	
Waste	Engineerig	Sewage	 Industrial,	Water	
Works	Wastes	Engineering,	Water	and	Waste	

Treatment,	Water	Pollution	Control,	Procee-
dings	of	American	Society	Engineers	(hlavne	
Hydraulic-Division),	Ľeau,	La	technique	sani-
taire	et	municipal.
Každý	odborník	pre	spomenutú	problema-

tiku	najmä	na	vysokoškolských	pracoviskách	
túžil	mať	najnovšie	vydanie	Imhoff:	Taschen-
buch	der	Stadtentwässerung,	ďalej	Fair-Geyer:	
Elements	of	Water	Supply	and	Waste-Water	
Disposal,	 Sewage	Treatment	Plant	Design,	
Escritt:	 Sewage	Treatment,	Klein:	Aspects	
of	 River	 Pollution,	 Liebmann:	Handbuch	
des	Frischwasser	und	Abwasser	Biologie,	La	
technique	de	ĺeau	firmy	Degrémont,	Metcalf	
and	Eddy:	Wastewater	Engineering-Treatment	
Disposal	Reuse,	Meinck-Kohlschutter:	Indus-
trie	Abwasser,	Pasveer:	Research	on	Activated	
Sludge	I,	II,	Phelps:	Stream	Sanitation,	Pöpel:	
Die	Verfahren	zur	Aufbereitung	von	städtis-
chen	Klärschlamm,	Roediger.	Die	 anaerobe	
alkalische	 	Schlammfaulung,	Watkins:	The	
Design	of	Urban	Sewer	Systems,	Eckenfel-
der-Weston:	Biological	Treatment	of	Sewage	
and	Industrial	Wastes,	Wuhrmann:	Biological	
treatment	of	Sewage.	Aktiváciu	v	tom	čase	veľ-
mi	ovplyvnila	kniha	Levenspiela,	ktorá	vyšla	
r.1967	v	češtine	pod	názvom:	Teorie	a	výpočty	
chemických	reaktorů.
Samozrejme	 študovalo	 sa	 aj	 z	 časopisov	

vydávaných	vo	„východnom	bloku“.	Boli	 to	
predovšetkým:	Vodosnabženie	 i	 sanitarnaja	
technika	(ZSSR),	Wasserwirtschaft	und	Was-
sertechnik	 (NDR),	Gospodarka	wodna,	Gaz	
woda	i	technika	sanitarna	(PĽR)	a	Hidrologiai	
közlony,	Vizűgyikölemenyek	 (MĽR).	Keďže	
ruština	bola	vtedy	povinná,	pomerne	často	
sa	využívali	poznatky	z	kníh	zo	ZSSR.	Knihy	
od	autorov	Bazjakiny,	Orlovského,	Fedorova,	
Šiškina,	Demidova,	 Šigorina,	Karelina	 boli	
na	veľmi	dobrej	úrovni	a	vhodné	na	výučbu.	
Hľadané	boli	najmä	ruské	hydrauliky.
Dominujúcim	časopisom	u	nás	bolo	Vodní	

hospodářství	 (predtým	Voda	 a	Palivo	 a	 vo-
da).	Výsledky	výskumu	a	teoretické	práce	sa	
publikovali	 v	 zborníkoch	 škôl,	 a	 to	hlavne	
z	VŠCHT	Praha	a	VÚV	Praha	a	VÚVH	Brati-
slava,	a	sporadicky	aj	vo	Vodohospodárskom	
časopise	SAV.	
Školy	a	prax	mali	k	dispozícii	tieto	publi-

kácie:	Trojan:	Čistenie	a	využitie	mestských	
a	 priemyselných	 odpadových	 vôd;	 Čížek:	
Hydrologie	stokových	sítí;	Petrů:	Údržba	a	pro-
voz	čistíren	odpadních	vod;	Petrů:	Průmyslové	
odpadové	vody;	Kubelka	a	kol.:	Problém	tová-
renských	odpadových	vôd;	Němeček-Šedivý:	
Stokování;	Hamáčková-Wagner:	Chemie	vody,	
Effenberger-Zahrádka:	 Příručka	pro	provoz	
a	kontrolu	čistíren	odpadních	vod.
Pozitívnu	 úlohu	 zohrali	 oba	 výskumné	

ústavy	v	Prahe	a	Bratislave	v	 transfere	naj-
novších	našich	i	zahraničných	poznatkov	na	
naše	odborné	pracoviská.	V	ich	samostatných	
oddeleniach	dobre	zásobovaných	odbornými	
publikáciami	 sa	 systematicky	 vykonávala	
bibliografia	s	tematikou	hydrauliky	a	hydro-
lógie	stokových	sietí	a	predovšetkým	chémie	
a	technológie	čistenia	odpadových	vôd,	ako	aj	
zneškodňovania.	Vykonávali	tiež	rešerš	litera-
túry	na	vymedzenú	problematiku.	
Splnenie	 vytýčenej	 úlohy	 –	 zlepšiť	 stav	

čistoty	vody	v	tokoch	–	si	vynútilo	typizovať	
projekciu	mestských	a	niektorých	objektov	
priemyselných	ČOV.	Nositeľom	 typizácie	 sa	
stal	Hydroprojekt	Praha	a	neskoršie	Hydro-
consult	Bratislava	 a	 ostatné	 špecializované	
projektové	ústavy	(Chemoprojekt	a	iné).
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K	zvyšovaniu	 celkovej	úrovne	poznatkov	
na	úseku	odvádzania	a	čistenia	odpadových	
vôd	veľmi	prispeli	oponentúry	rôznych	štu-
dií,	 výskumných	úloh,	prác	a	projektov,	na	
ktorých	sa	často	 stretli	poprední	pracovníci	
pre	určitú	oblasť.
Azda	bude	zaujímavé	uviesť,	čo sa udialo 

práve pred 50 rokmi, t.j. v roku 1962.
Na	Slovensku	 sa	uskutočnil	XII.	 seminár	

(celoštátny)	pod	názvom	Starostlivosť	o	čistotu	
vôd,	na	ktorom	VÚV	Praha	a	VÚVH	Bratislava	
prezentovali	výsledky	svojho	výskumu.	Od-
zneli	tu	prednášky:	Vyhnívanie	v	pokusných	
jednotkách	VÚV	Praha;	Kontrola	vyhnívania;	
Samočistenie	v	 tokoch;	Hodnotenie	kvality	
vody;	Odpadové	 vody	 z	 chemického	prie-
myslu:	Kal	z	úpravy	rudy.	Vyšiel	aj	Sborník	
VŠCHT	v	Praze	–	technologie	vody	6.
Obraz	o	odborných	aktivitách	v	tomto	roku	

najlepšie	podáva	časopis	Vodní	hospodářství,	
v	ktorom	boli	uverejnené	články	s	tematikou:	
prúdenie	na	vtoku	do	kruhovej	usadzovacej	
nádrže,	 pokrok	 v	 biologickom	 čistení	 or-
ganických	 odpadových	 vôd,	 zapracovanie	
vyhnívacích	komôr	očkovacím	kalom,	vplyv	
vodárenských	 kalov	 na	 čistenie,	 vežové	
biofiltre,	využitie	kalov	na	závlahy,	 čistenie	
poľnohospodárskych	odpadový	vôd	 a	 z	 ja-
tiek,	 TBC	 odpadové	 vody,	 odpadové	 vody	

z	výroby	drevovláknitých	dosiek	a	sulfátovej	
celulózy,	hydrolové	odpadové	vody,	rozstrek	
fenolových	 odpadových	 vôd	 na	 škvárový	
biofilter,	 oddechtovanie	 fenolových	 vôd.	
Zaujimavé	štúdie	vydal	HDP	Praha:	Šifalda:	
Malé	čistírny	splaškových	vod	o	kapacitě	65	
až	800	m3/d,	Faltys:	Oxidační	příkopy,	Diskový	
biologicky	filtr.

Záver
Začiatkom	šesťdesiatych	 rokov	minulého	

storočia	 si	 vedúce	orgány	ČSSR	uvedomili,	
že	znečistené	toky,	zaostávanie	stavu	a	úrov-
ne	 odvádzania	 a	 čistenia	 odpadových	vôd	
negatívne	ovplyvňujú	kvalitu	životnej	úrovne	
obyvateľstva	a	vodných	ekosystémov	povrcho-
vých	a	podzemných	vôd.	Do	plánu	 rozvoja	
národného	hospodárstva	sa	preto	zaradila	úlo-
ha,	že	do	r.1970	kvalita	vody	v	našich	tokoch	
môže	byť	maximálne	III.	triedy.	
Táto	úloha	bola	však	splnená	len	čiastočne.	

Na	tokoch	stále	zostávali	úseky	triedy	čistoty	
vyše	 III.	 Počet	 obyvateľov	 napojených	 na	
verejnú	kanalizáciu	zaostával	za	priemerom	
v	západnej	Európe.	Ochrana	urbanizovaného	
územia	pred	 záplavami	povrchovým	odto-
kom	sa	presunula	do	nevodohospodárskych	
organizácii.	ČOV	mestských	a	priemyslových	
odpadových	vôd	značne	zaostávali	v	 termí-

noch	výstavby,	 v	 ich	kvalite	 a	 v	 skúšobnej	
prevádzke.	 Problémom	bolo	 nedostatočné	
meranie	množstva	a	kvality	vody	a	kalu,	kon-
trola	a	riadenie	procesov.	Príčin	bolo	viac,	ale	
dominujúce	bolo	podcenenie	skutočnosti,	že	
stokové	 siete	 a	najmä	čistiarne	odpadových	
vôd	 sú	 stavebne,	 technologicky	 a	finančne	
náročné	stavby,	čím	sa	stali	nelukratívnymi	
pre	naše	stavebné	podniky.
Odborníci	si	už	vtedy	začali	uvedomovať,	

že	systém	odvádzania	splaškov	a	dažďových	
vôd	sa	bude	musieť	zmeniť,	čo	bude	vyžadovať	
posilnenie	jeho	dôležitosti	v	urbanizovanom	
území	a	negáciu	niektorých	doterajších	zásad	
jeho	riešenia.	Čistenie	odpadových	vôd,	zneš-
kodňovanie	a	využitie	kalu	sa	postupne	stanú	
multidisciplinárnou	technológiou	s	výrazným	
vplyvom	chemického	a	biochemického	inži-
nierstva.	Odpadová	voda	a	kal	budú	surovi-
nou	a	zdrojom	energie.

Príspevok venujem odborníkom, ktorí už 
nie sú medzi nami, ale sa zaslúžili o zvýšenie 
úrovne tejto nie veľmi populárnej profesie.

Ľubomír Hyánek
čestný člen AČE SR
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Koncepce hydromorfních 
a semihydromorfních půd
Anna Sobotková, Zdeněk Vašků

Klíčová slova
půda – hydromorfní – semihydromorfní – zamokření – litologické 
prostředí – polní vodní kapacita – redukčně-oxidační potenciál 
– expeditivní hodnocení – parciální klasifikační systémy – vláhové 
stupně – morfochromatické znaky – vodní hospodářství – krajinné 
inženýrství – bonitace půd

Souhrn
Článek dokumentuje prvé pokusy o využití poznatků o hydro-

morfismu a semihydromorfismu půd na našem území, podává 
obecnou charakteristiku hydromorfních a semihydromorfních půd, 
hodnotí vodní režim půd a vláhového stupně podle J. Němečka 
při uplatnění hladiny podzemní vody a při povrchovém zamok-
ření a podle stupně hydromorfismu půd. Seznamuje se změnami 
vlastností půdního prostředí v důsledku zamokření, se základními 
morfochromatickými znaky hydromorfních a semihydromorfních 
půd. Dále článek podává expeditivní hodnocení hydromorfismu 
a semihydromorfismu půd, gradace morfochromatických stupňů 
hydromorfismu a semihydromorfismu půd, hydrosérie půdních 
taxonů, semihydromorfní půdy a hydromorfní půdy v krajinném 
inženýrství, vodním hospodářství a při aktualizaci bonitovaných 
půdně ekologických jednotek. Seznamuje s charakterizováním 
vodního režimu stanovišť podle Z. Vašků.

u

Úvod
S	prvými	praktickými	způsoby	využití	znaků	

hydromorfismu	a	 semihydromorfismu	půd	
se	v	naší	odborné	 literatuře	 lze	setkat	 již	na	
počátku	druhé	poloviny	19.	století.	K	prvým	
publikacím	tohoto	druhu	náleží	např.	Praktic-
ké naučení o rýhování čili nauka o kladení 
trativodů trubkových (1863)	a	Meliorace čili 
zlepšení pozemků pro umělé povodňování 
a opatrování luk, rolí, lesů s poukázáním na 
dřímající dosud v zemi kapitály, na důležitost 
lesů, nutnost brzké opravy zákona vodního, 
na drenážování vlhkých pozemků a na kana-
lizování Čech (1864)	kulturně-technického	
inženýra	Františka Václavíka. V	této	souvislosti	
je	nutno	jmenovat	i	vůbec	prvou	pedologickou	
publikaci,	která	byla	na	našem	území	vydána	
–	Zevrubné naučení o půdě	(1866)	Antonína 
Adama Šmída. V	této	obsáhlé	knize	(dedikova-
né	velice	významnému	našemu	zemědělskému	
odborníkovi	a	 řediteli	proslulého	Liebverdo-
Děčínského	vyššího	hospodářského	ústavu	
a	členu	výboru	c.	k.	vlastenecko-hospodářské	
společnosti	 v	Čechách	A.	E.	Komersovi),	 je	
mimo	 jiné	 již	pojednáno	 i	o	příčinách	změn	
barevnosti	půd,	souvisejících	se	zamokřením	
a	s	obsahem	železa	v	půdě,	a	o	indikaci	zamok-
ření	půdy	podle	rostlinných	druhů.
Zcela	konkrétní	návody,	související	s	touto	

problematikou,	 lze	nalézt	však	až	v	přednáš-
kách	kulturně-technického	inženýra	Tech	nické	
kanceláře	zemědělské	rady	v	Praze	a	pozdějšího	
profesora	brněnské	 techniky	Vincence Hla-
vinky (vyšetření	příčin	zamokření,	sondování	
půdy	pomocí	„zkušebních jam, průzkumů půdy 
a hydrologických terénních šetření) a	především	
u	zakladatele	české	vodohospodářské	pedologie	
Ladislava Smolíka (vliv stagnující podzemní 
vody na redukční pochody v půdním prostře-
dí, použití termínu glej, s	poznámkou,	že	jde	
o	pojmenování	převzaté	z	lidové	ukrajinštiny,	
popisy zabarvení glejových půdních horizontů, 
zavedení termínu mramorované půdy apod.).

Hydromorfní a semihydromorfní půdy
Hydromorfní	a	semihydromorfní	půdy	jsou	takové	půdy,	v	jejichž	

profilu	[1]	dochází	v	důsledku	zaplnění	pórů	vodou	k	hypoxii,	která	
je	charakterizována	poklesem	obsahu	kyslíku	v	půdním	vzduchu	pod	
0,5	%	a	obsahem	O2	v	půdní	vodě	pod	3–6	mg.l

-1.	K	těmto	podmínkám	
dochází,	překročí-li	vlhkost	půdy	hodnotu	odpovídající	polní vodní 
kapacitě, to	je	poklesne-li	hodnota	pF	pod	2,2	(1,8	až	2,6).	
Hydromorfní	a	semihydromorfní	půdy	se	agronomicky	vyznačují	

především	tím,	že	v	jejich	celém	profilu	či	v	jeho	určité	části	dochází	
po	určitou	dobu	k	zamokření, to je k zaplnění pórů vodou, které má 
za následek kvantitativní nebo kvalitativní poškozování hlavních 
polních plodin určité typové struktury. Hodnocení	hydromorfismu	
a	semihydromorfismu	půd	proto	bezprostředně	souvisí	se	stanovením	
vodního	režimu	prostředí	půd	pomocí	tzv. vláhových stupňů [2],	viz	
tab. 2, 3,	a	se	stanovením	tzv. charakteristiky zamokření [9,	11],	čímž	
se	 rozumí	 stanovení	 topografie zamokření, časového charakteru 
zamokření, formy zamokření (definoval	již	Vincenc	Hlavinka), příči-
ny zamokření, údaje o zdroji zamokřující vody a stupni zamokření 
[7,	9,	10,	11]. 

Vláhové stupně 
Vláhové	stupně	slouží	k	ekvivalentnímu	srovnatelnému	vyjádření	

vodního	režimu	půd	při	nejrůznějších	vyskytujících	se	sekvencích	
stupňů	hydromorfismu,	formách,	příčinách	a	při	určitém	časovém	
charakteru	převlhčení	a	zamokření	(viz	tab.	1,	2 a 3).	Velice	výhodné	
je	jejich	využití	při	projektování	odvodňovacích	opatření	a	při	hodno-
cení	stanovišť	pro	fyziotaktické	účely	a	v	ochraně	přírody	a	krajiny.

Změny vlastností půdního prostředí v důsledku zamokření
Omezená	aerace	zamokřených	půd	vede	k	vytváření	redukčního	

prostředí.	Nejvýznamnějšími	procesy	a	produkty	redukčních	pochodů	
v	půdě	jsou:	hnití, rašelinění, tvorba metanu, sirovodíku, vodíku, 

Plodina
Doba 

převlhčení 
(dnů)

Hrách,	fazole,	vinná	réva,	zelí	rané,	salát,	špenát,	rajčata,	kořenová	petržel,	paprika	
kořeninová,	mrkev	raná,	květák	raný,	cibule,	česnek,	brukev	raná,	ředkvička,	meruňka

2

Ječmen,	čekanka	salátová,	červená	řepa,	kapusta	raná,	květák	pozdní,	mrkev	pozdní,	
paprika	zeleninová,	třešeň

3

Žito,	triticale2*,	krmná	řepa,	brukev	pozdní,	kapusta	pozdní,	pór,	zelí	pozdní,	cukrovka,	
kukuřice	na	zrno,	višeň

4

Pšenice,	tritordeum3*,	řepka,	len,	brambory,	jahody,	kukuřice	na	siláž,	vojtěška,	jetel,	
jabloň,	hrušeň	

5

Chmel,	švestka	domácí 6

Oves,	angrešt,	rybíz,	celer 7

Intenzivní	trvalé	travní	porosty 8

Louky	a	pastviny 10

Tab. 1. Maximální doby převlhčení1* půdy pro hlavní druhy polních plodin, zeleniny, ovocné 
kultury, louky a pastviny [9]

1*	dočasná	nadměrná	vlhkost	půd,	která	ale	ještě	nepodmiňuje	kvantitativní	nebo	kvalitativní	poškozování	
hlavních	polních	plodin	(nejčastěji	uvažovaná	typová	struktura	plodin:	pšenice,	žito,	ječmen,	oves,	kukuřice,	
řepka,	len,	brambory,	cukrovka,	vojtěška,	jetel,	hrách,	krmná	řepa)
2*	vyšlechtěný	mezidruhový	pšeničnožitný	hybrid	–	kříženec	pšenice	obecné	a	žita	setého,	(používaný	
český	název	žitovec),	jehož	výhodou	jsou	nižší	nároky	na	půdní	a	klimatické	podmínky,	nežli	které	vyžaduje	
ozimá	pšenice
3*	vyšlechtěný	pšeničnoječný	hybrid	–	kříženec	ječmene	a	pšenice	tvrdé	(byl	vyšlechtěn	na	univerzitě	
v	Cordobě),	poskytující	vyšší	výnosy	nežli	pšenice	či	ječmen

Tab. 2. Vláhové stupně u půd při uplatnění hladiny podzemních vod [2]

Vláhový	
stupeň

Ovlivnění půdního pro-
filu podzemní vodou

Průměrná
hladina podzemní

vody v m

Příklady genetických půdních 
představitelů

0 Neovlivněn pod	1,50 Anhydromorfní	půdy

1 Slabě	ovlivněn 1,50–1,20 Slabě	glejové	variety	půdních	typů		
a	černice

2 Středně	ovlivněn 1,20–0,80 Glejové	subtypy	půdních	typů

3 Silně	ovlivněn 0,80–0,50 Oxigleje	a	glejová	půda	modální

4 Velmi	silně	ovlivněn 0,50–0,20 Hygrogleje	(gleje	mezohygrofytního	ekolog-
ického	stupně)	

5 Hydrofytní	
a	hygrofytní	stupeň

nad	0,20 Aquigleje	(gleje	hygrofytního	a	hydrofyt-
ního	ekologického	stupně)	
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desulfurikace, denitrifikace a redukce síranů 
a sloučenin železa a manganu.	
Při	dlouhodobějším	zaplnění	kapilárních	

a	gravitačních	pórů	vodou	dochází	ke	snížení	
redukčně-oxidačního potenciálu na	hodnoty	
+200	mV	až	–400	mV.	Ve	vzniklých	podmín-
kách	hypoxie	slouží	jako	akceptory	především	
redukovatelné	půdní	komponenty	a	 složky.	
Toto	 se	 bezprostředně	 projevuje	 na	 nízké	
hodnotě	redukčně-oxidačního	potenciálu	Eh	
zamokřených	půd.	
K	redukci	jednotlivých	složek	přitom	dochá-

zí	postupně,	v	pořadí	daném	termodynamikou	
a	standardním	potenciálem	jednotlivých	oxi-
dačně-redukčních	reakcí.	Toto pořadí redukce 
podle F. N. Ponnamperuma [4] je přitom 
následující: O2, NO3

-, MnIV, FeIII, SO4
2-, CO2, 

N2, H
+. Na	základě	údajů	různých	autorů	byla	

sestavena	následující	orientační	tabulka 4.

Morfochromatické znaky 
hydromorfních půd
Významné	místo	při	určování	charakteris-

tiky	zamokření	zaujímají	morfochromatické 
znaky půdního profilu (z řeckého morfo – ve 
významu tvar, tvarový, forma, podoba, a z řec-
kého chróma – barva). 
Využití	morfochromatických	 znaků	 je	

založeno	na	skutečnosti,	že	půdní	profil	v	sobě	
odráží	a	zaznamenává	všechny	procesy,	které	v	daných	podmínkách	
a	na	daném	stanovišti	probíhají	a	kterými	jsou	např.	klimatické	podmín-
ky,	vlivy	půdotvorných	substrátů,	vegetační	pokrývky	a	v	neposlední	
řadě	vlivy vodního režimu, které	jsou všeobecně	považovány	za	činitele	
určující,	o	velké	ekologické	váze	a	ve	většině	případů	limitující.	Půda 
je tedy nejenom výslednicí působení řady půdotvorných faktorů, ale 
i jejich více méně přesným registrátorem.
Při	 glejovém	procesu	a	při	 oglejení	 je	 v	půdě	velice	významná	

především	rozsáhlá	redukce	železa (Fe3+ + e– = Fe2+), která	je	v	půdě	
nositelem	významných	morfochromatických	změn.	Toto	má	nesporně	
značný	význam	především	proto,	poněvadž	železo	je	velice	významným	
makroelementem	(jeho	obsah	v	zemské	kůře	je	4,7	%)	a	velice	význam-
ným	litogenním	prvkem,	který	je	přítomen	ve	velkém	množství	–	cca	
170	minerálů.	Je	tedy	v	půdě	prakticky	všudypřítomným	prvkem.	Jeho	
množství	se	v	půdách	vyskytuje	v	průměrné	amplitudě	1	až	7	%.	Dalším	
morfochromaticky	značně	významným	prvkem	v	půdě	je	mangan.	Jeho	
průměrné	zastoupení	v	zemské	kůře	je	sice	jen	0,08	%,	ale	je	součástí	
celkem	178	nerostů.	Mangan	je	typickým	polyvalentním	prvkem,	jehož	
průměrný	obsah	v	půdě	se	pohybuje	kolem	0,01–0,4	%.	V	bezkyslíka-
tém	půdním	prostředí	dochází	k	jeho	úplné	redukci.	Při	jeho	kontaktu	
s	kyslíkem,	např.	nad	hladinou	podzemní	vody,	pak	v	půdě	vznikají	
typické	černé	až	černofialové	manganičité	oxidy.
V	redukovaném	půdním	prostředí	se	především	jeho	původní	barva	

(tzv.	hnědá matrix)	mění	na barvu	modrošedou,	zelenošedou	a	 její	
nejrůznější	odstíny.	Tato	redukce	zároveň	zvyšuje	rozpustnost	a	pohyb-
livost	sloučenin	železa	v	půdním	profilu,	což	hraje	velice	důležitou	roli	
při	translokaci	sloučenin	železa	v	půdě (ale	např.	i	ve	výživě	rostlin,	
neboť	např.	fosforečnany	v	půdě	mají	pro	železo	vysokou	fixační	schop-
nost	a	fosforečnanový	anion	je	pro	rostliny	spíše	dosažitelný	po	redukci	
z	ferrofosfátů,	které	jsou	mnohem	rozpustnější	nežli	ferrifosfáty).	
Při	vlastním	hodnocení	jednotlivých	hydromorfních	a	semihydro-

morfních	procesů	se	přihlíží	k	formě, hloubce, plošnému zastoupení 
a výraznosti půdních morfochromatických znaků. Je	 si	 ale	 třeba	
uvědomit,	 že	např.	na	karbonátových	 substrátech	 a	na	bazických	
substrátech	jsou	morfochromatické	znaky	hydromorfismu	méně	výraz-
né,	zatímco	např.	v	humidnějších	oblastech	na	kyselých	substrátech	
dochází	k	výraznějším	projevům	hydromorfismu.	
Důsledkem	hydromorfního	 a	 semihydromorfního	 vývoje	 půd	

mohou	být	podle	konkrétních	podmínek	klimatu,	hydrologie,	mine-
ralogického	složení	a	chemických	vlastností	půd	(pH,	obsahu	bází,	
obsahu	mobilních	organických	látek,	obsahu	Fe	a	Mn	apod.)	násle-
dující	změny	půdního	prostředí:	
1. zvýšený obsah organických látek v půdě a jejich povrchová aku-zvýšený obsah organických látek v půdě a jejich povrchová aku-

mulace, spojené případně se vznikem hydrogenních forem humu-
su a intenzivnějším vznikem fulvokyselin a dalších nespecifických 
nízkomolekulárních organických látek (polyfenolů, taninů) a to 
zejména za kyselé půdní reakce

2. přeměna minerálních horizontů spojená s uvolňováním Fe a Mn, 
jejich lokálním přemístěním a s vytvářením specifických novotva-
rů (plazmové povlaky,	např.	černé	manganičité	povlaky	na	povrchu	
trhlin	a	 strukturních	elementů,	železité	 rezivé	skvrny	a	povlaky	
podél	povrchu	pedů,	vznik	kutanů	tvořených	oxidy	železa	–	tzv. 
ferrans,	oxidy	manganu	–	mangans,	to	je	železo-manganičitých	kon-
krécí,	redukovaných skvrn, mramorování	–	to	je	polygonálního,	
síťovitého	uspořádání	světle	zelenavěšedých	ochuzených	a	reku-
kovaných	míst,	které	se	soustřeďují	hlavně	v	místech	odlučných	
ploch	a	trhlin)

3. vertikální nebo laterální ochuzování (eluviování) až odnos Fe 
a Mn z některých částí horizontů 

Koncepce expeditivního hodnocení hydromorfismu 
a semihydromorfismu půd
Při	expeditivním	hodnocení	stupně	hydromorfismu	a	semihydro-

morfismu	půd	se	vychází	z	upraveného	a	doplněného	semikvanti-
tativního	hodnocení	stupně	hydromorfismu	jednotlivých	horizontů	
a	vrstev	půdně-litologického	prostředí	v	původním	objevném	pojetí 
německých půdoznalců J. Thiereho a H. Morgensterna [5].	Postupuje	
se	přitom	diferencovaně	pro	následující	půdní	horizonty:	
A) podpovrchové horizonty (horizonty spodin) – to	jsou	horizonty,	

které	leží	pod	horizonty	biogenní	akumulace	organických	látek,	
s	výjimkou	tzv.	albických	horizontů,	to	je	horizontů,	které	jsou	
v	důsledku	vertikálního	nebo	laterálního	pohybu	vody	ochuzené	
o	jíl	nebo	oxidy	železa	a	manganu;

B) horizonty akumulace organických látek –	 anhydrogenní	hori-
zonty	nadložního	humusu,	hydrogenní	horizonty	nadložního	
humusu,	rašelinné	horizonty,	anhydromorfní	humózní	horizonty,	
hydrogenní	humózní	horizonty	a	kulturní	humózní	horizonty;

C) vybělené (albikové) horizonty.
Přehled	je	uveden	v	tab. 5–7.

Řady genetických půdních představitelů podle hodnocení 
stupňů hydromorfismu jednotlivých půdních vrstev [9]
Generalizovaná	stratifikace	posuzovaných	vrstev	půdního	profilu	

je	 zvolena	 tak,	 aby	odrážela	 váhu	vlivu	 zamokření	 s	 ohledem	na	
rhizosféru	hlavních	polních	plodin	a	lučních	společenstev.	Z	těchto	
základních	hledisek	pedogenetického	hodnocení	 lze	 rozlišit	násle-
dující	hydrosérie:
•	 řadu variet a subtypů s převlhčením a zamokřením podzemní 

vodou;
•	 řadu variet a subtypů s povrchovým převlhčením a zamokřením;
•	 řadu variet a subtypů s kombinovaným převlhčením a zamokře-

ním;
•	pseudoglejovou řadu půd;
•	glejovou řadu půd;

Vláhový	
stupeň

Ovlivnění půdního profilu 
povrchovými vodami

Charakteristika Příklady genetických
půdních představitelů

0 Neovlivněn Pouze	krátkodobé	převlhčení Anhydromorfní	půdy

1 Slabě	ovlivněn Krátkodobé	převlhčení	
až	velmi	krátkodobé	zamokření

Slabě	oglejené	variety	půd-
ních	typů	a	černozem	
černicová

2 Středně	ovlivněn Krátkodobé	zamokření	až	opako-
vané	krátkodobé	zamokření

Oglejové	subtypy	půdních	
typů

3 Silně	ovlivněn Sezónní	zamokření Pseudogleje

4 Velmi	silně	ovlivněn Sezónní	až	dlouhodobé	
zamokření

Pseudogleje	zbažinělé

5 Velmi	silné	ovlivnění	až	
hygrofytní	stupeň

Dlouhodobé	zamokření Stagnogleje

Tab. 3. Vláhové stupně u půd při zamokření povrchovými vodami [2]

Tab. 4. Oxidačně-redukční potenciály půdních suspenzí (Eh je upraveno na pH 7)

Půdní	složka Pozorování Eh při pH 7 Amplituda	procesu	podle	jiných	
literárních	pramenů

Kyslík Nestanovitelný	–	spotřebován 330 mV 330	až	600	mV

Nitráty	 Nestanovitelé	–	redukovány 220 mV 220	až	555	mV

Mangan Počátek	redukce 200 mV 200	až	400	mV

Železo Počátek	redukce 120 mV literární	údaje	se	značně	se	liší		
(350	až	–100)

Sírany Nestanovitelné	–	redukovány 0 mV 0	až	–150	mV

Tvoří	se	H2	a	CH4 Vznik	vodíku	a	metanu	 –150 mV –150	až	–250	mV
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Stupeň	
hydro-
morfismu

Zastoupení hnědé (HM) a šedé 
matrice (ŠM) v %

Nekonkreciální akumulace
Fe a Mn

Konkreciální akumulace 
Fe a Mn Diagnostické horizonty 

0
97–100% zastoupení HM 
(syté barvy – chroma nad 4) Chybí Chybí

Různé horizonty anhydromorf-
ních půd 

1
3–25 % ŠM nebo slabý pokles 
sytosti HM v celém horizontu

Jen málo výrazné povlaky, 
skvrny a lemy

Přítomny, ale pouze slabě 
výrazné a drobné

Slabě oglejené horizonty anhy-
dromorfních půd	

2
25–75 % ŠM, z toho 25 až 60 % 
šedé matrice je kontrastní vůči 
HM, která je se sníženou sytostí

Barevně výrazné skvrny a lemy 
pokryvnost nad 10 %

Přítomny, dosti výrazné, časté 
přechody do nekonkrec. aku-
mulací

Oglejené horizonty půdních typů 
a subtypů

3

ŠM zcela převládá (nad 75 %)
a je silně kontrastní vůči HM, 
která je zastoupena jen v malých 
nesouvislých partiích 

Výrazné zastoupení – 10-20 % 
pokryvnosti, rezivé skvrny a 
pruhy jsou barevně značně 
kontrastní

Ojedinělé – slabý výskyt (zprav-
idla přechody do nekonkreciál-
ních akumulací Fe–Mn)

Mramorované horizonty	

4a ŠM převládá Četné rezivé skvrny a rourkovité 
novotvary Ojedinělé Glejové oxidačně-redukční 

horizonty	

4b ŠM absolutně převládá Slabé zastoupení rourkovitých 
novotvarů Zcela	ojedinělé,	neostré

Glejové redukčně-oxidační 
horizonty	

4c
ŠM – 100 %,	absolutně	převládá	
modrošedé,	zelenošedé	zabarvení	
apod.	

Chybí	nebo	zcela	ojediněle Chybí Glejový reduktomorfní horizont

Tab. 5. Gradace morfochromatických stupňů hydromorfismu u horizontů spodin [9, 11]

Hnědou matricí se	rozumí	-	redukčně-oxidačními	procesy	neovlivněná	nebo	jen	velmi	málo	ovlivněná	hnědá,	žlutohnědá,	červenohnědá,	šedohnědá,	tmavohnědá,	
žlutá…	půdní	hmota,	která	není	diferencována	na	šedé,	modravé,	nazelenalé,	okrově	rezivé	a	dále	hydrogenně	vybělené	partie,	takže	její	barva	zůstává	odvislá	
pouze	od	původního	zabarvení	matečného	substrátu.
Šedou matricí se	rozumí	redukčně-oxidačními	procesy	ovlivněný	šedý,	modrošedý,	nazelenalý,	zelenomodrošedý,	rezivý,	okrovorezivý	a	obdobně	jinak	zabarvený	
půdně-litologický	materiál.
Nekonkreciálními akumulacemi železa a manganu	se	rozumí	plošné	koncentrace	půdní	plazmy,	vzniklé	mobilizací	(z lat. mobilis – pohyblivý) oxidů	železa	
a	manganu,	jejich	redukcí,	redistribucí	a	reoxidací.	V	důsledku	těchto	procesů,	probíhajících	v	půdě,	dochází	k	difuznímu	rozdělení	půdní	hmoty	na	partie	obo-
hacené	Fe	a	Mn	a	partie	o	tyto	elementy	ochuzené.	
Konkreciální akumulace železa a manganu (též	nodulární	akumulace	Fe	a	Mn,	železomanganičité	konkréce,	železomanganičité	bročky…)	jsou	výrazně	ohraničené	
novotvary,	obvykle	okrouhlé	sloupkovité	stavby,	zabarvené	rezivohnědě,	rezivookrově,	černohnědě	apod.

Stupeň	
hydro-
morfismu

Barva, obsah organických látek 
(% hm.) Mocnost horiz. (cm) novotvary Ostatní znaky Diagnostické horizonty 

0–3
Tmavá	(Value	4	a	nižší,		
chroma	2–3	a	nižší),	2–4	(6)	%

Zpravidla	nad	30,0	až	ojediněle Sorp.	nas.,	hk:	fk	nad	1,5
Tmavé sorpčně nasycené 
černické horizonty

0–3
Ostatní	světlejší	barvy,		
2–3	(4)	%

Zpravidla	pod	30,0	až	ojediněle Sorp.	nas.	či	nenas.,	hk:	fk	pod	1,5 Světlé humusové horizonty 

3–4a
Tmavá	(Value	4	a	nižší,		
chroma	2–3	a	nižší,	3–12	%

Zpravidla	nad	30,0	pravidelný	
výskyt

Sorpčně	nasycené,
hk:	hf	nad	1,0

Hydrogenní humózní nasycené 
horizonty (černický) 

3–4b
Tmavé	i	světlejší,	
3–12	%

Zpravidla	nad	30,0	pravidelný	
výskyt

Sorp.	nenas.,	hk:	hf	pod	1,0
Hydrogenní humózní nenasycené 
horizonty (melanický, umbrický) 

4c
Tmavé,	tmavohnědé,		
12–20	(30)	%

Výskyt	0,1	až	0,5
Zrašelinělé (anmoorové) hori-
zonty 

4d Hnědé,	tmavé	žlutohnědé Nad	0,5	(0,3) Rašelinné horizonty

Tab. 6. Gradace morfochromatických stupňů hydromorfismu u organominerálních povrchových horizontů a organických horizontů [9, 11]

•	amfiglejovou řadu půd;
•	 řadu půd s molikovými a hydrogenně molikovými horizonty;
•	 řadu půd s ochrikovými a umbrikovými horizonty;
•	 rašelinné půdy;
•	půdy s hydrogenně vybělenými horizonty.
U	dále	 uvedených	 příkladů	 hydrosérií	 genetických	 půdních	

představitelů	 (tab. 8, 9)	 si	 je	 třeba	uvědomit,	že	u	 tzv.	parciálních	
klasifikačních	systémů,	které	jsou	bezprostředně	zaměřeny	pro	řešení	
praktických	cílů	(charakterizování	vodního	režimu	krajiny	pro	typi-
zační	účely,	charakterizování	vodního	režimu	pro	potřeby	krajinného	
inženýrství,	např.	pro	odvodnění	zemědělských	pozemků	trubkovou	
drenáží	apod.)	jsou	nezbytná	mnohem	podrobnější	hodnocení,	nežli	
na	kterých	jsou	založeny	a	koncipovány	jednotlivé	taxony	u	tzv.	celko-
vých	bazálních	taxonomických	klasifikačních	systémů	půd.	Uvedený	
parciální	klasifikační	systém	hodnocení	hydromorfismu	a	semihydro-
morfismu	půd	ze	základní	hierarchické	multikategoriální	taxonomické	
klasifikace	přirozeně	vychází,	ale	účelově	je	doplňuje	o	odpovídající	
mezistupně	a	články	tak,	aby	vyhovovaly	praktické	potřebě.	
Parciální	klasifikační	systémy	a	přístupy	jsou	zcela	běžné	ve	všech	

užitých	oborech,	zejména	v	hydromelioracích,	zemědělství,	lesnictví	
a	v	aplikované	geobotanice,	kde	plní	důležitou	 funkci	prostředků,	
umožňujících	např.	účelově	zaměřené	přirozené	rajonizace	území,	
nebo	které	mají	význam	pro	diferenciaci	návrhových	opatření,	případ-
ně	plní	úlohy	kriteriálních	klasifikačních	stupnic	vlastností	biotopů	
pro	pěstební	účely	či	hodnocení	vhodnosti	půdních	a	klimatických	
poměrů,	a	to	zvláště	v	těch	případech,	kde	došlo	v	důsledku	působení	

člověka	k	zastření	přirozené	souvislosti	mezi	rostlinnými	(případně	
faunistickými)	společenstvy	a	stanovištěm.

Příklady nejběžnějších taxonů semihydromorfních 
a hydromorfních půd
Z	hlediska	 stupně	ovlivnění	vývoje	půd	vodním	 režimem	půdy	

bývá	účelné	 rozlišovat	 podle	 [9,	 11]	 tři	 hlavní	 skupiny	 půd:	 (I) 
ANHYDROMORFNÍ PŮDY, (II) SEMIHYDROMORFNÍ PŮDY a (III) 
HYDROMORFNÍ PŮDY.	V	dále	uvedeném	přehledu	semihydromorf-
ních	a	hydromorfních	půd	je	prvý	příklad	půdních	taxonů	uveden	dle	
současně	platného	názvosloví	taxonomického klasifikačního systému 
půd České republiky a	za	ním	v	závorce	je	připojen	i	starší	název	dle	
geneticko-agronomické klasifikace půd,	použitý	např.	v	materiálech	
Komplexního	průzkumu	půd.

SEMIHYDROMORFNÍ PŮDY: Jsou	 to	půdy,	které	 jsou	ve	 svém	
vývoji	ovlivněny	dočasným	zamokřením	(krátkodobým	až	sezónním	
zamokřením),	které	vede	k	oglejení, glejovému procesu	nebo	hydro-
gennímu zvýšení obsahu organických látek,	přičemž	tyto	procesy	lze	
charakterizovat	nejvýše	3. vláhovým stupněm. Do	této	skupiny	půd	
náleží	např.	kambizem oglejená – KAg (hnědá půda oglejená – HPg), 
hnědozem oglejená – HNg (hnědozem oglejená – HMg), hnědozem 
luvická oglejená – HNlg (hnědozem illimerizovaná oglejená – HMig), 
luvizem oglejená – LUg (illimerizovaná půda oglejená – IPg), fluvi-
zem oglejená – FLg (nivní půda oglejení – NPg), pelozem oglejená 
– PEg (v KPP nebyla vyčleňována jako subtyp ani jako varieta), 
kambizem glejová – KAq (hnědá půda glejová – HPG a hnědá půda 
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Stupeň	
hydro-
morfismu

Barva Nekonkreciální a konkreciální 
novotvary

Níže ležící horizont 
a ostatní znaky Diagnostické horizonty 

0
Plavě	šedá,
světle	plavě	šedá,	10YR-5-6/3-5

Chybí bez novotvarů Hnědé luvické, jílem obohacené 
horizonty Plavohnědé ochuzené 

1 Plavě	šedá,	10YR-6-7/2-3
Chybí nebo přítomný jen drobné 
novotvary

Luvické, jílem obohacené slabě 
oglejené horizonty 

Plavohnědé ochuzené slabě 
oglejené

2 Světle	šedá,	10YR-2,5Y-6-7/2-3
Nekonkreciální chybí nebo ojed-
inelé, konkreciální přítomny až 
výrazně přítomny

Luvické jílem obohacené oglejené 
horizonty Vybělené nodulární horizonty 

3 Světlejší	šedé,	2,5Y–5Y-6-7/1
Početné se vzájemnými přechody 
nekonkreciálních do konkreciál-
ních

Mramorované horizonty 
Vybělené nodulární horizonty 
nebo hydrogenní vybělené 
horizonty 

4
Světlé,	zelenavo-šedé
5Y-5GY-5G-6-7/1

Řídký výskyt nekonkreciálních 
novotvarů, konkreciální chybí

Mramorované a glejové hori-
zonty 

Výrazně vybělené nodulární 
horizonty nebo hydrogenní 
vybělené horizonty

Tab. 7. Gradace morfochromatických stupňů u vybělených horizontů [9, 11]

Název a označení Hlavní diagnostické znaky

Stupeň hy-
dromorfismu 

v hloubce  
0–0,2 m

Stupeň 
hydromorf-

ismu v hloubce 
0,2–0,5 m

Stupeň 
hydromorf-

ismu v hloubce 
0,5–0,8 m

Stupeň 
hydromorf-

ismu v hloubce 
0,8–1,5 m

Vláhový 
stupeň

Anhydromorfní 
představitel XY 

V	hloubce	do	120	cm	existuje	pouze	
st.	hydromorf.	0	

0 0 0 0,	1–2 0

Slabě glejové variety 
XY(G) 

V	hloubce	50	až	80	cm	se	vyskytuje	
nejvýše	1.	st.	hydromorfismu

0 0 1 1–2–3–4 1

Glejové subtypy 
půdních typů (subtypů)
XYG 

V	hloubce	20	až	50	cm	se	vyskytuje	
nejvýše	1.	stupeň	hydromorfismu

0 0–1 2–3 3–4 2

Oxiglej – Glo Stupeň	hydromor.	4b–4c	se	vyskytuje	
až	v	hloubce	nad	80	cm	

0,	1,	2,	3 2,	3,	4a	 4a 4b–4c 2,5–3,25

Glej – GL Do	50	cm	nejvýše	st.	hydromorfismu	
4a,	hlouběji	4b-4c	

3–4a 4a 4b,	4c 4b–4c 3–3,5

Hydroglej – RGo V	hloubce	20	až	50	cm	nastupuje	hori-
zont	se	znaky	hydromorfismu	4c

4a,	4b 4b,	4c 4c 4c 4–4,5

Aquiglej – RG Stupeň	hydromorfismu	4c	existuje	již	
do	20	cm

4b,	4c 4c 4c 4c 4,5–5

Tab. 8. Hydrosérie půdních typů, subtypů a variet, ovlivněných hladinou podzemní vody, a půdy glejové řady půd (bez půd s černicovými, 
histikovými a hydrogenně vybělenými horizonty)

Název a označení Hlavní diagnostické znaky
Stupeň 

hydr. v hl.
0–0,2 m

Stupeň 
hydr. v hl. 
0,2–0,5 m

Stupeň 
hydr. v hl. 
0,5–0,8 m

Stupeň hydr. 
v hl. 0,8–1,5 

m

Vláhový 
stupeň

Anhydromorfní 
představitel XY 

V	hloubce	do	80	cm	až	150	cm	existuje	nejvýše	
2.	stupeň	hydromorfismu

0 0 0 0,	1–2 0

 Varieta slabě hluboko ogle-
jená, XY/(g) 

Do	hl.	50	cm	bez	ovlivnění,	v	hl.	50	až	80	cm	se	vysky-
tuje	nejvýše	1.	stupeň	hydromorfismu

0 0 0–1 1–2–0	 0–0,5

Varieta slabě oglejená,
XY(g)

Celý	půdní	profil	nebo	svrchní	část	půdního	profilu	
s	1.	stupněm	hydromorfismu	

0,	1 	1 1 0–1	(2) 0,5	–1

Půdní typ (subtyp) hluboko 
ogl., XY/g

Do	50	cm	bez	ovlivnění,	v	hloubce	50	až	80	cm	nejvýše	
2.	st.	hydromorfismu

0 0	 1,	2 2,	1,	0,	(3) 0,75–1,25

Půdní typ (subtyp) 
sestupně ogl.,  XY(g)g

Do	50	cm	nejvýše	1.	st.	hydromorfismu,	v	hloubce	
50–80	cm	nejvýše	2.	st.	hydromorfismu

0–1 1 2 2,	3,	1,	0 1–1,5

Půdní typ (subtyp) 
vzestupně ogl., XYg(g)

Do	50	cm	maximum	znaků	hydromorfismu	2.	stupně,	
hlouběji	jejich	pokles

0,	1,	2 2 1,	0 0	 1–2

Půdní typ (subtyp) ogl., 
XYg 2.	stupeň	hydromorfismu	prakticky	v	celém	profilu 0,	1,	2 2 2 2,	1,	0 1,5–2

Pseudoglej spodní, PG/g Maximum	znaků	hydromorfismu	od	50	cm 0,	1–2 1–2 3 3,	2,	1,	0 1,75–2,5

Pseudoglej svrchní, PGg Maximum	znaků	hydromorfismu	do	50	cm 1–2,	3 3 2 2,	1,	0 2–3

Pseudogej modální, PGm Rovnoměrné	rozdělení	znaků	hydromorfismu	3.	stupně 1–2,	3 3 3 3,	2,	1,	0 2,25–3

Pseudoglej zbažinělý, PGzb 4.	stupeň	hydromorfismu	do	50	 (2),	3,	4b–c 4b–c,	3 	3,	2,	1 	3,	2,	1,	0 2,5–3,25

Stagnoglej, SG 4.	stupeň	hydromorfismu	přesahuje	hloubku	50	cm 3,	4b–c 4b–c 4b–c-a,	3,	2 (4a),	3,	2,	1,	0 3,5–4,5

Tab. 9. Hydrosérie půdních typů, subtypů a variet s povrchovým převlhčením a zamokřením (bez půd s černicovými, histikovými a hyd-
rogenně vybělenými horizonty)

slabě glejová – HP(G)), fluvizem glejová – FLq (nivní půda glejová 
– NPG a nivní půda slabě glejová – NP(G)), regozem glejová – RGq 
(drnová půda glejová – DAG), pseudoglej modální – PGm (oglejená 
půda typická – OG), černice modální – CCm (lužní půda typická 
– LP a lužní půdy slabě glejová – LP(G)).

HYDROMORFNÍ PŮDY: Jsou	to	půdy	značně	ovlivněné	ve	svém	
vývoji	zamokřením,	jehož	důsledkem	je	oglejení,	glejový	proces,	pří-

padně	zvýšené	hromadění	organických	látek	až	rašelinění,	charakteri-
zovatelné	nejméně	3.	vláhovým	stupněm.	Do	této	skupiny	půd	náleží	
např. černice glejová CCq (lužní půda glejová – LPG), pseudoglej 
hydroeluviovaný – PGw (v KPP nebyla vyčleňována jako subtyp ani 
jako varieta), pseudoglej glejový – PGq (v KPP nebyla vyčleňována 
jako subtyp ani jako varieta), stagnoglej modální – SGm (oglejená 
půda zbažinělá – OGb a stagnoglej typický – v KPP nebyl vyčleňo-
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ván jako subtyp ani jako varieta), glej modální – GLm (glejová půda 
typická – GL), glej akvický – GLq (glejová půda zrašelinělá – GLr), 
glej histický – Glo (glejová půda rašeliništní – GLrš), organozem 
glejová – ORq (rašeliništní půda glejová – RŠG), organozem fibric-
ká – ORf, organozem mesická – ORm, organozem saprická – ORs 
(rašeliništní půdy – RŠ). 

Závěr
Správné	určení	a	vymezování hydromorfních a semihydromorfních 

půd je	z	obecných	hledisek	nezbytné	především	jako	klíčový výchozí 
průzkumný podklad	pro	praktické	operativní	podrobné charakte-
rizování vodního režimu stanovišť. Touto	 charakteristikou,	podle	
metodického	předpisu	Pedologický průzkum pro meliorační opatření 
na zemědělských půdách	(vydaném	Hydroprojektem	Praha	již	v	roce	
1985)	a	především	podle	 jeho	pozdějších	modifikací,	se	rozumí:	 (1)	
určení topografie určitého typu vodního režimu, a	dále	především (2) 
časového charakteru zamokření, (3) formy zamokření, (4) příčiny 
zamokření, (5) zdroje zamokřující vody a (6) ekologického stupně 
vodního režimu (podrobněji	viz	výše	uvedený	metodický	předpis	a	jeho	
pozdější	aplikační	interpretace	[9,	11].	Toto	doposud	nejmodernější,	
a	především	praktickým	potřebám	ekologického	krajinného	inženýrství	
plně	vyhovující	hodnocení	vodního	režimu	biotopů	a	zájmových	území	
vodohospodářských	staveb	se	u	nás	v	současné	době	nejfrekventovaněji	
využívá	zejména	v	následujících	třech	případech:	
1)	V	rámci	opatření	a	úprav	krajinného	inženýrství	(kulturně-technické-V	rámci	opatření	a	úprav	krajinného	inženýrství	(kulturně-technické-
ho	inženýrství)	pro	ekologicky	optimální	návrhy kultur, dřevin, rost-
linných společenstev, event. plodin v krajině (pro	návrh	druhového	
složení	dřevin	rostoucích	mimo	les,	vegetační	doprovod	komunikací,	
ozelenění	sídlišť	venkovského	typu,	územní	systémy	ekologické	sta-
bility,	remízy apod.), ale	i	pro	jiné	projekční	a	exploatační	záměry.

2)	Stanovení	charakteristiky	vodního	režimu,	 jejímž	základním	pod-Stanovení	charakteristiky	vodního	režimu,	 jejímž	základním	pod-
kladem	je	hodnocení hydromorfismu a semihydromorfismu půd,	je	
v	praxi	nezastupitelné	zejména	při	posuzování funkční schopnosti 
realizovaných odvodňovacích systémů, a	to	především	pro stanove-
ní potřeby a rozsahu rekonstrukčních opatření a pro určení jejich 
základních návrhových parametrů	(připomeňme	si	v	této	souvis-
losti,	že	v	současné	době	je	v	ČR	evidováno	1	084	800	ha	pozemků	
odvodněných	trubkovou	drenáží;	více	[10]).	

3)	Koncepce	hydromorfismu	a	semihydromorfismu	půd	nalézá	hojně	
své	aplikační	uplatnění	při aktualizaci bonitovaných půdně-ekolo-
gických jednotek (BPEJ) (při	upřesňování	stanovovaných	hlavních 
půdních jednotek). V	této	souvislosti	je	nutno	zdůraznit,	že kom-
plexní systém charakterizování vodního režimu stanovišť je	(jen	
zdánlivě	nelogicky)	zcela	nezastupitelný	pro potřeby stanovování 
a vymezování odpovídajících adekvátních okrsků BPEJ	na	odvodně-
ných	či	úpravami	toků	ovlivněných	a	zkulturněných	pozemcích,	kde	
signifikance	znaků	hydromorfismu	a	semihydromorfismu	v	půdním	
prostředí	má	pouze	již	jen	reliktní	význam,	takže	BPEJ jako základní 
agronomizovaný klasifikační ukazatel zde	již	nabývá	parametric-
kých	hodnot	anhydromorfních	půd	(v	ČR	se	průměrná	roční	výměra	
aktualizace	BPEJ	současně	pohybuje	kolem	40	až	50	tisíc	ha).
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Želivka oslavila 40 let

Letos je tomu 40 let, co se začala rozbíhat dodávka vody ze Želivky 
do Prahy. A nejen do ní. Pří příležitosti onoho výročí se v květnu 
uskutečnila exkurze do úpravny. Dovolím si se s vámi o zážitky podělit 
sice později, ale přece.

Ovšemže celá lokalita je v ochranném pásmu. Že vjíždíte do ochran-
ného pásma, vás informuje cedule zasazená v kukuřičném porostu. 
Když z ochranného pásma vyjíždíte, oznamuje to cedule, za níž 
v bezprostřední blízkosti se tyčí zemědělská budova. Asi kdysi sloužila 
k ustájení dobytka. Co tam mají zemědělci dnes? Hnojivo? PHM? Bůh 
a snad provozovatel vodárny či správce nádrže to vědí.

Lokalita byla zvolena pro výstavbu vodárenského komplexu už někdy 
v padesátých letech, protože voda v toku byla minimálně znečištěna. 
Hospodařilo se tady bez umělých hnojiv, na malých parcelách. Pak však 
zemědělství prošlo kolektivizací, scelováním a chemizací. Ze sedláka, 
domkáře, zkrátka hospodáře se stal zemědělský dělník bez vztahu 
k půdě. Všude tam je třeba hledat dle mého příčiny toho, že během té 
doby se koncentrace dusíku rapidně zvýšila až o dva řády. Dlouho byl 
dusík hlavním vodárenským nepřítelem. Zvýšil se obsah i dalších látek, 
třeba fosforečnanů, které se v současnosti jeví jako hlavní záškodník. 
Začaly se objevovat a sledovat i jiné znečišťující látky, o nichž vodo-
hospodáři tenkrát neměli potuchy, a které třeba tenkrát ani nebyly. 
Jistě nebyly tak běžně a hromadně používány jako dnes. Za dobu 
své existence se komplex přednádrží, nádrží a vlastní vodárny musel 
vyrovnat a vyrovnává se s mnoha zapeklitostmi. Před skoro dvaceti lety 
voda v nádrži zaklesla o nějakých 15 metrů. Tehdy jsme mohli ocenit to, 
že nádrž byla koncipována jako víceletá. V posledních letech se stává, 
že voda „kvete“. Technologie jsou pořád zdokonalovány, umožňují se 
s těmito nepříjemnostmi vypořádat, s ovšemže stále se zvyšujícími 
finančními prostředky. Pardon, tu vodu vyrábějí ne ony technologie, 
nýbrž lidé. Těm hlavně patří dík!

Jet inspekční lodí byl zážitek. Krajina vypadá neposkvrněně, ale více 
lesů by to chtělo! Součástí nádrže jsou i torza dálnice, o níž většina 
z nás neví. Budovala se na přelomu 30. a 40. let. Její výstavbu prosa-
zoval především Baťa. Válka však stavbě „zatnula tipec“ na dlouhých 
třicet let. Současná dálnice Praha–Brno se začala stavět v roce 1967 
přibližně v trase původně budovaného koridoru, jen je naplánována 
pro větší kapacity, proto je stavěna o několik desítek metrů nad úrovní 
původní komunikace. Když se dálnice začala budovat, byla výstavba 
VN Želivka již v plném proudu. Přesto protíná nádrž v 1. PHO, kam 
by teoreticky měl být vstup, tedy v tomto případě vjezd, zakázán. To 
jsou ale paradoxy!

Během cesty domů, kterou lemovala především pole osázená řepkou 
a kukuřicí, popřípadě byla „osázena“ fotovoltaickými panely, jsem 
dumal o tom, který přístup je lepší, spravedlivější, moudřejší: 

Má se naplňovat teze, že uživatel (tj. v důsledku občan) platí (ve 
vodném)? Prostředky jdou zemědělci v povodí jakékoliv vodárenské 
nádrže za omezené užívání pozemků nebo městům, která musí čis-
tit nad rámec obecných povinností? Jestliže ano, jak definovat ono 
omezené zemědělské hospodaření či nadstandardní čištění a jak určit 
onu finanční újmu? 

Či má platit znečišťovatel, tj. občané žijící v povodí vodárenské 
nádrže, kvůli zvýšeným nárokům na kvalitu vyčištěné odpadní vody 
(tedy ve stočném), nebo zemědělec (za zmenšení konkurenceschop-
nosti své produkce)?

Hodně by pomohlo, pokud by všude bylo méně řepky a kopce 
nebyly osázeny kukuřicí. Aby zemědělská půda sloužila více k výrobě 
potravin než k výrobě technických plodin, jak tomu tak při pohledu 
do krajiny asi bude. To však bude těžké, když dotace jsou nastaveny 
tak, že když sedlák nikoliv zbohatnout, nýbrž alespoň se uživit může 
jen dotovanou NEvýrobou potravin. Měli bychom si však uvědomit, 
že ony dotace jdou z našich daní!

A jak to vidíte vy?
Ing. Václav Stránský






