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Co pro mě znamená?

CzWA na konci roku slavila 20 let existence. Je tedy o něco starší, 
než je Česká republika. Taková kulatá výročí jsou jistě hodna připo-
mínání. Někdo volí jako prostředek oslavy amnestii, jiní ocenění těch, 
kteří jsou přínosem. I Asociace zvolila tento pohled.

Potěšilo mě, že mezi oceněnými byla redakce časopisu. Překvapilo 
a potěšilo mě, že jsem se na seznamu ocitl i já osobně. Co mě napa-
dalo, když jsem onu medaili a onen pamětní list přebíral? Hlavně to, 
že ocenění nepatří jenom mně, patří i mnoha dalším lidem, kteří byli 
u záchrany i rozvoje časopisu. V té souvislosti si dovolím krátký his-
toricky exkurz. Pamatuji se, jak koncem roku 1992 MŽP, které časopis 
tehdy vydávalo, oznámilo nám i redakční radě, že ukončuje vydávání 
časopisu a od nového roku bude vydávat časopis Planeta. Já se s touto 
skutečností smířil a měl jsem již domluveno nové angažmá, ale členo-
vé redakční rady mě a kolegu Dragouna požádali, abychom se pokusili 
časopis zachovat, protože potřebují opravdu odborný časopis, nikoliv 
– jak se vyjádřil jeden člen redakční rady časopisu o Planetě – obdobu 
Vědy a techniky mládeži. Rozhodli jsme se do toho jít, byť pohled do 
budoucnosti nebyl tehdy optimistický. Předplatné činilo stěží 20 % 
rozpočtu a zbytek provozu byl dotován z rozpočtu MŽP. Přitom inzerce 
byla tehdy pro časopis neznámý pojem. 

Když jsme o financování časopisu diskutovali, 
tak tehdejší technický ředitel Povodí Ohře a člen re-
dakční rady Ing. Pondělíček si vzal za úkol domluvit 
s ostatními Povodími spoluúčast na vydávání. Jejich 
rozhodnutí bylo takové, že nám dají šanci během tří 
let: prvý rok nás podpoří 500 000, další rok 400 000 
a rok třetí 300 000 korunami. A to tenkrát byly pení-
ze! Dále nám na tvrdo řekli: „Jestli ani po těch třech 
letech nebudete finančně soběstační, pak od nás 
další pomoc nečekejte a my si povzdechneme, že 
ty peníze jsme vynaložili marně!“ Velkou podporou 
pro nás byla jednorázová injekce z VŠCHT Praha, 
kterou tehdy zprostředkoval profesor Pitter.

Pak začala tvrdá práce. Když jsem začal shánět 
inzerenty, tak zástupci mnohých firem říkali něco 
v tom smyslu: On je to docela dobrý časopis, ale 
proč bychom v něm měli inzerovat? Vždyť tam 
žádná inzerce není! Tak, dnes už to mohu říci, jsme 
nabízeli dumpingové ceny, nebo jsem se s některými 
lidmi dohodl, že nám zaplatí částku podle toho, 
jaká bude odezva. A ona ta odezva byla! Takže se 
nám podařilo být již na konci druhého roku sobě-
stačnými. Když jsem to zástupcům Povodí říkal 
a že už jejich podporu nutně nepotřebujeme, tak 
si pamatuji, jak Ing. Pondělíček odpověděl něco 
v tom smyslu, že si cení naší korektnosti a že tedy 
i on korektní být musí a splnit slib zcela: i třetí rok 
nám prostředky poskytnou v dohodnuté výši a ty 
si můžeme rozdělit jako odměny. To bylo příjemné. 
Takže příjemcem toho mého a redakčního ocenění 
je i pan Ing. Pondělíček. 

Je třeba připomenout i pana Drahokoupila, který 
pro nás mnoho let dělal grafika za třetinu běžných 
cen. Je mu už skoro devadesát, a tak mu přeji pevné 
zdraví. Jeho nástupce pan Tománek udělal a dělá 
také ohromný kus práce a podařilo se mu myslím 
skloubit potřebu jisté konzervativnosti dané náplní 
časopisu s moderním designem.

Před těmi dávnými léty jsem si byl vědom, že je 
nezbytné mít vedle sebe silného partnera z hledis-
ka odbornosti. Povodí spoluvydavateli být nechtěly, 
a tak bylo štěstím, že jsme začali blíže spolupracovat 
s právě tehdy vznikající AČE ČR, potažmo s profeso-
rem Wannerem. Spoluvydavatelství bylo přínosem 
hlavně po odborné stránce a ve smyslu zakotvení 

mezi odbornou veřejností. A tak to ocenění patří i čtenářům. Patří 
i těm, kteří nás seznamovali s odborníky v oboru a otevírali dveře. 
Byla to většina členů redakční rady a úplně z těch prvních začátků, 
kdy jsem toho o oboru moc nevěděl, je třeba zmínit pomoc docenta 
Dolejše a Ing. Milana Kuny. Ti všichni způsobili to, že dnes sice o žád-
né části vodohospodářského oboru nevím všechno, ale snad o každé 
části vodního hospodářství vím (snad aspoň) něco.

No a ocenění z velké části patří i kolegovi Dragounovi, s kterým tu 
vodohospodářskou káru už přes dvacet let společně táhneme. Letošní 
rok bude 63. rokem existence časopisu. To je věk, kdy v současnosti 
mužská část populace odchází do důchodu. Jsem rád, že se tam ča-
sopis nechystá. To ocenění bude pro mě impulzem hledat nové cesty 
a podněty tak, abychom neustrnuli a nebyli, když jsme ti vodaři, 
líným kaprem v rybníce. 

Asociaci přeji, aby se jí i nadále dařilo jít proti času a být stále 
mladší. Jak to myslím? U jejího vzniku byli muži, jejichž věk byl 
kolem abrahámovin. Nyní jsou běžně jejími členy mladí muži a (na-
víc krásné) dámy kolem Kristových let. Přeji si, aby u nás vzkvétalo 
vodní hospodářství s velkým i malým vé. K tomu dopomáháte i Vy, 
čtenáři! Děkuji moc!

Ing. Václav Stránský
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Přehled molekulárně 
biologických metod 
používaných při studiu 
mikrobiálního osídlení 
čistírenských kalů a jiných 
environmentálních vzorků
Hana Stryjová, Dana Vejmelková, Jiří Wanner

Klíčová slova
aktivovaný kal – denaturační gradientová gelová elektroforéza – 
fluorescenční in situ hybridizace – odpadní voda – polymerázová 
řetězová reakce

Souhrn
Biocenóza vzorků aktivovaných kalů a přírodních ekosystémů je 

silně ovlivněna prostředím, v němž mikroorganismy žijí. Kultivační 
techniky dříve využívané k identifikaci jsou již dnes nahrazovány 
molekulárně biologickými metodami. Tyto metody umožňují dokázat 
přítomnost mikroorganismů s vysokou specificitou – až na úroveň 
druhu. S rozšířením těchto technik se dokazuje, že v aktivovaném 
kalu v mnoha případech dominují mikroorganismy, které dříve 
používanými postupy nebylo možné detekovat. Hlubší pochopení 
souvislostí mezi podmínkami v nádrži a přítomným biologickým 
osídlením je důležité pro optimalizaci systému, což může vést 
k zvýšení účinnosti aplikované biotechnologie. V textu bude shrnuto 
několik nejčastějších metod molekulární biologie, používaných na 
identifikaci mikroorganismů aktivovaných kalů z čistíren odpadních 
vod a jiných environmentálních vzorků.

u

1. Úvod
Čistírenský aktivovaný kal (AK) či například vzorky půd jsou složitá 

společenství mnoha druhů mikroorganismů (MO), anorganických 
a organických částic, enzymů a produktů metabolismu. Dlouhou dobu 
byly jako stěžejní pro identifikaci MO v těchto vzorcích používány kul-
tivační metody. S postupem času ale začalo vycházet najevo čím dál 
tím více nedostatků těchto metod, např. nejsou schopny poskytnout 
věrohodné výsledky díky selektivitě používaných médií. Do dnešního 
dne nebylo mnoho druhů MO vůbec vykultivováno a důkaz o jejich 
existenci podaly teprve molekulárně biologické metody. Další nevýho-
dou kultivací je jejich časová náročnost, neboť jedno stanovení může 
trvat až několik týdnů (v případě pomalu rostoucích nitrifikačních 
bakterií). Výše zmíněné nedostatky (a mnohé další) vedly k rozvoji 
metod nezávislých na kultivaci.

Mezi základní metody využívané pro kvalitativní a kvantitativní 
stanovení konkrétního MO, nebo specifické skupiny MO, patří např. 
fluorescenční in situ hybridizace (FISH), denaturační gradientová gelo-
vá elektroforéza produktů polymerázové řetězové reakce (PCR-DGGE) 
nebo polymerázová řetězová reakce v reálném čase (real-time PCR). 
Tyto metody budou přiblíženy v následujícím textu. Jejich přehled 
a použití shrnuje tab. 1.

2. FISH analýza
Ve světě byla poprvé FISH použita v roce 1989 [1], nejprve byla 

využívána v oblasti medicíny a přinesla zásadní poznatky v cytogene-
tice a patologii [2]. Za použití genetických sond v environmentálním 
výzkumu byla v roce 1995 udělena Körberova cena (The Körber Eu-
ropean Science Prize), kterou každoročně uděluje Körberova nadace 
v Hamburku [3]. Jedná se o finanční podporu inovativních evropských 
výzkumných projektů v oblasti přírodních věd. Oceněn byl kolektiv 
několika evropských výzkumných center v čele s Rudolfem Amannem 
v Mnichově [4]. Součástí oceněného kolektivu byl i prof. Wanner, 
který se v ČR na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze touto 
problematikou zabývá [5, 6, 7].

FISH analýza je založena na komparativní analýze 16S a 23S rRNA 
sekvencí. Pomocí krátkých oligonukleotidových řetězců (genových 

sond) komplementárních ke specifickým oblastem rRNA je možné 
kvalitativně i kvantitativně určit kompozici složitých mikrobiálních 
společenstev. K dispozici je množství sond na různé úrovni specificity 
(domény, třídy, rodu atd.). Specificita genových sond je závislá na cí-
lové sekvenci a na hybridizačních podmínkách. Výhoda použití rRNA 
jako cílových molekul je jejich všudypřítomnost a obsah konzerva-
tivních a variabilních oblastí umožňující selekci oligonukleotido-
vých sekvencí s různou taxonomickou specificitou. Sekvence běžně 
používaných nukleotidových sond včetně informací o specifičnosti 
a hybridizačních podmínkách je možné nalézt v databázi probeBase 
[8] nebo v odborných článcích.

2.1.  Postup metody
Vzorky jsou nejdříve fixovány vhodným činidlem (etanolem či para-

formaldehydem) za účelem usmrcení buněk, uchování jejich morfolo-
gie a jejich zpřístupnění pro genové sondy. Fixované vzorky jsou dále 
hybridizovány se sondami označenými fluorescenčními barvivy. Jako 
hybridizace se označuje jev, kdy dojde k oddělení vláken dvoušroubo-
vice DNA a spojení s jiným komplementárním vláknem, nebo k navá-
zání komplementárního vlákna na řetězec RNA. Doporučuje se použít 
vždy více než jednu sondu pro detekci specifického mikroorganismu, 
neboť se tím zvýší spolehlivost výsledku. Vícenásobná hybridizace je 
možná za použití sond označených různými fluorescenčními barvivy. 
Hybridizace jednoho vzorku s více typy genových sond, které jsou 
označeny různými barvivy, pak umožňuje např. pozorovat zastoupe-
ní a distribuci různých bakterií ve vločce kalu. Relativní zastoupení 
cílového organismu (v procentech) je většinou vztaženo ke všem buň-
kám identifikovaným obecnou sondou pro bakterie nebo označených 
DAPI barvivem (4’,6’-diamidino-2-phenylindol dihydrochlorid), které 
se váže na DNA (obr. 1.). Případná kvantifikace je možná buď přímým 
pozorováním v mikroskopu [9, 10], nebo pomocí digitální obrazové 
analýzy nafocených snímků [11].

2.2.  Na co je potřeba při aplikaci FISH myslet
Velikou výhodou této metody je rychlá a přesná detekce mikro-

organismů až na úroveň druhu. Stanovení je možné provést do 24 
hodin od odběru vzorku, který lze upravit přímo na místě, takže ne-
dojde k jeho znehodnocení během přepravy. Přesto existuje několik 
úskalí, se kterými je potřeba při provádění analýzy a vyhodnocování 
výsledků počítat.

Obr. 1. Klastry bakterií rodů Nitrosomonas, Nitrosospira a Nitro
sococcus detekované sondou NSO_mix (Cy3, červená) a celková 
DNA (DAPI, modrá)

Metoda Použití Kvantifikace
FISH detekce konkrétních MO nebo skupiny 

MO (nutno vědět, co detekujeme)
(semi)kvanti-

fikace

Konvenční PCR detekce MO s různou specificitou 
(konktrétní druhy i všechny bakterie)

ne

Real-time PCR detekce MO s různou specificitou 
(konktrétní druhy i všechny bakterie)

ano

PCR-DGGE/TGGE screening diverzity biocenózy (změny 
mezi vzorky v čase)

ne

Tab. 1. Základní metody využívané pro kvalitativní a kvantitativní 
stanovení MO

1



vh 1/2013

Získání výsledků je časově náročná procedura, pokud MO tvoří hus-
tě seskupené klastry, je lepší použít kombinaci FISH a konfokálního 
laserového skenovacího mikroskopu (CLSM), což nejen výrazně zlepší 
kvalitu obrazu, ale také umožní semiautomatickou kvantifikaci využi-
tím digitální obrazové analýzy, např. programem daime (digital image 
analysis in microbial ecology) [11] nebo pomocí jiných aplikací [12, 
13, 14]. CLSM je možné použít i v případě biomasy ve formě biofilmu 
nebo granulí, kde je běžný epifluorescenční mikroskop použitelný 
s velkými obtížemi [15, 16].

U některých vzorků (např. pitných nebo říčních vod) je nutné 
detekované buňky zakoncentrovat, aby je bylo možné při velkém 
zvětšení mikroskopu pozorovat. Řešením je např. filtrace vzorku přes 
polykarbonátový filtr s následnou hybridizací a mikroskopickým 
vyhodnocením přímo na filtru [17, 18].

Při analýze environmentálních vzorků je někdy pozorována 
vysoká fluorescence pozadí, kterou vyzařují abiotické částice odrá-
žející dopadající světlo a nespecificky vázané genové sondy. Vzorky 
s vysokou autofluorescencí je mnohdy běžným epifluorescenčním 
mikroskopem obtížné vyhodnotit. Možným řešením je použití CLSM, 
který bývá vybaven lepším softwarem, mnohdy schopným eliminace 
fluorescence pozadí.

Zdrojem odchylky od správného výsledku může být také to, že se 
pro analýzu zpracovává pouze malý objem vzorku (zpravidla 1 ml). 
Vzhledem k velikosti a možné nehomogenitě zkoumaných systémů by 
bylo pro přesnější stanovení výhodnější hodnotit více vzorků z růz-
ných odběrových míst a výsledek udávat jako průměr nebo medián 
z naměřených hodnot. Z důvodu časové náročnosti a nákladnosti 
metody se toto neprovádí. Z druhé strany vzhledem k množství bak-
terií obsažených v daném objemu a relativně obdobným podmínkám 
uvnitř vloček či biofilmu se dá předpokládat, že se diverzita MO 
nebude příliš lišit.

V případě environmentálních vzorků se stále jedná o jednu z nej-
používanějších metod molekulární biologie a možné výše popsané 
komplikace je potřeba brát v úvahu zejména při testování nových sond 
a vzorků, v případě na pracovišti používaných a zaběhlých postupů 
většinou nebývá při analýzách problém.

3. Metody založené na polymerázové řetězové reakci 
(PCR)

FISH analýzu je vhodné použít v případě, kdy víme, které skupiny 
nebo MO chceme detekovat. Pro první screening neznámých vzorků 
nebo pro sledování populační dynamiky systému v delším časovém 
období je vhodnější použití jiných metod molekulární biologie zalo-
žených na replikaci nukleových kyselin.

3.1. Konvenční PCR
Do současné podoby metodu PCR v roce 1983 optimalizoval Kary 

Mullis, který za tento přínos později dostal Nobelovu cenu [19]. Me-
toda je používaná k namnožení (amplifikaci) specifického úseku DNA 
in vitro. Kopie úseku DNA jsou pomocí enzymu DNA-polymerázy 
syntetizovány podle templátového vlákna. Denaturace dvouřetězcové 
molekuly na jednořetězcová vlákna je dosaženo vysokou teplotou 
(94–95 °C). V další fázi (annealing) dochází k připojení primerů na 
vlákno DNA (50–60 °C). Primery jsou chemicky syntetizované, krátké 
oligonukleotidy, které vymezují úsek DNA, který bude amplifikován. 
Následná polymerační reakce (extension), ve které DNA polymeráza 
nasedne na primery a připojuje volné nukleotidy k vláknu DNA, 
probíhá při 72 °C [20]. Průběh reakce je znázorněn na obr. 2. Tyto tři 
fáze, které trvají obvykle několik desítek sekund, se pravidelně opa-
kují, obvykle 20–40x. Reakce probíhá v termocykleru, který zajišťuje 
rychlé teplotní změny bez velkých fluktuací. Metodou lze získat až 
2n kopií DNA, kdy n je počet cyklů, např. z jedné molekuly DNA by 
tedy bylo teoreticky možné získat po 30 amplifikačních cyklech až 
109 kopií, což je ve většině případů pro detekci i pro následné analýzy 
dostatečné množství.

Variantou PCR umožňující syntézu komplementární DNA (cDNA) 
podle RNA templátu je reverzní PCR (RT-PCR) využívající enzymu 
reverzní transkriptázy. Tato metoda se většinou používá ke kvantifikaci 
genové transkripce [21, 22]. Je vhodná např. pokud je potřeba zjistit, 
zda jsou v systému aktivní bakterie, protože přítomnost RNA v buňce 
poukazuje na buněčnou aktivitu.

Detekce produktů PCR se nejčastěji provádí pomocí agarózové 
gelové elektroforézy. Velikost DNA fragmentů je srovnána s DNA 
markerem (ladder), který obsahuje DNA fragmenty známé velikosti.

3.2.  Real-time PCR
V případě požadavků na kvantifikaci přítomných populací je možná 

aplikace kvantitativní PCR (real-time PCR, qPCR), při které je možné 
kontinuálně monitorovat přírůstky DNA během každého cyklu reakce 
(u konvenční PCR se detekuje až finální produkt) [23, 24]. Průběh 
reakce je obdobný jako u konvenční PCR, je však potřeba použít 
fluorescenčně značené primery 
a speciální termocykler, což činí 
tuto metodu podstatně finančně 
nákladnější.

3.3.  PCR-DGGE/TGGE
V případě použití skupinových 

primerů je produktem PCR směs 
fragmentů DNA odpovídající 
velikosti, není však možné říci, 
který MO byl ve vzorku příto-
men. Proto je potřeba fragmenty 
pocházející z různých druhů 
odseparovat. Při této separaci 
se využívá různých bodů tání 
PCR produktů, specifických pro 
každou sekvenci. Je možné např. 
použít vysoce citlivou dena-
turační gradientovou gelovou 
elektroforézu (DGGE), která je 
u vzorků kalů a půd běžnější 
než aplikace teplotní gradiento-
vé gelové elektroforézy (TGGE) 
[25, 26]. Tyto elektroforézy vyu-
žívají u částečně denaturované 
a nedenaturované DNA roz-
dílné mobility v elektrickém 
poli a postupná denaturace je 
umožněna lineárním gradientem 
denaturačního činidla (formamid 
a močovina). Následně se PCR 
fragmenty z gelu (obr. 3) vyřežou 
a po potřebné úpravě sekvenují. 
Sekvenací se získá pořadí nuk-
leotidů v řetězci, jehož porovná-
ním s rozsáhlou databází (např.: 
NCBI) [27] je možné identifikovat 
přítomné mikroorganismy na zá-
kladě jejich genetické informace.

Pomocí PCR-DGGE je možné 
ve vzorcích analyzovat diverzitu Obr. 2. Průběh PCR. 1 – denaturace, 2 – annealing, 3 – extension [20]

Obr. 3. GelRedem barvený DGGE 
gel PCR produktů DNA extraho-
vané z aktivovaných čistíren-
ských kalů. M – marker, V1, V2, 
V3, V4, V5 – vzorky aktivovaných 
kalů z laboratorních modelů

2



vh 1/2013

přítomných MO, případně sledovat změny ve složení přítomných 
populací v čase. Tato metoda umožňuje detekovat i dosud nepopsané 
nebo špatně kultivovatelné mikroorganismy. Nevýhodou této metody 
je, že jsou zaznamenány pouze dominantní populace analyzované ko-
munity a některé méně zastoupené, přesto však velmi důležité druhy 
mohou být opomenuty [28]. Možným řešením tohoto nedostatku je 
použití specifičtějších primerů při PCR a tím zvýšení meze detekce 
analyzovaných vzorků.

4.  Závěr
Využitím molekulárně biologických metod je možné identifikovat 

velmi selektivně i mikroorganismy, které nejsou běžným mikrosko-
pickým rozborem nebo kultivačně detekovatelné. Aplikace FISH je 
vhodná, jestliže nás zajímá pouze detekce konkrétního MO nebo 
skupiny MO. Výhoda této metody je, že je vysoce selektivní a rychlá. 
Nevýhodou ve srovnání s metodami PCR je, že v případě nízké čet-
nosti detekovaných MO je možné, že nebudou pozorovány (u PCR 
teoreticky k detekci stačí pouze 1 molekula DNA). Pokud je potřeba 
provést screening, které MO jsou v biocenóze přítomny, nebo sledo-
vat změnu diverzity biocenózy v čase, je určitě vhodnější aplikace 
PCR. V čistírenské praxi má identifikace mikroorganismů význam 
zejména v případech, kdy nastává selhání procesu nebo se objevují 
technologické problémy.

I přes všechny zmíněné výhody použití molekulární biologie pro 
identifikaci MO biologických systémů, tyto metody na svůj rozvoj ve 
vodárenské praxi a příbuzných oborech v ČR teprve čekají. Hlavním 
důvodem je stále poměrně vysoká cena přístrojového vybavení pro 
tyto analýzy. Každým rokem však cena přístrojů klesá a na trhu se 
již objevují firmy nabízející tyto metody široké veřejnosti (zejména 
v oblasti pitných vod). Aplikace těchto komerčně dostupných metod 
je podobná jako v případě laboratorních kitů (sad), kdy jsou všechny 
chemikálie dodány s podrobným návodem analýzy včetně popisu, 
jak výsledky vyhodnotit. Tato snaha zjednodušit analýzy pro praxi 
spolu s klesající pořizovací cenou přístrojů (zejména na PCR) mohou 
být pro rozšíření těchto metod rozhodující. V neposlední řadě je 
potřeba zmínit časovou úsporu, protože ve většině výše zmíněných 

technik (mimo PCR-DGGE) je možné obdržet výsledky ještě v den 
odběru vzorků.

Poděkování: Financováno z účelové podpory na specifický vyso-
koškolský výzkum (MŠMT č. 21/2012) a z výzkumného záměru 
MSM6046137308 MŠMT ČR.
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Microbial community is greatly affected by local environmental 
conditions. Traditional cultivation techniques used for microorgani-
sm identification are gradually replaced with molecular biological 
methods which yield greater specificity. According to published 
research, molecular methods have led to the discovery of numerous 
previously undetectable organisms. In terms of biological wastewa-
ter treatment, these methods have yielded a better understanding 
of reactor conditions and microorganism population which in turn 
enables greater process control and optimization. This paper sum-
marizes the most common molecular biology techniques used in 
wastewater treatment and environmental sampling.

Pravdivost analýzy 
Jiří G. K. Ševcík

Klíčová slova
analýza – vzorkování – heterogenita – variogram – signal – kalibrační 
metody – validace 

Souhrn
Analýza je komplexní postup tvořený řadou návazných stejně 

významných kauzálních kroků, z nichž nejslabší krok rozhoduje 
o úspěchu, či neúspěchu analýzy, tj. o úrovni strannosti výsledku 
a míře nepravdivosti popisu posuzované entity. 

Konverze dat na výsledek se dosáhne matematickou úpravou 
spojenou se záměnou variabilních parametrů. V analytické praxi se 
používají různé metody k získání konverzního faktoru, označované 
jako metody kalibrace. Metody kalibrace lze rovněž posoudit podle 
jejich časové a finanční náročnosti.  Zodpovědný a cílený výběr 
kalibrační křivky patří k operativním nástrojům analytika, kterým 
ovlivňuje jak nejistotu stanovení, tak i ekonomickou prosperitu 
laboratoře. 

u

Kroky analýzy
Složky životního prostředí se vyskytují vždy v dynamickém pro-

středí, jsou obecně heterogenní, jsou vždy směsí různých fází a vždy 
vykazují podmíněnou heterogenitu. Heterogenitu můžeme definovat 
jako nenulovou hodnotu rozptylu sledovaného znaku materiálu, 
zatímco homogenita je spojena s nulovou hodnotou rozptylu, tzn. 
statisticky nenormální distribucí. Posouzení heterogenity materiálu je 

tak prvotní a klíčovou úlohou ve spojení s plánem vzorkování a z něho 
vyplývajícími obchodními a technologickými dopady. 

Aktuální stav životního prostředí a trendy jeho vývoje je možné 
zjistit jen na základě analýzy vzorků jeho složek. Komplexní postup 
označovaný jako analýza se skládá z řady navázných stejně význam-
ných kauzálních kroků, z nichž nejslabší krok rozhoduje o úspěchu, 
či neúspěchu analýzy, tj. o úrovni strannosti výsledku a míře neprav-
divosti popisu posuzované entity. Nejistota kauzálního řetězce je 
kvantitativně popsána součtem rozptylů jednotlivých dílčích kroků.

Prvním krokem analýzy je substituce posuzované entity zvoleným 
systémem závisle proměnných vycházející z předpokladu znalosti 
kauzality následku. Specifikací závisle proměnných byla předem 
zvolena míra poznatelnosti posuzované entity, a to převodem závisle 
proměnných na nezávisle proměnné, tj. poznání kauzality příčin. 
Je nesporné, že tento krok analýzy je velmi problematický, neboť je 
podmíněn jak našimi všeobecnými znalostmi, obzvláště nedostačují-
cími v oblasti toxikologie, tak v současné době takžka neomezenými 
technickými možnostmi instrumentace. Tento rozpor vede jak k hys-
terickým mediálním reakcím, tak k honbě za nízkými limity detekce 
bez toxikologické relevance. 

Následný krok analýzy je spojen se znalostí heterogenity materiálu 
a z této vlastnosti odvozeným plánem vzorkování. V jednorozměrné 
statistice bude mít soubor výsledků <40, 45, 50, 55, 60, 65, 70> vždy 
stejnou střední hodnotu a rozptyl, nezávisle na pořadí a místu měře-
ní. Tato skutečnost však neodpovídá reálné situaci, kde v důsledku 
charakteru terénu (např. splavení do údolí), způsobu manipilace 
s materiálem (odkoulení se větších zrn v důsledku větší kinetické 
energie) apod. je průběh heterogenity materiálu nenáhodný, ale má 
specifický charakter. Vytvoření modelu časové a prostorové proměn-
livosti sledovaného znaku (heterogenity), ze kterého vyplývá schéma 
vzorkování, tak vyžaduje aplikaci metod prostorové statistiky, tzv. 
metod experimentálního variogramu.
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Pro prostorovou analýzu měřeného znaku zi v souřadnicích (x,y) 
platí 

, (1)

kde γ(Δx,Δy), tzv. variogram, je prostorová variabilita (rozptyl) znaku 
z mezi přibližně stejně vzdálenými dvojicemi bodů (Δx,Δy) (lag di-
stance) tvořících soubor S(Δx,Δy) v němž se nachází počet N(Δx,Δy) párů. 

 (2)

Experimentální variogram je průměrnou hodnotou prostorové 
variability sledovaného znaku (výraz v závorce v rov. 1 představuje 
rozptyl sledovaného znaku) a ukazuje její trend v závislosti na vzá-
jemné vzdálenosti měřených míst. Variogram může odhalit různé 
trendy v závislosti na uspořádání měrných bodů, např. odběrních míst 
dílčích vzorků. Experimentální variogram je tedy tvořen [N = n*(n-1)] 
páry vzdáleností mezi n měrnými body, které při velkém počtu N jsou 
sdružovány do histogramových tříd, podle pravidel jednorozměrné 
statistiky. Je zřejmé, že s nárůstem počtu měrných bodů významně 
narůstá počet kombinačních párů N a řešení bez počítačové podpory 
je prakticky nemožné (pro řešení menších souborů lze nalézt podporu 
v programu EXCEL, viz Jiří G. K. Ševčík, Statistický základ vzorkování, 
Vzorkování I - obecné zásady, ISBN 978-80-86380-53-7).

Pro variogram je možné použít jakýkoli systém identifikace měrných 
bodů, který dovolí kvantifikovat vzdálenost mezi měrnými body, 
např. délky hran v pravoúhlém systému (REvariogram), vzdálenost 
od středu (místa měření) k místu měření a úhel, který svírá tento 
vektor s osou sever-jih (CPDAvariogram), GPS zaměření místa mě-
ření (GPSvariogram), časy měření apod. Systém variogramu CPDA 
je vhodný na velké plochy, včetně vzorkování na vodních plochách. 
Reflektuje nejen nerovnosti povrchu, ale i vliv převažujícího směru 
větru či intenzitu osvětlení. Na rozdíl od klasických vzorů (diagonála 
atd.) vylučuje stranné vzorkování. Je obzvláště vhodný pro posouzení 
nutnosti technologického zásahu v zemědělských kultůrách, lesních 
porostech, apod. 

Dílčí krok měření je spojen s nejmenší hodnotou rozptylu, neboť 
analytické měření vychází a odkazuje pouze na fyzikálně-chemické 
zákonitosti.  Společným znakem všech měření je skutečnost, že analyt 
má nenulovou hodnotu vlastnosti, na kterou reaguje senzor.

Interakční princip měření mezi analytem a senzorem je klíčem 
k pochopení a kategorizaci analytických metod. Čím větší je interakční 
energie, tím větší je počet měřitelných analytů a obráceně. 

Mírou měření je hodnota signálu, který je podmíněn jak analytem, 
tak i měřicím zařízením. Z uvedeného vyplývá, že měřený signál 
bude mít různou intenzitu v závislosti na měřeném analytu. Toto 
konstatování je kvantitativně popsáno rovnicí signálu.

Analýza rovnice signálu je klíčem k objasnění pojmů a správné 
validaci analytických metod. Okamžitá odezva měřicího zařízení je 
dána pouze signálem analytu, pro který platí

, (3)

kde ka je konstanta závisející na konstrukčních parametrech měři-
cího zařízení pro měření analytické vlastnosti a, aa je hodnota této 
vlastnosti pro analyt (a), ma je látkové množství tohoto, analytu aI je 
koeficient linearity měřicího zařízení.

Omezená platnost rovnice (3) v analytické praxi je zřejmá z jejího 
upraveného zápisu ve tvaru rovnice (4). Platí

 (4)

a je prokázána zakřivením kalibračních křivek. To se děje v dů-
sledku změny citlivosti měření v závislosti na množství analytu (člen 
v závorce rov. (4)) a rozdílným výsledkem při vyhodnocování oka-
mžitého signálu S (např. výšky píku) a jeho integrální formy, odezvy 
R (např. plochy píku).

Platnost modelu odezvy měřicího zařízení má pro dílčí analytický 
proces měření základní význam a musí být verifikována (musí být 
potvrzena platnost kauzálního vztahu mezi signálem a množstvím 
analytu). Pro rov. (4) je výhodné použít analýzu její logaritmické formy 
podle rov. (5) vedoucí k určení citlivosti (ka*aa) a koeficientu linearity 
(l) měřicího zařízení. Platí

 (5)

Je třeba zdůraznit, že tato forma analýzy okamžité odezvy, signálu 
detektoru, vede pouze k podmíněnému odhalení vlivu matrice a ru-
šivých vlivů (jako jsou přístrojová omezení, šum atd.) na výsledný 
signál.

Model odezvy rovněž odráží vhodnost jak samotného měřicího 
zařízení (parametr ka), tak i zvolené analytické vlastnosti analytu (pa-
rametru aa) dohromady tvořících citlivost měřicího zařízení pro analyt 
(a). Výše uvedený model odezvy tak poskytuje vysvětlení rozdílných 
odezev pro měnící se analyt (a), zvolenou analytickou vlastnost (a) 
a odlišné konstrukční řešení (k) měřicích zařízení.

Konverze dat, nesoucích informaci o analytu a majících primárně 
stejný rozměr jako signál, např. napětí, proud, počet pulsů atd., na 
výsledek se tedy dosáhne matematickou úpravou spojenou se zá-
měnou variabilních parametrů. Konverzní faktor respektuje model 
odezvy definující vztah mezi signálem a množstvím analytu,  obecně 
se předpokládá, že tento vztah odpovídá lineárnímu modelu.

Metody kalibrace
Zodpovědný a cílený výběr kalibrační křivky patří k operativním 

nástrojům analytika, kterým ovlivňuje jak nejistotu stanovení, tak 
i ekonomickou prosperitu laboratoře. V analytické praxi se používají 
různé metody k získání konverzního faktoru. Někdy jsou tyto metody 
označovány jako metody kalibrace. Jsou to:
• metoda přídavku standardu;

- metoda přímého srovnání s jedním standardním vzorkem,
- metoda s kalibrační křivkou,

• metoda vnitřního standardu;
- metoda přímého srovnání s jedním standardním vzorkem,
- metoda s kalibrační křivkou;
- metoda 100%,

• metoda vnějšího standardu;
- metoda přímého srovnání s jedním standardním vzorkem,
- metoda s kalibrační křivkou.
Metoda konverze je určena požadavky řešení, ale její vhodnost 

lze posoudit i na základě principu hromadění chyb. Vhodnější je ta 
metoda, kterou se získá konverzní faktor s větší statistickou význam-
ností. Na příkladu stupně konverze je nejlépe demonstrována změna 
paradigmatu analytické chemie, zjednodušeně vyjádřená odklonem od 
přesnosti měření k malé zbytkové nejistotě měření (viz str. 5, Analyst 
120 (1995) 2303). Nejistotu měření můžeme definovat jako sumu ne-
jistot všech dílčích stupňů analýzy a pro celkový rozptyl analytického 
postupu podle rovnice 6 platí

, (6)

kde σmet
2 je rozptyl použité metody,

 σlab
2  je rozptyl mezi prováděcími pracovišti, 

 σpro
2 je rozptyl v rámci analytického procesu,

 σnah
2 je rozptyl náhodných vlivů během prováděné analýzy.

Měření v laboratoři je ovlivněno čtyřmi faktory, přičemž podmínky 
měření mohou být stejné, kdy ovlivňující faktory jsou konstantní, 
jejich variabilita se neuplatňuje ve variabilitě výsledků, anebo různé, 
kdy variabilita faktorů se uplatňuje ve variabilitě výsledků. Tento 
přístup (v souladu s ISO 5725) rovněž objasňuje dílčí pojmy přesnosti 
měření, a to reprodukovatelnost a opakovatelnost. 

Matrice se na výsledku měření projevuje převážně v důsledku ome-
zené selektivity měřicího zařízení, které zaznamenává příspěvky blíže 
nespecifikovaných složek analyzovaného nebo standardního vzorku. 
Tyto vlivy jsou jednoznačné a nejvýrazněji se projeví v mezních 
případech: v praktickém vzorku matrice je přítomná, v kalibračních 
vzorcích nikoliv. To znamená, že kalibrační metody nerespektující ma-
trici analyzovaného vzorku jsou zatíženy větší chybou než kalibrační 
metody se stejnou matricí jako analyzovaný vzorek.

Velikost měřené odezvy detektoru je podmíněna hodnotou citlivos-
ti, která odráží individuální vlastnosti analytů, vyjádřené hodnotou 
jejich fyzikálně-chemických vlastností aa. Použije-Ii se jako standard 
látka jiného typu, je velikost odezvy podmíněna hodnotou selektivity 
Γ a musí být na ni brán zřetel při výběru typu standardu. Při známé 
hodnotě selektivity je třeba provést korekci konverzního faktoru jeho 
vynásobením hodnotou Γ. Kalibrační metody pracující s neznámou 
selektivitou jsou zatíženy větši chybou než metody se stejnou nebo 
vyčíslenou selektivitou.

Mechanismus detekce se nejvýrazněji projevuje v linearitě měřicího 
zařízení, jejíž znalost je podmínkou správného měření. Použije-li se 
nelinearizovaná forma odezvy, vede to pro hodnoty koeficientu linea-
rity l ≠ 1 k rozdílným hodnotám citlivosti a tím k zúžení lineárního 
dynamického rozsahu. Kalibrační metody používající neověřené 
parametry linearity pro standard a analyt jsou zatíženy větší chybou 
než metody se stejným standardem a analytem.

Instrumentální vlivy na odezvu detektoru lze spojit s historií in-
strumentu, tzn. s předchozími procesy nebo analýzami, které mohly 
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

zařízení zatížit zbytkovými nečistotami, 
únavou konstrukčních částí apod. Tyto vlivy 
jsou dlouhodobé a jejich variabilita v delších 
časových úsecích je větší. Kalibrační metody 
časově vzdálenější od okamžiku měření ana-
lytu budou zatíženy větší chybou než metody 
prováděné současně s měřením analytu.

Posledním kritériem posouzení kalibrač-
ních metod je přesnost stanovení střední hod-
noty. Přínos opakovaných měření na snížení 
nejistoty měření je zanedbatelný ve srovnání 
s ostatními zdroji chyb. Při vyloučení hrubých 
chyb poskytují všechny popsané kalibrační 
metody srovnatelně přesné výsledky s malou 
výhodou pro kalibrační křivku (nejistota 
střední hodnoty kalibrační křivky o p bodech 
n násobně měřených je 1I√[p+n]).

V tabulce 1 jsou pro orientaci uvedeny 
velikosti chyb uplatňujících se v kalibračních 
metodách ve zvolené stupnici 1 – malá, 6 – 
velká; např. chyba kalibrace v důsledku úpra-
vy standardního vzorku je nejmenší u metody 
100% (metoda nemá žádnou úpravu standard-
ního vzorku) a největší u kalibračních křivek 
(v důsledku velkého množství vzorků).

Z výše uvedené diskuse vyplývá, že me-
toda přídavku standardu vede ke kalibraci 
o nejmenší nejistotě (měření probíhá ve stejné 
matrici, neuplatňuje se selektivita, platí jeden 
koeficient linearity, měření je takřka bez ča-
sové prodlevy a přesnost měření vyhovující), 
zatímco největší nejistotu zjištění konverzní-
ho faktoru má metoda 100% (jelikož nemůže být předem znám model 
odezvy pro neznámé složky analyzovaného vzorku, některá složka 
vzorku nemusí být v použitém měřicím zařízení měřena).

Metody kalibrace lze rovněž posoudit podle jejich časové a finanční 
náročnosti. Lze předpokládat, že kalibrační měření má stejnou časo-
vou a finanční náročnost jako měření analytického vzorku (stejná doba 
měření, stejný měřicí přistroj, použité chemikálie atd.). Dále je třeba 
zvážit, že během kalibračních měření je měřicí zařízení nedostupné 
pro měření analytického vzorku.

Náklady na kalibraci lze rozdělit na složku materiálovou $m a složku 
časovou $t. Celkové náklady analýzy jednoho vzorku jsou součtem 
těchto dvou nákladů Σ$ = $m + $t a liší se pro jednotlivé kalibrační 
metody, viz tab. 2. Konstrukce kalibrační křivky vyžaduje více bodů, 
a proto náklady na její zhotovení jsou vyšší než u ostatních metod.

Nemají-Ii náklady kalibrace tvořit více než 20 % nákladů na analýzu 
jednoho vzorku, je třeba s použitou kalibrací provést nejméně nmin 
analýz vzorku. Příklad uvedený v tab. 2 předpokládá kalibrační křivku 
ze 6 bodů a ukazuje, že metody s kalibrační křivkou vyžadují velké 
množství analýz vzorků nmin, aby byla zachována efektivnost nákladů.

Volba kalibrační metody je určena pracovními podmínkami měření. 
Obecně platí, že metody bez kalibračních křivek jsou řádově „levnější“ 
a vyznačují se menší nejistotou určení konverzního faktoru v důsled-
ku minimalizace úpravy vzorku a vyloučení časových posunů mezi 
kalibrací a měřením vzorku.

Pro velké množství analytických vzorků s podobnou matricí a je-
jím známým vlivem na odezvu a krátkým časem analýzy lze použít 
kalibrační metody s kalibrační křivkou. Při nesplnění kterékoli z vy-
jmenovaných podmínek metody kalibračních křivek nepoužívejte, 
obzvláště pak ne metodu vnějšího standardu s kalibrační křivkou.

Pro jednotlivé a komplexní analytické vzorky, vyžadující souběžné 
stanovení několika analytů vedle sebe jednou měřicí metodou, je 
možné použít metodu vnitřního standardu se 100%, jestliže jsou 
zváženy hodnoty selektivity jednotlivých složek směsi. Při nesplnění 
výše uvedených podmínek nepoužijte metodu 100%, ale metodu 
přídavku standardu.

Pro jednotlivé analytické vzorky, jejichž analýza trvá dlouhou dobu, 
použijte metodu vnitřního standardu po určení hodnoty selektivity 
(Γ = citlst/citla), nebo relativních molárních odezev RMRa.

Pro jednotlivé analytické vzorky s krátkou dobou analýzy použijte 
metodu přídavku standardu. V případě, že krátká doba analýzy nezpů-
sobí překrytí signálů analytu a standardu, je možné použít i metodu 
vnitřního standardu.

Demonstrační příklady výpočtu všech typů kalibračních křivek a je-
jich hodnocení pro validaci jsou uvedeny v publikaci Měření a výsledky 

v analytické chemii, Jiří G. K. Ševčík, ISBN 978-80-903103-4-6, Praha 
2009, na CD příloze v programu EXCEL. Uvedená příloha dovoluje 
interaktivní výpočty vlastních zadání.

Závěr
Analýza není pouze soubor výsledků. Analýza je kauzální řetěz 

charakterizovaný mírou pravděpodobnosti v sémantické škále ne-
možné – pravdivé. Omezená pravdivost analýzy je tedy zákonitým 
logickým dopadem, na kterém nic nezmění ani vyhláška o uvádění 
bodového, a ne intervalového odhadu. Analýza je cestou poznání, 
nikoli reglementace.

prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

e-mail: jiri.sevcik@natur.cuni.cz

Truthfulness of Analysis (Ševčík, J. G. K.)

Key words
analysis – sampling – heterogeneity – variogram – signal – calibration 
methods – validation

The analysis is a complex process consisting of a number of equal-
ly important downstream causal steps. The weakest step decides the 
success or failure of the analysis, ie, the extent of bias result and level 
of falsehood of description of the entity being assesed. Converting 
data to a mathematical result is achieved by adjusting the variable 
associated with the substitution parameters. In analytical practice, 
various methods are used to obtain a conversion factor, known as 
calibration. Calibration methods can also be compared by their de-
mand on time and financial cost. Responsible and targeted selection 
of calibration curves belong to analytics tools of the person perform-
ing analysis, and it affects both the uncertainty of the determination, 
as well as economic prosperity of the whole laboratory.

zdroj chyb

metoda kalibrace

přídavek 
standardu

vnitřní standard vnější standard

přímo
kalib. 
křivka

100% přímo kalib.křivka

standardní vzorek 5 5 5 6 5 5

úprava vzorku 3 3 5 1 3 5

matrice vzorku 1 2 3 1 4 5

selektivita měření 1 3 3 6 2 2

linearita odezvy 1 2 3 6 3 5

časový posun 1 2 3 1 3 5

přesnost středu 3 2 1 4 3 1

Tabulka 1. Zdroje chyb uplatňující se v metodách kalibrace a jejich relativní velikost ve 
stupnici 1 – malá, 6 – velká

zdroj 
nákladů

metoda kalibrace

přídavek 
standardu

vnitřní standard vnější standard

přímo kalib. křivka 100% přímo kalib. křivka

$m   
přípravy

1 1 3 0 1 3

$t   
analýzy

2 1 6 1 2 7

Σ$   
analýzy

3 2 9 1 3 10

nmin 5 6 45 1 5 45

Tabulka 2. Relativní velikost nákladů analýzy vzorku podle metod kalibrace

6



vh 1/2013

Malá vodní elektrárna Velký Osek
Dne 6. listopadu 2012 se uskutečnilo za účasti více než 100 hostů 

z domova a ze zahraničí slavnostní předvedení nové malé vodní 
elektrárny Velký Osek. Mezi účastníky nechyběla celá řada osobností 
z místní samosprávy a státní správy, odborníci a partneři z oblasti 
energetiky a vodního hospodářství. Součástí byla prohlídka malé 
vodní elektrárny a prezentace generálního dodavatele, investora 
a především průběhu výstavby a specifikací tohoto díla. 

Stavbyvedoucí stavby Ing. Jaroslav Tlapa seznámil hosty s projek-
tovou přípravou, samotnou výstavbou a technickými specifikacemi 
tohoto technicky náročného díla. Zdůraznil především potřebu velmi 
důkladné přípravy projektové dokumentace vzhledem k předpoklá-
daným podmínkám výstavby a vyzdvihl technickou zvláštnost, že se 
jedná o jedinou elektrárnu této velikosti v České republice, která je 
postavena na spádu nižším než 2 m. Výrazným aspektem samotné 

Specifikace MVE Velký Osek:

Generální dodavatel: HYDROPOL Project&Management a.s.

Stavební část:
Turbogenerátor:
Elektro:

Zakládání staveb 
Global Hydro Energy
Ingea s.r.o.

Harmonogram výstavby: 2011–2012

Spád: 1,9 m 

Průtok: 51 m3/s 

Turbíny: 3 x Kaplanova turbína 

Instalovaný výkon: 900 kW 

Předpokládaná průměrná 
roční výroba:

4 000 MWh

Umístění: MVE Velký Osek je umístěna v bezprostřední 
blízkosti stávajícího zdymadla Velký Osek 
na řece Labi 

Katastrální území: Pňov-Předhradí

Nadmořská výška: 188,59 m nad mořem

Říční kilometráž: 911,772 km

Technická zvláštnost: Jediná elektrárna této velikosti v České re-
publice, která je postavena na  spádu nižším 
než 2 m. 

výstavby byla minimalizace dopadů výstavby. „Během výstavby 
této malé vodní elektrárny jsme se snažili co nejvíce minimalizovat 
dopady výstavby na životní prostředí a život občanů v obcích, které 
byly dotčeny touto výstavbou,“ uvedl Jaroslav Tlapa.

Společnost HYDROPOL Project & Management a.s., která byla 
organizátorem této akce, zodpovídala za přípravu projektové doku-
mentace, engineering a generální dodávku stavby „na klíč“. Samotná 
výstavba proběhla v letech 2011–2012. Projekt byl vybudován s pod-
porou EU/MPO/OPPI, programu EKO-ENERGIE.

Elektrárna je umístěna v bezprostřední blízkosti stávajícího jezu 
a zdymadla Velký Osek na levém břehu řeky Labe v katastrálním úze-
mí obce Pňov-Předhradí a využívá hydroenergetického potenciálu ve 
zdrži tohoto díla. Celkový instalovaný výkon tří Kaplanových turbín je 
900 kW. Významným ekologickým aspektem tohoto projektu je fakt, že 
elektřina z této malé vodní elektrárny bude zásobovat přibližně 1 000 
domácností a ročně se ušetří 4 870 tun emisí CO2. V rámci výstavby 
tohoto vodního díla byl také vybudován nový rybí přechod, který 
umožní migraci vodních živočichů okolo strojovny této malé vodní 
elektrárny.

Mgr. Jan Lidral 
Director Marketing & Strategy 

gsm: +420 734 186 462, tel.: +420 222 517 055 
e-mail: lidral@hydropol.cz, http://www.hydropol.cz 

HYDROPOL Project & Management a.s. 
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 
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Mikrobiální znečištění 
vyčištěných odpadních vod 
u domovních ČOV
Karel Plotěný, Dana Baudišová, Darina Vinklárková

Klíčová slova
mikrobiální znečištění – domovní ČOV – legislativa – membránové 
technologie

Souhrn
Příspěvek vznikl s použitím informací uvedených v příspěvcích 

doktorky Baudišové (VÚV Praha), magistry Vinklárkové (ASIO), Ing. 
Vilíma (ENVI-PUR) a Ing. Plotěného (ASIO) na semináři skupiny ČAO 
při CzWA v Krkonoších a byl zpracován Ing. Plotěným a magistrou 
Vinklárkovou. 

V Nařízení vlády 416/2010 Sb. (dále NV) popisujícím vypouštění 
vyčištěných odpadních vod do vod podzemních se objevil poža-
davek na sledování mikrobiálního znečištění vyčištěných vod. 
Nařízení vlády bylo vydáno bez podrobnější informační kampaně 
a jen málokdo si tak dokázal představit, co uvedené hodnoty před-
stavují a jak náročné bude jich dosahovat. Celá tvorba parametrů 
a limitů mikrobiálního znečištění je v podstatě založena na tom, že 
pokud právní úprava umožnila zasakování odpadních vod (co do 
kapacity), tak z obavy, aby nebyla ohrožena ochrana podzemních 
vod, je nezbytné sledovat navíc i další parametry, např. mikrobiální 
znečištění. Je to pochopitelná úvaha, protože dostupných informací 
o této problematice bylo a je málo. Nějakou dobu trvalo, než byly 
naměřeny a publikovány reálné hodnoty, ze kterých lze vycházet 
při dalších úvahách o opodstatněnosti a důležitosti požadovaných 
parametrů uvedených v NV.

u

1. Obecně
Téma mikrobiálního znečištění, které je málo probádanou oblastí, 

bylo proto zvoleno jedním z nosných témat, na které se zaměřilo setká-
ní skupiny ČAO při CzWA v Krkonoších v květnu 2012. Na semináři 
se sešly údaje hned z několika zdrojů – RNDr. Baudišová (VÚV Praha) 
představila naměřené hodnoty z polygonu domovních čistíren na VÚV 
v Praze, firma ASIO ze zkoušek ČOV KLARO na zkušebně v Aachenu 
a data z dodaných a sledovaných membránových čistíren v součas-
nosti provozovaných v ČR prezentovaly firmy ASIO a ENVI-PUR.

Mikrobiální znečištění vod je charakterizováno přítomností mikro-
organismů o rozměrech 0,1–3 µm, které při přemnožení mohou být 
příčinou zdravotních potíží. Z legislativního hlediska se sledují počty 
koliformních bakterií, enterokoků, Escherichia coli a mezofilních 
a psychrofilních bakterií. Sledované mikroorganismy v analyzovaných 
surových odpadních vodách se vyskytují zpravidla v těchto koncen-
tracích [KTJ/100 ml]: střevní enterokoky 103–105, koliformní bakterie 
108–1010, Escherichia coli 106–109 (WHO W820). Limitní hodnoty 
uvedené v NV se pohybují řádově kolem 104.

Požadavky české právní úpravy na hodnoty parametrů hygienického 
zabezpečení pro různé oblasti jsou shrnuty v tab. 1.

2. Naměřené hodnoty z praxe
Na polygonu domovních ČOV na VÚV v Praze byla sledována řada 

domovních ČOV – výsledky jsou v tab. 2 [12].
Firma ASIO uvádí výsledky ze sledování zkoušky typu pro ČOV 

ASIO – AS-Klaro PZV na zkušebním polygonu v Aachenu, tab. 3. 
Dále má ASIO k dispozici řadu dalších sledování z provozování 
membránových ČOV – některé naměřené reprezentativní hodnoty 
jsou v tab. 4 a 5.

ENVI-PUR (Ing. Vilím) v rámci přednášky o ČPOV Benecko prezen-
toval  hodnoty mikrobiálního znečištění naměřené na membránové 
ČOV Benecko v tab. 6. 

3. Závěry z provedených měření
Dřívější výsledky na velkých městských ČOV [1] potvrdily, že 

účinnost eliminace mikrobiálních indikátorů fekálního znečištění 

NV 23/2011 Sb.
Termotolerantní koli-

formní bakterie
[KTJ/100 ml]

Escherichia coli
[KTJ/100 ml]

Intestinální 
enterokoky

[KTJ/100 ml]
§ 31 užívání vod pro vodárenské účely 200 100 200
§ 34 vody určené ke koupání - 900 330
Průměrná hodnota normy kvality životního prostředí3) 2 1001) 1 3001) 1 1001)

Maximální přípustná hodnota norma kvality životního 
prostředí3) 4 0002) 2 5002) 2 0002)

NV 416/2010 Sb. Escherichia coli
[KTJ/100 ml]

Intestinální 
enterokoky 

[KTJ/100 ml]
Kategorie ČOV < 10 (EO) nejsou uvedeny nejsou uvedeny
Kategorie ČOV > 10 (EO) 50 000 40 000
Z jednotlivých staveb poskytující služby 6) 50 000 40 000

ČSN 757143
Termotolerantní koli-

formní bakterie
[KTJ/ml]

Escherichia coli
[KTJ/ml]

Intestinální 
enterokoky

[KTJ/ml]

Patogenní 
mikroorganismy 

salmonely
Kolifágy [KTJ/L]

I. třída – vhodné pro zavlažování 100 10 10
Neprokazatelné 

v 500 ml
102

II. třída – vhodné pro zavlažování za určitých pod-
mínek

1 000 100 100
Neprokazatelné 

ve 200 ml
104

III. třída – není vhodné pro zavlažování > 1 000 > 100 > 100
Prokazatelné 

ve 100 ml
Více než 104

Směrnice 2006/7/ES Escherichia coli 
[KTJ/100 ml]

Intestinální 
enterokoky 

[KTJ/100 ml]
Výborná jakost 500 200
Dobrá jakost 1 000 400
Přijatelná jakost 900 330

WHO směrnice WA 820 Escherichia coli
[100 ml]

Neomezené zavlažování (cibule, salát) 103-104

Omezené zavlažování 105

Lokalizovaná kapková závlaha 103-104

KTJ – kolonii tvořící jednotka, NMH – nejvyšší mezní hodnota, MH – mezní hodnota 1) roční aritmetický průměr nebo aritmetický průměr koncentrací 
naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu, 2) nejvyšší 
přípustná hodnota je nepřekročitelná, 3) zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody, 4) vyhodnocení 95. percentilu, 
5) vyhodnocení 90. percentilu, 6) jednotlivou stavbou poskytující služby se rozumí jakákoli stavba

Tab. 1. Požadavky českých právních norem na hodnoty parametrů hygienického zabezpečení
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biologickým čištěním často přesahuje 99 %. Konečné procento úbytku 
bakterií je však více závislé na jejich kolísajících počtech v surové 
odpadní vodě než na vlastní kvalitě čištění.

Výsledky mikrobiologických analýz odtoků z domovních ČOV 
prokázaly snížení indikátorových bakterií o 2 řády a tímto potvrdily, 
že většina z nich může dosahovat srovnatelné výsledky s velkými 
ČOV. To znamená, že na nich lze dosahovat hodnoty uvedené v NV 
416/2010 Sb., pokud je ČOV funkční a má předpoklady nitrifikovat, 
a to bez dalších opatření. Problémy s únikem mikrobiálního znečištění 
nad požadované hodnoty se mohou vyskytovat v případě náběhu nebo 
poruchy ČOV. Rizikové se jeví vypouštění do písčitých půd a také 
v místech, kde je vysoká hladina podzemní vody.

Membránové ČOV, pokud není někde netěsnost, jsou schopné 
zachytit mikrobiální znečištění téměř stoprocentně – póry v membrá-
nách používaných firmami ASIO i ENVI-PUR mají průměr 0,03 µm. 
Kombinace membránová separace doplněná UV filtrem je pak pova-
žována za bezpečnou z hlediska hygienického zabezpečení i např. pro 
využití vyčištěné vody jako vody užitkové dle britské normy BS 8525. 
Při využití šedých vod se předpokládá, že použitím této technologie 
bude možno dosahovat hodnoty uvedené v tab. 7, která stanoví mi-
nimální požadavky na vyčištěnou šedou vodu – viz norma BS 8525.

3.1 Biologické metody hygienizace vod
Z biologických metod dezinfekce je třeba 

zmínit aktivaci, biologické nádrže, zemní 
filtry a kořenová pole. Doposud bylo zjištěno, 
že biologické čištění snižuje počty indikátorů 
fekálního znečištění s účinností více než 95 % 
[2]. Konečné procento úbytku bakterií je více 
závislé na jejich kolísajících počtech v surové 
odpadní vodě než na kvalitě čištění. Elimina-
ce mikroorganismů biologickým čištěním na 
sledovaných 23 městských ČOV se pohybuje 
mezi 87 až 99,98 % [1].

3.2 Průchod zeminou
Čisticí procesy v půdním prostředí, kterými 

se delší dobu zabýval prof. Šálek, využívají 

ČOV Charakteristika
Počet 

odběrů

Escherichia 
coli  

[KTJ/100 ml]

Intestinální 
enterokoky 

[KTJ/100 ml]

1 Aktivační 3 192,8·103 21,2·103

2 Aerobně anaerobní (filtr) 9 385·103 154,5·103

3 Disková 8 79,9·103 38,5·103

4 Aktivační 3 68,5·103 80·103

5 Aktivační 5 38,8·103 9,1·103

6
Aktivační s vnořenou 
denitrifikací 

5 22·103 24,7·103

7 Aktivační 5 26,7·103 28,7·103

8 SBR 4 18,6·103 6,3·103

9 SBR 7 2,6·103 1,4·103

10 Aktivační 5 42,7·103 8,1·103

11 Aktivační 5 63,3·103 9,1·103

12 SBR 2 42,4·103 100,6·103

Tab. 2. Výsledky stanovení indikátorových mikroorganismů ve stu-
dovaných ČOV na odtoku

Escherichia coli 
[KTJ/100 ml]

Koliformní bakterie
[KTJ /100 ml]

Intestinální 
enterokoky
[KTJ/100 ml]

Datum přítok odtok přítok odtok odtok

4. 8. 2011 341.104 213.102 884.104 554.102 18.102

11. 8. 2011 886.104 48,7.102 4 106.104 157,6.102 5,77.102

15. 9. 2011 8664.104 48,7.102 24 196.104 224,7.102 15,96.102

22. 9. 2011 3448.104 172,2.102 17 329.104 866,4.102 18.102

Tab. 3. Analýzy mikroorganismů na přítoku a odtoku z KLARO PZV

Ukazatel VŠ A1 A2 A3

Escherichia coli 02 04 04 04

Termotolerantní koliformní bakterie 12 4–121 11 0–51

Intestinální enterokoky 42 01 01 01

Clostridium perfringens 01 01 01

Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C 5001 03 03 03

Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 36 °C 135–5301 5801 105–5301

1 KTJ v 1 ml; 2 KTJ v 10 ml; 3 KTJ v 50 ml; 4 KTJ ve 100 ml
KTJ – kolonie tvořící jednotka; NHM – nejvyšší mezní hodnota; MH – mezní hodnota
VŠ – výsledky modelu provozovaném na VŠCHT v Praze
A1, 2, 3 – membránové čistírny odpadních vod provozované firmou ASIO, spol. s r.o.

Tab. 4. Výsledky mikrobiologických rozborů na odtoku z MBR (firma ASIO)

místo ČOV BOX – přítok ČOV BOX – odtok ČOV TOX – odtok

datum 10/2008 11/2008 12/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009

Escherichia coli
[KTJ/100 ml]

>103 0 0 132 0 0 0* 5 0 0 0

Koliformní bakterie
[KTJ/1 ml]

>103 45 1 48 70 12 4 169 0 5 0

Intestinální enterokoky 
[KTJ/1 ml]

115 0 0 32 4 0 0 >103 0 0 0

Stanovení klostridií 
[KTJ/50 ml]

>103 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0

Kultivovatelné bakterie při 22 °C 
[KTJ/1 ml]

- 49 410 - 93 930 1 - 530 370 35

Kultivovatelné bakterie při 37 °C 
[KTJ/1 ml]

- 330 580 - 720 530 135 - 295 530 105

Tab. 5. Mikrobiologické ukazatele na přítoku a odtoku z membránových ČOV (80–120 EO) – typu AS-VARIOcomp N ULTRA

samočisticí vlastnosti porézního filtračního půdního prostředí, jedná 
se o procesy fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické. 
K rozhodujícím fyzikálním procesům patří filtrace a sedimentace. 
Rychlost filtrace úzce souvisí se zrnitostním složením půdy, struktu-
rou, texturou, efektivní pórovitostí, složením odpadních vod a přede-
vším s obsahem nerozpuštěných látek a jejich vlastnostmi. Podstatné 
množství suspendovaných látek se zachytí ve svrchních vrstvách 
půdy, jemné jílnaté a koloidní organické částice pronikají hlouběji. Při 
dlouhodobém zatěžování se může projevit negativní vliv kolmatace.

Na mikrobiálních procesech ve filtračním prostředí se v maximál-
ním rozsahu podílejí bakterie, aktinomycety a mikromycety. Látková 
a energetická přeměna (metabolismus mikrobů) je tvořena syntézou 
látek a rozkladem s následným uvolňováním energie. Mikroorganismy 
získávají energii biologickou oxidací v aerobních, příp. anaerobních 
podmínkách. Biologické procesy ovlivňují a usměrňují sorpční schop-
nosti půd. Je také orientačně stanovena závislost minimální výšky 
nenarušeného půdního profilu (na obr. 1), nezbytného pro ochranu 
podzemních vod před infiltrací bakterií fekálního znečištění, na zr-
nitostním složení půdy. 

Čisticí účinek půdního prostředí závisí na řadě činitelů: na složení 
odpadních vod, jejich fyzikálních, chemických a biologických 
vlastnostech, způsobu předčištění a čištění; výšce půdního profilu, 
způsobu hospodaření s půdami, hydraulických vlastnostech půd; 
půdním druhu, struktuře a textuře půdy, fyzikálních, chemických 
a biologických vlastnostech (složení) půd, sorpční kapacitě půd aj. 
Dále na způsobu uspořádání vsakovacího zařízení a s tím spojeného 
vlivu odpadních vod na půdu; meteorologických činitelích, zejména 
teplotě ovzduší a půdy, velikosti dešťových srážek, intenzitě deště, 
atmosférickém tlaku apod.
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3.3 Vliv složení půdy na čisticí účinek
Z literatury je známo [6], že  u písčitých půd činil čisticí účinek 

0,8 m vysokého půdního profilu u amoniaku 78 % a u celkového 
fosforu 66,7 %, u písčitých a hlinitých půd se čisticí účinek u obou 
sledovaných ukazatelů pohyboval kolem 98 %. Půdní profil je ochu-
zován vyplavováním vápníku a hořčíku, které je nezbytné dotovat, tím 
se rovněž eliminuje negativní dopad snížení půdní reakce. 

Při sledování vlivu výšky půdního profilu hlinitých půd na 
výsledný čisticí účinek bylo zjištěno, že rozhodující čisticí procesy 
probíhají v orniční vrstvě, ve které se poutá 90,5 % amoniakálního 
dusíku, 60,7 % draslíku, 91,7 % fosforečnanů, 96,8 % BSK5, 80,1 % 
CHSKCr a 99,9 % Escherichia coli. 

Maximum zachycených látek je ve svrchní části půdy – v ornici; 
nejvíce se v půdě poutají fosforečnany, amoniak, organické hmoty. 
Čisticí účinek úzce souvisí s podílem jílovitých částic a obsahem hu-
musu v půdě. Při přetěžování středních a těžších půd odpadní vodou 
vznikají redukční pochody a zpomalují se půdní reakce; prakticky ve 
všech případech dochází k vyplavování vápníku a hořčíku z půdy, 
nedostatečně jsou v půdě poutány sírany a chloridy. 

Při filtraci odpadní vody půdním profilem dochází k intenzivnímu 
rozkladu organických látek, amonifikačním a nitrifikačním pochodům. 
Dusičnany, pokud nejsou využity rostlinami, jsou z půdy vyplavovány 
do podzemních vod. Čisticí účinek půdy je vyšší při malých dávkách 
odpadní vody a nízké intenzitě filtrace (zatěžování) a nejlepší čisticí 
účinek půdy se docílí při bodovém rozdělování odpadní vody; požado-
vaný čisticí účinek je podmíněn dostatkem organické hmoty v půdách. 

Případná rizika kontaminace podzemních vod odpadními vodami 
při infiltraci lze shrnout v těchto bodech: 
1. infiltrace dusičnanů do půdního a horninového prostředí, vzhledem 

k tomu, že nejsou vázány v půdním prostředí, nebo jiným způsobem 
odstraňovány;

2. mikrobiální kontaminace podzemních vod 
při infiltraci čištěných, ale nedostatečně hy-
gienizovaných odpadních vod do lehkých 
písčitých půd; 

3. výměna sodíku v sorpčním komplexu půdy 
a následné vyplavování vápníku a hořčíku; 

4. změna aerobního režimu v půdním prostře-
dí na anaerobní, např. z důvodu přetěžová-
ní vysokými dávkami čištěné odpadní vody; 

5. nedostatečné poutání fosforečnanů po vy-
čerpání sorpčních možností.

3.4 Biologické rybníky
Mechanismy eliminace mikrobiálního 

znečištění odpadních vod v biologických ryb-
nících a stabilizačních nádržích se podobají 
procesům samočištění ve znečištěných jeze-
rech a nádržích. Čisticí procesy jsou náročné 
na prostor a čas, hlavní vliv má teplota, preda-
ce prvoků a složení biocenózy, sedimentace, 
intenzita UV záření. Nejspolehlivější faktory 
ovlivňující míru odstranění fekálního znečiš-
tění jsou dostatečná doba zdržení a teplota, 
vysoké pH (>9) – vyskytuje se při intenzivní 
fotosyntéze a vysoké intenzitě slunečního 
záření a vysoké koncentraci rozpuštěného 
kyslíku [2].

Z vyhodnocení mikrobiologických uka-
zatelů na odtoku z biologických nádrží, 
kořenových polí a zemních filtrů [2] vyplývá, 
že zemní filtry v klasickém uspořádání jsou 
nejméně vhodné pro eliminaci mikrobiálního 
znečištění. Mikrobiální znečištění je v koře-
nových polích zadržováno velmi efektivně. 
Jako nejběžnější eliminační mechanismus 
se zde uplatňuje přirozený úhyn (vzhledem 
k době zdržení několika dní), poté oxidace 
(enterické bakterie jsou většinou striktně 
anaerobní), působení antimikrobiálních látek 
vylučovaných z kořenů mokřadních rostlin, 
predace a sedimentace. Ve většině kořenových 
čistíren při čištění domovních a městských 
splaškových vod odstraňování koliformních 
a termotolerantních koliformních bakterií 
dosahuje účinnost >99 %, redukce intesti-
nálních enterokoků je většinou >95 % [2].

Obr. 1. Závislost minimální výšky nenarušeného půdního profilu na 
zrnitostním složení půdy

Parametr

Postřikové 
aplikace Bezpostřikové aplikace Legislativa 

Tlakové mytí, 
zahradní 

rozstřikovač 
a mytí vozidel

Splachování 
WC

Zavlažování 
zahradA) Praní Postřikové 

aplikace
Bezpostřikové 

aplikace

Escherichia coli 
[KTJ/100 ml]

Není zjištěno 25 25
Není 
zjištěno

BS EN ISO 
9308-1

BS EN ISO 
9308-3

Střevní enter-
okoky [KTJ/100 
ml]

Není zjištěno 10 10
Není 
zjištěno

BS EN ISO 
7899-1 nebo 
7899-2

BS EN ISO 
7899-1

Legionella pneu-
mophila  
[KTJ/ml]

10
Nelze 
aplikovat

Nelze 
aplikovat

Nelze 
aplikovat

BS 6068-
4.12

Nelze ap-
likovat

Koliformní 
bakterie celkemB) 

[KTJ/ml]
10 1000 1000 10

Blue Book 
Method 223 
D [N2]

BS EN ISO 
9308-3

A) Pokud ošetřené šedé vody byly použity v zelinářských zahradách, na domácí půdě, pak informace 
o růstu těchto plodin před spotřebou by měly být poskytovány pro uživatele v předávací dokumentaci.
B) „Celková koliformní bakterie“ je ukazatelem provozního parametru pro interpretaci. Bakteriologické 
orientační hodnoty uvedené pro upravené šedé vody odráží potřebu kontrolovat kvalitu vyčištěné vody 
pro dodávky a užití.

Tab. 7. Kvalitativní ukazatele mikrobiologického znečištění u šedých vod použitelných pro 
různé aplikace [13]

Datum 
odběru 
(zahájení)

Označení 
vzorku

Intestinální 
enterokoky 

ČSN EN 
ISO 7899-2 
[KTJ/1 ml]

Escherichia 
coli 

TNV 757835
[KTJ/1 ml]

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie

[KTJ/1 ml]

Koliformní 
bakterie 

TNV 757835
[KTJ/1 ml]

Somatické 
kolifágy

[PTJ/1 ml]

Salmonely 
[KTJ/1 ml]

7. 9. 2010 Odtok MF <0,10 <0,10 <0,10 <1,00 <1,00 -

14. 9. 2010 Odtok MF <0,10 <0,10 <0,10 - - -

15. 9. 2010 Odtok MF - - - - <1,00 -

16. 9. 2010 Odtok MF - - - - <1,00 -

21. 9. 2010 Odtok MF <0,10 0,2 3,1 - <0,25 -

22. 9. 2010 Odtok MF <0,10 <0,10 0,4 - <0,25 -

23. 9. 2010 Odtok MF 0,30 0,1 0,3 - 0,76 -

14. 9. 2010 Odtok UF <0,10 - - - - -

15. 9. 2010 Odtok UF - - - - 1 -

21. 9. 2010 Odtok UF <0,10 <0,10 <0,10 - <0,25 -

22. 9. 2010 Odtok UF <0,10 <0,10 0,1 - <0,25 -

23. 9. 2010 Odtok UF 0,10 0,1 0,1 - <0,25 -

Tab. 6. Hodnoty bakteriálního znečištění naměřené na membránové ČOV Benecko (ENVI-PUR)

3.5 Možnosti dodatečného hygienického zabezpečení
Právní úprava zvyšuje tlak na vývoj a dostupnost odpovídajících 

technologií pro hygienizaci vyčištěné vody. 
Při návrhu a zavádění jednotlivých dezinfekčních technologií je 

třeba vedle pořizovacích a provozních nákladů vzít v úvahu frekvenci 
údržby dezinfekční jednotky, která často závisí na místních podmín-
kách. Nejběžnější dezinfekční metodou je chlorace vody, při které 
mohou vznikat vedlejší nebezpečné produkty. Z chemických metod 
je nejekonomičtější dávkování chlornanu sodného. V případě, že le-
gislativa nařizuje sledovat koncentraci AOX, je vhodnější použít oxid 
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chloričitý (ClO2), protože netvoří AOX. V zahraničí jsou UV systémy 
nejpoužívanější metodou u ČOV do 2000 EO, které ovšem mají své 
limity při vysoké koncentraci nerozpuštěných látek v odpadní vodě 
a při periodách bez přítoku. Chlorační systémy na tyto faktory tolik 
citlivé nejsou. Všechny typy zařízení se lépe používají na homogenní 
přítok odpadní vody s minimalizací píkových zatížení.

V současnosti nejběžněji používanou technologií je membránová 
filtrace, která zabezpečí dostatečnou hygienizaci odpadní vody. 
U membránových čistíren odpadních vod je nejúčinnější nasazení 
membrán přímo v aktivaci. Díky vysoké účinnosti membránové 
separace při odstraňování nežádoucích látek a mikroorganismů, lze 
také s úspěchem tuto technologii použít na čištění vody určené pro 
opětovné použití. Nasazení modifikovaných nanotextilií v čistírnách 
odpadních vod představuje velký potenciál v čistění odpadních vod 
v podobě levné, spolehlivé a jednoduché technologie budoucnosti. 

4. Další zajímavé informace z odborné diskuse
V diskusi o reprodukovatelnosti výsledků rozborů vzorků s ohledem 

na časovou prodlevu mezi odběrem vzorku a jeho vyhodnocením 
bylo konstatováno, že čím déle jsou bakterie z lidských exkrementů 
v jiném prostředí (různá teplota a přírodní společenstva mikroorgani-
smů), tím méně jich bude analyzováno (což znamená, že s prodlením 
mezi odběrem a vyhodnocením se snižuje počet bakterií z lidských 
či zvířecích exkrementů). Dále pak existuje nepřímá závislost mezi 
koncentrací bakterií ze zvířecích exkrementů a úbytkem bakterií lid-
ského původu – čím vyšší budou koncentrace (znečištění, koncentrace 
kalu) konkurenčních bakterií, tím rychleji budou ubývat ty lidského 
původu. Paradoxně v čisté vodě vydrží bakterie s lidským původem až 
měsíce. Proto v aktivaci bude jejich úbytek tím vyšší, čím bude vyšší 
koncentrace kalu a čím delší budou doby zdržení.

V případě mikrobiálního znečištění vody zvířaty je poměr mezi 
výskytem intestinálních enterokoků a Escherichia coli ve prospěch 
enterokoků, a je zpravidla obrácený než v případě indikace znečištění 
člověkem.

5. Závěr
Ze zatím dostupných informací vyplývá, že je otázkou, zda by neměl 

být ukazatel mikrobiálního znečištění použit spíše pro povrchové 
vody (když už by měl být použit). Při zásaku do podzemní vody 
ztrácí jeho stanovení význam jednak tím, že se při vypouštění do vod 
podzemních předpokládá vyšší účinnost ČOV (a tedy i delší zdržení 
v ČOV), a dále tím, že se musí voda vypouštěná do vody podzemí 
zbavit NL – na membránách nebo na zemním filtru. V obou případech 
dojde také k podstatnému snížení mikrobiálního znečištění na hod-
noty nižší, než jsou požadované limity v NV. Z hlediska samotného 
provozu ČOV má toto opatření význam snad jen v době poruchy ČOV 
nebo při nabíhání ČOV. V těchto případech by bylo možno věc ošetřit 
povinností dalšího zabezpečení ČOV. Z hlediska lokality je toto opat-
ření relevantní jen při vypouštění ve zvlášť sledované a citlivé oblasti, 
a to při vypouštění do písčitého podloží nebo v krasovém území.

V zásadě tedy jde v případě odběru vzorku pro mikrobiální sta-
novení o zbytečný úkon i náklad, který bude činit problém nejen 
provozovateli ČOV, ale i tomu, kdo bude chtít svědomitě vzorek 
vyhodnotit – pokud zohledníme faktor času a výběr vhodné akredito-
vané laboratoře. Podle našeho názoru by stačilo, aby úřad mohl tuto 
možnost nařídit, a to ve zdůvodněných případech, ovšem ne aby to 
byla obecná povinnost. Tato možnost by bylo využita např. v případě 
vysoké hladiny podzemní vody nebo písčitého podloží – tj. tam, kde 
je zdržení v půdních vrstvách minimální.

Poděkování: Článek vznikl i díky podpoře projektu „Anaerobní 
separátor nerozpuštěných látek a nutrientů“ registrovaným pod čís-
lem TA02021032 a financovaným Technologickou agenturou České 
republiky (TAČR).
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There is a demand for monitoring bacterial contamination of 
treated wateris in the Government Decree 416/2010 Coll. (hereinafter 
NV) describing the discharge of treated wastewater into groundwa-
ter. Government regulation was issued without detailed information 
campaigns and so few could imagine what those values are and how 
difficult it is to achieve them. The whole creation parameters and 
limits of microbial contamination is essentially based on the fact 
that if legislation allowing infiltration of waste water (in terms of 
capacity), so fear not to jeopardize the protection of groundwater, 
it is necessary to follow the addition of other parameters, such as 
microbial contamination. It’s understandable reasoning, because the 
available information on this issue was and is little. It took some 
time before the realistic values were being measured and published. 
These values are a basis for further considerations on the legitimacy 
and importance of the required parameters listed in NV.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Obr. 1. Schéma sítě v softwaru EPANET Obr. 2. Postup použité metodiky modelování

Model umělých 
neuronových sítí 
pro predikci koncentrace 
chloru ve vodovodní síti 
Gustavo Andres Cuesta Cordoba, Ladislav Tuhovčák, 
Miloslav Tauš

Klíčová slova
zásobování pitnou vodou – vodovodní síť – umělé neuronové sítě –
úbytek chloru – modelování kvality vody

Souhrn
Předložený článek prezentuje výsledky společné odborné aktivity 

univerzitního pracoviště a provozovatele vodovodů. Za podpory 
Inovačního voucheru Jihomoravského kraje byl na Ústavu vodního 
hospodářství ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanaliza-
cemi, a.s., řešen projekt zaměřený na problematiku modelování 
koncentrace chloru ve vodovodní distribuční síti. V rámci projektu 
byl zpracován hydraulický model a model kvality vody vybraného 
tlakového pásma vodovodní sítě města Brna. Následně byla navrže-
na metodika tvorby modelu ANN a vytvořeno několik modelů ANN 
pro predikci koncentrace chloru ve vybraných uzlech vodovodní 
sítě řešeného tlakového pásma. Použití metody Monte Carlo pro 
doplnění chybějících dat představuje nový přístup použitý v této 
metodice. Vytvořené modely neuronových sítí dosáhly dobrých vý-
sledků a prokázaly, že jsou schopny prognózovat vývoj koncentrací 
celkového volného chloru ve vodovodních sítích.

u

1 Hydraulický model a model kvality vody
V období od září 2011 do dubna 2012 byl na Ústavu vodního hos-

podářství obcí VUT v Brně řešen za podpory Inovačního voucheru 
Jihomoravského kraje projekt ve spolupráci se společností Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. (BVK). Zadáním bylo vyvinout model umě-
lých neuronových sítí (ANN) umožňující simulaci úbytku koncentrace 
chloru ve vodárenském distribučním systému.

Vývoj a testování modelu ANN byly realizovány pro vybrané tlakové 
pásmo vodovodní sítě města Brna, kde je pro hygienické zabezpečení 
pitné vody používáno dávkování chloru[17]. Na základě požadavků 
na výběr tlakového pásma bylo po konzultacích s pracovníky Brněn-
ských vodáren a kanalizací, a.s. (BVK) vybráno tlakové pásmo 1.3.2 
Zemní VDJ Kohoutovice včetně výtlačného řadu z VDJ Bosonohy do 
zemního VDJ Kohoutovice. Pro vybrané tlakové pásmo byl v rámci 
řešení projektu zpracován:
– hydraulický model tlakového pásma (EPANET 2.0);
– model kvality vody (úbytek koncentrace chloru); 
– model ANN pro simulaci zbytkových koncentrací chloru;
– závěrečná doporučení pro používání modelu ANN.

V rámci projektu byl zpracován hydraulický model vybraného tla-
kového pásma v softwaru EPANET 2.0 a dále v témže softwaru model 
kvality vody. Obr. 1 představuje schéma tohoto tlakového pásma. 
Hydraulický model tlakového pásma byl verifikován a kalibrován tak, 
aby výstupy modelu odpovídaly výsledkům terénního měření [15]. To 
zahrnovalo měření průtoků na odtocích z VDJ Bosonohy a zemního 
VDJ Kohoutovice a měření průběhu hladin vody v těchto vodojemech. 
Pro model kvality vody bylo využito datových souborů BVK. Jednalo 
se o měření koncentrace chloru na odtoku z obou vodojemů a ve 3 
vybraných uzlech tlakového pásma 1.3.2. Na vodojemech i vybraných 
uzlech bylo realizováno navíc vlastní měření koncentrace chloru. 
Pro zajištění správného používání simulátoru kvality vody, který je 
součástí softwaru EPANET 2.0, bylo třeba provést proces kalibrace 
modelu kvality vody [3, 14, 16]. Tento proces spočíval ve stanovení 
správné hodnoty dvou koeficientů: 

Kb – koeficient reakce v proudící vodě;

Kw – koeficient reakce u stěny potrubí. 

Po stanovení hodnoty obou koeficientů úbytku chloru byl realizován 
výpočet modelu úbytku chloru po dobu 48 hodin.

2 Model umělých neuronových sítí
Druhou částí projektu bylo vytvoření modelu ANN na základě 

navržené metodiky. Modely umělých neuronových sítí (ANN – Ar-
tificial Neural Network) se snaží simulovat skutečný lidský nervový 
systém[18]. Jinými slovy, ANN jsou inspirovány činností lidského 
mozku. Model ANN obsahuje soubor jednotek (neuronů) ve vzájemné 
komunikaci v síti neuronů, která se snaží produkovat výstupní pod-
něty [1]. Cílem je vytvoření neuronové sítě, která je tvořena velkým 
počtem propojených základních jednotek (neuronů) ve vrstvách, které 
spolupracují na řešení konkrétních problémů [2]. Neuronové sítě se 
mohou konfigurovat pro specifické aplikace, jako je např. rozpozná-
vání a klasifikace dat pomocí procesu učení [6].

Používání technologií umělé inteligence zejména umělých neuro-
nových sítí (ANN) se v odvětví zásobování pitnou vodou a oboru vod-
ního hospodářství neustále rozšiřuje, neboť ANN umožňují vytvoření 
robustních nelineárních modelů komplexních procesů, zaměřených 
nejen na zlepšení kvality pitné vody, ale zároveň i na další problémy 
spojené s výrobou a distribucí pitné vody [7, 8]. Navzdory rozšířenému 
používání metod ANN v několika oborech stavebnictví, většina speci-
alistů vodního hospodářství je velmi skeptická k praktickému využití 
tohoto přístupu [4, 5, 9]. Přesto několik skupin vědeckých pracovníků, 
kteří použili tuto metodu pro aplikace ve vodním hospodářství, pub-
likovalo vědecké zprávy, které byly mimo dosah nástrojů tradičního 
statistického/matematického modelování [18].

2.1 Návrh metodiky tvorby modelu ANN
Navržená metodika tvorby modelu s využitím metod ANN a Monte 

Carlo (MC) v rámci tohoto projektu je prezentována na obr. 2. Hlav-
ními kroky pro tvorbu modelu jsou:
– příprava dat;
– výběr vstupů;
– použití metody MC pro doplnění chybějících hodnot;
– rozdělení dat a výběr podmnožin;
– tvorba modelu ANN;

12



vh 1/2013

Obr. 3. Struktura modelu ANN pro modelování zbytkového chloru

Obr. 4. Simulace volného chloru v uzlu 2 – ANN a EPANET

– kalibrace modelů;
– vyhodnocení výsledků.

Navržená metodika tvorby modelu, ale zejména návrh vstupních 
a výstupních parametrů vychází přímo z podmínek vybraného tla-
kového pásma 1.3.2 VDJ Kohoutovice.  Vytvořený model může být 
tedy použit pouze pro predikci zbytkového chloru konkrétně v této 
vodovodní síti. Navržená metodika tvorby modelu ANN může být 
však použita pro jakýkoliv vodovodní systém.

2.2 Návrh modelů ANN
Zvoleným typem modelu neuronové sítě (ANN) byl vícevrstvý 

perceptron (Multilayer Perceptron – MLP) vytvořený modulem 
neuronových sítí ANS softwaru STATISTICA 10. MLP je dopředná 
(feedforward) neuronová síť, která mapuje soubor vstupních dat 
a následně poskytuje vhodné výstupy [19]. MLP se skládá z několika 
vrstev uzlů (neuronů) orientovaných na graf, který je plně propojen 
z jedné vrstvy do druhé [20]. Každý uzel ve skryté vrstvě a výstupní 
vrstvě využívá nelineární aktivační funkce. MLP využívá techniku 
učení s algoritmem backpropagation pro trénování sítě [21]. Pro ka-
libraci modelu byl datový soubor rozdělen do tří podmnožin: první 
podmnožina (50 % hodnot z databáze) byla použita pro trénování sítě 
(fáze učení), druhá část dat (25 % hodnot z databáze) byla použita pro 
testování neuronové sítě modelu s cílem určit, kdy ukončit trénovací 
etapu (fáze testování), a poslední část (25 % hodnot z databáze) byla 
použita k ověření funkčnosti modelu. Datový soubor pro každý model 
ANN byl získán z naměřených údajů BVK a chybějící data příslušného 
vstupního nebo výstupního parametru byla doplněna pomocí metody 
Monte Carlo s využitím softwaru STATISTICA 10.

Následně bylo možné vygenerovat modulem ANS sadu různých 
modelů neuronových sítí s různými vstupními parametry a výstupy 
pro sledované tři uzly vodovodní sítě tlakového pásma. Cílem tohoto 
kroku bylo nalezení vhodného modelu ANN pro stanovení koncent-
race zbytkového chloru ve vybraných uzlech vodovodní sítě [10, 11, 
12, 13] tlakového pásma 1.3.2 Kohoutovice. Na základě vyhodnocení 
výsledků z každé kombinace modelů bylo vybráno 7 výsledných 
modelů ANN typu MLP (tři modely pro uzel 1, dva modely pro uzel 
2 a dva modely pro uzel 3), které vykazovaly nejlepší výsledky pro 
zadané množiny hodnot vstupů a výstupů. Struktura navržených 
modelů je patrná z obr. 3.

Pro každý vybraný model byl posuzován výkon (chyba). Pro vyhod-
nocení výkonu každého modelu ANN bylo použito testování přesnosti 
každého kalibrovaného modelu, která je vyjádřena odmocninou ze 
střední kvadratické chyby (Root Mean Squared Error – RMSE) pro 
všechny 3 fáze – trénovací, testovací a ověřovací. Vybrané modely 
MLP vykázaly poměrně velmi dobré výsledky zejména ve fázi tré-
nování a prokázaly, že jsou schopny najít nelineární závislosti mezi 
zadanými vstupními a výstupními proměnnými. Prostřednictvím 
nástroje Custom Predictions v softwaru STATISTICA 10 lze po použití 
známých vstupních parametrů pro vybraný model ANN prognózovat 
vývoj koncentrace zbytkového chloru v uzlech 1, 2 a 3. Údaje získané 
z ANN mohou být porovnávány s výsledky simulace úbytku chloru 
v EPANETu a použity pro kalibrace modelů ve zvolených třech uzlech 
sítě. Srovnání koncentrací volného chloru v uzlu 2 získaných pomocí 
ANN a EPANETu představuje obr. 4.

3  Závěr
Poznatky z vývoje a testování modelů ANN a získané výsledky 

umožňují formulovat následující závěry a doporučení. Vytvořené 
modely ANN modulem ANS softwaru STATISTICA 10 v rámci 
tohoto projektu jsou schopny prognózovat vývoj koncentrací cel-
kového volného chloru v tlakovém pásmu Kohoutovice s využitím 
naměřených údajů i údajů získaných metodou MC. Vytvořené 
modely je možné aplikovat pouze pro prognózování úbytku chloru 
v tlakovém pásmu Kohoutovice. Navržená metodika tvorby modelu 
ANN však může být použita pro jakýkoli vodovodní systém. Metodu 
Monte Carlo lze vhodně využít k vygenerování chybějících hodnot 
původní databáze naměřených údajů. Tento nový přístup navržený 
v rámci tohoto projektu přináší díky své flexibilitě a řízení nejistot 
dosažení přesnějších výsledků, než jakých bychom mohli dosáhnout 
pomocí deskriptivní statistiky (např. doplnění průměrných hodnot). 
Klíčovými vstupními parametry modelu jsou počáteční koncentrace 
chloru, průtok a teplota vody. Ty mají největší vliv na předpověď 
úbytku chloru ve vybraných uzlech tlakového pásma Kohoutovice. 
Model prokázal, že některé uzly tlakového pásma Kohoutovice zůstaly 
během simulovaného časového úseku 48 hodin několik hodin bez 
zbytkového chloru. Analýza citlivosti prokázala, že vysoký vliv na 

úbytek chloru v posuzovaném vodárenském systému mají hodnoty 
teplot vody na vstupu do systému i ve sledovaném uzlu. Pro dosažení 
ideální kalibrace modelu vývoje koncentrace zbytkového volného 
chloru je proto vhodné vzít do úvahy i případné změny v teplotě 
vody v posuzovaném systému.

Modely ANN vytvořené na základě metodiky navržené v rámci 
tohoto projektu jsou schopny prognózovat vývoj koncentrací celko-
vého volného chloru. Vytvořené modely vykázaly dobré výsledky 
a prokázaly, že jsou schopny najít nelineární závislosti mezi zada-
nými vstupními a výstupními proměnnými. Pomocí nástroje Cus-
tom Predictions v softwaru STATISTICA 10 je možné pro vybraný 
model ANN prognózovat vývoj koncentrace zbytkového chloru ve 
vybraných uzlech vodovodní sítě. Tyto prognózované koncentrace 
je možné srovnat s výsledky simulace úbytku chloru v EPANETu 
a použít pro kalibraci modelů ve vybraných uzlech sítě. Citlivostní 
analýzou bylo prokázáno, že velký vliv na úbytek chloru má teplota 
dopravované vody.
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Artificial neural networks for chlorine decay prediction 
in water distribution network (Cordoba, G.; Tuhovčák, L.; 
Tauš, M.)
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The article presents a project supported by Innovation vouchers of 
South-Moravian region and solved by the department of Municipal 
Water Management at Brno University of Technology. It was designed 
for the company Brnenské vodárny a kanalizace, a.s. The objective 
of the project was the creation of Artificial Neural Network (ANN) 
models for prediction of chlorine concentration for selected nodes in 
a water supply system. Inside the project it was developed a hydrau-
lic model and a water quality model for the selected pressure zone 
in the city of Brno. Subsequently, it was proposed a methodology 
for creation of several ANN models to predict chlorine concentra-
tions in the selected nodes of the pressure zone. A new approach 
presented in this methodology is the use of Monte Carlo method for 
the fulfillment of missing data in the input database. The developed 
models achieved good results and demonstrated that they are able 
to predict the evolution of the free chlorine concentration in water 
supply systems. The output from the ANN can then be used to cali-
brate the water quality model.

Sedm názvů pro jeden 
ukazatel jakosti vody 
je dost, nebo málo?
Pavel Pitter, Vladimír Sýkora 

Klíčová slova
salinita – solnost – slanost – RL 550 – RAS – celková mineralizace – 
elektrická konduktivita

Souhrn
Koncentrace anorganických rozpuštěných látek patří mezi zá-

kladní ukazatele jakosti různých druhů vod, jak přírodních, tak 
užitkových a odpadních. Pro tento ukazatel se však v ČR a i ve světě 
používají podle zdroje, odbornosti a zvyklostí různé názvy, jejichž 
výklad je ve většině případů totožný. Jde o tyto názvy používané pro 
stejný ukazatel: salinita, solnost, slanost, rozpuštěné látky žíhané při 
550 °C (RL 550), rozpuštěné anorganické soli (RAS), celková minera-
lizace (Σρ, Σc) a elektrická konduktivita (κ). Z hlediska výkladu od-
povídá nejvíce skutečnosti název „celková mineralizace“, stanovená 
výpočtem z analyticky zjištěného celkového anorganického složení 
vzorku vody. Proto by tento údaj měl být rozhodující při sporných 
vyjádřeních. V ostatních případech může být interpretace výsledků 
zatížena větší nebo menší chybou v závislosti na složení posuzované 
vody a použité analytické metodě. Nejméně rušivých vlivů přichází 
v úvahu při experimentálním zjišťování koncentrace rozpuštěných 
anorganických látek podle elektrické konduktivity, pokud vzorek 
vody neobsahuje větší koncentrace disociujících organických látek 
a není silně kyselý nebo alkalický. Nárok na přežití má stanovení 

RAS pro hodnocení odpadních vod, i když získané výsledky podhod-
nocují obsah anorganických látek, protože u odpadních vod s vy-
sokou koncentrací disociujících organických látek může elektrická 
konduktivita poskytovat nesprávné údaje. Názvy salinita, solnost 
a slanost nepovažujeme za vhodné.

u

1. Úvod
Nahlédneme-li jak do národní, tak i mezinárodní hydrochemické 

a hydroanalytické literatury, nacházíme pro vyjádření celkové koncen-
trace anorganických rozpuštěných látek různé názvy, z nichž nejčastěji 
přicházejí v úvahu: salinita, solnost, slanost, RL 550, RAS, celková mi-
neralizace a elektrická konduktivita. V následujícím příspěvku jsme se 
pokusili diskutovat přednosti a nedostatky jednotlivých postupů a po-
ukázat na eventuální shodnost nebo rozdílnost získaných výsledků. 

2. Rozbor problému
Podle našeho názoru má údaj „celková mineralizace“ nejblíže 

skutečné celkové koncentraci rozpuštěných anorganických látek. 
Tento postup je obsažen v ČSN 75 7358 (Jakost vod – Výpočet celkové 
mineralizace). Tato norma určuje metodu pro stanovení látkové nebo 
hmotnostní koncentrace sumy všech významných rozpuštěných tu-
hých anorganických látek ve všech druzích vod výpočtem z výsledků 
stanovení hodnot jednotlivých anorganických komponent. Vyjadřuje 
se v mg/l, g/l, resp. v mmol/l. V úvahu přicházejí makrokomponenty, 
tj. anorganické složky (elektrolyty a neelektrolyty), jejichž koncentrace 
ve vzorku vody převyšuje asi 1 % celkové mineralizace. Pokud se týká 
základního chemického složení vod, je situace jednoduchá, protože se 
sčítají formy existence, které skutečně ve vodě dominují a jsou analy-
ticky stanovitelné (HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, NH4
+ a kovy v jednoduché 

iontové formě). Lze doporučit připočítat křemík jako Si a bor jako B 
(nikoli jako SiO2 nebo HBO2). Jednou z předností tohoto postupu je 
skutečnost, že do výsledku je zahrnuta i koncentrace hydrogenuhliči-
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tanů, které se při tepelných postupech rozkládají, s výjimkou posuzo-
vání chemického složení vzorku vody podle elektrické konduktivity. 
Výpočet celkové mineralizace našel široké uplatnění v balneologii, kde 
se koncentrace celkových anorganických látek v minerálních vodách 
klasicky vyjadřuje v celkové mineralizaci. Tento způsob je podle naše-
ho názoru nejvhodnější a nejpřesnější pro odhad celkové koncentrace 
anorganických (minerálních) rozpuštěných látek ve vodách. Jedinou 
nevýhodou je, že pro výpočet celkové mineralizace tímto způsobem je 
zapotřebí mít k dispozici úplný chemický rozbor vzorku posuzované 
vody, což je ekonomicky nákladné. Některé podrobnosti lze najít v [1]. 

Termín celková mineralizace je v souladu s termínem deminerali-
zace, který se běžně používá v technologii procesů úpravy vody pro 
průmyslové účely. 

Další dvě metody pro kvantifikaci obsahu rozpuštěných anorganic-
kých solí (RAS) a rozpuštěných látek žíhaných při 550 °C (RL 550) 
jsou založeny na stejném principu, jen s tím rozdílem, že při stanovení 
RL 550 se při předúpravě vzorku vody používá filtr s velikostí pórů 
0,45 µm (ČSN 75 7346 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek), 
odpovídající hydrochemické definici rozpuštěných látek, a při stano-
vení RAS filtr s velikostí pórů 1 µm ± 0,3 µm [ČSN 75 7347 Jakost vod 
– Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vo-
dách – Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken]. 
Tento postup je určen pro odpadní vody. Teplota 550 °C byla zvolena 
proto, že jde o minimální teplotu, při níž dochází k oxidaci většiny 
organických látek a ve zbytku zůstávají jen látky anorganické. Váží se 
zbytek po žíhání odparku. Avšak za daných podmínek jsou také zcela 
rozloženy hydrogenuhličitany a uhličitany a může dojít i k částečné-
mu rozkladu některých chloridů či dusičnanů. Zcela se rozkládají 
nebo sublimují amonné soli. V obou případech jde o uzanční gravi-
metrické metody. Z uvedeného je zřejmé, že stanovením RAS, resp. 
RL 550 je obvykle obsah rozpuštěných anorganických látek podceněn. 

Stanovení RAS jako ukazatel je součástí kanalizačních řádů a bylo 
zavedeno i do naší legislativy, viz např. Vyhláška MŽP č. 110/2005 Sb., 
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb. aj.

V případě požadavků na jakost vody pro závlahu (ČSN 75 7143) 
a pro klasifikaci a kontrolu jakosti povrchových vod (ČSN 75 7220), se 
jako ukazatel obsahu anorganických rozpuštěných látek uvádí dosud 
hodnota RL 105, což však není z výše uvedených důvodů vhodné, 
pokud voda obsahuje větší množství rozpuštěných organických látek. 

Od termínu solnost, který byl v energetice dříve běžný, se postupně 
upouští [3, 4] a nahrazuje se stanovením elektrické konduktivity.

Výše uvedený nedostatek metod stanovení RAS, resp. RL550 se 
postupně nahrazuje stanovením elektrické konduktivity. Většinou se 
uvádí název konduktivita přímo jako název ukazatele, nebo se méně 
vhodně uvádí některá z výše uvedených názvoslovných možností 
s odkazem na stanovení elektrické konduktivity, jako je tomu např. 
v amerických standardních metodách (salinity – electrical conducti-
vity method). Podle našeho názoru je první způsob vhodnější, pro-
tože omezuje počet možných názvů pro výsledky stejného stanovení 
a zůstávají tak dvě základní varianty: výpočet celkové mineralizace 
a stanovení elektrické konduktivity. 

V současné době stanovení konduktivity jako míry rozpuštěných 
anorganických látek v různých typech vod zcela dominuje. Jde např. 
již o zmíněné druhy vod v energetice [4] a dále o požadavky na jakost 
pitné a teplé vody (vyhláška č. 252/2004 Sb), požadavky na jakost 
surové vody pro úpravu na vodu pitnou (vyhláška č. 146/2004 Sb.), 
požadavky na hodnocení stavu útvarů povrchových vod (vyhláška 
č. 98/2011 Sb.), požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených 
vod (vyhláška č. 275/2004 Sb.) a o požadavky na klasifikaci jakosti 
povrchových vod (ČSN 75 7221). 

Interpretace výsledků stanovení elektrické konduktivity však 
vyžaduje zvláštní diskusi. Na první pohled by se zdálo, že stanovení 
konduktivity vyhovuje po všech stránkách požadavkům vodohospo-
dářů při srovnávání celkové mineralizace různých druhů vod. Vliv 

neelektrolytů není příliš významný, protože zastoupení křemíku 
v různých druzích vod (s výjimkou minerálních) je nízké. Avšak při 
přesné interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu následující dva 
faktory: rozdílné hodnoty molárních konduktivit různých anorga-
nických iontů a vliv některých organických látek vyskytujících se ve 
vodách a podléhajících disociaci.

Elektrická konduktivita je dána pohyblivostí iontů, jejich koncen-
trací a nábojem. Při kontrole výsledků chemického rozboru vody se 
součet dílčích konduktivit kationtů a aniontů porovná s elektrickou 
konduktivitou naměřenou při stejné teplotě. Dílčí konduktivity (κ) se 
vypočítají ze vzorce:

κ = λ0 c (1)

kde κ je elektrická konduktivita v mS/m, c je látková koncentrace 
v mol/m3 (mmol/l) a λ0 je molární konduktivita při nekonečném 
zředění v (mS m2)/mol. Hodnoty molárních konduktivit některých 
iontů jsou v tab. 1. Z tabulky je patrné, že molární konduktivity iontů 
s nábojovým číslem ± 1 a ± 2 se výrazně liší. Anomálií je také chování 
vodíkových a hydroxylových iontů, které vykazují mimořádně vyso-
kou molární konduktivitu. Příčinou tohoto abnormálního chování je 
to, že ve vodném roztoku probíhá výměna H+ a OH- po asociovaných 
molekulách vody (vodíkových můstcích), a proto je jejich pohyblivost 
mimořádně velká. Tato skutečnost se již výrazněji uplatňuje u vod 
s hodnotou pH menší než 5 nebo větší než 9. Z praktického hlediska 
odhadu celkové mineralizace ze změřené elektrické konduktivity to 
např. znamená, že při stejné látkové koncentraci budou hydrogenuhli-
čitanové nebo chloridové vody vykazovat nižší hodnoty konduktivity 
než vody síranové. Také silněji kyselé nebo alkalické vody budou 
zdánlivě více mineralizovány než vody přibližně neutrální. 

Vycházíme-li z výše uvedeného vzorce (1), pak stejná elektrická kon-
duktivita např. 10 mS/m odpovídá buď koncentraci hydrogenuhličita-
nů 2,247 mmol/l (137 mg/l), nebo koncentraci síranů jen 0,625 mmol/l 
(60 mg/l). To znamená, že při této stejné konduktivitě mohou vody 
obsahovat asi dvakrát více hydrogenuhličitanů než síranů. Tento pří-
klad uvádíme proto, že někdy se mylně předpokládá, že stanovením 
elektrické konduktivity byl jednoznačně vyřešen problém sumárního 
stanovení, vyjádření a porovnání celkové koncentrace rozpuštěných 
anorganických látek ve vodách. Předností je, že při stanovení elektric-
ké konduktivity se nemění celkové anorganické složení analyzované 
vody, na rozdíl od stanovení RAS nebo RL550. 

V praxi se pro přepočet elektrické konduktivity v mS/m na odhad 
celkové koncentrace rozpuštěných anorganických látek v mg/l použí-
vají empiricky zjištěné koeficienty, které se u vod běžného chemické-
ho složení pohybují asi v rozmezí od 7 do 8 [3, 5, 6]. Tyto koeficienty 
neplatí pro vody silně kyselé nebo silně alkalické. 

Pokud se hledá vztah mezi elektrickou konduktivitou a rozpuště-
nými anorganickými látkami, mohou se rušivě projevit organické 
látky podléhající disociaci, které při stanovení RAS a RL550 jsou 
tepelně odstraněny. Například na konduktivitě se může také projevit 
obsah huminových kyselin, které se vyskytují v rašelinných vodách. 
Roztok standardu huminové kyseliny (Fluka, CAS Number 1415-93-6) 
o koncentraci 100 mg/l vykazuje konduktivitu 2,3 mS/m [9]. Bereme-li 
v úvahu molární konduktivity organických iontů při nekonečném 
zředění, pak se řádově neliší od molárních konduktivit anorganických 
iontů [7]. Některé příklady jsou v tab. 2.

Z tohoto přehledu jsme vypustili metody pro stanovení „salinity“ 
v mořské vodě a obdobných zdrojích (např. slaných jezerech), kdy 
je salinita definována hmotností rozpuštěných anorganických látek 
v 1 kg mořské vody, jestliže bromidy a jodidy jsou nahrazeny ekviva-
lentem chloridů a hydrogenuhličitany a uhličitany jsou převedeny 
na oxid uhličitý [2]. 

V této souvislosti bychom chtěli upozornit na chyby ve vyjadřování 
výsledků, které se občas v této souvislosti vyskytují jak v české, tak 
i zahraniční literatuře. Poměrně často se uvádí vyjadřování salinity, 
solnosti či slanosti v promile (‰). Tato jednotka je definována hmot-

Ion λ0 Ion λ0

H+ 35,0 OH- 19,8

Ca2+ 11,9 HCO3
- 4,45

Mg2+ 10,6 SO4
2- 16,0

Na+ 5,0 Cl- 7,65

K+ 7,35 NO3
- 7,15

Tab. 1. Molární konduktivity anorganických iontů λ0 [(mS·m2)/mol] 
ve vodném roztoku při nekonečném zředění a při teplotě 25 °C [5]

Ion λ0 Ion λ0

acetát 4,09 propionát 3,58

benzoát 3,24 pyridinium 3,72

citrát 7,02 salicylát 3,6

oxalát 7,41 sukcinát 5,88

oktadecylpyridinium 2,0 tetramethylamonium 4,49

Tab. 2. Molární konduktivity organických iontů λ0 [(mS.m2)/mol] 
ve vodném roztoku při nekonečném zředění a při teplotě 25 °C [7]
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nostně, tedy při přepočtu správně v g/kg. Avšak v literatuře bývá 
výsledek někdy vyjadřován v ‰ a současně v g/l se stejnou nume-
rickou hodnotou, což je u více mineralizovaných vod s větší hustotou 
zcela chybné. To se týká i literárních zdrojů, jako je např. otevřená 
encyklopedie „Wikipedie“. 

3. Návrh terminologie
Pokud se týká terminologie, jak slovně vyjadřovat sumární obsah 

anorganických látek ve vodách, považujeme za vhodné po uvedených 
úvahách předložit návrh, který by se po zdůvodnění pokusil elimino-
vat dosud velký počet názvů označujících stejný ukazatel jakosti vod. 

Podle našeho názoru jsou názvy salinita, slanost a solnost příliš 
odvislé od názvu chloridu sodného (soli). Proto tyto názvy nalezly 
největší uplatnění v hydrochemii mořské vody, solných jezer a po-
travinářství, kde příčinou salinity, slanosti nebo solnosti je v těchto 
případech převažující chlorid sodný. Zbývá tedy možnost hovořit buď 
o celkové mineralizaci nebo o anorganických látkách (solích). Název 
„celková mineralizace“ má tu výhodu, že je zcela srozumitelný i lidem 
se základním vzděláním a je běžný v hydrochemii minerálních vod 
a v potravinářství. Oba tyto termíny jsou v současné době používány. 
„Rozpuštěné anorganické soli“ (RAS) (ČSN 75 7347) se v legislativě 
ČR používají jako jeden z ukazatelů kvality odpadních vod. Avšak 
stanovení RAS neodpovídá skutečnému obsahu anorganických látek, 
který je většinou podceněn. 

Je tendence nahradit výše uvedené experimentální postupy stano-
vením elektrické konduktivity, které nejvíce vyhovuje požadavku na 
stanovení celkového obsahu anorganických rozpuštěných solí (RAS) 
ve vodách, pokud lze eliminovat větší koncentraci organických látek 
podléhajících disociaci. Pokud nejsou vody významněji organicky 
znečištěny, lze elektrickou konduktivitu považovat za úměrnou 
rozpuštěným anorganickým látkám, s výjimkou neelektrolytů, které 
však bývají přítomné jen v minoritním zastoupení. Avšak u organic-
ky znečištěných odpadních vod nemusí být elektrická konduktivita 
vhodným řešením a podle chemického složení nemusí být úměrná 
rozpuštěným anorganickým solím. Proto stanovení elektrické konduk-
tivity našlo uplatnění především při analýze vod v energetice (kotel-
ních a napájecích vod), pitné vody, balených a povrchových vod, jak 
již bylo uvedeno výše, kde obsah organických látek není významný. 
Při analýze odpadních vod s vysokou koncentrací organických látek 
podléhajících disociaci má nárok na přežití stanovení RAS, i když při 
této metodě je obsah anorganických látek většinou značně podceněn.

Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného 
záměru MSM 6046137308.

Literatura
[1] Pitter, P.: Výpočet celkové mineralizace a její význam v hydrochemii. Chem. Listy 

92, 772 (1998).
[2] Stumm, W.; Morgan, J..: Aquatic Chemistry. Vyd, 3., Wiley Int., New York (1996).
[3] Vošta, J.; Matějka, Z.; Macák, J.: Energetika. Skripta VŠCHT. Vydavatelství VŠCHT, 

Praha (1999). 
[4] ČSN EN 12952-12, ČSN 07 7401, ČSN 07 7403, ČSN 75 7171.
[5] Pitter, P.: Hydrochemie. Vyd. 4. Vydavatelství VŠCHT, Praha (2009).
[6] Pitter, P.; Kratzer, K.; Puman, P.: SOVAK 10, 231 (2001).
[7] Vohlídal, J.; Julák, A.; Štulík, K.: Chemické a analytické tabulky. Grada Publishing, 

Praha (1999).
[8] APHA: Standard methods for the examination of water and wastewater. Vyd. 21. 

American Public Health Association, Washington 2005.
[9] Sýkora, V.; Pecl, R., nepublikované sdělení

prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (autor pro korespondenci)
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Ústav technologie vody a prostředí
Fakulta techologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5.

166 28 Praha 6
e-mail: pavel.pitter@vscht.cz

Seven names for one indicator. Is it enough or not? (Pitter, P.; 
Sýkora, V.)

Key words
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Concentrations of dissolved inorganic substances are essential 
indicators of the quality of different types of water, both natural and 
commercial waste waters. For this indicator, however, in the Czech 
Republic and even in the world, there are different names according 
to the source, expertise and practice, and  their interpretation is in 
most cases identical. The following names are used for this same 
indicator: salinity, dissolved substances annealed at 550 °C (RL 550), 
dissolved inorganic salts (RAS), total mineralization (Σρ, Σc) and 
electrical conductivity (κ).

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

EBEC Brno 2013 – Ukaž, co umíš

z původního jednoho soutěžního týdne budou 
dva. První fakultní kolo se uskuteční v pondělí 
18. 2. 2013 na FAST a následně druhé v úterý 
19. 2. na FIT. Soutěž bude pak opět pokračovat 
v pondělí 25. 2. na FSI a v úterý 26. 2. na FEKT. 
Vítězné týmy z jednotlivých fakult se sejdou ve 
čtvrtek 28. 2. v IO Kolejní 4, kde již tradičně 
proběhne finále.

Soutěž bude probíhat jak minulá léta ve 
spolupráci s partnery, kteří budou dodávat 
jednotlivé zadání pro soutěžící a během 
samotné soutěže budou probíhat jejich pre-
zentace. To znamená, že EBEC není jen pro 
ty, kteří budou vytáčet své mozkové závity 
na maximum při klání v těžkých bojích, ale 
i pro všechny, kteří mají zájem dozvědět se co 
to více o společnostech, kde by možná chtěli 
v budoucnu pracovat. 

V minulých letech se tradičně podařilo 
zajistit ceny pro všechny v celkové hodnotě 
100 000 Kč, tedy pravděpodobně se bude na 
co těšit i letos!

Pro bližší informace o soutěži stačí navštívit 
webové stránky www.ebec.cz, kde se nachází 
i samotný registrační formulář. Registrace 
bude trvat do 13.2.2013, takže neváhejte, při-
hlaste se! Nemůžete tím nic pokazit. 

Tomáš Sojka
BEST Brno

Studentská organizace BEST Brno dává již 
popáté studentům VUT šanci prezentovat své 
znalosti nabyté studiem ve spojení s vlastní 
kreativitou před zástupci firem, ale i před 
svými učiteli.

S příchodem letního semestru akademické-
ho roku 2012/2013 se na fakulty VUT v Brně 
opět vrací inženýrská soutěž pro studenty – 
EBEC Brno. Čtyřčlenné týmy studentů budou 
moci navzájem změřit síly ve dvou, už z mi-
nulých let známých, kategoriích Team Design 
a Case Study.

V rámci velkého zájmu z minulých ročníků 
se organizátoři BEST Brno rozhodli rozšířit 
trio fakult (Fakulta strojního inženýrství, 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, Fakulta informačních technolo-
gií), kde probíhaly fakultní kola, o další, a to 
Fakultu stavební. Soutěžící tak budou mít 
možnost prezentovat své znalosti a dovednosti 
v další, pro EBEC Brno nové, oblasti.

Z důvodu rozšíření soutěže bylo nutné 
změnit i její časovou organizaci, a to tak, že 
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Konference VODNÍ TOKY 2012

Jan Plechatý

Česká vědeckotechnická vodohospodář-
ská společnost, Povodí Labe, státní podnik, 
a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
v dohodě s ostatními státními podniky Povodí 
a státním podnikem Lesy ČR připravily na dny 
27. a 28. listopadu již tradičně v Hradci Králo-
vé odbornou konferenci s mezinárodní účastí 
„Vodní toky 2012“. Stejně jako v loňském roce 
se konference konala v  hotelu Černigov, jehož 
příjemné prostředí splnilo i tentokrát očekává-
ní organizátorů i účastníků konference. 

Na konferenci se přihlásilo více než 300 
účastníků z řad správců povodí, správců 
vodních toků, projektových a inženýrských 
firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců 
samospráv a státní správy, včetně zástupců 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva ži-
votního prostředí.

Již tradičními hlavními partnery letošní 
konference byly významné stavební firmy 
působící ve vodním hospodářství – Metrostav 
a.s., SMP CZ a.s. a VCES a.s. a letos poprvé též 
společnost POHL cz, a.s.

V čestném předsednictvu konference při-
vítal zástupce organizátorů Ing. Jiří Valdhans 
MUDr. Zdeňka Finka, primátora města Hradec 
Králové, Ing. Aleše Kendíka, náměstka mini-
stra zemědělství, prof. Ing. Vojtěcha Brožu, 
DrSc., předsedu České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti, Ing. Mariána 
Šebestu, pověřeného řízením Povodí Labe, 
státní podnik. V úvodním bloku konferenci 
slavnostně zahájili zdravicí MUDr. Zdeněk 
Fink a Ing. Aleš Kendík. 

Přednášky dopoledního bloku zahájil svým 
vystoupením prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., 
který na základě podkladů RNDr. Pavla Pun-
čocháře, CSc., a Ing. Jana Plechatého zrekapi-
tuloval desetiletý vývoj obsahového zaměření 
konference Vodní toky. Úvodem připomenul 
zakládající moment první konference – jeden 
rok po katastrofické povodni v r. 2002, kdy 
se reagovalo na potřeby protipovodňových 
opatření a zahájení diskuse s ochránci ži-

votního prostředí. Dále představil přehled 
publikovaných referátů, kterých za dobu 10 
let konference bylo celkem 321. Každý rok 
se odborné zaměření konference orientovalo 
na dvě „vůdčí“ témata – povodně a revitali-
zace+ekologie. U ekologicky orientovaných 
témat bylo možno sledovat postupný nárůst 
zájmu během prvních 4 let – nyní se v pod-
statě drží jako trvalá tématika a svědčí to 
mj. o tom, že ochránci životního prostředí 
i ekologové mají tato setkání v oblibě. Vedle 
problematiky povodní a protipovodňové pre-
vence je potěšitelné, že na „výsluní“ technicky 
orientovaných sdělení jsou také informační 
technologie a matematické modely spolu 
s TBD; ekologie a revitalizace jsou na špici 
z netechnických témat. Naopak nejméně za-
stoupené byly tématiky jako sucho, ekonomika 
event. jakost tekoucích vod (a jejich změny), 
o které by bylo asi vhodné budoucí konference 
obohatit, neboť dosud nejsou pokryté jinými 
akcemi v ČR.

Při příležitosti 10. výročí konference, při-
stoupili dále Ing. Jiří Valdhans a Ing. Jan 
Plechatý z VRV a.s. k ocenění těch, kteří se 
v průběhu 10let nejvíce zasloužili o přípra-
vu a organizaci této konference, a dále těch 
vodohospodářů, kteří byli nejaktivnější co 
do počtu, kvality i atraktivnosti prezentací. 
Předání diplomu a malého dárku se zúčastnil 
i zástupce garanta konference – náměstek Ing. 
Aleš Kendík. Tímto oceněním bylo vyjádřeno 
poděkování těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, 
že tato konference si po celých 10 let zacho-
vala slušnou odbornou i společenskou úroveň 
a těší se snad oblibě všech vodohospodářů 
působících v oboru vodních toků. Nejprve byli 
oceněni ti, kteří se nejvíce zasloužili o přípra-
vu a organizaci konference Vodní toky, a to 
v prvé řadě spolupracující hlavní organizátor 
a stálý člen čestného předsednictva konference 
profesor Vojtěch Broža, předseda ČVTVHS. Byl 
téměř vždy u zahájení této konference i jejího 
hodnocení a svými podněty po celých 10 let 

přispíval k odbornému zaměření a výběru 
hlavních témat konference. 

Ocenění bylo dále předáno Ing. Tomáši 
Vaňkovi, který v uplynulých letech ve funkci 
generálního ředitele dalšího hlavního organi-
zátora konference, Povodí Labe, státní podnik, 
nejenže svými odbornými zkušenostmi byl 
přínosem pro jednání programového výboru, 
ale svými kontakty v pozici generálního ředi-
tele vždy úspěšně garantoval společenskou 
úroveň i organizační zázemí konference. 
Všichni přítomní při této příležitosti ocenili 
nejen jeho zásluhy o obnovu konference 
Vodní toky před 10 lety, ale i vše pozitivní, 
co pro vodní hospodářství za svůj profesní 
život vykonal. 

Dalšími oceněnými byli zástupci sponzorů 
– představitelé 3 velkých stavebních společ-
ností, které po celých 10 let zůstaly věrnými 
partnery této konference. 

Nejprve, v abecedním pořadí firem, přijal 
ocenění zástupce Metrostavu a.s. – ředite-
le divize 6 Ing. Jan Cuc. Metrostav a.s. na 
této konferenci prezentoval téměř každý 
rok své vodohospodářské projekty, které 
byly především orientovány na technicky 
náročné hydrotechnické stavby na vodních 
tocích, např. MVE, plavební komory nebo 
projekty PPO. V posledních pěti letech byly 
např. čtyři stavby Metrostavu a.s. oceněny  
Vodohospodářskou stavbou roku v kategorii 
hydrotechnických staveb na vodních tocích, 
konkrétně MVE Vraňany, VE Troja, plavební 
komora České Vrbné a protipovodňová ochra-
na Karlína a Libně.

Dále převzal ocenění zástupce SMP CZ 
a.s. – Ing. Jan Freundl. SMP CZ a.s. se kaž-
doročně v průběhu konference prezentoval 
multifunkčními odbornými schopnostmi 
v širokém spektru dokončených vodohospo-
dářských projektů. Tato společnost získala 
několik ocenění Vodohospodářská stavba roku 
v kategorii hydrotechnických staveb, např. 
protipovodňová ochrana Praha-Zbraslav nebo 
revitalizace toku Třebovky, Dlouhá Třebová – 
Hylváty či rekonstrukce koryta vodního toku 
Dubské Bystřice. Významnou – v roce 2011 
dokončenou – stavbou je i protipovodňová 
ochrana obce Křešice.

Dalším věrným partnerem konference je sta-
vební společnost VCES a.s., jejíž sídlo je v místě 
konání konference – Hradci Králové. Za tuto 
společnost převzal ocenění Ing. Vladimír Ujec. 
I tato společnost se zde každoročně prezento-
vala, např. komplexním vodohospodářským 

Předsednictvo konference v čele s Ing. Jiřím Valdhansem, ředitelem 
VRV a. s., vítá účastníky

Ing. JUDr. Zdeněk Strnad, Ph.D. představil publikaci Vodní právo
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projektem v Mladě Boleslavi či připomenutím 
řady staveb zejména z oboru vodovodů a kana-
lizací, ale i z oboru vodních toků. 

Ing. Plechatý závěrem poděkoval všem oce-
něným stavebním společnostem, bez jejichž 
partnerství by konference Vodní toky nemohla 
být v takovém rozsahu a takové společenské 
úrovni realizována, s tím, že všichni organizá-
toři si jen mohou přát, aby tato trojka partnerů 
byla věrná i v dalších letech.

Za mimořádné zásluhy na přípravě a or-
ganizaci konferencí Vodní toky, byl oceněn 
Ing. Václav Jirásek – stálý člen programového 
i organizačního výboru. Jeho zásluhou je, že 
oproti jiným konferencím druhý den konání 
konference, který vždy moderuje a řídí, zůstá-
vá v sále až do závěrečného hodnocení kon-
ference stále podstatná většina účastníků. Je 
tomu tak především proto, že svým osobitým 
způsobem vždy dokáže posluchače zaujmout, 
ale i potrápit přednášející.

Závěrem byli ocenění ti přednášející, kteří 
byli na dosavadních konferencích co do po-
čtu prezentací nejaktivnější a jejichž prezen-
tace byly pro posluchače i nejatraktivnější. 

Nejprve obdrželi ocenění zástupci stálého 
garanta konference – Ministerstva zeměděl-
ství. Téměř každý rok seznamoval účastníky 
s aktualitami z rezortu Ministerstva zeměděl-
ství vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., a s aktualitami 
z oblasti koncepcí, legislativy a plánování 
v oblasti vod ředitel odboru Ing. Miroslav 
Král, CSc. 

Konference Vodní toky má po celých 10 let 
ve svém záhlaví podtitul „Konference s mezi-
národní účastí“. Konference se aktivně svými 
prezentacemi zúčastnilo mnoho přednáše-
jících ze Slovenska, především ze SVP s.p., 
dále z Polska, Rakouska, ale jednoznačným 
nejaktivnějším zahraničním účastníkem kon-
ference se šesti prezentacemi, vesměs na téma 
ochrany před povodněmi, je  dr. Christian 
Korndörfer  z Městského úřady Drážďany.  

Ocenění převzal nejen dr. Christian Korn-
dorfer, ale i jeho věrný překladatel Ing. Peter 
Lischke, CSc.

Dalším oceněným byl vysokoškolský pro-
fesor Ing. Jaromír Říha z Ústavu vodních 
staveb VUT Brno, který na této konferenci 
pětkrát prezentoval nejen výstupy výzkumu, 
ale i zkušenosti z praxe, nejčastěji související 
s technickým řešením a projektováním staveb 
na ochranu před povodněmi. 

Nejvíce účastníků této konference bylo ka-
ždoročně ze státních podniků Povodí. Nejpil-
nějším zástupcem správců povodí co do počtu 
vystoupení byl RNDr. Petr Kubala, generální 
ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. Předsta-
vil se prezentacemi z oblasti plánování, ochra-
ny před povodněmi a posledně z problematiky 
transformace Zemědělské vodohospodářské 
správy a po zásluze mu udělené ocenění patří. 

Se stejným počtem prezentací byla dále 
oceněna nejčastěji vystupující žena – prom. 
práv. Jaroslava Nietscheová z Povodí Vltavy, 
státní podnik. Vždy zaujala posluchače svými 
příspěvky z vodního práva, speciálně stále 
živé problematiky správy vodních toků.

Zvláštní ocenění v kategorii nejatraktivněj-
ších, resp. „netradičních“ prezentací obdržel 
Ing. Zdeněk Vančura ze společnosti Envisys-
tém s.r.o. Nikdo z účastníků nezapomene na 
prezentaci, při které se v konferenčním sále 
vznášela ryba, jako by proplouvala rybími 
přechody. 

Slavnostního předání ocenění 1. den konfe-
rence se z pracovních důvodů nemohl zúčast-
nit další oceněný – Ing. Tomáš Just z Agentury 
ochrany přírody a krajiny, který tak ocenění 
převzal až druhý den před svojí plánovanou 
prezentací. Ing. Jirásek mu předal nejen diplom 
a malý dárek jako ostatním, ale i svůj osobní 
dárek tématicky orientovaný na vodní toky – 
„mrtvé  dřevo”.

Odborné přednášky úvodního bloku zahájili 
svým vystoupením zástupci Ministerstva ze-
mědělství a Ministerstva životního prostředí. 

Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vo-
dohospodářské politiky a protipovodňových 
opatření Ministerstva zemědělství, seznámil 
účastníky konference s dotačními progra-
my a aktuálními problémy správy vodních 
toků a ochrany před povodněmi. Se stavem 
a předpoklady dalšího výhledu financování 
opatření souvisejících s vodními toky a proti-
povodňovou ochranou v rámci OPŽP sezná-
mila přítomné Ing. Hana Randová, ředitelka 
odboru ochrany vod Ministerstva životního 
prostředí.

Je tomu 10 let, co na 1. konferenci Vodní 
toky 2003 představilo VRV a.s. základní 
koncepci technických opatření k ochraně 
hl. města Prahy před povodněmi. Pokrok 
za posledních 10 let připomněl Ondřej Pytl 
z pořádající VRV a.s.

Na zahájení 2. bloku přednášek, který 
se orientoval na vodoprávní problematiku, 
představil Ing. JUDr. Zdeněk Strnad, Ph.D., 
z Krajského soudu v Českých Budějovicích 
novou publikaci „Vodní právo“, jejímž je 
spoluautorem. Prom. práv. Jaroslava Niet-
scheová z Povodí Vltavy, státní podnik, ná-
sledně hovořila o problematice vodních toků 
a správy vodních toků z právního hlediska 
a Ing. Martin Cidlinský z Povodí Ohře, státní 
podnik, navázal přednáškou „Správa vodních 
toků aneb začarovaný kruh; praktické příklady 
naplňování § 47 vodního zákona“.  

O evidenci vodních toků a výkonu správy 
vodních toků po transformaci ZVHS informo-
vala Ing. Růžena Divecká ze státního podniku 
Povodí Labe. Ing. Tomáš Skokan navázal pre-
zentací na téma „Problematika správy malých 
vodních nádrží na drobných vodních tocích 
po transformaci ZVHS v povodí Odry“.

Po přestávce pokračovaly přednášky kon-
krétními příklady projektů realizovaných 
v rámci programu Prevence před povodněmi 
II. „Zkušenosti se suchými nádržemi vystavě-
nými jako součást protipovodňových opatře-
ní“ představil Ing. Pavel Svatoš z Povodí Labe, 

Vlevo: Nestor českých velkovodařů profesor Vojtěch Broža předává 
Ing. Václavu Jiráskovi ocenění za přínos k organizaci konferencí. 
Přihlížejí Ing. Aleš Kendík (MZe ČR) a Ing. Jiří Valdhans (VRV a.s.)

Vpravo nahoře: Plný sál dokazoval, že o konferenci je stále velký 
zájem

Vpravo dole: Tomáš Just s potěšením převzal umělecky provedenou 
plaketu. Věří, že to je znamením změny přístupu k říčnímu dřevu
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státní podnik. O přípravě a realizaci staveb 
v rámci tohoto programu, v působnosti Povodí 
Vltavy, státní podnik, následně informovala 
prezentace Ing. Jiřího Pechara. 

Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., z Ústavu 
vodních staveb Brno vystoupil s hodnocením 
průsakového režimu v linii protipovodňových 
prvků ve Veselí nad Lužnicí. Následovala 
přednáška Ing. Kateřiny Fochtové ze státního 
podniku Povodí Odry, ve které se zabývala pro-
blematikou zahrazovaných vod a jejím řešením 
na řece Odře v prostoru Ostravy-Antošovic. 
V posledním vystoupení 1. dne představil 
Ing. Václav Svejkovský z Povodí Ohře, státní 
podnik, mapy povodňových nebezpečí a rizik 
pro Ohři mezi Louny a Žatcem na podkladu 
digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace.

Druhý den pokračovala konference vystou-
pením Ing. Jitky Erbenové „Přehled a zhod-
nocení vývoje revitalizací na vodních tocích 
ve správě Povodí Labe, státní podnik“. Zahra-
niční přednášející reprezentoval Ing. Dušan 

Mydla ze Slovenského vodohospodářského 
podniku, š.p., přednáškou „Program revita-
lizace krajiny jako přínos v otázce ochrany 
před povodněmi z pohledu správce vodních 
toků na území SR“. Ing. Vlastimil Krejčí a Ing. 
Mojmír Pehal z Povodí Moravy, s.p. následně 
prezentovali „Přírodě blízká protipovodňová 
opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“.

Po přestávce představil zástupce nového 
partnera konference Ing. Švec z firmy POHL 
cz, a.s., touto firmou realizovanou stavbu 
Úšovický potok – Mariánské Lázně. 

Tradiční účastník Ing. Tomáš Just z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny vystoupil 
s přednáškou na téma renaturační úseky vod-
ních toků. Přednáška zástupců Povodí Labe, 
státní podnik, Ing. Pavly Hajdinové a Ing. 
Karla Dohnala pojednávala o problematice 
rybích přechodů na Labi z pohledu správce 
vodního toku. Poslední přednáška byla kolek-
tivním dílem Mgr. Ondřeje Slavíka, Ing. Jiří-
ho Musila, Ph.D., Ing. Pavla Horkého z VÚV 

TGM, v.v.i. a Ing. Marcela Lauermana, Ing. 
Davida Bůžka, Ing. Martina Drahoňovského 
a Ing. Zdeňka Vančury z Envisystemu s.r.o. 
a zabývala se migrací ryb, rybími přechody 
a způsoby jejich testování.

Konferenci VODNÍ TOKY  2012 uzavřel 
závěrečným slovem Ing. Václav Jirásek. 
Pozitivně hodnotil výběr odborných témat 
i vyvolanou diskusi a konstatoval, že zájem 
o konferenci potvrdil aktuálnost projednávané 
problematiky. Sdělil, že po dohodě organizá-
torů konference se příští VODNÍ TOKY 2013 
uskuteční opět v Hradci Králové na stejném 
místě ve dnech 26. až 27. listopadu 2013.

Závěrem vyzývám zájemce o sborník z kon-
ference, že je ještě několik výtisků k dispozici 
a lze je objednat na adrese plechata@vrv.cz.

Ing. Jan Plechatý
plechaty@vrv.cz

Poznatky z konference Městské vody 2012

Petr Hlavínek

v provozování vodovodů a kanalizací aneb rok 
provozování vodovodů a kanalizací dle kon-
cesní smlouvy ve VST. Příspěvek zdůrazňoval 
některé přínosy koncesní smlouvy pro VST 
jako vlastníka infrastruktury vodovodů a ka-
nalizací měst Tábora, Sezimova Ústí a Plané 
nad Lužnicí. Poslední příspěvek v této sekci 
přednesl Milan Suchánek a týkal se vývoje 
systému správy technické infrastruktury pro 
MPWiK Wroclav a jeho využití pro modelování 
systémů zásobování vodou a kanalizace. 

Po přestávce spojené s občerstvením, 
během které probíhala řada neformálních 
diskusí v kuloárech i u stánků partnerských 
a vystavujících firem, vystoupil Karel Hartig 
s přednáškou Kalové hospodářství dnes a zítra. 
Příspěvek se zabýval reálnými možnostmi 
zpracování čistírenských kalů. Na přednášku 
o metodách zpracování navazovala přednáška 
Jana Ševčíka Solární nebo pásové sušení čistí-
renských kalů – optimální řešení pro kalovou 
koncovku. Příspěvek se zabýval optimálním 
způsobem dalšího nakládání s čistírenský-
mi kaly po jejich stabilizaci. Vojtěch Bareš 
přednesl příspěvek Statistické vyhodnocení 
funkce DN s ohledem na účinnost odstranění 
NL. V České republice je poměr dešťových 
nádrží k množství odlehčovacích komor re-
lativně nízký a lze předpokládat tlak na jeho 
výrazné zvýšení. Proto je problém účinnosti 
předčištění dešťového odtoku vysoce aktuál-
ní. Dopolední sekci ukončil Vladimír Havlík 
příspěvkem Výpočet hydraulického rázu, který 
byl zaměřen na využití vhodných simulačních 
modelů pro výpočet a problematiku samotné-
ho výpočtu hydraulického rázu. 

Odpolední sekce ve velkém sále byla za-
hájena příspěvkem Davida Stránského Nové 
normy v oboru hospodaření se srážkovými 
vodami, který se zabýval dvěma novými 
normami ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami. Jiří Vítek, který vy-
stoupil s příspěvkem Nepodceňujme omyly, 
kterých se dopouštíme při HDV, se zaměřil 
na analýzu nedostatků a omylů při aplikaci 
principů HDV v praxi. Příspěvek Analýza do-
stupných hydrologických dat pro normu ČSN 
75 9010 – vsakovací zařízení srážkových vod, 
který přednesl Petr Prax, se zabývala postu-
pem tvorby hydrologických podkladů. Milan 
Suchánek představil odbornou publikaci SO-
VAK Monitoring v městském odvodnění, část 
1 – dešťové srážky. Příručka shrnuje současné 
dostupné údaje a popisuje správnou praxi při 
měření dešťových srážek a vyhodnocení zís-
kaných dat pro účely městského odvodnění. 
Huwe Claus přednesl příspěvek „Decentrali-
zované odstranění polutantů z dešťových vod 
pomocí filtračního systému žlabu – DRAINFIX 
CLEAN“. Filtrační žlaby představují nejefek-
tivnější malý systém čištění odtoků dešťových 
vod. Petr Krejčí přednesl příspěvek Ekono-
mické a technické zhodnocení používaných 
trubních systémů pro výstavbu stokových sítí, 
praktické ukázky z pokládky. Příspěvek měl 
za cíl porovnat výhody a nevýhody materiálů 
pro stavbu kanalizace. Posledním příspěv-
kem odpolední sekce byl příspěvek Juraje 
Barboríka Zkušenosti z přípravy a realizace 
výměny kanalizační stoky v ulici Hradecká, 
Třebechovice pod Orebem potrubím z tvárné 
litiny DN800. 

Odpolední sekce v malém sále byla zahá-
jena příspěvkem Igora Rusníka Intenzifikace 
ČOV Herálec ve vztahu ke konstrukci dosa-
zovací nádrže. Posílení separační účinnosti 
technologie významně zlepšilo účinnost ČOV 
na odbourání nerozpuštěných látek. Fran-
tišek Novotný přednesl příspěvek Výrobky 
pro vodní hospodářství z pohledu směrnice 
ERP o ekodesignu. Příspěvek se zabýval vedle 
legislativy třídami účinnosti elektromotorů, 
harmonogramem pro zavádění jednotlivých 
tříd účinnosti, požadavky na technickou do-
kumentaci a dopady na uživatele a výrobce. 
Milan Uher představil Nové technologie při 
úpravě a akumulaci vod. Příspěvek se věnoval 
především prvnímu a druhému separačnímu 
stupni a nezbytné dezinfekci vod. Příspěvek 
ČOV Benecko-Štěpanická Lhota a MCP – bu-
doucnost technologií MBR, který přednesl Da-

Pod záštitou odborné skupiny Odvodnění 
urbanizovaných území CzWA a města Velké 
Bílovice pořádala firma ARDEC s.r.o. ve dnech 
4.–5. října 2012 ve Velkých Bílovicích již XII. 
ročník konference „Městské vody – Urban 
Water“. Mediálním partnerem konference byl 
tradičně časopis Vodní hospodářství.

Partnery konference byly firmy AQUA 
PROCON s. r. o., DHI a.s., ENVI-PUR s. r. o., 
DUKTUS litinové systémy s. r. o., EUROAR-
MATURY, GESS, GRUNDFOS, HAURATON, 
HENNLICH Industrietechnik, spol. s r. o., 
HUBER CS, spol. s r.o., SWECO HYDROPRO-
JEKT, IN-EKO Team, Jihomoravská armaturka 
spol. s r. o., Keramo Steinzeug, s. r. o., LAVI 
ENGINEERING s. r. o., Mott MacDonald CZ, 
spol. s r. o., Pőyry Environment, a. s., REKU-
PER SYCHROV s. r. o., SKANSKA a. s., WILO, 
WOMBAT, s. r. o. Organizátoři konference 
děkují partnerům za podporu, bez které by 
nebylo možno uspořádat společenský večer 
v krásném prostředí zámku Lednice.

Odborné příspěvky
Konference Městské vody 2012 si tradičně 

zachovala vysokou úroveň přednesených 
příspěvků. Program konference byl rozdělen 
do čtyř bloků. Celkem bylo předneseno 30 
příspěvků. 

První společný blok byl zahájen přednáškou 
Jaroslava Beneše, zabývající se druhým cyklem 
plánování v oblasti vod. Druhý cyklus, který 
právě probíhá, navazuje na cyklus první a za-
hrnuje kromě aktualizace plánů povodí i zpra-
cování plánů pro zvládání povodňových rizik. 
Miroslav Vykydal prezentoval Zamyšlení nad 
různými vodami ve vodním hospodářství. Nově 
vznikající definice vod související s koncepčně 
odlišným nakládáním s vodami je základem 
pro formulaci dalších nových norem. Milan 
Mika přednesl příspěvek Koncesní smlouvy 
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niel Vilím, se zabýval provozními zkušenost-
mi z komunální ČOV s MBR v horské oblasti. 
Dosavadní provoz potvrdil špičkové výstupní 
parametry a ČOV pracovala prvních devět 
měsíců bez chemické regenerace. Příspěvek 
Energetická náročnost ČOV a stokových sítí, 
který přednesl Jaroslav Raclavský, se zabýval 
možnostmi optimalizace energetické nároč-
nosti ČOV a stokových sítí. Na tento příspěvek 
navázal Ondřej Doležal velmi fundovaným 
příspěvkem Zkušenosti ze základních ener-
getických analýz provozu ČOV. Příspěvek byl 
zpracován na základě dlouhodobé spolupráce 
s Vodárenskou akciovou společností a.s., která 
poskytuje cenná data pro návrh metodiky 
zpracování energetických analýz. 

Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla 
zahájena příspěvkem Pavla Berty Simulácia 
šírenia sa znečistěnia v povrchovom toku. 
Lucie Doležalová přednesla příspěvek Dlou-
hodobý vývoj chemického stavu drobných ur-
banizovaných toků v Praze“, který se zabýval 
monitoringem pražských nádrží s ohledem 
na zatížení toxickými kov a jejich akumulaci 
v dnových sedimentech. Příspěvek Význam 
ekologických průtoků pro vodní hospodářství 
autorky Michaely Klímové a kol. se zabýval 
stanovením vhodných ekologických průtoků 
pro vodní toky. Jana Nábělková přednes-
la příspěvek Nejistoty hodnocení těžkých 
kovů v sedimentu drobných vodních toků. 
Hodnocení je zatíženo nejistotami, které je 
třeba uvažovat při porovnání se standardy 
environmentální kvality. Příspěvek Dany 
Komínkové a kol. Kvalita vody a výskyt sinic 
v Litovelsko-šárecké kaskádě se zabýval pod-
mínkami pro výskyt vodního květu v těchto 
nádržích a zdroji znečištění. Marek Sokáč 
přednesl příspěvek Určenie koeficientov dis-
perzie pre modelovanie šírenia sa znečistenia 
v povrchovom toku, který popisoval metody 
stanovení koeficientu disperze. Vojtěch 
Bareš a Richard Kuk prezentovali výsledky 
hydraulického modelování provzdušněného 
proudu v objektu spadiště, který ukázal, že 
opatření provedená na objektu uklidňovací 
komory výrazně zlepšují funkčnost spadiště. 
Dopady změn na hydraulické charakteristiky 
byly úspěšně posouzeny na hydraulickém 
modelu a kvantifikovány. Poslední příspěvek 
Modelování městského odvodnění s využitím 
dešťových dat odhadnutých pomocí teleko-
munikačních mikrovlnných spojů se zabýval 
využitím telekomunikačních mikrovlnných 
spojů pro získání informací o časoprostorové 
variabilitě srážek. Mikrovlnné spoje tak mají 

potenciál doplnit bodová měření srážkoměrů 
a informaci o plošném rozdělení srážky.

Posterová sekce
Součástí konference byla posterová sekce, 

ve které byly prezentovány postery pokrý-
vající celou škálu odborného programu 
konference: Inovativné metódy hygienického 
spracovania kalov autorky Ivany Mahríkové, 
CFD modelování usazovacích nádrží autorů 
Michala Holubce a Stefana Stanka, Vplyv 
extrémných podmienok na vodné hospodárstvo 
urbanizovaných celkov autorů Štefana Stanka 
a Ivony Skultétiové, Porovnání AOP technolo-
gií pro dočištění komunálních odpadních vod 
autorů Radky Pešoutové a Petra Hlavínka, 
Představení projektu OP Praha adaptabilita: 
Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem 
profesním vzděláváním v oblasti environmen-
tálního a zdravotního inženýrství s důrazem 
na environmentální technologie autorek Dany 
Komínkové, Gabriely Šťastné a Lucie Doleža-
lové a Šroubový rotor pro čerpání kapalin se 
může stát energetickým zdrojem autorů Karla 
Brady a Petra Hlavínka.

Sborník z konference je možno si objednat 
na www.ardec.cz.

Doprovodná výstava
V rámci konference proběhla doprovodná 

výstava, kde se prezentovala řada význam-
ných firem působících v oboru. Kromě 
partnerů konference vystavovaly firmy ACO 
Stavební prvky, ADDRESS, AVK VOD-KA, 
AQUATEAM, DISA, v.o.s., EUTIT, s.r.o., GE-
ROtop, INNOVIZE, Prostředí a fluidní techni-
ka, s.r.o., Prefa Brno, a.s., TRASCO, VODA CZ, 
VTA Engineering und Umwelttechnik, spol. 
s r.o., Tran-Sig-Ma, spol. s r.o., a firma ZEPRIS.

Společenské setkání
První den konference byl zakončen spole-

čenským večerem na státním zámku Lednice 
na velmi vysoké úrovni, jakou známe pouze 
z prestižních zahraničních konferenci. Spole-
čenský večer poskytl prostor pro řadu nefor-
málních diskusí i získání osobních kontaktů 
mezi účastníky konference. K poslechu hrála 
nově cimbálová hudba BAOBAB, zazpívala 
Darja Hrubá, která celý večer také moderovala. 
Pro účastníky byla přichystána ochutnávka ze 
špičkových vinařství Vinařství Stanislav Mádl, 
Vinařství ILLIAS, MIKROSVÍN Mikulov, Ro-
dinné vinařství Sedlák a Vinařství LIVI, s.r.o. 
Bohatý výběr jídla a pití byl k dispozici až do 
ukončení večera ve 24.00 hod.

Dvanáctý ročník konference potvrdil, že 
obory městské odvodnění a čištění odpadních 
vod jsou stále živým tématem, o čemž svědčí 
velmi aktivní účast téměř 295 delegátů z vý-
zkumných ústavů a vysokých škol, projekč-
ních i dodavatelských firem, renomovaných 
provozovatelů kanalizací i zástupců obecních 
zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografií 
přibližující atmosféru konference, přednáš-
kového sálu, výstavního sálu i společenského 
večera s bohatým kulturním programem je 
možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř 
tohoto čísla, galerie fotografií je také umístěna 
na stránce http://mestskevody.ardec.cz/.

Příští ročník
Přípravy XIII. ročníku konference a výstavy 

Městské vody–Urban Water, která se bude 
konat 3. a 4. října 2013, již byly zahájeny. 
Programový výbor konference bude pracovat 
ve složení doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Ing. 
Vladimír Habr, Ph.D., Ing. Aleš Mucha, MBA, 
Ing. Petr Prax, Ph.D., Ing. Karel Pryl a Ing. 
David Stránský, Ph.D. Konference „Městské 
vody 2013“ bude tradičně zaměřena na vodní 
hospodářství v roce 2013, systémy zásobování 
vodou, vodní zdroje, zajištění potřeby vody 
z alternativních zdrojů, koncepci řešení měst-
ského odvodnění, městské vodní toky, proti-
povodňovou ochranu ve vztahu k městskému 
odvodnění, progresivní technologie čištění 
odpadních vod, technologické procesy ČOV 
a zkušenosti z realizace staveb městského 
odvodnění.

V rámci XIII. ročníku konference a výstavy 
Městské vody–Urban Water se uskuteční 
zasedání projektu VISEGRAD FUND „Trvale 
udržitelné hospodaření s dešťovými vodami 
v zemích Visegrádské čtyřky“, v rámci kterého 
vystoupí v samostatné sekci odborníci z Pol-
ska, Maďarska, Slovenska a České republiky, 
zabývající se problematikou hospodaření 
s dešťovými vodami. 

Společenský večer se bude konat opět 
v krásném prostředí státního zámku Ledni-
ce. Velkou pozornost věnujeme opět výběru 
špičkových vinařství, stejně jako přípravě 
společenského programu konference. Další 
informace je možno získat na stránce http://
mestskevody.ardec.cz/. Těšíme se na setkání 
ve Velkých Bílovicích na konferenci Městské 
vody–Urban Water 2013 ve dnech 3.–4. října 
2013.

Petr Hlavínek
e-mail: petr.hlavinek@aquaprocon.cz

MŽP aktualizovalo Státní politiku životního prostředí 
ČR na období 2012–2020

Hlavním cílem tohoto klíčového dokumen-
tu je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí, 
výrazně přispět k efektivnímu využívání 
veškerých zdrojů a minimalizovat negativní 
dopady na životní prostředí, včetně těch, 
které přesahují hranice státu,“ říká ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa. 

Ke stěžejním prioritám v následujících 
sedmi letech patří snížení úrovně znečištění 

ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu 
negativních dopadů na lidské zdraví překra-
čování imisních limitů pro suspendované 
částice PM10 a cílových imisních limitů pro 
benzo(a)pyren. Ministerstvo životního pro-
středí proto bude pokračovat v opatřeních, 
která povedou k omezení rizikových látek. 

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba 
zaměřit pozornost, je snižování rizikových 

látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na 
financování alternativní čisté dopravy je Mi-
nisterstvo životního prostředí připraveno usi-
lovat i v rámci nového operačního programu, 
který je připravován pro období 2014–2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění 
ochrany vod a zlepšování jejich stavu, pre-
vence a omezování vzniku odpadů, podpora 
jejich využívání jako náhrady přírodních 
surovin nebo energetické úspory. 

Oblast energetických úspor bude mít 
v nadcházejícím období velký potenciál. 
Ministerstvo připravilo program Nová zelená 
úsporám, který navazuje na program končící. 
Cílem programu je přispět ke snížení energe-
tické náročnosti soukromých obytných domů 
a budov veřejné správy. 

-MZP-
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Nové rozvodnice 1 : 10 000 a M-denní průtoky

Petr Šercl, Radovan Tyl, Ladislav Budík, Pavel Kukla

1. Rozvodnice 1 : 10 000
Digitální vrstva rozvodnic patří v oblasti 

hydrologie a vodního hospodářství mezi 
nejdůležitější datové zdroje. Slouží zejména 
pro určování velikosti ploch povodí a např. 
v Českém hydrometeorologickém ústavu 
(ČHMÚ) je to nezbytný podklad pro vydávání 
hydrologických posudků. Plocha povodí patří 
dle normy ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje 
povrchových vod“ mezi základní hydrologické 
údaje a je naprosto zásadní při odvozování 
dalších základních hydrologických údajů 
pro libovolný profil říční sítě, jakými jsou 
M-denní a N-leté průtoky.

Do konce roku 2012 byly odborné i laické 
veřejnosti poskytovány základní hydrologické 
údaje na podkladě digitalizovaných rozvodnic 
a vodních toků měřítka 1 : 25 000. Od roku 
2013 jsou plochy povodí veřejnosti poskytová-
ny z nového podrobnějšího datového modelu 
rozvodnic a vodních toků v měřítku 1:10 000.

Vydání nové vrstvy rozvodnic předcházela 
její několikaletá příprava (cca od začátku 
roku 2007), a to v úzké spolupráci odborníků 
ČHMÚ a Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T.G.M. Podkladem pro vytvoření 
rozvodnic měřítka 1 : 10 000 na území ČR byla 
říční síť datového modelu DIBAVOD (VÚV 

T.G.M.) a data ZABAGED (ČÚZK). Data mimo 
území ČR byla získána na základě spolupráce 
se zahraničními partnery.

Nové hodnoty ploch povodí jsou odvozeny 
dle plochojevné projekce ETRS89/LAEA Euro-
pe (kód projekce 3035). Samotná vrstva roz-
vodnic bude udržována v souřadném systému 
WGS84/UTM Zone 33N (32633), pro státní 
správu a další uživatele bude nabízena mož-
nost jejího poskytnutí v souřadném systému 
S-JTSK/Krovak East North (5514).

Nová vrstva rozvodnic slouží k odvození 
vodních útvarů a zejména k odvození zá-
kladních hydrologických charakteristik M-
-denních průtoků za nové referenční období 
1981–2010 (viz kap. 2), které jsou veřejnosti 
poskytovány rovněž od ledna 2013.

Rozšířené číslování hydrologického 
pořadí

Zásadní změnou ve vrstvě rozvodnic oproti 
minulosti je zpřesněný a podrobnější systém 
číslování hydrologického pořadí jednotlivých 
dílčích povodí. Původní osmimístné číslo je 
rozšířeno o dalších šest pozic, jak je vysvětle-
no níže – viz obr. 1. 

Byl odstraněn symbol lomítka z čísla 
hydrologického pořadí používaný ve vodo-
hospodářské mapě 1 : 50 000 (VH50). Např. 
povodí s čísly 1-02-03-066/1 a 1-02-03-066/2 
jsou na stejných pozicích očíslována jako 
1-02-03-0661, resp. 1-02-03-0662. V případě, 
že číslo povodí neobsahovalo lomítko, je na 
čtvrté pozici 0, tj. povodí 1-02-03-065 je nově 
očíslováno 1-02-03-0650.

Nový tvar čísla hydrologického pořadí je 
nyní 1-22-33-4444-5-66-77.

Význam jednotlivých skupin číslic je ná-
sledující:
1-22-33-4444 – dílčí dělení k místům souto-
ků nebo odbočení toků vycházející z VH50 
(minimální velikost plochy povodí přítoku 
cca 5 km2)
5 – dělení povodí v profilu hráze vodního díla 
(příklad je na obr. 2)
66 – dělení povodí v místě mimoúrovňového 
křížení toků (příklad je na obr. 3)
77 – dělení povodí v profilu vodoměrné sta-
nice (pro vnitřní použití v ČHMÚ, nebude 
standardně poskytováno)

Hlavní charakteristiky nové vrstvy 
rozvodnic
• Rozvodnice společně s vrstvou vodních 

toků tvoří komplexní a navzájem propojený 
datový model. 

• Došlo k významnému zpřesnění hydrolo-
gických informací, zejména v oblastech, 
které se vyvíjejí v čase, např. povrchových 
dolů, náhonů, akvaduktů, změny v krajině 
po velkých povodních apod.

• Byla vytvořena nová dílčí povodí k profilům 
hrází vybraných vodních děl, které význam-
ným způsobem ovlivňují hydrologický 
režim vodních toků.

• Došlo k rozčlenění některých větších 
povodí pro potřeby vydávání přesnějších 
hydrologických údajů.

• Byl vytvořen unikátní identifikátor pro 
všechna dílčí povodí (v GIS terminologii 
pro všechny polygony povodí). Bylo to 
nutné zejména u povodí s mimoúrovňovým 
křížením vodních toků.

• Do vrstvy povodí byly začleněny i rozvodni-
ce k profilům vodoměrných stanic (zejména 
pro potřeby ČHMÚ).

Obr. 1. Rozšířené číslo hydrologického pořadí v rozvodnicích 1 : 10 000. Součástí datového 
modelu rozvodnic jsou mimo jiné informace o velikosti plochy konkrétního povodí a velikost 
plochy od pramene až k závěrovému profilu daného povodí

Obr. 2. Vysvětlení číslování dílčích povodí v místě dělení k hrázi vodního díla a k profilu 
vodoměrné stanice
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2. M-denní průtoky
M-denní průtoky patří dle normy ČSN 

75 1400 „Hydrologické údaje povrchových 
vod“ mezi základní hydrologické údaje a pro 
libovolný profil říční sítě jsou poskytovány 
Českým hydrometeorologickým ústavem 
(ČHMÚ). Hodnoty M-denních průtoků jsou 
např. dle zákona 254/2001 Sb. a související 
Vyhlášky MZe 432/2001 Sb. nutné jako doklad 
pro vydání povolení k nakládání s povrchový-
mi nebo podzemními vodami.

Základem pro jejich odvození je zpraco-
vání průměrných denních průtoků ze sítě 
vodoměrných stanic a aplikace výpočetních 
nástrojů, které umožňují extrapolaci hodnot 
M-denních průtoků z vodoměrných profilů 
do nepozorovaných profilů. 

Do konce roku 2012 byly odborné i laické 
veřejnosti poskytovány hodnoty M-denních 
průtoků odvozené za referenční období 
1931–1980. Během let 2011 a 2012 byla na 
základě nových či zásadně přepracovaných 
algoritmů zpracována data za období pozo-
rování 1981–2010 a od počátku roku 2013 
ČHMÚ poskytuje M-denní průtoky za refe-
renční období 1981–2010.

Důvodů ke změně referenčního období 
bylo několik:
• Nová data daleko lépe reprezentují hydrolo-

gický režim vodních toků v současné době 
i nejbližší budoucnosti. 

• Při zpracování dat bylo možné využít 
podstatně širší datovou základnu s vyhod-
nocenými průměrnými denními průtoky ze 
sítě vodoměrných stanic a rovněž začlenit 
dostupné údaje o ovlivnění přirozeného 
průtokového režimu odběry vod, vypouš-
těním odpadních vod či manipulacemi na 
vodních dílech.

• Během posledních zhruba pěti let byly 
v ČHMÚ vyvinuty nové matematicko-sta-
tistické nástroje pro odvození M-denních 
průtoků v nepozorovaných profilech, které 
bylo možné aplikovat ve výpočtech.

• Při výpočtech bylo možné využít novou 
vrstvu rozvodnic základních hydrologic-
kých povodí měřítka 1:10 000 (viz kap. 1) 
a další aktuální GIS data (Corine Land 
Cover, hydrogeologie, výškopis atd.).
Jiné referenční období, podrobnější síť 

pozorování, využití dat o ovlivnění a nová 
metodika zpracování mají za důsledek i vý-
raznou změnu hodnot M-denních průtoků 
v některých povodích oproti údajům za ob-
dobí 1931–1980. 

Obr. 3. Vysvětlení číslování dílčích povodí v místě mimoúrovňového křížení

Vlastnímu zpracování předcházela poměrně 
podrobná kontrola časových řad průměrných 
denních průtoků v jednotlivých vodoměrných 
stanicích, přičemž důraz byl zejména kladen 
na období s minimálními průtoky.

Podrobněji je nutné zmínit nové metodic-
ké přístupy v odvození M-denních průtoků 
v nepozorovaných profilech, které vyvinul 
Ladislav Budík z pobočky ČHMÚ v Brně. Zá-
sadní rozdíl oproti předcházejícímu způsobu 
výpočtu spočívá:
a) V použití logaritmicko-normálního rozděle-

ní s pěti parametry, které dokáže (logicky) 
daleko lépe popsat hydrologický režim toků 
než původně používané tříparametrické 
rozdělení.

b) Ve využití parametrů statistického rozlože-
ní jako indikátorů hydrologického režimu 
vodních toků, který je dán tvarem čáry 
překročení lišícím se primárně hydrogeo-
logickými podmínkami. Území ČR bylo za 
tímto účelem rozděleno do cca 16 (hydro)
geologických oblastí, pro které byly odvoze-
ny regresní vztahy pro jednotlivé parametry 
v závislosti na dalších fyzicko-geografických 
charakteristikách území.

c) V optimalizaci parametrů statistického 
rozložení na jednotlivých říčních úsecích 

hlavních toků a přítoků (vymezených 
profily s vodoměrným pozorováním) vůči 
empirickým (napozorovaným, tedy nikoli 
teoretickým) hodnotám M-denních průtoků.

d) V zahrnutí statistických charakteristik ča-
sových řad ovlivnění (odběrů, vypouštění 
atd.) přímo do výpočetního schématu jed-
notlivých řešených říčních úseků.
Příprava výpočetních postupů i vlastní 

zpracování byly velmi náročné, přičemž 
hlavním cílem zpracovatelů v ČHMÚ bylo 
vyprodukovat co nejkvalitnější hydrologické 
údaje a splnit tak základní požadavky, které 
jsou na ČHMÚ z hlediska aktuálnosti a kvality 
dat vodohospodářskou i laickou veřejností 
kladeny.

Ing. Petr Šercl, Ph.D. (autor pro  
korespondenci)

Ing. Radovan Tyl, Ph.D.
Ladislav Budík, p. f.

RNDr. Pavel Kukla
Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 17
140 06 Praha 4 – Komořany

e-mail: sercl@chmi.cz

Financování vodárenské infrastruktury
5. ročník odborné konference 13. února 2013, hotel DAP, Praha

 Sektor českého vodárenství v roce 2013 s výhledem do roku 2020, jaká doporučení pro 
vlastníky a provozovatele infrastruktury, Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK 
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starosta Vlachova Březí  a další...
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ČR  Programovací období 2014 – 2020 a možnosti financování vodárenských projektů 
v ČR, Mgr. Radek Lintymer, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR  Správa 
a provozování VH majetku v Plzni po roce 2012,  Ing. Pavel Válek, Grant Thornton Advisory, Ing. 
Petr Šmídek,  Mott MacDonald CZ  Cena vodného a stočného v ČR z pohledu nutnosti zdrojů 
na obnovu infrastruktury, RNDr. Miroslav Vykydal, Mott MacDonald  První rok provozování 
vodárenské infrastruktury ve vlastní režii – zkušenosti z Vlachova Březí, Vladimír Dragoun, 
starosta Vlachova Březí  a další...

Partneři konference:CMYK

Pantone

Mediální partner:

Místo konání:
hotel DAP, Vítězné nám. 4, Praha 6

Webové stránky konference:

www.bids.cz/voda
Organizátor:

Milíčova 406/20, 130 00 Praha 3 
+420 222 781 017
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Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi a odpady

Ve dnech 15. až 19. 4. 2013 se v Koutech 
nad Desnou v Jeseníkách uskuteční Týden 
vědy, výzkumu a inovací pro praxi. Pořadate-
lem je České ekologické manažerské centrum.

Pod tímto novým zastřešujícím názvem 
se skrývá trojice již zavedených 
odborných setkání, a to 22. che-
micko-technologická konference 
APROCHEM (15.–17. 4.), 8. ročník 
sympozia Výsledky výzkumu a vý-
voje pro odpadové hospodářství 
ODPADOVÉ FÓRUM 2013 a 4. roč-
ník konference Výsledky výzkumu, 
vývoje a inovací pro obnovitelné 
zdroje energie OZE 2013 (obě 
17.–19. 4.). Souhrnné informace 
ke všem třem akcím lze najít na 
internetovém portálu TRETIRUKA.
CZ v sekci Konference nebo přímo 
na adrese www.tretiruka.cz/konfe
rence. Vzhledem ke společnému or-
ganizátorovi se lze v případě zájmu 
zúčastnit všech tří konferencí při 
zaplacení jediného konferenčního 
poplatku.

Sympozium ODPADOVÉ 
FÓRUM 2013

Zaměření tohoto časopisu je 
nejblíže sympozium ODPADOVÉ 
FÓRUM 2013, a to především sekce 
Kapalné odpady a průmyslové od-
padní vody, a proto k němu trochu 
více. 

Koná se ve dnech 17. až 19. dubna 
2013 a jeho mediálním i odborným 
garantem je odborný měsíčník OD-
PADOVÉ FÓRUM (www.odpadove-
forum.cz) a elektronický recenzova-
ný časopis WASTE FORUM (www.
wasteforum.cz).

souvisejících oborech formou srozumitel-
nou a přínosnou široké odborné veřejnosti,

– pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné 
správy, aby se seznámili s výzkumnými 
tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR 
pracuje,

– k seznámení představitelů výzkumné obce 
s potřebami reálného „odpadářského živo-
ta“ a případnému navázání spolupráce.

Témata sympozia
Systémové otázky OH • Nebezpečné odpady 

• Stavební a minerální odpady 
• Biodegra dabilní odpady • 
Sanace ekologických zátěží • 
Materiálové využití odpadů • 
Energetické využití odpadů • 
Kapalné odpady a průmyslové 
odpadní vody • Odpadní plyny 
a čištění spalin.

Veškeré dotazy k sympoziu 
a přihlášky příspěvků můžete 
adresovat na adresu: symposi
um@cemc.cz.

Důležité termíny
Všechny důležité termíny jsou 

společné pro všechny tři akce:
Přihlášky příspěvků:
31. 1. 2013 (příspěvky je možno 
přihlašovat i po tomto datu až 
do předání konferenčních ma-
teriálů do výroby nebo naplnění 
kapacity, ovšem nedostanou 
se do předběžného programu, 
který bude v únoru vystaven na 
internetu). 
Plné texty příspěvků:
15. 3. 2013. 
Přihlášky účasti: 
31. 3. 2013.

Pro přihlašování příspěvku 
i účasti použijte společné for-
muláře, které najdete na uve-
dené adrese www.tretiruka.
cz/konference. Jednací jazyk je 
čeština a slovenština. 

Ondřej Procházka

Na stížnosti ohledně nedostatečných emis-
ních limitů na úrovni BAT pro ochranu toků 
a nádrží před eutrofizací (Vodní hospodář-
ství 12/407) uvedených v článku o závěrech 
konference Vodní nádrže 2012 budu reagovat 
taktéž stručně: 
1) Ano, o limitech pro čistírenské technologie 

odpovídající pojmu BAT lze diskutovat. 
Ostatně, to, že se popis i číselné hodnoty 
limitů pro BAT budou vyvíjet, bylo de-
klarováno již při jejich uvedení do nař. 
vl. 61/2003 Sb. i při upevněni pozice BAT 
v našem právním systému při vydání nove-
ly nař. vl. č. 23/2011 Sb. 

2) Kromě stížností na BATy, které se pracovní-
kům státních podniků Povodí nelíbí, což je 
ostatně známo od jejich první aplikace, by 
měli zodpovědní pracovníci povodí přijít 
s konkrétními návrhy, v jakém směru by 
chtěli definice BATů zlepšit. 

3) Pokud se jedná o číselné hodnoty koncen-
tračních limitů pro BATy, není nic jedno-
duššího než je zpřísnit. Ovšem k tomuto 
požadavku by měli pracovníci povodí do-
ložit dvě seriózní analýzy: 
a. Kolik to bude v rámci ČR stát, abychom 

se na ČOV dopracovali k těmto novým, 
přísnějším limitům, a kdo tyto zvýšené 
náklady zaplatí (stát cestou svých s. p. 
Povodí asi ne). 

b. Jak se toto zpřísnění BATů promítne do 
jakosti vody v tocích a nádržích, ovšem 
nikoli proklamativně, že „dojde ke zlep-
šení“, ale konkrétně, jak se to projeví 
v míře eutrofizace (snížení koncentrace 
chlorofylu, snížení počtu jedinců důle-
žitých indikátorů eutrofizace v objemové 
jednotce povrchové vody apod.). 

4) Požadavek 3b) je obzvláště důležitý v situaci, 
kdy ani podniky Povodí nejsou schopny 
kvantifikovat, jak se bodové zdroje (opatřené 
čištěním na úrovni BAT) podílejí na celko-
vém vnosu živin do toků a nádrží z mnohdy 
velmi intenzívně zemědělsky obhospoda-
řovaných povodí. Tyto (chybějící) údaje by 

měly odůvodnit zvýšení nákladů na čištění 
odpadních vod z bodových zdrojů. 

5) Obdobná analýza o vlivu bodových a ploš-
ných zdrojů by byla zapotřebí i v oblasti 
ochrany před pesticidy a dalšími závadný-
mi látkami, jakými jsou např. farmaka (hu-
mánní i veterinární medicína) a prostředky 
osobní hygieny a kosmetické produkty. 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
člen výboru CzWA pro legislativu

Poznámka redakce: Toto téma má mnoho 
konsekvencí důležitých pro velko- i malovoda-
ře. Na jednu misku vah je třeba dát, kolik stojí 
zvýšené nároky na čištění odpadních vod, na 
druhou stranu vah je nutné položit odhad ztrát 
na ekosystémech a vícenákladů na úpravu 
pitné vody z antropogenně znečištěné surové 
vody. Je třeba i zhodnotit vliv difuzního znečiš-
tění. Myslím si, že by se k tomu měli vyjádřit 
zástupci všech dotčených subjektů a ovšemže 
i úředníci a výzkumní pracovníci. Rádi proto 
přivítáme další názory. VS

Sympozium je určeno 
– k prezentaci výsledků výzkumů v oblasti 

nakládání s odpady, prevence vzniku od-
padů, sanací ekologických zátěží a dalších 
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Konferencia  

Sedimenty vodných tokov a nádrží

Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri Vý-
skumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vod-
ného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia 
SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na 
Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Čes-
koslovenská asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských 
vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný komitét 
IWA organizujú v dňoch 22.–23. mája 2013 v Bratislave 7. kon-
ferenciu s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH 
TOKOV A NÁDRŽÍ“.
Tematické okruhy konferencie
• normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a vyu-

žitia sedimentov,
• sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
• kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
• vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
l• egislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných 

tokov a nádrží.
Forma prezentácie na konferencii 
• prednáška, 
• posterová prezentácia,
• firemná prezentácia, 
• reklama v zborníku. 
Odborní garanti konferencie
Ing. Pavel Hucko, CSc., RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., 
Ing. Dušan Abaffy, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Dôležité termíny
31. 1. oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok 

na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok
15. 2. oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie 

pokynov na vypracovanie rukopisov 
5. 4. konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov do 

zborníka
10. 5. uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
22.–23. 5. termín konferencie

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. 
posterom je treba poslať stručný súhrn obsahu príspevku v dĺž-
ke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 31. januára 2013 
(stačí aj e-mailom).

Adresa pre korešpondenciu
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) pri VÚVH 
Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1  
tel.: 00421-2-59343424, -59343473, mobil: 00421-905 965515 
(0905 965515)
e-mail: hucko@vuvh.sk

Záujemcovia o bližšie informácie týkajúce sa účasti na kon-
ferencii ich môžu získať na vyššie uvedenej adrese alebo na 
internetovej stránke VÚVH – www.vuvh.sk.

Kompletní ročník 2012
nyní najdete na

www.vodnihospodarstvi.cz
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Novoroční zamyšlení  
nad výročím CzWA

Den 1. 12. 2012 byl pro členy Asociace velmi významný, protože 
uplynulo právě 20 let od okamžiku, kdy byly položeny základy nynější 
Asociace pro vodu ČR, tehdy ještě pod názvem Asociace čistírenských 
expertů ČR.

Založení Asociace v roce 1992 bylo logickým vyústěním snahy sku-
piny odborníků najít řešení v hektické době po roce 1989, kdy došlo 
k zpřetrhání značného množství odborných vazeb. Jako v každé spo-
lečnosti, prvotní nadšení postupně přešlo do rutiny běžného života. 
Přesto v Asociaci zůstalo jádro nadšenců, kteří pochopili, že se nelze 
izolovat od společnosti. K tomuto jádru se postupně připojili další 
lidé, kteří ve vytyčené oblasti chtěli pracovat, chtěli se něco dozvědět, 
zkrátka nebýt jen členy. Proto se v průběhu let Asociace strukturálně 
změnila na typickou odbornou asociaci s širokou členskou základnou 
složenou nejen z expertů, ale i řadových členů a odborných firem 
a rozšířila svůj záběr na celou oblast „malé“ vody.

Od založení uběhlo 20 let. Asociace se za tu dobu tak změnila, že 
jen malá část členů zažila její počátky a hledání místa ve společnosti. 
Navíc paměť, jak známo, je velmi zrádná a čím delší doba uběhne od 
počátečního nadšení, tím méně si člověk ty vzdálené události vybavu-
je. Zvažovali jsme, že právě 20. výročí by mohlo sloužit k vzájemnému 
setkání, k osvěžení paměti a současně k seznámení s historií pro členy, 
kteří počátky nezažili. V Asociaci je nás asi 450 a vlastně se neznáme.

Je pravda, že na nás doléhá současnost – proč se vůbec setkávat 
v době, kdy máme přehršel komunikačních prostředků, které nám 
„šetří čas“? Telefony, e-maily, videokonference atd. Teoreticky se tím 
lidé dostávají do častějšího kontaktu mezi sebou, ale nejde o přímý 
kontakt a člověk se postupně mění v IT robota.

Když jsme ve výboru asociace diskutovali o oslavách 20. výročí, 
naráželi jsme na volbu vhodného termínu i místa. Termínem jsme se 
chtěli co nejvíce přiblížit datu výročí, proto byl zvolen konec listopa-
du. Volba místa konání byla sice teoreticky jednodušší – Asociace má 
přece sídlo v Brně, ale když jsme uvažovali o možné účasti zástupců 
různých institucí, byla zvažována i Praha – do Brna je to přece jen 

daleko. Kladli jsme si otázku: když to bude tam, či onde, zúčastní 
se ten či onen pozvaný host? Ale výročí Asociace by mělo sloužit 
hlavně k setkání členů, k vzájemnému seznámení, k uvědomění si 
sounáležitosti s Asociací. A ta má sídlo v Brně!

Vlastní oslava proběhla 27. 11. 2012 v Besedním domě v Brně. 
Zúčastnilo se jí 80 členů CzWA a hostů. Když jsem se vítal s účast-
níky, viděl jsem, že se jedná stále o stejné členy, kteří s Asociací žijí. 
Jsou to lidé, kteří se pravidelně účastní i valných hromad Asociace 
a voleb do výboru. 

Oslava byla zahájena slavnostním obědem v přilehlém hotelu Slá-
vie, pak pokračovala v konferenčním sále v Besedním domě. V průbě-
hu oslavy byl promítán i krátký film o Asociaci a byly předány medaile 
jako nejvyšší ocenění přínosu pro Asociaci. Nejsem pamětník začátků 
Asociace, a tak jsem velmi uvítal, že Ing. Šamal a prof. Wanner se ujali 
úkolu vybrat z bohaté historie Asociace klíčové momenty a upozornit 
na ně. Za to jim patří poděkování.

Osmdesát účastníků je hodně i málo, podle úhlu pohledu. Žijeme ve 
velmi hektické době. Chceme mít všechno a hned. A tak nikdo nemá 
na nic čas. Čas na to, aby se na chvíli zastavil, uspořádal si myšlenky 
a zamyslel se nad tím, kam směřuje. I okřídlená věta: „Kam kráčíš, 
člověče?“ se postupně mění na „Kam spěcháš, člověče?“

Právě výročí slouží k tomu, aby si člověk uvědomil sounáležitost, 
aby si řekl, že někam patří a proč tam chce patřit. A na takovýchto 
setkáních si člověk uvědomí, jak je Asociace významná, že má za 
sebou bohatou historii, na kterou může být každý člen právem pyšný. 
Vždyť jsme ušli dlouhou cestu od myšlenky o zajištění kvality v oboru 
až po vytvoření a stabilizaci velmi významného odborného sdružení 
s nadnárodními kontakty. Asociace hraje významnou úlohu v tako-
vých asociacích, jako jsou EWA a IWA. Individuální členové mohou 
podle svého zaměření pracovat v jednotlivých odborných skupinách 
a podle svých schopností se mohou stát i experty v oboru. Asociace 
totiž umožňuje výměnu odborných informací, podstatné rozšíření 
odborných kontaktů i po seberealizaci v oboru. Bude to přínosné i pro 
Asociaci, protože síla Asociace roste se silou jejích členů.

Ing. Břetislav Krňávek, PhD.
předseda CzWA

Slavnostní setkání členů CzWA
Jak jsme již informovali čtenáře Listů CzWA v listopadovém čísle 

2012, byla před dvaceti lety registrována nová odborná společnost, 
tehdy pod jménem Asociace čistírenských expertů ČR (AČE ČR). 
Pod tímto jménem působila asociace až do roku 2009, kdy proběhla 
přeregistrace pod novým jménem Asociace pro vodu ČR, ve zkratce 

CzWA. Dne 27. listopadu 2012 se sešli členové asociace v Brně, aby si 
slavnostním způsobem připomněli toto výročí a společně zavzpomí-
nali na aktivity své i celé asociace. Setkání bylo zahájeno společným 
obědem přítomných členů a pozvaných hostů v hotelu Slavia. Poté se 
účastníci akce přemístili do sousedního Besedního domu, kde byla ve 
13.30 hod. zahájena vlastní oslava dvaceti let působení této vodohos-
podářské odborné společnosti v ČR i v zahraničí. 

Předsednictvo slavnostního setkání v Besed-
ním domě 

Ing. Šamal referuje o vzniku a dvacetiletém 
vývoji asociace 

Prof. Wanner shrnul zahraniční kontakty 
a aktivity asociace 
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Medaile CzWA připravené k předání Předseda výboru asociace Dr. Krňávek spolu s místopředsedou Dr. 
D. Stránským při předávání medailí 

Předseda výboru asociace Dr. Krňávek spolu s místopředsedou Dr. 
D. Stránským při předávání pamětních listů 

Sál Besedního domu v Brně při slavnostním setkání členů a hostů 
CzWA

Slavnostní zasedání v Besedním domě moderoval místopředseda 
výboru CzWA Dr. D. Stránský. Ten spolu s předsedou výboru Dr. 
Krňávkem přivítal přítomné členy asociace a její hosty a předal slovo 
dvěma přednášejícím, kteří shrnuli dosavadní vývoj asociace: Ing. 
Oldřich Šamal: Vznik, vývoj a 20 let působení asociace v ČR, prof. 
Jiří Wanner: Dvacet let zahraničních kontaktů a aktivit asociace. 

Na tuto přednáškovou část programu navázalo slavnostní předávání 
pamětních medailí vybraným jedincům a pamětních listů. Medaile 
byly předány jak individuálním členům asociace, tak i nečlenům, kteří 
osobně přispěli k rozvoji i k dosaženým úspěchům asociace. Pamětní 
listy byly předány zástupcům organizací, které s asociací úspěšně 
spolupracovaly na řešení odborných úkolů, na přípravě odborných 
akcí či jinak činnost asociace podporovaly. Zvláštní pamětní list ob-
držela dlouholetá pracovnice sekretariátu asociace na Masné 5, paní 
Františka Školudová. 

Na základě výběru provedeného přípravným výborem oslav a po 
schválení předsednictvem výboru CzWA byly medaile CzWA a pa-
mětní listy uděleny následujícím osobnostem a institucím:

Členové asociace
Ing. Oldřich Šamal, čestný člen
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., čestný člen
RNDr. Jiří Batěk, CSc.
Ing. Pavel Matuška
Ing. Karel Sýkora, CSc.
Ing. Vladimír Langer
Ing. Karel Plotěný
RNDr. Jaroslav Sojka
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Ing. Petr Prax, Ph.D.
Ing. Karel Hartig, CSc.
Ing. Richard Gál 

Nečlenové asociace z ČR 
Ing. Václav Stránský, šéfredaktor Vodního hospodářství
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe
doc. Ing. Josef Koubek, CSc., VŠCHT Praha

Nečlenové asociace ze zahraničí 
prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.
doc. Ing. Igor Bodík, Ph.D.
Dipl.-Ing. Johannes Lohaus
Dipl.-Ing. Manfred Assmann

Pamětní list 
Paní Františka Školudová
Sdružení SOVAK
VŠCHT Praha
MZe – sekce vodního hospodářství
MŽP – odbor ochrany vod
ČVUT – FSv Praha
VUT Brno
AČE SR
ČSAVE
SNK IWA
DWA
ÖWAV
EWA
IWA

V průběhu předávání medailí a pamětních listů byl v sále promítán 
film o Asociaci. Po skončení oficiální části oslav byl pro přítomné 
členy Asociace a hosty uspořádán ve foyer Besedního domu raut. 

J. W. 
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Photo 3. Prof. Hermann Orth (Ruhr University of Bochum, Germany). 
Discussion about communication on an international level

Zpráva o konání 4th IWA YWP Eastern 
European Conference

V říjnu roku 2012 se v Petrohradu konal již čtvrtý ročník konference 
mladých odborníků z východní a střední Evropy v oblasti vodního 
hospodářství konané pod záštitou IWA. Tato konference je jedna 
z mnoha IWA YWP konferencí, které se pořádají po celém světě, ať 
už na národní, kontinentální či celosvětové úrovni. Jako účastník 
mohu prohlásit, že přínos aktivní účasti na tomto typu konference 
je především pro mladší odborníky teprve začínající svou vědeckou 
a odbornou kariéru nesporný. Dovolte mi Vás tedy podrobněji se-
známit s průběhem této konference a protože jazykem konference je 
angličtina, bude i následující text v angličtině. Zároveň bych Vás rád 
za organizační výbor pozval na pátý ročník konference, která se bude 
konat ve dnech 26. až 28. června 2013 v Kyjevě. Pro více informací 
o možné účasti na této konferenci, případně termínech k přihlášení 
neváhejte mne kontaktovat na filip_wanner@vuv.cz. Více informací 
také naleznete na webových stránkách CzWA.

The 4th IWA YWP Eastern European Conference, held in October 
2012 in Saint Petersburg, was a great opportunity for young and senior 
water professionals from many countries to meet in one place – the 
cultural capital of Russia, a city constructed on water – Saint Peters-
burg (Russia). Saint Petersburg is located close to the Baltic Sea and 
this has a considerable impact on its ecology. Due to the immense 
efforts of scientists and experts of Russia, Finland, Sweden, Poland 
and Germany, Saint Petersburg has turned from the main pollutant to 
one of its cleanest and most ecological coastal cities. The results of an 
effective international cooperation in the field of preservation of the 
environment are evident in Saint Petersburg, and this fact motivated 
us to select this city to host the conference. 

The conference provided a platform for young professionals and 
postgraduate researchers from Eastern Europe, CIS and other coun-
tries to present their work related to advances in water supply and 
sanitation, and thus facilitate a series of networking and professional 
development activities. The conference was designed to achieve this 
aim with the aid of a senior water professionals committee, which 
included experienced representatives of educational and research 
organisations, as well as of both governmental and private companies 
active in the Eastern European water sector. 

The conference was attended by over 150 delegates representing 26 
Eastern European countries and countries of Central Asia including 
Russia, Poland, Croatia, Latvia, Romania, Turkey, Albania, Hungary, 
Kyrgyzstan, Armenia, Serbia, Ukraine, Czech Republic, Kazakhstan, 
Belarus, Tajikistan, Uzbekistan, Germany and others (photo 1). The 
profiles of the participants were also as varied as they came from a 
broad spectrum of organisations active in the water sector: universi-
ties, research institutions, water suppliers, municipalities, private 
companies, non-profit organisations, public-private partnerships etc.

More than 100 scientific publications were selected by the Confer-
ence Program Committee to be presented at the conference in the form 
of oral presentations and posters. The conference sessions “Water 
management”, “Water supply” and “Wastewater treatment”, together 
with the poster sessions, covered a broad range of topics including: 

integrated water resources management issues and finding optimal 
financial mechanisms including tariff policy in water supply and 
sanitation; advances in drinking water treatment using membrane 
technologies, activated carbon filtration, ozonation, disinfection; 
water quality in the distribution system and its modelling; optimi-
sation and new developments in treatment of wastewater, urban 
run-off and sludge. Each session was followed up with an interactive 
discussion between the speakers, the members of the committee and 
the audience. A special time at the end of the first day was set aside 
to provide a dialogue between young and senior water professionals 
aimed to provoke as much debate as possible and to obtain critical 
and constructive views from the participants (photo 2). 

The conference was closed by an award ceremony for the best 
presentation and the best poster. The awards were presented to Filip 
Wanner from T. G. Masaryk Water Research Institute (Czech Republic) 
for his presentation “Removing of selected pharmaceuticals on WWTP 
in the Czech Republic” and to Patrick Wójtowicz from Wroclaw Uni-
versity of Technology (Poland) for his poster “3-D numerical analysis 
of the unsteady flow in a cylindrical flow regulator using fluent”. 
The winners received the chance to present their research results 
and expand their professional network at the International IWA YWP 
Conference in South Africa, 2014.

The advantages of 4th IWA YWP Conference are obvious: First of 
all, we learn from others and from other countries’ experiences, but 
even more important is the benefit of a deeper understanding of our 
own situation and practices. By comparing our individual situations 
and procedures to others, by looking at the differences and analyzing 
the reasons for those differences, we were able to develop a deeper 
understanding of our own situation. By sharing very similar historical 
and technical circumstances and having the same financial means, 
professionals obviously have a very close point of view about the 
problems of the sector. 

As mentioned by professor Hermann Orth (photo 3) during the 
conference session: For Europeans, there are further reasons for 
cultivating international contacts: The water sector is undergoing a 

Photo 1. More than 150 young water professionals from countries 
of Eastern Europe, Central Asia and other countries 4th IWA YWP 
Eastern European Conference, Saint Petersburg

Photo 2. Young and senior water professionals. Discussion about 
results of research in water sector
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fast development in many Eastern and Central European countries. 
Therefore, a growing number of highly qualified young water profes-
sionals will be needed in the near future. And moreover, member states 
of the European Union have to implement European regulations such 
as, for example, the EU Water Framework Directive. Some other states 
adopt some European regulations voluntarily. All this requires profes-
sionals in the respective countries and in international bodies who 
have international contacts and who are used to communicating on 
an international level. 

The conference served as an effective place to start up innovative 
discussions from where new solutions can arise. At the same time, 
the conference served as a great way for Young Water Professionals to 
build their carrier not only on a national but on an international level. 
Giving presentations, meeting technical senior experts and learning 
about new achievements in their field of interest is a next step on the 
way to a successful water career – something every motivated Young 
Water Professional is seeking for.

The importance of an education of the new generation of water 
professionals and their role in the collaboration between European 
countries was pointed out by Philip Giantris (photo 4): We, in the 
Western Balkans, are absolutely aware of the importance of investing 
a disproportionate amount of our resources in encouraging, mentor-
ing and supporting our Young Water Professionals. As a group of 
transitional counties that aspire to be full members in the European 
Union, we totally understand the challenges that lie ahead to bring 
our individual countries into compliance with the Water Directives of 
the EU. Our success in meeting these challenges will depend largely 
on the competencies and capabilities of our Young Water Professionals.

In order to get a feedback about the conference we interviewed 
two young participants of the conference: Filip Wanner, a PhD stu-
dent from T. G. Masaryk Water Research Institute, Czech Republic 
(photo 5).

Filip what is your impression about this IWA YWP Conference? 
Was it the first IWA YWP Conference for you?

I have to say, that this conference was really perfectly prepared and 
organized. Many of the platform presentations were very interesting 
for me. I have met some new people which I hope we will stay in touch 
in the future. I also liked very much the accompanying program, the 
opera at Mariinsky theatre or visiting the Hermitage are really the 
experiences of my life.

My first IWA YWP Conference was the Bulgarian national YWP held 
in Sofia this May. My platform presentation gained the 2nd place for 
the best platform presentation. As the winner of this award I was invited 
to join YWP in Saint Petersburg.

Filip, what do you think was your personal profit from this event? 
Why encourage other YWP from Eastern Europe to participate?

I think the very important profit from this event was that I have vis-
ited one of the most beautiful places I have ever been. It is not so easy 
to travel from EU to Russian Federation (and vice versa) and this was 
the great chance to arrange the trip. Also by winning the award for the 
best platform presentation I got opportunity to visit another IWA YWP 
Conference in South Africa in 2014.

I can confirm that these conferences are very important for the YWPs. 
You can visit new places, meet new people, make new friends. But in 
my opinion the most important thing is you acquire the confidence of 
speaking before an audience. I would also encourage other YWPs to 
speak and discuss in English. I think this is the best way how to learn 
this international language.

Experience from the 4th IWA YWP Eastern European Conferences 
has once again shown that young water professionals have benefited 
immensely from meetings and round-tables, enabling them to meet 
scientists with the same interests and consolidate their ideas. It is 
evident that a natural combination of new ideas of young special-
ists with the experience of well-known scientists is very fruitful. As 
chairwoman of the Organising Committee I would like to thank all 
participants, members of the Program, and Organising Committes and 
sponsors who contributed to the organisation of this conference and 
transformed it into an extraordinary event.

The 5th IWA YWP Eastern European Conference will take place in 
Kiev, Ukraine, in 2013 and we do not have any doubt that this upcom-
ing conference will also give an enormous amount of positive energy, 
motivation and inspiration. We are looking forward to the next YWP 
IWA Eastern European Conference in Kiev, which will be one more 
chance to meet for all of us who already know each other from the 
previous conferences and moreover make new contacts and friends. 
We would like to encourage all young water professionals to take part 
in the IWA YWP Conferences, since this is a great chance to commu-
nicate with interesting people, to learn about new exciting ideas, and 
to gain a lot of new experience, all of which will significantly facilitate 
your career in the future. 

Abbreviations
(1) IWA – The International Water Association is a global network of 

water professionals, spanning the continuum between research 
and practice and covering all facets of the water cycle. Through 
IWA members collaborate to promote the development and 
implementation of innovative and effective approaches to water 

Photo 4. Philip D. Giantris (Executive Director of the Water Supply 
and Sewerage Association of Albania). Discussion about support of 
young water professionals

Photo 5. Filip Wanner (Water Research Institute, Czech Republic). 
Interview about 4th IWA YWP Eastern European Conference

Photo 6. Maryna Tserashchuk (Chair of the Organizing Committee). 
Presentation about the Eastern European IWA YWP Program
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management. The strength of IWA lies in the professional and 
geographic diversity of its membership – a global mosaic of mem-
ber communities – including academic researchers and research 
centres, utilities, consultants, regulators, industrial water users 
and water equipment manufacturers. 

(2) IWA YWP – Young Water Professionals Program established in 
order to fulfil the present and future needs of the water and was-
tewater industries a continuous development of a workforce is 
required which is capable in skills and strong in leadership. Young 
water professionals (students and professionals in the water sector 

under the age of 35) are the future of the water sector, and there-
fore the future of the International Water Association. The YWP 
program aims to put you in touch with other water professionals 
and offers practical and effective ways for those interested in a 
career in the water sector to follow their interests and experiences.

Ing. Filip Wanner
filip_wanner@vuv.cz
Maryna Tserashchuk

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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2. 2.–3. 2. Analytická chemie a životní prostředí. Analytické me-
tody. Jde o VIII. ročník cyklu seminářů na téma Analytická che-
mie a životní prostředí. Ústí n. L. Info: Ing. Jaroslav Hovorka, tel.: 
723 287 643, e-mail: jarda@hovorka.cz. Z chystaných přednášek 
vybíráme: 
• prof. Jiří Ševčík (UK Praha) plenární přednáška Analytické metody
• prof. Ivan Holoubek (Masarykova univerzita, Brno): Problémy envi-

ronmentální analýzy – zadání problému a design studií vs. přesnost 
analytického stanovení 

• Ing. Hana Knechtlová a kol. (Spolchemie, UL), Chlorované etery – 
sledování jejich obsahu ve vodách

• Ing. Jiří Medek (Povodí Labe, Hradec Králové): Současné trendy 
v analýze hydrosféry

6.–7. 2. Vodárenská biologie. Konference. Praha. Konference pro-
běhne v následujícíh blocích:
• Legislativa, normy a metody
• Rybníky, nádrže a eutrofizace vod fosforem
• Toxicita
• Vodárenství – zdroje, metody a aplikace
• Polutanty, ekologické zatížení vod a revitalizace
• Polutanty, ekologické zatížení vod a revitalizace
Info: klara.kanska@ekomonitor.cz

21.–22. 2. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. 
Konference. Blansko. Info: tel.: 543 235 303, mobil: 737 508 640, 
e-mail: czwa@czwa.cz. Cílem konference je seznámit odbornou 
veřejnost s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi z oblasti techno-
logie čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují 
dosáhnout vysokých účinností bez negativního ekonomického 
efektu, zejména při zpracování významných množství průmyslo-
vých odpadních vod společně s vodami komunálními. Mimořád-
ným doplňkem konference je informační posterová akce, tématicky 
zaměřená na problematiku zpracování kalů z menších ČOV, která 
poskytuje komplexní soubor technologických i ekonomických in-
formací o současných podmínkách a možnostech řešení: „Techno-
logický salon“ – Kalové hospodářství malých ČOV.

9.–10. 4. Nové metody a postupy při provozování ČOV. Seminář. 
Moravská Třebová. Seminář se soustředí na tyto okruhy: 
• Legislativa ve vodním hospodářství
• Inovativní přístupy v cištění odpadních vod
• Vybrané projekty rešené skupinou prof. Wannera na VŠCHT Praha
• Provozní zkušenosti, novinky z provozu COV, nové technologie
Info: Ing. Vladimír Langer, telefon: 602 356 504; Jana Novotná, 
e-mail: j.novotna@vhos.cz

16.–18. 4. Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě neros-
tů. Konference. Most. Témata konference: 
• Sanace a rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostů, projekce
• Rekultivace menších těžeben, specifika různých nerostů
• Hydrologické, hydrogeologické a hydrobiologické aspekty zatápění 

těžebních jam
• Vývoj chemických a biologických parametrů zatápěných jam
• Ekologická obnova těžebních jam a jejich význam pro zvyšování 

biodiverzity
• Možnosti využití jezer ve zbytkových jámách (rekreace, zdroj vody)
Info: lhotsky@enki.cz

Vysoké učení technické Brno pořádá sérii seminářů:
• 24. 1. Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace 

Epanet;
• 20. 2. Základní výpočty v dopravě vody;
• 10. 4. a 17. 4. Úprava vody v kostce;
• 5. 6. Dezinfekce pitné vody.
Info: http://water.fce.vutbr.cz/index.php/cs/kurzy-poradane-uvho

Aby byl přehled akcí co nejúplnější, prosíme organizátory 
různých odborných setkání týkajících se vodního hospodářství, 
aby nám o nich dali vědět na stransky@vodnihospodarstvi.cz



Za Václavem Vučkou ( 10. 1. 2012)

Čas je neúprosný a naše uspěchanost jej ještě zkracuje. Jako herci 
a diváci současně hrajeme své ojedinělé role, vítáme na scéně své 
pokračovatele a podle nám napsaného scénáře jsme někdy svědky 
odchodu kolegy herce. Potlesk, který by mnohým náležel, neuslyší 
…Severská Edda vyslovuje soud, že tu člověk zanechává jedinou 
pozůstalost – pověst o sobě. Připomínkou odchodu V.V. splácím se 
zármutkem část svého osobního dluhu, který narůstal během naše-
ho více než čtyřicetiletého přátelství. Je též výrazem vděčnosti mé 
i mnoha kolegyň a kolegů vodohospodářů průmyslových podniků 
za uvážlivé vymáhání důsledků právních norem jím řízenou Státní 
vodohospodářskou inspekcí (SVI).

V.V. si stanovil odvětví chemického a příbuzného celulózo-papí-
renského průmyslu z hlediska jejich vlivu na kvalitu vod jako hodné 
zvláštního zřetele. Oceňovali jsme důsledně korektní jednání jeho 
inspektorů po právní i odborné stránce, nepoplatné tehdy jinak častým 
politickým tlakům. SVI měla důvěrný vzor – úspěšný anglický Krá-
lovský inspektorát znečištění (HMIP); šetření našich chyb končívala 
často návrhem i osobních pokut – platili jsme je se skřípěním zubů, ale 
i s nadějí, že odborné zdůvodnění sankce umožní nápravy vedením 
podniků odkládané. Soustavný tlak SVI vedl nesporně ke snížení 
zejména havarijního znečištění – snížit trvalé znečištění našich toků, 
a to zásadně, umožnily až restrukturalizace a útlum průmyslové čin-
nosti v 90. letech. Jsem však přesvědčen, že právě dík dlouhodobému 
tlaku SVI – vymahatele vodohospodářské politiky – v 60. až 80. letech 
nebyly průmyslové podniky, a to nejen zmíněných odvětví, zaskočeny 
privatizačními podmínkami počátkem 90. let. Skromnost V.V. by mu 
asi bránila dát mi za pravdu...

Vzpomínám na V.V. jako velmi mladého ředitele v polovině 60. let 
právě samostatné SVI. Vůči nedůvěře starších si on, absolvent nově 
samostatné katedry profesora Maděry, pomáhal břitkým sarkasmem 
– ten se s věkem zmírnil na ironii a sebeironii a skepsi. V práci byl 
dokonalým a pro mnohé spíše nudným úředníkem, v 70. a 80. letech 
si málokdo dovolil být mimo rodinu otevřený, tím spíše nestraník. 
Snad jeho strohost, jeho cílevědomé odborné rozšiřování oboru čistoty 

vod hledisky ochrany prostředí a osobní skromnost odrazovaly zájem 
možných adeptů o jeho vysokou funkci.

Měl jsem štěstí, že jsem V.V. mohl s šesti dalšími vodohospodáři 
poznat během třínedělní pouti po ruských celulózkách, výzkumných 
ústavech a čistírnách odpadních vod v červnu 1967, úředními kon-
vencemi nespoutaného, veselého, jiskřícího humorem, jazykově i od-
borně dobře vybaveného kolegu, až prostořekého vůči výdobytkům 
sovětské techniky a pozorného při prohlídkách památek ruské kultury 
a citlivého k osudům prostých Rusů. Dodnes mám živou vzpomínku 
na návštěvu nás sedmi v gruzínském pavilonu během prohlídky vý-
stavy úspěchů sovětského hospodářství – jako Češi jsme byli až příliš 
vřele vítáni i hoštěni. Asi na této cestě si mladý ředitel SVI ověřil, že 
lze řídit kolektiv přirozenou autoritou a stálým vlídným naléháním. 

Rozhodnost a důraz V.V. nescházely – sérii havárií na hraničních 
tocích na Ostravsku v polovině 70. let řešil osobně i na mezinárodní 
úrovni – tehdy si posteskl, jak rozsáhlé pravomoci má jeho polský 
kolega, a naopak jak nedokonalá protikrizová opatření má k dispozici 
vedle ředitele SVI i český ministr.

Měl jsem možnost ověřit v praxi zásadu V.V., že náklady na provoz 
vodního hospodářství podniku jsou přímo úměrné množství vody 
protékající podnikem. Počátkem 90. let jsme měli shodný názor i na 
zodpovědnost státu za nápravu ekologických škod v podnicích dříve 
státem řízených i na často překotnou sanaci bez klasifikace a stanovení 
prioritních lokalit. Během svých cest na už samostatné Slovensko 
jsem se vždy znovu setkával s respektem slovenských vodohospodářů 
k osobě i k názorům V.V. opíraným o poctivé studium věci a chladný 
rozum, nikdy o národnostní hlediska.

Jeho krátké úřadování v čelné funkci MŽP bylo pro mne důkazem, 
že jeho odbornost, vrozená slušnost úředníka, který chtěl ctít právo 
i v době, kdy byla móda před ním unikat, mu byly pro výkon funkce 
nepřekonatelnou překážkou. Vůbec, jeho křesťanská výchova a víra 
a rodinný život byly asi základem jeho tolerance k názorům druhých, 
empatie, skromnosti až pokory v soukromí, které mu umožnily překo-
nat obtíže nejednoho lékařského zákroku a vyrovnat se s bolestivou 
ztrátou blízkých,

S básníkem: je zbytečné ptát se, komu zvoní hrana – vždy nám 
všem. S výročím odchodu dobrého člověka a přítele blednou vzpo-
mínky, stesk zůstává.

Ing. Ivan Zíka





Široká nabídka pro diagnostiku a mikrobiologii vody zahrnuje:
klasická kultivační média• 
alternativní chromogenní média• 
či RT-PCR pro detekci a kvantifikaci • Legionella app  
a Legionella pneumophilia a další

Bližší informace o naší nabídce: tel.:+420 281 091 460, info@oks.cz
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