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Z lahve nebo z kohoutku?

Přemýšlím, kdy se asi za vodu začalo platit? Ví to někdo? Před sto 
lety podle mě ještě byla voda v celém tehdejším Rakousku-Uhersku 
zdarma. Jen se musela donést z kašen či studní a studánek. Za první 
republiky se asi voda začala dostávat až do domácností ve velkých 
městech. Protože nic není zadarmo, tak se voda asi zpoplatnila. Kolik 
to bylo? Jak se ten odběr měřil? Postupně se vodovody dostávaly do 
menších měst a ještě menších vesnic. Důvodem nebylo jen to, že lidé 
chtěli mít pohodlí, byla to i nutnost, protože chemizací zemědělství 
se studánky a studně zaneřádily. Přesto moje babička brala celý svůj 
život vodu ze studně, a kdyby jí někdo říkal, že má za vodu platit, 
tak by ho – protože to byla vesnická ženská od rány a pro slovo nešla 
daleko – poslala… no k šípku. 

Studna u našeho baráku však na konci socialistického zemědělství 
vykazovala přes dvě stě miligramů dusičnanů na litr. Se změnou po-
měrů se s použitím umělých hnojiv přestalo. Přesto ještě po více jak 
deseti lety byla ve studni koncentrace dusičnanů skoro sto miligramů. 
A to jsem si nikdy nenechal měřit třeba pesticidy. Od té doby jsem 
to už neměřil. Přiznám se, tu vodu bych asi pil i dnes jen v případě 
nouze a byl-li bych nucen ji používat, tak bych asi na pití a přípravu 
jídla kupoval balenou vodu. Vlastně ne: totiž jak psal básník Toman, 
tak „znám křišťálovou studánku a vůkol samý les. Tam chodí laně 
pít...“. No a i já si tam občas zajdu pro vodu. Je lahodná a lepší než 
z kohoutku! Abych vás přesvědčil, přijďte někdy na čaj. Jestli se tedy 
nebojíte pít hygienicky nezabezpečenou vodu. 

Když jsem byl před léty v Nepálu, tak čtyři mí přátelé, s nimiž jsem 
šel, po celou dobu trekku pili vodu balenou. Do těch několikakilome-
trových výšek ji vynášeli na zádech Šerpové. Náklad, co nesli desítky 
kilometrů, byl těžší, než sami vážili. Jejich denní mzda byly asi čtyři 
dolary. Přesto byla ta voda odporně drahá. Litr vyšel asi na dolar. To 
se mi zdálo příliš, tak jsem od nějaké výšky, kdy jsme se dostali mimo 
hustě obydlené území a kdy se mi zdála voda vytékající ze skal čirá 
a průzračná, pil vodu z těchto pramenů a doufal, že někde po toku 
toho potůčku neleží nějaké chcíplé zvíře. Asi neleželo. Protože jsem 
celý pobyt přečkal bez střevních problémů. Na rozdíl od těch kolegů, 

co si kupovali balenou vodu. Všichni problémy měli a jeden dokonce 
se, jak se říká, vys… z podoby. Když jsem se vrátil z trekku, tak za ušet-
řený peníz jsem si koupil ručně tkaný tibetský kobereček. Je krásný!

To je ale exotika. U nás po požití balené vody zdravotní problémy 
nehrozí a voda v plastu je opravdu pitná, ale někdy se mi z hlediska 
organoleptických vlastností jeví jako nepitelná. V některých případech 
by mě zajímalo, kde je čerpána. Jestliže některé řetězce prodávají 1,5 
litrovou plastovou lahev vody za čtyři koruny a člověk odhadne, kolik 
asi stojí obal a logistika, tak nutně a neodbytně musí přemýšlet, kde 
asi tu vodu plnili? Maně si i vzpomene, jak před léty v USA jednoho 
producenta vody, který marketing prodeje postavil na tom, že je to 
horská voda, tlačili k tomu, aby kápl božskou a prozradil, co to je za 
zdroj, který byl na etiketě označen jako PWS. Nakonec musel s prav-
dou ven. Ta zkratka znamenala public water source, takto eufemistický 
název pro vodu z kohoutku. 

Je třeba přiznat, že jsou vodárny, které se potýkají s nadlimitními 
koncentracemi některých látek. Třeba v Plzni mají problémy s vyso-
kými koncentracemi pesticidů v produktu. Tam bych asi zvažoval 
použití balené vody pro své děti. Sám bych ale i nadále pil vodu 
z kohoutku s vědomím, že dnešní produkce potravin je založena na 
chemii. A protože platí zákony zachování a chemická stabilita někte-
rých těch látek se počítá v některých případech na desetiletí, tak je 
mi jasné, že rezidua těchto látek jsou součástí mého jídelníčku. S tím 
nic neuděláme. Tedy alespoň potud, pokud budeme chtít potraviny 
v takovém množství a za takovou láci jako je tomu dnes…

Je ráno a jako každý den jsem se shýbl ke kohoutku a napil se 
přímo z něho vody. Pak jsem si tou vodou vyčistil zuby a z kohoutku 
napustil do konvice vodu na čaj. Ani mě nenapadlo, že bych snad 
mohl používat vodu balenou, která je minimálně 50x dražší než voda 
z kohoutku. Nedávno jsem se musel pousmát, když se u jednoho 
obchoďáku bavily dvě dámy o tom, že ty vodárny už prý nevědí, co 
by za tu vodu chtěly . Pousmát jsem se musel proto, že jedna z nich 
měla v přepravním vozíku šest balení obyčejné, ale značkové vody. 
Tato položka nákupu mohla stát bratru dobrých čtyři sta korun. To jsou 
konzervativním odhadem čtyři kubíky vody, který průměrný člověk 
v domácnosti spotřebuje za skoro dva měsíce. Proč tu balenou vodu 
lidé kupují? Jistě v tom roli hraje účinný marketing výrobců balené 
vody. Je to jejich legitimní právo. Toto právo mají i vodárny. Jen se mi 
zdá, že ho ne moc využívají!

Ing. Václav Stránský
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Denitritácia vysokých 
koncentrácií dusitanov – 
vplyv nábehu reaktora 
a zloženia odpadovej vody
Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Lenka Babjaková, Ján Pavúk

Kľúčové slová
denitritácia – jednomesačný nábeh reaktora – metanol – KEM DN6 
organický substrát – USB reaktor s granulovanou biomasou

Súhrn
Z anaeróbneho granulovaného  inokula  je možné do 1 mesiaca 

vykultivovať denitritačnú granulovanú biomasu v USB reaktore 
s metanolom alebo komerčným produktom KEM DN6 ako exter-
nými organickými  substrátmi. Po 1‑mesačnom nábehu  je možné 
s obidvoma substrátmi pri pomere CHSK : NO2‑N = 3 dosiahnuť 
zaťaženie Bv až 2,3 kg NO2‑N/m

3.d s tým, že následne USB reaktor 
pri tomto Bv stabilne denitritoval s účinnosťou nad 98 % (NO2‑N 
v prítoku 500 mg/l). Pri použití  substrátu KEM DN6 sa zvyšoval 
anorganický podiel zrazenín v biomase, na druhej strane biomasa 
lepšie sedimentovala. K pozitívam procesu patrí aj to, že špecifické 
produkcie biomasy boli veľmi nízke (pre metanol 0,05 a pre KEM 
DN6 0,15  gNL/gCHSK). Denitritačná  granulovaná biomasa dokáže 
v priebehu niekoľkých hodín bez špeciálnej adaptácie zareagovať 
na zmenu NO2‑N na NO3‑N, resp. NO3‑N na NO2‑N a striedať tak 
denitritáciu a denitrifikáciu. 

u

Úvod
Jednou z možností, ako modifikovať proces odstraňovania dusíka 

nitrifikáciou–denitrifikáciou a ušetriť tak prevádzkové náklady je 
nitritácia–denitritácia. Nitritácia je zastavenie nitrifikácie NH4-N na 
produkcii NO2-N [1] a denitritácia je následná redukcia NO2-N na 
plynný N2. Týmto procesom sa šetrí O2 na oxidáciu NO2-N → NO3-N 
a takisto organický substrát na redukciu NO3-N → NO2-N. Uplatnenie 
tohoto procesu je zaujímavé najmä pre odpadové vody s vysokými 
koncentráciami dusíka (napr. kalové vody po anaeróbnej stabilizácii, 
kalové vody z bioplynových staníc, priemyselné odpadové vody po 
anaeróbnom predčistení atď.). Tieto vody sú typické nízkymi koncen-
tráciami biologicky rozložiteľnej CHSK a vysokými koncentráciami 
dusíka. V tomto príspevku je pozornosť venovaná denitritácii ako 
súčasti procesu „nitritácia–denitritácia“ (prvý reaktor je oxický nitri-
tačný; druhý reaktor je anoxický denitritačný). Denitritácia bola sle-
dovaná v USB reaktore (upflow sludge bed reactor; reaktor s kalovým 
lôžkom a prietokom zdola nahor; obr. 1) s anoxickou granulovanou 
biomasou. Cieľom experimentov bolo využiť výnimočné sedimentačné 
vlastnosti tejto biomasy, ktoré umožňujú v reaktore udržať jej vysoké 
koncentrácie (desiatky g/l), a tým pádom je možné významne znížiť 
objem reaktorov. Navyše USB reaktor je konštrukčne jednoduchý; 

v jednom reaktore je reakčný aj separačný stupeň a pri existencii gra-
nulovanej biomasy nie je potrebný inertný nosič nárastovej biomasy. 

Podrobnejšie informácie o denitritácii s granulovanou biomasou 
v USB reaktore sú uvedené v [2–4]. Rozhodujúce poznatky z dlhodo-
bých viac ako 200-dňových experimentov boli nasledovné: optimálne 
inokulum pre denitritačnú granulovanú biomasu je anaeróbny gra-
nulovaný kal; overený externý organický substrát je metanol; pomer 
CHSK organického substrátu k NO2-N je na úrovni 3; pre asimiláciu 
biomasy stačí NO2-N (NH4-N netreba dávkovať); overené rozsahy de-
nitritovaného NO2-N v odpadovej vode sú 500 až 1000 mg/l; koncen-
trácie biomasy v reaktore môžu byť až 30–40 g/l; dosahované zaťaženia 
reaktorov boli od 2,2 do 3,5 kg NO2-N/m3d pri 20–30 oC; špecifická 
produkcia biomasy je veľmi nízka (0,04–0,06 g NL/gCHSKmetanol).

Hlavnou podmienkou pre prevádzkové uplatnenie denitritácie 
v USB reaktore je bez výraznejších komplikácií a v akceptovateľnom 
čase spontánne vykultivovať granulovanú denitritačnú biomasu. Príliš 
dlhá, resp. nie vždy úspešná kultivácia je rizikom pre širšie uplatne-
nie procesu. Cieľom tejto práce bolo overiť, za akých podmienok je 
možné z bežne dostupného anaeróbneho granulovaného kalu ako 
inokula bezpečne vypestovať denitritačnú granulovanú biomasu tak, 
aby nábeh reaktora netrval viac ako 1 mesiac. Ako externé organické 
substráty boli testované metanol a komerčný produkt KEM DN6 [5]. 
V literatúre sú komentované experimenty, kde nábeh reaktora odstra-
ňujúceho NO2-N (či už denitritáciou [2, 4] alebo Anammox reakciou 
[6–8]) trvá  niekoľko mesiacov (v prípade Anammox aj vyše roka [9] 
a nie vždy úspešne [10]). Ak adaptované inokulum nie je k dispozícii, 
tak prevádzka ČOV bude len ťažko akceptovať tak dlhý proces. Nejed-
ná sa totiž len o prvotný nábeh reaktora, ale aj o opakované nábehy po 
odstávkach reaktorov z dôvodu havárií, rekonštrukcií, kampaňovitých 
produkcií vôd atď.

Ďalším cieľom bolo overiť, ako denitritačná biomasa dokáže zarea-
govať na náhlu zmenu NO2-N na NO3-N v odpadovej vode a vystriedať 
tak denitritáciu za denitrifikáciu. Tento poznatok má takisto prevádz-
kový význam, pretože v kombinácii procesov nitritácia–denitritácia 
je nutné v predradenom nitritačnom reaktore dosiahnuť inhibíciu 
nitratácie, avšak  v niektorých fázach prevádzky nitritačného reaktora 
sa nedá vylúčiť zvýšená aktivita nitratačních baktérií [11, 12].

Experimentálna časť
Schéma laboratórneho modelu USB reaktora (objem 4,5 l, priemer = 

= 10,5 cm) je na obr. 1. Recirkulácia vyčistenej vody sa inštalovala 
na zvýšenie hydraulického zaťaženia potrebného na lepšie vygranu-
lovanie, zlepšenie distribúcie odpadovej vody do celého kalového 
lôžka a na nariedenie odpadovej vody na prítoku do kalového lôžka. 
Recyklus sa nastavil tak, aby hydraulické zaťaženie bolo 1 m3/m2.h 
(vztiahnuté na plochu prierezu reaktora). Syntetická odpadová voda 
predstavovala znitritovanú kalovú vodu s koncentráciou NO2-N 
500 mg/l a s prídavkom externých organických substrátov (pomer 
CHSK : NO2-N = 3). Jeden substrát bol metanol a druhý bol komerč-
ný produkt KEM DN6 [5] na báze glycerínu s CHSK = 1100 g/l. Ako 
nutrienty, ktoré sú bežne prítomné v nitritovanej kalovej vode, sa 
pridávali 80 mg/l PO4-P, 20 mg/l NH4-N

 a 30 ml/l reálnej kalovej vody 
z ČOV ako zdroj mikronutrientov. pH sa manuálne udržiavalo prídav-
kami 1 M HCl do substrátu (počas denitritácie pH stúpa).

Experimenty prebiehali paralelne v 2 reaktoroch. Ako inokulum 
pre granuláciu bol použitý anaeróbny granulovaný kal z IC reaktora 
v liehovare. Do reaktora sa pred experimentom nadávkovalo inokulum 
tak, aby zaberalo 50 % z reakčného objemu reaktora pri vypnutom 
prietoku. Reaktor bol vybavený termostatom a teplota v reaktore bola 

Obr. 1. a) Denitritačný USB reaktor a jeho technologická schéma. 
1.  substrát,  2.  čerpadlo pre prívod  substrátu, 3. kalové  lôžko, 4. 
g/l/s  separátor,  5.  odvod   plynnej  fázy  (prevažne plynný dusík), 
6. odvod vyčistenej OV, 7. recyklus; b) Schéma g‑l‑s separátora. 1. 
prítok, 2. kalové lôžko, 3. separátor,  4. odvod plynnej fázy, 5. odvod 
vyčistenej odpadovej vody Obr. 2. Typická denitritačná granulovaná biomasa 
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nastavená na 30 °C, čo predstavuje teplotu kalovej vody po mezo-
filnej anaeróbnej stabilizácii, po zahustení v uskladňovacej nádrži 
a po mechanickom odvodnení v odstredivke. Prvé dni nábehu bola 
teplota 20 °C a postupne sa cez 25 °C zvýšila na 30 oC. V takto na-
stavenom experimente sa rátalo s tým, že prvé dni sa bude kalová 
voda riediť, aby sa anaeróbne inokulum nezaťažilo nárazovo príliš 
vysokými koncentráciami NO2-N a externého substrátu. Na ČOV 
bude k dispozícii na riedenie najmä vyčistená odpadová voda, kto-
rej teploty sú bežne od 10 °C do 15 °C. Preto nariedená kalová voda 
bude mať nižšiu teplotu a postupne s jej zakoncentrovávaním sa 
bude zvyšovať aj jej teplota. 

Primárnou podmienkou pre úspešný nábeh USB reaktora je, aby 
anaeróbne inokulum nebolo čerstvo odobrané z materského reaktora 
(čerstvé inokulum v reakore masívne flotuje v dôsledku zvyškovej 
metanogénnej aktivity). Z tohoto dôvodu sa inokulum pred samot-
ným nábehom 2 týždne uskladnilo pri 20 oC a následne sa 1 týždeň 
premývalo s nariedenou znitritovanou vodou obsahujúcou 100 mg/l 

NO2-N a 100 mg/l CHSK. Predpopkladalo sa, že NO2-N zastavia meta-
nogénnu aktivitu v inokule, čo skutočne potlačilo flotáciu inokula do 
odtoku. Obmedzené množstvo CHSK malo naštartovať denitritačnú 
enzymatickú aktivitu.

Merané ukazovateľe znečistenia surovej odpadovej vody na vstupe 
do reaktora a taktiež vyčistenej odpadovej vody na výstupe sa ana-
lyzovali v zhomogenizovaných a filtrovaných vzorkách. Analytické 
stanovenia sa realizovali podľa štandardých metód [13], resp. spek-
trofotometrom UV/VIS DR 5000 (Hach Lange) a jemu prislúchajúcimi 
komerčne dodávanými reagenciami [14]. Kvantitatívne a kvalitatívne 
ukazovateľe kalu boli stanovené v rozmiešanej kalovej zmesi odobra-
nej vo vzorkovacie dni z reaktora, takisto podľa štandardných metód 
[13]. Pozn.: koncentrácie CHSK v experimentoch s denitritáciou sa 
korigovali na NO2-N

 (CHSK vypočítaná z NO2-N
 sa odčítavala od hod-

noty celkovej CHSK, keďže NO2-N sa v podmienkach analýzy CHSK 
oxidujú a zvyšujú CHSK).

Obr. 3. Priebeh zvyšovania Bv a teploty v USB reaktore (Bv v kg CHSK/m3.d = 3 x kg NO2‑N/m
3.d). Naľavo metanol, napravo KEM DN6 

Obr. 4. Priebeh koncentrácií NO2‑N (plná čiara s ■ – NO2‑N na prítoku; body s □ – NO2‑N v odtoku). Naľavo metanol, napravo KEM DN6

Obr. 5. Priebeh koncentrácií CHSK (plná čiara s ■ – CHSK na prítoku; body □ – CHSK v odtoku). Naľavo metanol, napravo KEM DN6
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Výsledky a diskusia

Priebeh nábehu a účinnosť procesu
Samotný nábeh začal pri Bv = 0,17 kg NO2-N/m3.d, 100 mg/l 

NO2-N a 300 mg/l CHSK. Bv sa postupne zvyšovalo s tým, že prvé 
dni sa zvyšovali koncentrácie NO2-N a externého substrátu a po do-
siahnutí 500 mg/l NO2-N a 1500 mg/l CHSK sa ďalej začal zvyšovať 
prítok (obr. 3–5). Internou podmienkou pre jednotlivé skoky v Bv 
bolo, aby pri danom Bv bola aspoň 2 dni účinnosť denitritácie nad 
95 %, odtokové NL boli nižšie než 200 mg/l a zvýšenie Bv nebolo 
viac ako o 50 %. Keďže sa modelovala reálna prevádzková situácia, 
experiment začal pri teplote 20 oC (obr. 3). Predpokladala sa situá-
cia, že kalová voda s 500 mg/l NH4-N (typická koncentrácia kalovej 
vody po anaeróbnej stabilizácii na ČOV v SR) bude v predradenom 
reaktore znitritovaná na 500 mg/l NO2-N. Koncentrácia 100 mg/l NO2-

-N prvé dni nábehu na ČOV sa dosiahne ca 5-násobným riedením 
teplej znitritovanej kalovej vody so studenou vyčistenou odpadovou 

vodou. So zvyšovaním koncentrácie NO2-N, t.j. znižovaním riedenia 
sa postupne zvyšuje aj teplota v reaktore. Pri neriedenej vode už 
je teplota 30 oC (čo je typická teplota kalovej/odpadovej vody po 
anaeróbnej stabilizácii).

Priebeh nábehu a účinnosť procesu pre obidva externé substráty je 
na obr. 3–9. Z obr. 3–5 je zrejmé, že po jednomesačnom nábehu bolo 
možné denitritovať  s účinnosťou viac ako 95 % pri Bv = 2,3 kg NO2-

-N / m3.d. O tom, že reaktor pri tomto zaťažení bol bezpečný, svedčia 
stabilné výsledky denitritácie v nasledujúcich dňoch po 30. dni. Počas 
nábehu sa môžu vyskytnúť dni, keď po zvýšení Bv sa zhorší účinnosť 
denitritácie (napr. prvých 5 dní so substrátom KEM DN6, resp. 7–10. 
deň pri metanole) (obr. 4). Akonáhle ale počas nasledujúcich dní sa 
účinnosť denitritácie zvýši, nič dramatické sa v reaktore nedeje (jedná 
sa o nábeh). Prvotná adaptácia na substrát KEM DN6 trvala o niečo 
dlhšie (účinnosť denitritácie nad 80 % až po 6 dňoch; pri metanole 
už po 2 dňoch). V ďalšom priebehu už ale bola účinnosť denitritácie 
s KEM DN6 vyššia (obr. 4). 

Obr. 6. Priebeh pomeru odstránenej CHSK k odstránenému NO2‑N. Naľavo metanol, napravo KEM DN6 

Obr. 7. Priebeh pH a NL v odtoku (body ■ s čiarou – pH; body □ – NL). Naľavo metanol, napravo KEM DN6

Obr. 8. Priebeh koncentrácie biomasy Xc a organického podielu biomasy Xc‑SŽ. Naľavo metanol, napravo KEM DN6 
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Z obr. 3–9 vyplývajú aj ďalšie poznatky z nábehu:
– priemerná odtoková CHSK s metanolom bola 75 mg/l a s KEM DN6 

88 mg/l (obr. 5)
– priemerný pomer odstránenej CHSK k odstránenému NO2-N bol 

2,9 g/g s metanolom a 2,8 g/g s KEM DN6 (obr. 6) (čo je na rovnakej 
úrovni ako bolo namerané s metanolom v dlhodobých experimen-
toch v [2, 4]; 2,8–3,0 g/g)

– hodnoty pH sú na obr. 7. Snahou bolo udržať pH v rozsahu 7–8,5, aj 
keď vzhľadom na absenciu automatického regulačného systému boli 
v niektorých vzorkách pH aj vyššie (čo ale nespôsobilo inhibíciu 
denitritácie). Priemerná dávka H+ na udržanie pH bola na úrovni 
0,6 mmol H+/mmol NO2-N. Z rovnice denitritácie vyplýva, že počas 
denitritácie z 1 mmol NO2-N vzniká 1 mmol OH- [15, 16]. Nižšia 
hodnota potrebná pre udržanie neutrálneho pH vyplýva z toho, že 
samotná odpadová voda prirodzene obsahuje ďalšie neutralizujúce 
ióny (najmä HCO3

-). Reálne dávkovanie bude závisieť od konkrétnej 
kalovej vody, ktorá navyše bude mať nižšie pH kvôli predchádzaj-
úcej nitritácii [15]. Dávka neutralizačného činidla sa bude musieť 
regulovať na základe experimentálnych výsledkov a reaktor bude 
musieť mať regulačný systém (pH sonda a dávkovanie činidiel). 
Príliš nízke alebo vysoké pH zastaví biologickú aktivitu, navyše 
vysoké pH je spojené so vznikom zrazenín (najmä s CO3

2-) [15].

Bilancia biomasy v reaktore
Priemerné odtokové NL s metanolom boli 63 mg/l a s KEM DN6 

109 mg/l (obr. 7). Takisto vyššie u KEM DN6 boli aj koncentrácie bio-
masy Xc v reaktore (obr. 8). Kým u metanolu sa v reaktore udržiavala 
spontánna rovnováha biomasy bez odberu prebytočného kalu (Xc na 
začiatku experimentu bola 34 a na konci 36 g/l; rast biomasy sa rovnal 
jej rozkladu a odtoku; obdobné výsledky namerané aj v [2–4]), v prípade 
KEM DN6 sa Xc postupne zvyšovalo z 34 až na 54 g/l. U tohto substrátu 
je potrebné uvažovať so zariadením na aspoň občasný odber prebytoč-
ného kalu (napr. nárazovo po zvýšení objemu kalového lôžka ku g/ls 
separátoru, resp. pri zvýšených NL v odtoku). V každom prípade ale 
platí, že vyššie koncentrácie NL (ale aj CHSK) vo vyčistenej kalovej vode 
nie sú pri tomto procese na ČOV problém. Nitritácia–denitritácia kalovej 
vody má za cieľ odstrániť dusík, ktorý v tomto prúde môže predstavovať 
až 20 % z celkového dusíka v prítoku do biologického stupňa ČOV a tam 
môže spôsobovať problémy (najmä ak odtokové limity pre danú ČOV 
sú na úrovni 10, resp. menej mg/l) [17]. CHSK a NL v kalovej vode sa 
odstránia vo vodnej linke ČOV bez problémov. Navyše ak biologický 
stupeň ČOV má predradenú denitrifikáciu, potom sa zvyšková CHSK 
z kalovej vody využije pre denitrifikáciu. 

O zvýšenej produkcii biomasy pri substráte KEM DN6 svedčí 
parameter špecifická produkcia biomasy vypočítaná ako ŠPS podľa 
rovníc 1, 2: 

ŠPS = (NLodtok – NLprítok + množstvo prebytočného kalu + zmena 
množstva kalu v reaktore) (g) / CHSK (g) (1)

Keďže NL v prítoku boli 0 mg/l a prebytočný kal sa neodoberal, 
rovnica 1 sa zjednoduší na rovnicu 2

ŠPS = (NL na odtoku + zmena množstva kalu v reaktore)  
(g) / CHSK (g) (2)

Priemerná hodnota ŠPS za celý experiment u metanolu bola na 
úrovni 0,05 gNL/gCHSK a u KEM DN6 až 0,15 gNL/gCHSK). V každom 
prípade ale platí, že obidve hodnoty sú veľmi nízke a potvrdzujú, že 

denitritácia s granulovanou biomasou v USB reaktore je zaujímavá 
až mimoriadne nízkym rastom novej biomasy.

Zvýšená produkcia kalu u substrátu KEM DN6 je spojená najmä so 
zvyšovaním anorganického podielu v biomase (obr. 8). Kým u metano-
lu bola strata žíhaním v biomase v rozsahu 86–92 %, u KEM DN6 za 
50 dní experimentu klesla z 92 na 62 %. Tento pokles súvisí s tým, že 
v komplexnom substráte KEM DN6 na rozdiel od čistého organického 
metanolu sú anorganické soli, ktoré sa v kalovom lôžku vyzrážavajú 
a akumulujú. Aj keď priemerné pH v reaktore bolo len 8,1 (čo je pre 
vznik zrazenín relatívne nízke pH [15]), v objemných granulách 
ale môže dochádzať k segregácii podmienok a denitritáciou vzniká 
mikroprostredie s vyšším pH. Z obr. 8 je zrejmé, že so zvyšujúcim sa 
podielom anorganických zrazenín vzniká aj riziko znižovania podielu 
biomasy (viď Xc – SŽ). U tohto typu reaktora s biomasou imobilizova-
nou v kalovom lôžku (na rozdiel napr. od aktivácie so zmiešavacími 
reaktormi a odberom prebytočného kalu, kde sa substrát KEM DN6 
úspešne používa) sa v menšej miere odstraňuje anorganický podiel 
kalu a zvyšuje sa tak akumulácia anorganických zlúčenín v kalovom 
lôžku. Toto riziko bude potrebné overiť v dlhodobejšom experimente, 
ktorý potvrdí, či dôjde k ustáleniu rovnováhy, alebo či anorganický 
podiel v kale nezačne vytláčať biomasu z USB reaktora. V každom 
prípade aspoň občasný odber prebytočného kalu by mal pomôcť. 

Vyšší anorganický podiel v kale nie je ale len rizikom pre proces. 
Kalové indexy u KEM DN6 postupne klesali zo 17 ml/g až na 12 ml/g 
(obr. 9). Priemerná hodnota KI u metanolu bola 16,5 ml/g a u KEM 
DN6 13 ml/g. 

Vplyv striedania NO2-N a NO3-N na kvalitu odtoku
Súčasťou experimentov bolo aj overenie, ako zareaguje denitritačná 

biomasa na náhlu zmenu NO2-N na NO3-N v prítoku a ako rýchlo je 
schopná vystriedať denitritáciu za denitrifikáciu. Táto situácia môže 
nastať z dôvodu zlyhania inhibície nitratácie v predradenom nitritač-
nom reaktore. Samotná nitritácia je relatívne komplikovaný proces 
a k naštartovaniu nitratácie podľa dostupnej literatúry (napr. [11, 
12]) môže spontánne dôjsť za určitých okolností pri nedostatočnom 
efekte faktorov ovplyvňujúcich jej inhibíciu. Pozn.: v prípade, že by 
zaradený reaktor bol Anammox reaktor, dôjde k zastaveniu odstraňo-
vania dusíka na plynný dusík. Ak bude zaradený reaktor denitritačný, 
odstraňovanie dusíka by mohlo pokračovať, pretože denitrifikácia 
a denitritácia sú podobné enzymatické procesy.

Testy sa realizovali pri Bv = 2,3 kg NO2-N/m3.d. Podmienky expe-
rimentu striedania NO2-N a NO3-N boli nasledovné:
– NO2-N boli v substráte zamenené za NO3-N, ale externý substrát 

a jeho koncentrácie  zostali rovnaké. Tým pádom zaťaženie Bv s ex-
terným substrátom zostalo rovnaké (6,9 kg CHSK/m3.d). O kapacite 
biomasy v reaktore totiž rozhoduje primárne látkové zaťaženie 
s redukčným činidlom, t. j. s organickým substrátom;

– koncentrácia NO3-N bola nastavená tak, aby koncentrácia NO3-N = 
0,6 NO2-N. Toto zníženie rešpektuje skutočnosť, že pri redukcii 
= NO2-N sa znižuje oxidačné číslo dusíka o 3 a pri redukcii NO3-N 
o 5. Pri rovnakom množstve zdroja elektrónov (organického sub-
strátu) musí byť množstvo oxidačného činidla o 2/5 menšie než pri 
oxidačnom činidle NO2-N;

– naštartovanie nitratácie v predradenom nitritačnom reaktore ne-
bude znamenať v zaradenom denitritačnom reaktore odstavenie 
odstraňovania dusíka na plynný dusík, ale je potrebné počítať s tým, 
že účinnosť tohoto odstraňovania môže klesnúť o približne o 40 %; 

Obr. 9. Priebeh kalových indexov KI. Naľavo metanol, napravo KEM DN6 
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Obr. 10. Vplyv striedania NO2‑N na NO3‑N, resp. NO3‑N na NO2‑N v USB reaktore s granulovanou biomasou na odtokové koncentrácie 
dusíka (■ – koncentrácia NO2‑N v prítoku; ▲ – koncentrácia NO3‑N v prítoku; □ – koncentrácia NO2‑N v odtoku; ∆ – koncentrácia NO3‑N 
v odtoku). Naľavo metanol, napravo KEM DN6 

– za rovnakých podmienok sa testovala aj situácia, že inhibícia nitra-
tácie sa podarí obnoviť a do USB reaktora začne nárazovo pritekať 
znovu NO2-N.
Výsledky experimentov striedania NO2-N a NO3-N sú na obr. 10. 

Preukázalo sa, že zmena oxidačného činidla biomase nevadila a zmena 
metabolizmu z denitritačného na denitrifikačný, resp. z denitrifikačné-
ho na denitritačný bola okamžitá a do 24 hodín bola redukcia dusíka 
viac ako 95 %. (Počas periódy s prítokom NO3-N sa v odtoku stanovovali 
NO3-N aj NO2-N kvôli kontrole, či nedochádza k neúplnej denitrifikácii 
a akumulácii NO2-N). Je zrejmé, že v prípade  prechodného, resp. dlho-
dobejšieho nárastu koncentrácie NO3-N v prítoku do reaktoru nehrozí 
pri aplikácii testovaného technologického postupu dramatické zvýšenie 
odtokových koncentrácií oxidovaných foriem dusíka.

Záver
Technológie odstraňovania dusíka vo vysokých koncentráciách 

z odpadových vôd (napr. kalových vôd) procesom nitritácia–denitri-
tácia sú ekonomicky výhodnejšie v porovnaní so štandardnou nitri-
fikáciou–denitrifikáciou. Výsledky práce potrvdili, že z anaeróbneho 
inokula je možné do 1 mesiaca vykultivovať denitritačnú granulovanú 
biomasu v USB reaktore, pričom maximálne Bv dosiahnuteľné za 
1 mesiac nábehu je 2,3 kg NO2-N/m3.d. Ako externé organické sub-
stráty boli úspešne použité metanol a komerčný produkt KEM DN6. 
S metanolom bola rýchlejšia prvotná adaptácia inokula na denitritačný 
metabolizmus, dosiahli sa nižšie hodnoty špecifickej produkcie bio-
masy a v kalovom lôžku bol nižší podiel anorganických zrazenín. Na 
druhej strane s KEM DN6 bola počas celého nábehu dosiahnutá vyššia 
účinnosť denitritácie a granulovaná biomasa lepšie sedimentovala. 
Riziko vytláčania organického podielu biomasy z imobilizovaného 
kalového lôžka s granulami na úkor anorganických zrazenín pri KEM 
DN6 bude potrebné ešte overiť dlhodobými experimentami. V ďalšom 
experimente sa potvrdilo, že denitritačná granulovaná biomasa dokáže 
v priebehu niekoľkých hodín bez špeciálnej adaptácie zareagovať na 
zmenu NO2-N na NO3-N, resp. NO3-N na NO2-N a striedať tak denit-
ritáciu a denitrifikáciu. 

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou projektu VEGA č. 
1/0818/12 Využitie granulovanej biomasy v procesoch biologického 
odstraňovania dusíka 
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Denitritation granulated biomass can be cultivated from anaerobic 
granulated sludge with methanol and commercial product KEM DN6 
as external oranic substrates. After 1 month start–up period it was 
possible to reach with both substrates a loading of 2,3 kg NO2‑N/m

3.d 
(for 500 mg/l NO2‑N in raw wastewater; COD:NO2‑N = 3). With KEM 
DN6 substrate inorganic content in granulated biomass was higher, 
on the other hand the sedimentation of the biomass was better. Next 
positive of the process was a very low specific biomass production 
(0,05 gSS/gCOD for methanol and 0,15 gSS/gCOD for KEM DN6 substrate). 
Denitritation granulated biomass without any special adaptation is 
able to alternate denitritation and denitrification. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami
2. část: Přípustný odtok 
a regulační zařízení
David Stránský, Ivana Kabelková, Vojtěch Bareš

Klíčová slova
srážkové vody – hospodaření – specifický odtok – přípustný odtok - 
regulace odtoku

Souhrn
Tento článek je druhým ze třídílné série, která popisuje základní 

principy a vysvětluje stěžejní body nové TNV 75 9011. Tato část po-
pisuje způsob a důvody stanovení přípustného odtoku ze stavebního 
pozemku, tak aby byla respektována filosofie HDV zachovat přiro-
zený odtok, dodržen princip rovnosti stavebníků a zajištěna eko-
nomická únosnost. Popsány jsou rovněž způsoby regulace odtoku.

u

Úvod
Tento příspěvek je druhým ze série příspěvků vzniklých na zákla-

dě TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami [1]. Zatímco 
v předchozím článku byly blíže popsány postupy a zásady při volbě 
způsobu odvodnění podle principů trvale udržitelného hospodaření 
se srážkovými (převážně dešťovými) vodami (HDV) a specifikována 
kritéria proveditelnosti a přípustnosti jednotlivých způsobů odvodně-
ní a jejich technické řešení, 2. část se soustředí na hodně diskutované 
aspekty při projednávání normy, tj. na stanovení přípustného odtoku 
ze stavebních pozemků a způsoby jeho regulace.

Regulace odtoku je nutná v podmínkách, kdy srážkové vody není 
možno výhradně vsakovat. To se týká situací, kdy vsakovací schopnost 
půdního a horninového prostředí prokázaná podrobným hydrogeo-
logickým průzkumem je nedostatečná, a je tedy nutné kombinovat 
vsakování s retencí a regulovaným odtokem do povrchových vod či 
jednotné kanalizace, a situací, kdy vsakování je neproveditelné či ne-
přípustné a srážkové vody je po jejich zdržení v retenčních zařízeních 
nutno regulovaně odvádět do povrchových vod či jednotné kanalizace.

Jedním z návrhových parametrů pro dimenzování retenčního ob-
jemu objektů HDV (dimenzováním se bude 
zabývat 3. část série) je přípustný odtok, 
definovaný jako nejvyšší dovolený průtok 
srážkových vod odváděných do vodního toku, 
svodnice, dešťové kanalizace nebo jednotné 
kanalizace. Přípustný odtok se vypočte z pří-
pustného specifického odtoku vztaženého na 
jednotku plochy (l.s-1.ha-1) a velikosti odvod-
ňované plochy (ha). Regulovaným odtokem 
pak rozumíme průtok protékající přes regulač-
ní zařízení, nepřekračující přípustný odtok.

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit, proč byla pro výpočet přípust-
ného odtoku zvolena hodnota specifického odtoku 3 l.s-1.ha-1 a mini-
mální hodnota regulovaného odtoku 0,5 l.s-1, jaký vliv má minimální 
hodnota regulovaného odtoku na velikost retenčního objemu a dis-
kutovat ekonomickou únosnost takto navržených retenčních objemů. 
Na závěr jsou blíže popsána regulační zařízení a požadavky na ně.

Hodnota specifického odtoku 3 l.s-1.ha-1

Podstatou udržitelného hospodaření se srážkovými vodami v urba-
nizovaných územích je snaha přiblížit odtokové poměry z území po 
jeho urbanizaci původním přirozeným hodnotám. Není však ekono-
micky únosné ani technicky možné (zejména z důvodů extrémních 
nároků na měření a simulace) pro každé území individuálně zjišťovat 
původní přirozený odtok. Proto byl na základě zahraničních zkušenos-
tí stanoven jednotný specifický odtok, čímž jsou zároveň nastaveny 
rovné podmínky pro všechny, kteří se napojují na stokovou síť nebo 
na svodnice bez ohledu na jejich v současnosti volnou kapacitu. 

V zahraničí používané hodnoty specifického odtoku jsou uvedeny 
v tab. 1.

Otázkou tedy bylo, zda vztáhnout specifický odtok k redukované 
ploše (tzn. k celkové ploše vynásobené součinitelem odtoku) či k cel-

kové ploše povodí. První možnost však dle našeho názoru nesplňuje 
podmínku zachování přirozeného odtoku, ani podmínku rovnosti pro 
stavebníky (viz příklad v tab. 2).

Je zřejmé, že vztažení specifického odtoku k celkové ploše respek-
tuje filosofii zachování přirozeného odtoku z území bez ohledu na 
rozsah jeho budoucí urbanizace. Vztažení k jednotce redukovaného 
hektaru naopak zvýhodňuje z hlediska regulace odtoku stavebníka, 
který zastaví či nepropustně zpevní poměrně větší část pozemku, 
a nevede tedy k zachování přirozeného odtoku.

Specifický odtok byl tedy vztažen k celkové ploše povodí a s ohledem 
na hodnoty používané v zahraničí (tab. 1) stanoven jako 3 l.s-1.ha-1.

Minimální hodnota regulovaného odtoku 0,5 l.s-1

Pro malé pozemky může přípustný odtok (tj. specifický odtok ná-
sobený plochou povodí) vycházet velmi malý (v řádech desetin l.s-1). 
Z hlediska proveditelnosti a z provozních důvodů bylo proto stanove-
no, že hodnota regulovaného odtoku z  jednoho zařízení HDV nemá 
být nižší než 0,5 l.s-1 (příklad výpočtu v tab. 3). Tato hodnota byla na-
stavena po diskusi v připomínkovacím řízení tak, aby byla technicky 
řešitelná a provozně spolehlivá (viz popis regulačních zařízení dále).

Vliv minimální hodnoty regulovaného odtoku na objem 
retenčních zařízení

Nastavení minimální hodnoty regulovaného odtoku ovlivňuje ob-
jem retenčních zařízení a nutnost regulace jako takové. Čím vyšší by 
byla minimální hodnota regulovaného odtoku (při projednání normy 
byly navrhovány hodnoty až 5 l.s-1), tím by se zvětšovala velikost 
pozemků, pro které by regulace nebyla nutná (tab. 4).

Z tabulky je patrné, že pro minimální hodnotu regulovaného odtoku 
0,5 l.s-1 vychází nutnost hospodařit se srážkovou vodou pro všechny 
běžné velikosti pozemků, zatímco při nastavení vyšších hodnot do-
chází k tomu, že pro menší velikosti pozemků buď retence není vůbec 
nutná, nebo jsou zachyceny pouze krátké intenzivní srážky.

Ekonomická únosnost zařízení  
s regulovaným odtokem 

Správné nastavení hodnoty specifického odtoku je velmi důležité 
též z hlediska zachování ekonomické rovnosti při budování objektů 
HDV v podmínkách, kdy je vsakování možné a kdy tomu tak není. 
Velikost retenčních objektů s regulovaným odtokem (vypočteným na 
základě specifického odtoku 3 l.s-1.ha-1) odpovídá velikosti vsakovacích 
zařízení navrhovaných dle schválené ČSN 75 9010 [4], jak ukazuje 
příklad v tab. 5.

Země Specifický odtok Zdroj Poznámka
Velká Británie 2 l.s-1.ha-1 [2]

Německo 10 l.s-1.hared
-1 [3]

odpovídá specifickému odtoku 3 l.s-1.ha-1 pro 
běžnou zástavbu se součinitelem odtoku 0,3; 

hodnota 3 l.s-1.ha-1 je zhruba odtok z území 
využívaného převážně zemědělsky a lesnicky 

Tab. 1. Hodnoty přípustného specifického odtoku v zahraničí

Velikost 
pozemku

Redukovaná 
plocha

Přípustný odtok

při specifickém odtoku
10 l.s-1.hared

-1

při specifickém odtoku
3 l.s-1.ha-1

1 ha

0,1 hared 1 l.s-1 3 l.s-1

0,3 hared 3 l.s-1 3 l.s-1

0,9 hared 9 l.s-1 3 l.s-1

Tab. 2. Změna přípustného odtoku v závislosti na způsobu definice 
specifického odtoku

Velikost 
pozemku

Specifický 
odtok Přípustný odtok

Min. 
regulovaný 

odtok

Požadovaný 
regulovaný  

odtok
500 m2

3 l.s-1.ha-1

0,05 x 3 = 0,15 l.s-1

0,5 l.s-1

0,5 l.s-1

1000 m2 0,1 x 3 = 0,3 l.s-1 0,5 l.s-1

2000 m2 0,2 x 3 = 0,6 l.s-1 0,6 l.s-1

5000 m2 0,5 x 3 = 1,5 l.s-1 1,5 l.s-1

Tab. 3. Příklad výpočtu regulovaného odtoku s uvážením minimální 
hodnoty regulovaného odtoku
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Vzhledem k tomu, že výslednou velikost 
vsakovacího i retenčního zařízení určuje 
vztah přítoku (srážka) a odtoku (vsak, resp. 
regulovaný odtok), je z tab. 5 zřejmé, že obě 
zařízení budou mít shodnou velikost (kromě 
u nás poměrně řídkých případů ve velmi 
dobře propustném podloží).

Regulační zařízení
Zařízení pro regulaci odtoku do povrcho-

vých vod nebo do jednotné kanalizace je 
standardní součástí retenčních objektů nebo 
vsakovacích zařízení s retenčním prostorem 
a nedostatečnou vsakovací schopností půdního 
a horninového prostředí. Zajištění technicky 
řešitelné a provozně spolehlivé regulace je 
proto zásadní pro návrh a provoz objektů HDV.

Vzhledem k obvyklé velikosti stavebních 
pozemků je regulovaný odtok z objektů HDV 
poměrně malý (řádově desetiny až jednotky 
l.s-1). Vhodnými regulačními prvky pro malé 
regulované odtoky jsou clony ve svislé stěně 
(s fixní nebo lineárně proměnnou průtočnou 
plochou), clony ve svislé stěně s více otvory, 
clony s vertikálním zatopeným nátokem ode 
dna šachty a malé vírové ventily (drenážní 
vírové ventily). Pouze při nevhodných sklo-
nových poměrech lze regulaci provádět čerpa-
dlem s maximálním průtokem odpovídajícím 
předepsanému regulovanému odtoku.

Nejbezpečnější je provedení regulace pro 
drenážní vody, tj. systém, kdy je regulátor 
odtoku umístěn za zařízením, v němž dochází 
k průsaku vody zemní vrstvou nebo k průtoku 
přes vícestupňové předčištění hrubých a ne-
rozpuštěných látek. Tím je minimalizováno ri-
ziko ucpání regulátoru. Vhodnými zařízeními 
splňujícími tuto funkci jsou zejména vsakovací zařízení průleh-rýha 
s drenážním odtokovým potrubím či vsakovací rýhy s drenážním 
odtokovým potrubím.

Při regulaci odtoku z decentrálních retenčních povrchových objektů 
(tj. s malou napojenou odvodňovanou plochou) musí být odtok tech-
nicky a konstrukčně navržen tak, aby nemohlo dojít k ucpání regulá-
toru (listím, trávou apod.). Odtok z povrchových retenčních objektů 
se doporučuje doplnit o štěrkové těleso (frakce 80/150 nebo menší) 
s drenážním účinkem, popřípadě jemné česle, síta či filtr a umístit 
regulátor odtoku do šachty za předčisticí zařízení. Vhodné je používat 
regulátory se zatopeným vertikálním nátokem ode dna šachty nebo 
regulátory s více otvory, které minimalizují riziko ucpání regulátoru.

Maximální průtok regulačním zařízením musí být doložen v pro-
jektu deklarací výrobce u typových výrobků nebo hydraulickým 
výpočtem maximální průtočnosti u atypických výrobků. Měření re-
gulovaného odtoku je technicky možné až pro vyšší průtoky, proto se 
předpokládá především u významných producentů srážkových vod. 
V případě měření regulovaného odtoku je nutné dodržet odpovídající 
technické, metrologické a provozní podmínky.

Veškerá zařízení pro regulaci odtoku musí být pravidelně kontro-
lována a čištěna.

Závěry
Správné nastavení přípustného odtoku z retenčních či kombinova-

ných vsakovacích a retenčních zařízení a objektů HDV se ukázalo jako 
klíčové při zpracování normy, a to zejména z důvodů:
• přiblížení se hodnotě přirozeného odtoku (dodržením doporučené hod-

noty specifického odtoku) bez ohledu na stupeň urbanizace pozemku,
• dodržení rovných podmínek pro všechny stavebníky,
• dosažení ekonomické srovnatelnosti se stavebníky pohybujícími se 

v podmínkách, kde je možné aplikovat čistě vsakovací objekty,
• respektování zákonného rámce, který ukládá stavebníkovi (v pod-

mínkách, kdy je vsakování neproveditelné či nepřípustné) povin-
nost srážkovou vodu zadržovat a regulovaně odvádět.

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy č. MSM 6840770002.

Velikost 
pozemku

Minimální hodnota regulovaného odtoku

0,5 l.s-1 2,0 l.s-1 5,0 l.s-1

Návrh.  
objem

Doba trvání 
návrh. srážky

Návrh.  
objem

Doba trvání 
návrh. srážky

Návrh.  
objem

Doba trvání 
návrh. srážky

500 m2 2,4 m3 40 min 0,8 m3 10 min 0,0 m3 --

1 000 m2 6,3 m3 120 min 3,2 m3 20 min 1,4 m3 5 min

2 000 m2 15,5 m3 120 min 9,5 m3 40 min 5,4 m3 15 min

5 000 m2 38,9 m3 120 min 35,3 m3 120 min 23,9 m3 40 min

Pozn.: Příklad vychází ze srážkových dat pro stanici Brno dle [4] a počítá s průměrným součinitelem 
odtoku 0,3.

Tab. 4. Vliv minimální hodnoty regulovaného odtoku na návrhový objem

Velikost pozemku:    2 000 m2 = 0,2 ha

Redukovaná plocha: 600 m2

PŘÍPAD 1 PŘÍPAD 2

vsakování je možné vsakování není možné

hydraulická vodivost kf = 10-5 m.s-1 * specifický odtok qs = 3 l.s-1.ha-1

vsakovací plocha Ared = 120 m2 ** přípustný odtok Qp = qs x A = 0,6 l.s-1

vsakovaný odtok Qvsak = Ared x kf / 2 *** regulovaný odtok Qreg = Qp (Qp > 0,5 l.s-1)

Qvsak = 0,6 l.s
‑1 Qreg = 0,6 l.s

‑1

Qvsak = Qreg → NÁVRHOVÝ OBJEM V OBOU PŘÍPADECH STEJNÝ

*Hydraulická vodivost, při které se běžně navrhují čistě vsakovací zařízení bez regulovaného odtoku (tj. 
kf = 10-6 až 10-3 dle [3]).
**Vychází z ČSN 75 9010, kde je vsakovací plocha uvažována jako 10–30% z redukované odvodňované 
plochy
*** Hydraulická vodivost se uvádí pro nasycenou zónu, pro vsakování v nenasycené zóně je hodnota 
poloviční.

Tab. 5. Porovnání návrhového objemu vsakovacího objektu a retenčního objektu s regulova-
ným odtokem v typických podmínkách
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TNV 75 9011 Sustainable stormwater management. Part 2: 
Admissible discharge and regulation devics (Stránský, D.; 
Kabelková, I.; Bareš, V.)

Key words
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sible discharge – discharge regulation

This article is the second one from a three‑part series describing 
basic principles and explaining main features of the new technical 
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standard TNV 75 9011. This part describes ways and reasons of the 
determination of the admissible discharge from a ground plot so as 
principles of the sustainable storm water management are respected, 
principle of equality of builders is obeyed and economic viability 
is ensured. Ways of the discharge regulation are described as well.

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

Odstraňování uranu 
z pitných vod – komplexní 
technologické řešení
Lucie Černá, Nina Strnadová, Karel Kohn

Klíčová slova
uran – ionexová technologie – úprava pitné vody

Souhrn
Limitní koncentrace uranu byla s rokem 2010 snížena z 30 µg/l na 

15 µg/l, a to dle metodického pokynu hlavního hygienika České re-
publiky k provedení stanovení nejvyšší mezné hodnoty uranu v pitné 
vodě, čj. OVZ‑32.4‑19.4.2007/13199 ze dne 16. 4. 2007. Odstraňování 
tohoto radionuklidu z vody je náročná a nákladná záležitost, zvláště 
vzhledem k problémům souvisejících s likvidací vznikajícího odpadu. 
Vhodnou komplexní technologií pro úpravu vod s výskytem uranu je 
iontová výměna s využitím speciálního materiálu. Spolu s instalací 
technologie je nutné zajistit zabezpečení provozu v souladu s platnou 
legislativou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. 
Po vyčerpání kapacity ionexu je provedena jeho výměna a ekologická 
likvidace ve státním podniku DIAMO, odštěpný závod Správa ura-
nových ložisek. Instalovaná technologie je v provozu již na několika 
lokalitách, největší z nich ve Vrchotových Janovicích.

u

1  Úvod
Uran je přirozeně se vyskytující prvek vázaný v horninách, na-

příklad v granitu. V kontaktu s vodou může dojít k jeho mobilizaci 
a následnému obohacení podzemních vod, a to až do koncentrací 
1 mg/l. V důsledku toho dochází ke kontaminaci zdrojů pitné vody 
a následné nutnosti její úpravy. Přírodně se vyskytující uran dosahuje 
velmi nízké hladiny radioaktivity. Jeho nebezpečí pro lidské zdraví 
spočívá ve vlastnostech jako těžkého kovu. Uran je většinou z těla 
rychle vylučován, nicméně malé množství může projít do krevního 
oběhu. Studie ukazují, že zvýšené hodnoty uranu v pitné vodě ohro-
žují především funkci ledvin – nefrotoxicita [1].

Uran se v přírodě vyskytuje jako směs přírodních izotopů – 234U, 
235U a 238U. Nejvíce zastoupeným izotopem je 238U, a to z 99,28 % [2]. 
Jeho oxidační stavy nabývají hodnot od +2 do +6. V neutrálních 
a slabě alkalických vodách je dominantní dvojmocný a trojmocný 
uran v karbonátové formě – UO2(CO3)2

2- a UO2(CO3)3
4-. V přítomnosti 

vápenatých iontů pak převažuje Ca2UO2(CO3)3 [1].
Sloučeninami uranu jsou v řadě oblastí České republiky zatíženy 

podzemní vody využívané k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
Na obr. 1 je zobrazena radiometrická mapa České republiky. Barevná 

škála ukazuje dávkový příkon v jednotkách [nGy/h]. Z mapy vystupují 
tmavými barvami granitoidové masivy, zejména velkomeziříčský na 
západní Moravě a část středočeského plutonu na Táborsku. Mladé 
platformní sedimenty Českého masivu i třetihorní sedimenty Západ-
ních Karpat mají vesměs nižší radioaktivitu [3].

Společnost Inform Consult Aqua, s. r. o., nabízí ucelené řešení pro-
blematiky ve formě technologického návrhu úpravy vody pro danou 
lokalitu, s následnou komplexní realizací navrhované technologické 
linky. Součástí návrhu je zároveň zajištění ekologické likvidace sor-
bentu po vyčerpání jeho pracovní kapacity. Navrhovaná separace 
uranu z upravované vody včetně likvidace sorpční hmoty je v souladu 
se všemi legislativními podklady pro provoz úpraven vody. Zvýšená 
koncentrace uranu, kde je již technologie instalovaná, se vyskytuje 
například v obci Vrchotovy Janovice (75–80 µg/l), koncentrace 24 µg/l 
byla stanovena v podzemní vodě dodávané do veřejného vodovodu 
obce Horní Kalná, další aplikace se nachází v obci Kluky (80 µg/l) či 
ve Štětkovicích (35 µg/l).

Samozřejmostí je zajištění záručního i pozáručního servisu, včetně 
dodávek sorpčního materiálu. Při provozování instalované technologie 
v souladu s pokyny uvedenými v provozním řádu bude upravená voda 
vyhovovat v upravovaných kvalitativních parametrech požadavkům 
dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů [4].

2  Legislativní podklady
Českou legislativou byly pro zjišťování jednotlivých přírodních 

radionuklidů ve vodě zavedeny dva skupinové ukazatele - tzv. celková 
objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta. Povinnost 
zjišťování obsahu jednotlivých radionuklidů ve vodě je nutná teprve 
při překročení některého z uvedených ukazatelů. Jedním z přírodních 
radionuklidů je uran. Koncentrace tohoto prvku v podzemních vodách 
závisí na charakteru geologického podloží. Limitní koncentrace uranu 
byla s rokem 2010 podle metodického pokynu hlavního hygienika 
České republiky k provedení stanovení nejvyšší mezní hodnoty uranu 
v pitné vodě, čj. OVZ-32.4-19.4.2007/13199 ze dne 16. 4. 2007, snížena 
z 30 µg/l na 15 µg/l [5]. Tato hodnota vychází z doporučených limitů 
WHO z roku 2004. Pro její stanovení bylo uvažováno s osobou vážící 
60 kg, která denně vypije 2 litry vody, a s alokací 80 % TDI (přijatelný 
denní příjem) z vody [6].

Provoz úpraven vod s instalovanou technologií snižování koncentra-
ce uranu podléhá oproti ostatním technologiím svou charakteristikou 
pod legislativu vydanou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Základními legislativními dokumenty jsou:
• zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ioni-

zujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů [7],

• vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochra-
ně 307/2002 Sb. [8],

• vyhláška 499/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost o radiační ochraně 307/2002 Sb. [9].
Objekty úpraven vod s technologií snižování koncentrace uranu 

jsou dle § 6 zákona 18/1997 Sb. pracovištěm charakterizovaným § 87 
vyhlášky 307/2002 Sb., na kterém je nakládáno s vodou z podzemních 
zdrojů a zároveň s vodou, ve které je překročena uvolňovací úroveň.

V rámci povinností vlastníka provozu plynoucích z legislativy České 
republiky je nutno se zaměřit především na odpadní vody. Tyto vody 
vznikají při promývání filtrační náplně a jejím nakypření. Povolené 
hodnoty alfa aktivity odpadní vody uvádí vyhláška 499/2005 Sb., § 91 
odst. 3. Rozlišují se maximální hodnoty při vypouštění odpadních 
vod do životního prostředí (0,5 Bq/l) a do kanalizace (50 Bq/l). Pouze 
při splnění těchto hodnot lze odpadní vody vypouštět bez povolení 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Dále se legislativa dotýká odpadu vznikajícího v technologii, a to 
konkrétně vyčerpané sorpční náplně filtrů. Pokud odpad splňuje 
podmínky dané vyhláškou 499/2005 Sb. § 91 odst. 3 písm. d), může 
být ukládán na skládku. V opačném případě je nutno zabezpečit 
jeho likvidaci jako radioaktivního odpadu. O způsobu naložení je 
nutno pro případnou inspekci archivovat dokumentaci o likvidaci 
zmíněného odpadu.

Další povinností vlastníka výše uvedeného typu pracoviště je za-
jistit bezpečnost a zdravotní ochranu pro pracovníky, a to v rozsahu Obr. 1. Radiometrická mapa České republiky [3] 
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zákona 18/1997 Sb. § 6. V rámci splnění písm. b) uvedené legislativy 
musí být akreditovanou společností s oprávněním SÚJB instalován 
dozimetr pro sledování efektivní dávky v rozsahu daném vyhláškou 
499/2005 Sb. § 89 Rozsah měření, hodnocení, evidence a předávání 
údajů. Tato společnost zajišťuje vyhodnocení sledování. Pokud by byly 
překročeny vyšetřovací úrovně dané vyhláškou 499/2005 Sb. § 88, 
bude se postupovat podle § 90 Významně zvýšené ozáření z přírodních 
zdrojů. Na úpravnách vod se zmíněnou instalovanou technologií se 
však překročení vyšetřovacích úrovní nepředpokládá.

3 Možnosti odstraňování uranu z pitné vody
Literatura uvádí několik způsobů odstraňování uranu z vod s růz-

nou účinností [10]:
• koagulace, filtrace 80–89 %
• iontová výměna  90–100 %
• reverzní osmóza  90–99 %
• aplikace vápna  85–99 %
• aktivovaná alumina 90 %

Hlavním nedostatkem metod jako jsou koagulace, aplikace vápna 
či reverzní osmóza není účinnost procesu, ale vznik odpadních vod 
či tekutých odpadů s vysokou koncentrací uranu. Jejich následná 
likvidace je z hlediska dopravy i možnosti ukládání na skládky či 
jiného způsobu zneškodňování problémová. 

Použití sorbentů na různě modifikovaném hydroxidu železitém je 
perspektivním způsobem řešení některých úpravárenských procesů. 
Komerční sorbent GEH® (z německého „Granulitiertes Eisenhydroxid“, 
anglicky se někdy označuje GFH – „Granulated Ferric Hydroxide“) 
(obr. 2) je běžně využíván k odstraňování arzenu z pitné vody. Nevýho-
dou pro kolonovou aplikaci však může být nerovnoměrné zrnění, tvar 
částic a mechanická stabilita. I když jsou při plnění kolony odstraněny 
všechny prachové částice, které by zvyšovaly tlakové ztráty, může při 
provozu dojít k rozpadu a tím ke vzniku souvisejících problémů [11].

Při aplikaci sorbentu GEH v praxi je nutné dodržet několik pod-
mínek. Jednou z nejdůležitějších je hodnota pH upravované vody, 
která by měla být v rozmezí 7,3–8,0; dále pak dodržení minimální 
koncentrace železa a manganu v upravované vodě. Kapacita sorbentu 
se předpokládala okolo 1 g/l (U; GEH), avšak takové hodnoty při za-
chování minimální průnikové koncentrace v praxi nebylo dosaženo. 
Druhou příčinou, která vedla ke změně sorpčního materiálu používa-
ného pro odstraňování uranu z pitné vody, bylo částečné uvolňování 
uranu do odpadní vody při praní filtru a s tím související zatěžování 
vodního toku.

V  oblasti aplikace ionexové technologie je vhodné použití vysoce 
účinného ionexu Lewatit® DW 630. Jedná se o silně bazický makropo-
rézní ionex (Typ I), který nemá významný vliv na zastoupení hlavních 
složek v upravované vodě (jako jsou Cl-, HCO3

-, NO3
-). Je tomu tak díky 

sulfátové skupině, která zajišťuje vyšší selektivitu. Upravovaná voda 
tedy nemění vyjma odstraňovaného uranu své složení. Díky vysoké 
celkové kapacitě, dobré chemické stabilitě, osmotickým vlastnostem 
a porozitě je Lewatit® DW 630 vhodný zvláště pro odstraňování sulfá-
tových a uhličitanových komplexů uranu z pitných vod pod hodnotu 
10 µg/l. Při používání ionexu Lewatit® DW 630 k úpravě pitných vod 
by pozornost měla být věnována zvláště počáteční čistotě při tech-
nické instalaci, hygienickému skladování a plnění ionexu, stejně tak 
i uvedení do provozu [12]. 

Kapacita ionexu Lewatit® DW 630 pro uran je uváděna okolo 10 
g/l. Z důvodu dodržení legislativních limitů 
pro nakládání s odpadem (dodržení takových 
parametrů, aby se nejednalo o radioaktivní 
odpad) se předpokládá využití kapacity ze 
70 % (7 g/l). Skutečná hodnota však bude 
určena průběžnou analýzou vzorků odebra-
ných z provozu. Po dosažení kapacitního 
maxima uranu v ionexu, které splňuje veškeré 
požadavky i z hlediska radiační ochrany dle 
výše uvedených legislativních předpisů, bude 
likvidace ionexu zajištěna dodavatelem tech-
nologie k ekologickému zpracování a filtrační 
komplety budou naplněny novým ionexem. 

Sorpce uranu probíhá na ionexu v širokém 
intervalu hodnot pH 6,0 až 9,0. Uran je pevně 
chemicky vázán a nedochází k jeho samovol-
nému uvolňování do prací vody v průběhu 
protiproudého kypření filtrační náplně. Sou-
částí dodávky technologie je rovněž uvedení 
zařízení do provozu, zapracování obsluhy 

úpravny vody a zpracování provozního řádu pro obsluhu daného 
zařízení se všemi náležitostmi. Navrhovaná technologie pro separaci 
uranu z  vody je z hlediska obsluhy daného zařízení nenáročná. Sorp-
ce uranu probíhá ve filtračních kompletech s optimálním množstvím 
ionexového sorbentu dle spotřeby vody v odbytišti. V pravidelných 
časových intervalech, cca 1x za dva měsíce (upřesňováno dle množství 
upravované vody), provede obsluha daného zařízení pouze protiproudé 
vyprání sorpční náplně vodou.

Popsaná technologie je v provozu již na několika lokalitách, největší 
z nich ve Vrchotových Janovicích, kde byl sorbent GEH koncem roku 
2009 nahrazen ionexem Lewatit® DW 630. Další lokalitou je pak obec 
Štětkovice, Horní Kalná, Vestec, Kluky (vstupní a výstupní koncentra-
ce uranu na vybraných úpravnách vody, kde je v provozu technologie 
s aplikovaným ionexem Lewatit® DW 630, jsou uvedeny v tab. 1).

Městys Vrchotovy Janovice se nachází ve Středočeském kra-
ji, okres Benešov u Prahy, a čítá okolo 900 obyvatel. Zdroj pitné vody 
představují dva vrty o vydatnosti 0,9 a 1,3 l/s, denní spotřeba vody 
70 m3/den. Technologie úpravy vody se skládá z provzdušňovací věže 
pro odradonování, odželezování a odmanganování a následné pískové 
filtrace (původní zařízení), tlakové AT stanice, filtru s ionexovou nápl-
ní a finálního zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti vody (obr. 3). 
Při předcházející instalaci technologie se sorbentem GEH byla navíc 
zařazena úprava hodnoty pH, sorbentem byly naplněny dva filtrační 
komplety o celkovém objemu 2 800 l. Po vyčerpání kapacity byl GEH 

Obr. 2. Sorbent GEH

Tab. 1. Vstupní a výstupní koncentrace na lokalitách s instalovaným 
ionexem Lewatit® DW 630

Lokalita
Koncentrace uranu [µg/l]
Vstup Výstup

Městys Vrchotovy Janovice 75,0-80,0 < 0,5

Obec Horní Kalná 24,0 < 0,5

Obec Štětkovice 35,0 1,2

Obec Kluky 80,0 2,0-3,0

Obr. 3. Technologické schéma úpravny vody Vrchotovy Janovice
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vytěžen a po analýze odvezen k odborné likvidaci. Dnes je díky vysoké 
kapacitě v provozu pouze jedna filtrační jednotka s ionexem Lewatit® 
DW 630, u kterého se předpokládá cca 50% vyčerpání kapacity.

4  Závěr
Instalovaná technologie s ionexovým ložem Lewatit® DW 630 

namísto původně aplikovaného sorbentu GEH bezpečně snižuje 
koncentraci uranu pod požadovaný limit 15 µg/l. Všechny ukazatele, 
které jsou legislativou předepsány pro kvalitu pitné vody, odpovídají 
požadovaným limitům. Zajištění ekologické likvidace nasyceného 
sorbentu a bezpečnosti provozu včetně nezávadnosti odpadních vod 
v souvislosti s platnou legislativou ČR je nedílnou součástí provozo-
vání úpraven pitných vod s instalovanou technologií na snižování 
koncentrace uranu.
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For the detection of natural radionuclides in water in Czech legisla-
tion there were introduced two groups of indicators ‑ the total volume 
alpha activity and the total beta activity concentration. Only when 
exceeding any of these indicators it is necessary to determine the con-
tent of radionuclides in water. One of these natural radionuclides is 
uranium. The concentration of this element in groundwater depends 
on the nature of the geological bedrock. Since the year 2010 the limit 
concentration of uranium was decreased from 30 mg/l to 15 mg/l, ac-
cording to the Guideline of the Chief Public Health of Czech Republic 
to the performance of the assay upper limit of uranium in drinking 
water, Ref. OVZ‑32.4‑19.4.2007/13199 of 16. 4. 2007. Removal of this 
radionuclide from water is difficult and expensive, especially due to 
problems related to the disposal of generated waste. Suitable compre-
hensive technology for water treatment with occurrence of uranium is 
offered by the company Inform Consult Aqua s.r.o., whose principle 
is ion exchange using special materials. Along with the installation 
of technology it is necessary to provide security services in accord-
ance with the valid legislation of the State Office for Nuclear Safety 
of the Czech Republic. After the exhaustion of the resin capacity it is 
replaced and ecologically disposed in the state enterprise DIAMO, 
branch management uranium deposits. Installed technology is already 
in use in several locations, the biggest one in Vrchotovy Janovice.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Degradace půd vlivem 
vodní eroze a její 
ekonomické aspekty 
v lokalitě Hustopeče
Jana Podhrázská, Josef Kučera, Martin Blecha, Jana Konečná

Klíčová slova
vodní eroze – protierozní opatření – bonitované půdně ekologické 
jednotky

Souhrn
Intenzivní obhospodařování orné půdy v územích náchylných 

k vodní  erozi  se významně podílí na změně půdních vlastností. 
Příspěvek je zaměřen na hodnocení erozních procesů pomocí plat-
ných metodických pokynů, stanovení dlouhodobé ztráty půdy erozí 
a vliv  tohoto degradačního procesu na kvalitu zemědělské půdy. 
Porovnání různých výsledků je prezentováno na modelové lokalitě 
Hustopeče na Břeclavsku, v oblasti s intenzivní rostlinnou výrobou, 
provozovanou na rozsáhlých půdních blocích. Na této lokalitě bylo 
provedeno porovnání půdních vlastností na základě bonitace ze 70. 
let 20. století a po aktualizaci v roce 2013. Následně byla vyčíslena 
změna ceny pozemku a analyzovány její příčiny.

u

Úvod
V České republice je vodní erozí potenciálně ohroženo téměř 50 % 

zemědělské půdy, z toho 18 % extrémně až silně; okolo 20 % je ohro-
ženo větrnou erozí, z toho téměř 5 % extrémně až silně. V současné 
době je maximální ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. 
tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu mini-
málně 4,3 mld. Kč. Podle Situační a výhledové zprávy MZe z roku 
2012 [6] je v ČR nadprůměrně úrodných půd zhruba 40 %. Vlivem 
degradačních procesů v půdě, zejména pak vlivem erozních procesů, 
jsou však tyto nejúrodnější oblasti znehodnocovány. Úrodnost půdy 
klesá, což vyžaduje vyšší přísuny potřebných živin zejména ve formě 
chemikálií. Další eskalací erozních událostí jsou pak tyto chemikálie 
spolu s odplavenou zeminou odnášeny do vodních recipientů, do 
kanalizačních systémů obcí, dochází k usazování sedimentů na 
nežádoucích místech a nutnosti jejich likvidace. Nepříznivé účinky 
zrychlené eroze, zvýrazněné industrializačními a urbanizačními pro-
cesy, se tedy projevují nejen v ohrožení půdy, ale i v ohrožení dalšího 
základního přírodního zdroje – vody.

Kvalita zemědělského půdního fondu v České republice je sta-
novována prostřednictvím oceňovacího systému, který je založen 
na ekologicko–produkčním hodnocení půd. Tento systém, ve světě 
poměrně ojedinělý, byl vybudován v 60.–80. letech 20. století na 
podkladě komplexního průzkumu půd a poskytoval ucelené infor-
mace o kvalitě zemědělských půd a ceně zemědělských pozemků 
z produkčního hlediska. Od 90. let jsou údaje v databázi bonitovaných 
půdně ekologických jednotek průběžně aktualizovány. Zejména na 
pozemcích o velké ploše a svažitosti dochází vlivem intenzivního 
pěstování zejména širokořádkových plodin k poklesu kvality půdy 
vlivem eroze. Aktualizací BPEJ lze zjistit tyto rozdíly a kvantifiko-
vat je pomocí oceňovací vyhlášky [8]. Tento systém byl využit při 
hodnocení ekonomických dopadů eroze na modelovém území Hus-
topeče na Břeclavsku, v intenzivně obhospodařované oblasti jižní 
Moravy. Byla přitom hodnocena cena 1m2 půdy podle původních 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a cena po aktualizaci 
BPEJ. Rovněž byla v prostředí GIS vyhodnocena ztráta půdy erozí na 
podkladě původních BPEJ a porovnána s vypočtenou ztrátou půdy 
na podkladě aktualizovaných BPEJ. Vývoj poznání v problematice 
vodní eroze v ČR přispěl k postupné aktualizaci metodik pro výpočet 
eroze a pro návrhy protierozních opatření. Bylo přikročeno k revizi 
faktoru R, jednak s ohledem na využití novějších údajů o srážkových 
situacích z širší sítě meteorologických stanic, jednak došlo k úpravě 
a zpřesnění metodiky.

R faktor pro Českou republiku byl upraven z hodnoty 20 MJ.ha-1. 
.cm.h-1 na hodnotu 40 MJ.ha-1.cm.h-1 [2]. Rovněž byly upraveny limity 
pro přípustný smyv půdy. Pro půdy mělké se doporučuje zatravnění, 

pro ostatní půdy (středně hluboké až hluboké) se doporučuje přípust-
ný smyv půdy do 4 t ha-1.rok-1.

S cílem porovnat metody určení intenzity eroze pro návrhy odpo-
vídajících opatření, bylo zpracováno modelové území Hustopeče na 
Břeclavsku a prezentovány výsledky.

Materiál a metody
Popis řešeného území

Pro analýzy dopadu změn metodických doporučení na výpočet 
intenzity eroze a pro hodnocení různých půdoochranných opatření 
bylo vybráno modelové území v okrese Břeclav. Území je součástí 
Hustopečské pahorkatiny. Je to kopcovitá oblast s četnými úzkými 
údolími, mezi nimiž se vytvořily hřebeny, bez významnějších náhor-
ních plošin. Tento geomorfologický územní celek náleží do oblasti 
teplé, okrsku teplého a suchého s mírnou zimou a relativně kratším 
slunečním svitem. Spraše tvoří mateční substrát značné části zdejších 
půd. Zrnitostně jsou hlinité, směrem do spodiny písčitých složek 
přibývá. Na spraších i smíšených substrátech se vytvořily černozemě 
karbonátové, černozemě a lužní půdy karbonátové. Vlivem nepříz-
nivých přírodních podmínek (členitý a poměrně svažitý terén, který 
má vysokou míru erozní ohroženosti) a velkoplošného obdělávání 
nedělených ploch orné půdy byl umožněn rozvoj vodní i větrné 
eroze. Analýzy erozní ohroženosti a změn půdních vlastností na zá-
kladě aktualizace BPEJ byly provedeny na půdním bloku, který svojí 
charakteristikou (velikost bloku, jeho svažitost, způsob obdělávání) 
patří k typickým lokalitám intenzivního zemědělství na jižní Moravě. 
Blok leží v nadmořské výšce 228 m, má výměru 100,5 ha, jeho délka 
po spádnici je 1061 m a průměrný sklon 6,66 %.

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
Bonitační informační systém obsahuje základní informace o půdách 

ČR, vyjádřené pomocí pětimístného kódu. Každé z čísel (nebo z dvo-
jice čísel) vyjadřuje určitou půdní charakteristiku. Systém BPEJ tedy 
odráží všechny znaky i odlišnosti určité agronomické oblasti (půdní, 
klimatické a morfologické poměry). Plošné a prostorové rozdělení 
jednotlivých kódů BPEJ je vyjádřeno pomocí digitálního souboru map 
BPEJ, tzn. pomocí hraničních linií kolem jednotlivých ploch BPEJ 
s jejich numerickým označením.

Struktura kódu BPEJ je dána následovně:
A.BB.C.D.
A – kód klimatického regionu – KR (0–9)
BB – kód hlavní půdní jednotky – HPJ (0–78)
C – sdružený kód svažitosti a expozice
D – sdružený kód skeletovitosti a hloubky půdy

K aktualizaci BPEJ po roce 1990 vedly jednak snahy o zpřesnění jejich 
vymezení a současně bylo potřeba zmapovat a doplnit jevy vzniklé 
v souvislosti s degradací půd přírodního a antropogenního původu.

Modelový půdní blok byl bonitován v roce 1978. V roce 2009 byla 
pozemkovou úpravou vyvolána aktualizace BPEJ na části bloku; do-
končena byla v roce 2013 pro potřeby prezentované studie. Na nově 
vymezených BPEJ byly poté prováděny analýzy erozního smyvu 
a porovnání ceny pozemku (půdního bloku) před a po aktualizaci. Izo-
linie BPEJ z roku 1978 byly stanoveny pomocí map SMO–5 v měřítku 
1 : 5 000 na podkladech komplexního průzkumu půd. Tyto linie jsou 
na obr. 1 vyznačeny přerušovanou čarou. Aktualizace v letech 2009 
a 2013 se opírala o moderní metody lokalizace – izolinie nových BPEJ 
byly vypracovány pomocí GIS za použití ortofoto, vrstevnic ZABAGED 
a GPS s polohovou přesností 0,5 m. Vyznačeny jsou na obr. 1 černou 
nepřerušovanou čarou.

Při zařazení do daného kódu BPEJ se postupuje následujícím 
způsobem: 

Při terénních pracích je využito znalostí z přípravné fáze, kdy je 
nutné prostudovat geologické, hydrogeologické poměry a všechny 
dřívější průzkumné práce vycházející z Komplexního průzkumu půd. 
V prvním sledu se vymezí v půdních sondách jednotlivé půdní hori-
zonty, důraz je kladen na popis genetických a diagnostických půdních 
horizontů. Následuje určení jednotlivých půdních znaků a vlastností:
– barva půdy,
– hloubka a skeletovitost půdy,
– přechody jednotlivých horizontů,
– zrnitost půdy,
– novotvary a povlaky,
– stupeň hydromorfismu,
– struktura a textura půdy.

Hodnocení erozní ohroženosti
K určování ohroženosti půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti na-

vrhovaných opatření je používána tzv. Univerzální rovnice ztráty půdy 
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(Universal Soil Loss Equation – USLE) [1, 9]. 
Tato rovnice byla vyvinuta v tehdejší americké 
Službě pro ochranu půdy (Soil Conservation 
Service) a je dlouhodobě používána nejen 
v USA a u nás, ale i v mnoha jiných zemích.

Jedná se o součin 6 faktorů, které nejvíce 
erozi ovlivňují, a vychází z principu přípustné 
ztráty půdy jednotkového pozemku, jehož 
délka je 22,13 m a sklon 9 %. Povrch je bez 
vegetace a vždy po přívalovém dešti kypřen.

G = R×K×L×S×C×P                 (t.ha-1.rok-1)

kde G =  průměrná dlouhodobá ztráta 
půdy (t.ha-1.rok-1);

 R =  faktor erozní účinnosti dešťů 
vyjádřený v závislosti na je-
jich četnosti výskytu, úhrnu, 
intenzitě a kinetické energii  
(MJ.ha-1.cm.h-1);

 K =  faktor erodovatelnosti půdy 
vyjádřený v závislosti na textuře 
a struktuře ornice, obsahu orga-
nické hmoty a zrnitosti;

 L =  faktor délky svahu vyjadřující 
vliv nepřerušené délky svahu 
na velikost ztráty půdy erozí;

 S =  faktor sklonu svahu vyjadřující 
vliv sklonu svahu na velikost 
ztráty půdy erozí;

 C =  faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu vyjádřený 
v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice;

 P =  faktor účinnosti protierozního opatření.
Vypočtená hodnota udává množství půdy, které může být v dlou-

hodobém měřítku za daných podmínek z pozemku uvolněno vodní 
erozí. Rovnici nelze použít pro kratší než roční období a pro zjišťování 
ztráty půdy erozí z jednotlivé srážky nebo tání sněhu.

Výpočet erozního smyvu metodou GIS
Geografické informační systémy (GIS) jsou jedním z moderních 

způsobů pro projektování a práce s mapami. Jejich výhodou jsou před-
definované funkce, příjemné rozhraní, rychlé a jednoduché ovládání.

Rovnice USLE byla aplikována v prostředí GIS (ArcGIS Advanced 
10.1) při přesnosti (prostorovém rozlišení) vstupních dat 5x5 m/1pi-
xel. Faktor délky svahu (L) a faktor sklonu svahu (S) byly stanoveny 
souhrnně jako LS faktor v prostředí softwaru USLE 2D za použití 
výpočetního algoritmu Flux Decomposition – McCool. Výsledkem je 
digitální rastrová mapa dlouhodobého průměrného erozního smyvu 
v rozlišení 5x5 m/1 pixel. Touto metodou je možno řešit celou plochu 
půdního bloku. Pro přesnost výpočtu je velmi důležitá kvalita vstup-
ních dat (obr. 2 a tab. 1).

Pro zkoumané území byly stanoveny tyto hodnoty jednotlivých 
faktorů rovnice USLE: 

R faktor byl počítán pro dvě alternativy: R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 podle 
metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí [1] a R = 40 MJ.ha-1. 
.cm.h-1 podle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí [2].

Faktor K byl stanoven pro kódy BPEJ před a po aktualizaci podle 
metodických doporučení [2].

Faktor LS byl určen na základě délky a sklonu svahu v prostředí GIS.
Faktor C byl stanoven podle Kadlece a Tomana [5] na hodnotu 

C = 0,307.
Faktor P = 1 (na pozemku nejsou uvažována žádná protierozní 

opatření)

Výsledky
Výsledky aktualizace BPEJ

V původní bonitaci z roku 1978 byly vymezeny BPEJ uvedené 
v tab. 2. Aktualizace BPEJ v letech 2009 až 2013 byla prováděna 
s větší přesností a podrobností, jednak vzhledem ke kvalitě podkla-
dů a techniky, jednak proto, že původní BPEJ byly vymezovány pro 
potřeby velkoplošného užívání půdy, tedy s větší mírou generalizace. 
Metodika vymezování a mapování PBEJ (Mašát, 2002) doporučuje 
na 1 ha provést 1–4 sondáže sondovací tyčí. Pro aktualizaci BPEJ na 
daném území bylo zhotoveno celkem 99 vpichových půdních sond 
pomocí sondovacích tyčí, což odpovídá požadovanému počtu pro 
přesné zatřídění půd do soustavy BPEJ. Stanovení kódu BPEJ bylo 
provedeno přímým pozorováním in situ. Tento postup vyžaduje určité 
zkušenosti, proto byla aktualizace provedena pracovníky Výzkumného 

ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., s dlouholetou praxí v oboru 
bonitace zemědělských půd.

Celkový počet kódů BPEJ je v současné době 2199, což je dosta-
tečný počet na to, aby mohly být půdní podmínky popsány na dané 
lokalitě odpovídajícím způsobem. Aktualizací byly vymezeny BPEJ 
uvedené v tab. 3.

Popis jednotlivých BPEJ: 
00100, 00110: černozemě na rovině a mírném svahu. Půdy s mocným 

černickým humusovým horizontem, s drobtovitou až zrnitou struk-
turou, vyvinuté ze sypkých karbonátových substrátů, hluboké půdy;

Obr. 1. Přehledná mapa zkoumaného bloku orné půdy s vyznačenými BPEJ před a po ak-
tualizaci

Obr. 2. Schéma aplikace jednotlivých faktorů – GIS 

Tab. 1. Zdrojové vrstvy pro vý-
počet vodní eroze

BPEJ K faktor
100 0,41

110 0,41

401 0,16

810 0,49

850 0,49

511 0,28

610 0,32

1911 0,33

2210 0,24

2252 0,24

BPEJ Plocha [m2]
00100 99 668,14

00110 687 698,24

00401 96 804,53

00810 101 692,59

00850 18 908,37

Tab. 2. BPEJ po aktualizaci

BPEJ Plocha [m2]
00110 256 949,51

00401 57 283,18

00511 7 198,31

00610 100 072,03

00810 362 516,25

00850 77 597,56

01911 9 666,19

02210 128 054,39

02252 5 434,44

Tab. 3. BPEJ po aktualizaci
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00401: černozemě arenické na rovině, lehčí výsušné půdy, hluboké 
až středně hluboké;

00810: černozemě smyté (erodované) s kultivovaným substrátem 
na ploše větší než 50 % na mírném sklonu;

00850: černozemě smyté (erodované) s kultivovaným substrátem, 
na svažitém terénu;

00511: černozemě modální karbonátové na velmi propustném 
podloží, středně těžké až lehčí;

00610: černozemě pelické, těžké až velmi těžké, na těžkém podloží;
01911: pararendziny modální, středně těžké až těžké;
02210: kambizemě arenické na lehkých, výsušných, nevododržných 

substrátech;
02252: kambizemě arenické na lehkých, výsušných, nevododržných 

substrátech, na svažitém terénu.
Z hlediska přírodní degradibility lze u půd s označením hlavní půd-

ní jednotky (HPJ) 01 uvažovat o HPJ 08, pokračováním nepříznivých 
podmínek pak následné degradační procesy mohou dát vzniknout 
půdám s označením HPJ 22, posléze i HPJ 19 a 21. Například plocha 
HPJ 08 před aktualizací byla necelých 12 % plochy pozemku, po 
aktualizaci se zvýšila na téměř 44 %. Na původní HPJ 01 byly dále 
vymezeny HPJ 19 a 22 jako důsledek degradačních procesů, tím došlo 
ke snížení plochy původní HPJ 01 o 18 %. 

Podle oceňovací vyhlášky [8] byly ke každému kódu BPEJ přiřazeny 
ceny v Kč.m-2 (viz tab. 4).

Celková plocha zkoumaného půdního bloku je 1 004 771,86 m2. 
Cena půdy v tomto bloku před aktualizací byla 12 241 211,42 Kč. Po 
aktualizaci bylo zjištěno, že došlo ke značné ztrátě ceny půdy, zejména 
vlivem dlouhodobého působení erozních procesů (rozšíření ploch HPJ 
08, zjištění nových HPJ 19, 22). 

Aktualizací zjištěné HPJ 04, 05, 06 nemohou přírodními degra-
dačními procesy vzniknout z HPJ 01. V tomto případě se tedy jedná 
o nepřesnost původního vymezení BPEJ. Přesto se tato skutečnost 
odrazí v ceně půdy, a tedy v celkovém snížení ceny pozemku. Zkou-
maný půdní blok, v případě ocenění podle aktualizovaných BPEJ, 
má cenu 10 028 967,29 Kč. Rozdíl v ceně tedy představuje hodnotu 
2 212 244,13 Kč. 

Aby mohl být stanoven přímý ekonomický dopad eroze na změnu 
ceny půdního bloku, byla provedena analýza ceny a plochy půd 
vzniklých degradací HPJ 01 na HPJ 08,19,22, a to průnikem vrstev 
polygonů vybraných BPEJ s přiřazenými cenami před a po aktualizaci. 
Výsledný pokles ceny půdy způsobený erozí na šetřeném pozemku 
činí 2 056 502,84 Kč. Z uvedeného je patrný výrazný vliv erozních 
procesů na pokles ceny půdy a tím vznik značných ekonomických 
ztrát majiteli pozemků

Výsledky hodnocení erozní ohroženosti
Za použití Univerzální rovnice ztráty půdy byl vyhodnocen eroz-

ní smyv na zkoumaném půdním bloku před aktualizací BPEJ a po 
jejich aktualizaci. Aktualizací BPEJ dojde zejména ke změně faktoru 
K v USLE. Jednotlivým BPEJ proto byly přiřazeny příslušné hodnoty 
K faktoru (tab. 5). 

Na základě nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti působení 
erozně účinných dešťů a jejich intenzity a výskytu na území ČR byla 
aktualizována hodnota R faktoru Univerzální rovnice ztráty půdy 
z hodnoty R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 na R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1, platné 
prozatím na celou ČR. Výpočet erozní ohroženosti byl proto proveden 
pro tyto hodnoty R pro zkoumaný půdní blok před a po aktualizaci 
BPEJ. Vypočtené hodnoty ztráty půdy ukazuje tabulka 6.

Diskuse
Eroze se projevuje zejména snižováním mocnosti půdního profilu 

(obr. 3), zvyšováním skeletovitosti, distribucí částic různé zrnitosti. 
Všechny tyto skutečnosti se promítají do přehodnocení kódu BPEJ 
a tím do změny její ceny. Na modelovém území byly identifikovány 
projevy poškození půdy zejména degradací černozemních půd a vzni-
kem kambizemí a pararendzin.

Náchylnost půd k erozi je dána jejich propustností, zrnitostním 
složením, obsahem humusu a strukturou ornice. Uvedené vlastnosti 
jsou vyjádřeny hodnotou faktoru K pro hlavní půdní jednotky boni-
tační soustavy. Půdy ČR byly na základě tohoto hodnocení rozděleny 
do 6 skupin [10], od nenáchylných, reprezentovaných půdami zrni-
tostně lehkými, vodopropustnými a výsušnými, K faktor v rozmezí 
0,2–0,3; až po půdy nejnáchylnější, které reprezentují velmi kvalitní 
půdy černozemního a hnědozemního charakteru, s K faktorem 0,4 
a vyšším. Na šetřeném pozemku vlivem degradace vodní erozí došlo 
ke změně faktoru K směrem k nižším hodnotám jednak upřesněním 
bonitace a zařazením do půd s nižší erodovatelností (o celkové ploše 
164 553 m2), jednak degradací černozemních půd na půdy skupiny 
kambizemí a pararendzin, také s nižším K faktorem (o celkové ploše 
144 155 m2). Podle původní aktualizace bylo půd s vysokým faktorem 
K na půdním bloku 90 %, po aktualizaci pouze 69 %. 

Při výpočtu eroze podle nově stanovených BPEJ jsou tedy výsled-
kem nižší průměrné hodnoty erozního smyvu. 

Pokud by bylo při hodnocení erozního smyvu postupováno podle 
metodických doporučení platných do roku 2012 [1], po aktualizaci BPEJ 
by intenzita eroze vyhovovala limitům pro výši erozního smyvu, kdy 
pro R faktor byla stanovena hodnota 20 MJ.ha-1.cm.h-1 a limit pro hlu-
boké půdy byl stanoven do 10 t.ha-1.rok-1. Nelze však tímto přístupem 
umožnit další degradaci a znehodnocování zemědělských pozemků. 
Dokladem by měly být výsledky vyhodnocení ekonomických důsledků 
eroze, kdy došlo k poklesu ceny půdy vlivem její degradace o více jak 
dva miliony Kč. Z tohoto hlediska se jeví nastavení nových pravidel 
při výpočtu erozního smyvu jako žádoucí. Vlivem šířeji uplatňovaných 
protierozních opatření, jako důsledku použití nových metodických 
doporučení [2], tj. nově platného R faktoru a limitů eroze stanovených 
jednotně pro půdy středně hluboké i hluboké na 4 t.ha-1.rok-1, bude 
posílena ochrana zemědělského půdního fondu.

Závěr
Aktualizovaný metodický návod k ochraně půdy před erozí z roku 

2012 je široce diskutován mezi odborníky z oboru pozemkových úprav 
a protierozní ochrany, zda nově přijatá pravidla budou mít vliv na 
rozsah a náročnost provádění a projektování protierozních opatření. 

Diskuse se týkají nejen nově nastaveného R faktoru a limitů erozní-
ho smyvu, ale i účinnosti protierozních opatření, uplatňovaných ze-
mědělci v rámci dodržování zásad správné zemědělské praxe (GAEC).

Obr. 3. Zkrácení půdního profilu jako výsledek erozních procesů na 
intenzivně obdělávaném půdním bloku (Hustopeče 2012)

BPEJ Cena za m2 [Kč]
00100 14,62

00110 13,02

00401 6,38

00810 10,29

00850 8,79

00511 6,54

00610 10,23

01911 8,67

02210 5,69

02252 4,12

Tab.  4. Ceny BPEJ na půdním 
bloku

Varianta  Průměrný smyv 
( t ha‑1.rok‑1)

Průměrný smyv
 (t rok‑1)

Před aktualizací R20 12,6 1266,07

Po aktualizaci R20 7,91 795,35

Před aktualizací R40 25,2 2532,14

Po aktualizaci R40 15,83 1590,69

Tab. 6. Hodnoty ztráty půdy pro varianty výpočtu

BPEJ K faktor
100 0,41

110 0,41

401 0,16

810 0,49

850 0,49

511 0,28

610 0,32

1911 0,33

2210 0,24

2252 0,24

Tab.  5.  K  faktor  pro  BPEJ  na 
půdním bloku
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Předložené výsledky dokladují jak kvantitativní, tak kvalitativní do-
pady dlouhodobě zanedbávané péče o naše nejcennější půdy. Techno-
logickým rozvojem, vývojem účinnějších hnojiv a výnosnějších odrůd 
polních plodin nelze donekonečna substituovat ztráty půdy. Snížení 
ceny půdy na 100hektarovém půdním bloku o více než 2,2 miliony 
korun je jen jedním z interních dopadů eroze.

Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, a pokud se informace o kaž-
doročních ztrátách půdy erozí jeví jako nepřesvědčivý argument, vyjá-
dření důsledků tohoto procesu prostřednictvím finančního ocenění je 
konkrétním ukazatelem nenávratných ztrát na majetku, postihujících 
zejména vlastníky půdy.

Poděkování: Článek vznikl za podpory řešení projektu NAZV 
QJ1230066 Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností 
včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických 
funkcí půdy a výzkumného záměru MZe 0002704902 Integrované 
systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a roz-
voji venkova.
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Intensively farmed arable land in areas vulnerable to water ero-
sion contributes significantly to the change in soil properties. The 
paper is focused on the evaluation of erosion processes with valid 
guidelines, on the setting of long‑term loss of soil erosion and the 
impact of this degradation process to the quality of farmland. Com-
parison of the results is presented on the model area Hustopeče in 
eastern Moravia, an area with intensive crop production, managed 
on large tracts of land. At this location there was performed a compa-
rison of soil properties on the base of the valuation of soils from the 
70s of the 20th century and after its updating in 2013. Consequently 
there was assessed the change in the price of the land and its causes.
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VYHODNOCENÍ IN-SITU APLIKACE 
BAKTERIÁLNĚ-ENZYMATICKÉHO 
PREPARÁTU DO KOLMATOVANÝCH 
KOŘENOVÝCH ČISTÍREN

Eva Mlejnská

Klíčová slova
in-situ aplikace – kolmatace – kořenová čistírna – účinnost čištění

Souhrn
K hlavním provozním problémům kořenových čistíren, které 

jsou využívány k  čištění odpadních vod z  malých obcí, patří 
kolmatace. Jedním z  cílů příspěvku je shrnout možné příčiny 
vzniku kolmatace. Protože jde o souhrn fyzikálních, chemických 
a biologických procesů, které vedou ke snižování propustnosti 
porézního materiálu, brání přenosu kyslíku a  často vedou ke 
vzniku zkratového proudění, ovlivňuje rozsáhlejší kolmatace 
schopnost systému čistit přitékající odpadní vodu na dostateč-
nou úroveň. Navíc je kolmatace spojena i s vizuálními a pacho-
vými problémy.

Příspěvek zejména popisuje možné metody odstranění kolma-
tace, mezi které patří dříve hojně využívaná výměna části nebo 
celé filtrační náplně a v současné době stále častěji využívaná 
metoda in-situ chemického rozkladu, včetně vlastních zkušenos-
tí s in-situ aplikací biologicko-enzymatického přípravku. Tento 
přípravek byl aplikován do dvou zakolmatovaných kořenových 
čistíren pro cca 150 EO. Příspěvek shrnuje výsledky ze sledování 
před vlastním experimentem, v jeho průběhu a měsíc po opě-
tovném uvedení do provozu.

Úvod
Kolmatace je proces snižování porozity a propustnosti systému 

(Siriwardene aj., 2007). Jde o souhrn fyzikálních, chemických a biolo-
gických procesů (Winter a Goetz, 2003; Siriwardene aj., 2007; Schwarz 
aj., 2006; Reddi aj., 2000), spojených s  akumulací různých typů 
pevných látek. Tyto procesy se projevují různou intenzitou a vedou 
nejen ke snížení hydraulické vodivosti a porozity zrnitého materiálu 
(Pedescoll aj., 2009), ale také ovlivňují přenos kyslíku ze vzduchu 
do vody (Kayser a Kunst, 2005; Hua aj., 2010a). To má za následek 
významný pokles schopnosti systému čistit přitékající odpadní vody.

Kolmatace patří k  častým provozním problémům extenzivních 
technologií čištění odpadních vod, zejména pak horizontálně a ver-
tikálně protékaných umělých mokřadů (kořenových čistíren). Rozsah 
kolmatace závisí na množství nerozpuštěných látek (vyjádřeno uka-
zateli CHSKCr, nerozpuštěné látky) v přitékající odpadní vodě (Winter 
a  Goetz, 2003), hydraulickém zatížení kořenových polí (Schwarz 
aj., 2006), zrnitostním složení porézního filtračního prostředí, jeho 
struktuře a textuře, době provozu umělého mokřadu, ale také na 
typu mokřadní vegetace a způsobu nakládání se stařinou.

Ke kolmataci filtračního prostředí dochází buď nárazovým uvol-
něním těchto částic např. při přívalových deštích, nebo pozvolným 
zakolmatováním, které způsobuje především nevhodná volba nebo 

konstrukce usazovacích nádrží nebo jejich nesprávné provozování, 
tzn. nedostatečné průběžné vyvážení usazeného kalu (Turon aj., 2009). 
Příčinou může být i nevhodně zvolený materiál filtračního prostředí.

Kolmatace (viz obr. 1) je doprovázena nejen zhoršením účinnosti 
čištění, ale také hydraulickými poruchami, jako je zaplavování povr-
chu systému odpadní vodou nebo vznik zkratového proudění nevy-
čištěné odpadní vody filtrační náplní (Pedescoll aj., 2009; Knowles aj., 
2011). Pokročilá kolmatace vyžaduje zprůchodnění zakolmatované 
náplně, a  tak limituje životnost celého systému, protože jakákoli 
metoda zprůchodnění není možná bez odstavení kořenového pole 
z provozu. Aktuální prognózy snížily životnost kořenových čistíren 
pod 10 let na základě případů umělých mokřadů, které vykazovaly 
pokročilý stav zanesení již po čtyřech nebo dokonce jen dvou letech 
provozu (Varga aj., 2013).

 Mechanismy vzniku kolmatace
Hydraulická vodivost zrnitých materiálů závisí na množství 

hydraulicky využitelného objemu pórů. Ten ovlivňují následující 
mechanismy, které mají vliv na snižování objemu pórů a infiltrační 
rychlosti (Platzer a Mauch, 1997; Blazejewski a Murat-Blazejewska, 
1997; Suliman aj., 2006; Langergraber aj., 2003; Winter a Goetz, 2003; 
Hua aj., 2010b):
• Akumulace suspendovaných organických a anorganických látek 

na povrchu filtrační náplně a  v  pórech vertikálně protékaných 
umělých mokřadů s postupným rozvojem kolmatačního koláče – 
to vede k vnější i vnitřní blokaci pórů, tedy k omezení povrchové 
filtrace i filtračního objemu. Rychlost ucpání závisí na účinnosti 
mechanického předčištění a na vlastní filtrační náplni. Infiltrované 
organické látky mohou být částečně rozloženy mikroorganismy 
porůstajícími povrch filtrační náplně.

• Produkce a exkrece biomasy způsobená konstantními dodávkami 
nutrientů v přitékající odpadní vodě – biofilm vytváří elastickou 
plástvovou strukturu v důsledku gelovatění extracelulárních poly-
merních látek produkovaných bakteriemi, díky tomu je odolný vůči 
vnějším smykovým silám. Tyto struktury snižují volný prostor po-
rézního materiálu. Pokud má být zabráněno biologické kolmataci, 
musí být růst mikroorganismů a rozklad biomasy v rovnovážném 
stavu.

Obr. 1. Profil horizontálně protékané kořenové čistírny se štěrkovým 
substrátem (převzato z Knowles aj., 2011)
Fig. 1. Clogging profile of horizontal subsurface flow constructed 
wetland with gravel media (Knowles et al., 2011)
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• Chemické srážení a ukládání v pórech – zejména blokování pórů 
způsobené anorganickými sloučeninami vzniklými reakcí vápníku 
obsaženého ve vápenci s křemíkem obsaženým v odpadní vodě, 
dále peptizací půdních koloidů a zanášením pórů těmito agregáty, 
srážením a ukládáním uhličitanu vápenatého při nízkých hodno-
tách pH. Dalšími ukládanými sraženinami mohou být hydroxidy 
železa a hliníku a oxidy hořčíku.

• Další faktory – růst oddenků a kořenů rostlin, tvorba a akumulace 
huminových látek, tvorba plynu a zhutnění kolmatační vrstvy.

Parametry ovlivňující vznik kolmatace
Mezi hlavní parametry, které ovlivňují rozsah kolmatace filtrační 

náplně, patří substrát hlavní vrstvy (Langergraber aj., 2003). Velikost 
částic filtrační náplně má vliv na distribuci velikosti pórů, hydrau-
lickou aktivitu objemu pórů, a tím na samotný proces kolmatace. 
Velikost částic filtrační náplně je také důležitá pro obnovu substrátu 
po zakolmatování. Autoři Hua aj. (2010a) uvádějí, že větší velikost 
částic filtrační náplně může zabránit nebo zpozdit její ucpání. Stejné 
závěry uvádějí i autoři McIsaac a Rowe (2007) pro štěrk o velikosti 
38 mm v porovnání se štěrkem velikosti 19 mm.

Dalším ovlivňujícím parametrem je zatížení. K dispozici je jen málo 
informací o maximálním akceptovatelném zatížení nerozpuštěnými 
látkami, hodnoty jsou většinou uvedeny pouze pro jeden specifický 
substrát. Reddi aj. (2000) dospěli k  závěru, že velikost částic uná-
šených kapalným médiem není rozhodující, protože ke kolmataci 
dochází jak velkými, tak malými částicemi, důležitější jsou změny 
v koncentraci těchto částic. Látkové zatížení nepřímo vede k produkci 
kalu, který se může akumulovat v horních vrstvách umělého mokřa-
du, pokud je překročena rychlost autolýzy. Literární data přijatelného 
látkového zatížení se opět pohybují v širokém rozmezí. Autoři Varga 
aj. (2013) uvádějí, že mnoho umělých mokřadů pracuje se zatížením 
5,4 g/(m2.d) vyjádřeno ukazatelem nerozpuštěné látky a 3,9 g/(m2.d) 
vyjádřeno ukazatelem BSK5.

Významným parametrem u  vertikálně protékaných umělých 
mokřadů je také dávkovací strategie. K dosažení vyváženého rozděle-
ní na povrchu filtrační náplně a k zajištění konvektivního transportu 
kyslíku do hlavní filtrační vrstvy je vhodné vertikálně protékané 
umělé mokřady plnit přerušovaně.

Metody omezení a odstranění kolmatace
Kolmataci je možné omezit především volbou vhodného a do-

statečně dimenzovaného mechanického předčištění, zejména pak 
septiku nebo usazovací nádrže, a  také jejich správným provozo-
váním, přesněji dostatečně častým vyklízením kalového prostoru. 
Při nevhodném konstrukčním uspořádání usazovací nádrže může 
docházet k unikání plovoucích nečistot z hladiny usazovacích nádrží 
dále do kořenových polí, to má za následek ucpávání přítokové zóny 
kořenového pole. Dále může docházet k masivnímu rozvoji sekun-
dárního znečištění (řasy v letním období) z důvodu nedostatečného 
zastínění usazovací nádrže. Z našeho průzkumu vyplývá, že rozdíl 
v průměrné koncentraci nerozpuštěných látek mezi čerstvě vyveze-
nou a delší dobu pracující štěrbinovou nádrží může být až 150 mg/l. 
Obecně se uznává, že dobře fungující mechanické předčištění je 
zásadní pro udržitelný dlouhodobý provoz umělých mokřadů.

Pokud i přesto dojde ke kolmataci filtrační náplně, je třeba přikro-
čit k nápravným opatřením (Nivala aj., 2012; Hua aj., 2010b). Zatímco 
v  minulosti se nejčastěji používala prostá 
výměna většinou jen části filtrační náplně, 
existuje v  současné době několik dalších 
metod zprůchodnění ucpaných náplní 
umělých mokřadů. Výměna štěrkové náplně 
spočívá v  kompletním odstranění kolma-
tované části filtrační náplně a  nahrazení 
novým praným kamenivem stejných nebo 
upravených frakcí. Tato metoda je finančně 
nejnáročnější. Další možností je vymrznutí 
štěrkové náplně. To spočívá ve vyjmutí 
kolmatované části filtrační náplně, jejím 
uložení přes zimní období na zpevněnou 
odvodněnou plochu, ručním propláchnutí 
po zimním období a jejím zpětném uložení 
do kořenového filtru.

Během výměny nebo regenerace filtrační náplně dochází k vy-
řazení umělého mokřadu z  provozu, což s  sebou nese problém 
s nakládáním s přitékající odpadní vodou po dobu regenerace fil-
trační náplně. Z tohoto hlediska je výhodnější paralelní uspořádání 
kořenových polí, popř. sériové zapojení s možností obtoku prvních 
kořenových polí.

Jako alternativní metoda regenerace kolmatované filtrační nápl-
ně se v poslední době zkouší (buď v laboratoři, nebo na reálných 
lokalitách) in-situ aplikace různých roztoků chemikálií, které by 
odstranily nerozpuštěné látky z pórů bez nutnosti výměny vlastní 
filtrační náplně. Autoři Nivala a Rousseau (2009) popisují dvě přípa-
dové studie regenerace filtračního lože umělých mokřadů za použití 
35% roztoku peroxidu vodíku. Autoři dosáhli velmi dobrých výsledků 
a zprůchodnění filtrační náplně peroxidem vodíku se zdá být naděj-
nou metodou odstranění kolmatace v podpovrchově protékaných 
umělých mokřadech. Autoři Hua aj. (2010) se zabývali možnostmi 
odstranění kolmatace z filtračního lože kořenové čistírny za použití 
čtyř různých roztoků, přesněji roztoku hydroxidu sodného (NaOH 
5,0 g/l), chlornanu sodného (NaClO 5,0 ml/l), kyseliny chlorovodíko-
vé (HCl 5,0 ml/l) a speciálně připraveného detergentu (Diao Brand 
5,0 g/l). Efektivní porozita i infiltrační rychlost se nejrychleji a nejvíce 
zlepšovaly při použití roztoku chlornanu sodného (ustálení po pěti 
dnech aplikace). Při použití vodovodní vody jako srovnávacího rozto-
ku se efektivní porozita téměř neměnila a rychlost infiltrace jen velmi 
nepatrně stoupala. Proteiny a polysacharidy byly rozpouštěny hlavně 
roztoky hydroxidu a chlornanu sodného. Anaerobně vytvořený plyn 
uložený v pórech byl nejlépe uvolňován roztokem kyseliny chloro-
vodíkové. Autoři uvádějí, že kolmatace byla podstatně redukována 
a aplikované roztoky neměly dlouhodobý negativní vliv na rostliny 
a biofilm umělého mokřadu, ale po aplikaci těchto přípravků nutně 
následovalo období cca měsíční regenerace biofilmu filtračního lože.

Kromě aplikace roztoků chemikálií autoři Wanner a Mlejnská (2010) 
použili ke zprůchodnění zakolmatovaného zemního filtru speciálně 
komerčně připravenou směs bakterií a enzymů (pracovní označení 
„preparát“), jejíž složení je firemním tajemstvím. V současné době 
probíhá obdobný experiment na dvou kolmatovaných horizontálně 
protékaných kořenových čistírnách.

In-situ aplikace směsi bakterií a enzymů
K  in-situ aplikaci směsi bakterií a enzymů byly vybrány dvě za-

kolmatované kořenové čistírny (pracovní název A, B) se shodnou 
projektovanou kapacitou 150 EO, které se skládají z  česlí, lapáku 
písku, štěrbinové usazovací nádrže objemu 39 m3, resp. 45 m3 a dvou 
kořenových polí zapojených paralelně s velikostí 790 m2, resp. 770 m2. 
Na obou těchto čistírnách byla při předběžném terénním průzkumu 
zjištěna kolmatace přítokových zón doprovázená větším či menším 
zaplavením povrchu přítokové zóny.

Kořenové čistírny byly před započetím experimentu osm měsíců 
pravidelně ve čtyřtýdenním intervalu sledovány. Průměrné hodno-
ty znečištění na přítoku, za mechanickým předčištěním a  odtoku 
z  jednotlivých kořenových polí uvádí tabulka 1. Týden před první 
aplikací preparátu byly odebrány vzorky zakolmatovaného kame-
niva z  přítokové zóny vybraných kořenových polí. Ke vzorkování 
byl použit vrták na vzorkování půd, celkem bylo vzorkováno pět 
odběrových bodů vzdálených od sebe cca 2,5 m ve vzdálenosti 

Profil CHSKCr 
(mg/l)

BSK5 
(mg/l)

NL105
(mg/l)

Namon
(mg/l)

N-NO2
- 

(mg/l)
N-NO3

- 
(mg/l)

Ncelk  
(mg/l)

Pcelk  
(mg/l)

Přítok A 497 210 180 37,0 0,078 1,33 57,0 6,66
Za mechanikou A 290 130 68 37,8 0,046 0,694 48,1 5,79
Odtok pravý A 75 23 5,9 35,4 0,031 0,128 38,9 5,80
Odtok levý A 29 5,7 7,1 9,09 0,020 0,128 9,84 1,36
Přítok B 795 320 280 53,5 0,614 4,01 86,4 10,8
Za mechanikou B 377 160 82 64,4 0,232 0,222 79,0 9,65
Odtok pravý B 86 27 3,5 60,7 0,020 0,147 63,8 8,06
Odtok levý B 75 19 37 60,9 < 0,020 0,112 64,8 8,41

Tabulka 1. Průměrné hodnoty znečištění sledovaných kořenových čistíren před započetím 
experimentu (říjen 2012–květen 2013)
Table 1. Average concentration of contaminants before initiation of the experiment (October 
2012–May 2013)
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cca 1,5 m od začátku kořenového pole. Tyto vzorky byly spojeny 
v jeden, ze kterého byl připraven výluh následujícím způsobem: ke 
vzorku kameniva bylo přidáno 1000 ml destilované vody, nádoba 
byla uzavřena a třepána na třepačce 10 minut, roztok byl slit přes 
sítko do vzorkovnice, poté bylo přidáno 1000 ml destilované vody, 
nádoba byla uzavřena a třepána na třepačce 5 minut, roztok byl slit 
přes sítko do vzorkovnice, poté bylo přidáno 1000 ml destilované 
vody, nádoba byla uzavřena a ručně protřepána, roztok byl slit přes 
sítko do vzorkovnice, tento postup s ručním protřepáním byl ještě 
jednou opakován. Bylo zjištěno konečné množství získaného roztoku 
(výluhu). Dále bylo zjištěno celkové množství zbylého vysušeného 
tuhého podílu odebraného vzorku, tedy kameniva, oddenků a stařiny 
rákosu a  množství čistého vysušeného kameniva. Ve výluhu byly 
stanoveny koncentrace nerozpuštěných látek sušených (NL105) 
a nerozpuštěných látek žíhaných (NL550).

V den zahájení experimentu byla dotčená kořenová pole odstave-
na z provozu. Do čtyř míst přítokové zóny, opět ve vzdálenosti cca 
1,5 m od začátku kořenového pole, byl dávkován preparát rozpuštěný 
v odpadní vodě z rozdělovací šachtice za mechanickým předčištěním. 
Stejný postup byl opakován ještě 5krát v období sedmi dalších týdnů. 
Určení potřebné dávky preparátu bude předmětem dalšího výzku-
mu. Devátý týden experimentu byla uvedena odstavená kořenová 
pole do provozu. Proběhl 24hodinový odběr vzorků, ve směsných 
vzorcích byly stanoveny všechny ukazatele jako obvykle, v jednotli-
vých prostých vzorcích byla stanovena koncentrace nerozpuštěných 
látek, CHSKCr a Namon. Po dobu odstávky vybraných kořenových polí 
byla veškerá odpadní voda čištěna na paralelních kořenových polích, 
kvalita odtékající odpadní vody byla pravidelně kontrolována. Na 
čistírně A bylo z provozu odstaveno pravé kořenové pole, odpadní 
voda tekla pouze přes levé, na čistírně B bylo z provozu odstaveno 
levé kořenové pole, odpadní voda tekla pouze přes pravé. Celkové 
účinnosti čištění před započetím experimentu, v jeho průběhu a mě-
síc po uvedení do provozu shrnuje tabulka 2. Koncentrace zjištěné na 
odtoku z jednotlivých kořenových polí měsíc po uvedení do provozu 
uvádí tabulka 3. Pokud ležel výsledek stanovení pod mezí stanovitel-
nosti metody, byl nahrazen hodnotou meze stanovitelnosti.

Diskuse výsledků
Průměrná účinnost čištění dvojnásobně zatěžovaných polí se 

v období experimentu u parametrů nerozpuštěné látky, CHSKCr a BSK5 
výrazně nelišila od průměrných účinností čištění zjištěných před za-
početím experimentu (viz tabulku 2). Jeden měsíc po snížení zatížení 
na původní úroveň (1 měsíc po uvedení odstavených kořenových polí 
do provozu) bylo na čistírně A u parametru CHSKCr dosaženo stejné 
účinnosti čištění jako před započetím experimentu, u  parametru 
BSK5 mírně snížené účinnosti čištění a u parametru nerozpuštěné 
látky mírně zvýšené účinnosti čištění. Na čistírně B bylo u všech tří 
parametrů dosaženo zvýšení účinnosti čištění oproti období před 
započetím experimentu.

Bezprostředně po uvedení odstavených polí do provozu, přesněji 
od doby, kdy byl obnoven průtok dotčenými kořenovými poli, pro-
bíhal 24hodinový odběr vzorků, aby bylo zjištěno, jaké znečištění 
z kořenových polí bezprostředně po uvedení do provozu odtéká. 
Z kořenových polí uvedených do provozu byly každé dvě hodiny 
odebírány prosté vzorky, navíc byl odebírán i vzorek směsný. V ostat-
ních profilech byl odebírán směsný vzorek. V prostých vzorcích byly 
stanoveny parametry nerozpuštěné látky, CHSKCr a Namon. U žádného 
z těchto parametrů nedošlo k významnějšímu nárůstu koncentrace 
během 24 hodin sledování. Ve směsných vzorcích byly stanoveny 
všechny ukazatele jako obvykle. Na čistírně A  byla koncentrace 
zjištěná ve směsném vzorku v porovnání s průměrnou koncentrací 
zjištěnou před započetím experimentu pro parametry CHSKCr a ne-
rozpuštěné látky vyšší, pro parametr Namon srovnatelná a pro parametr 
BSK5 nižší. Na čistírně B byla koncentrace zjištěná ve směsném vzorku 
v porovnání s průměrnou koncentrací zjištěnou před započetím ex-
perimentu pro parametry CHSKCr a Namon srovnatelná a pro parametry 
BSK5 a nerozpuštěné látky nižší.

Dalším důležitým hodnoticím parametrem byl podíl organické 
hmoty v kamenivu odebraném ze zakolmatované přítokové zóny 
dotčených kořenových polí. Vzhledem k  problémům s  odběrem 
těchto vzorků, který velmi silně ovlivňuje množství odpadní vody 
přítomné v  kořenovém poli, není v  tomto příspěvku hodnoceno 
množství materiálu usazeného ve volných pórech filtrační náplně. 

Ze získaných výsledků u  parametrů nerozpuštěné látky sušené 
a nerozpuštěné látky žíhané je patrné, že po jednom měsíci provo-
zu se podíl jemné organické hmoty získané z kameniva přítokové 
zóny snížil u čistírny A z 24,1 % na 19,4 % a u čistírny B z 50,9 % na 
29,3 %. Toto snížení je již poměrně významné a z těchto výsledků 
je patrně, že pro čistírny, kde je v  přítokové zóně obsaženo vyšší 
procento rozložitelného organického podílu, se in-situ aplikace 
biologicko-enzymatického preparátu jeví jako vhodná. Dále je ze 
získaných výsledků patrné, že po jednom měsíci v provozu se podíl 
hrubé organické hmoty (stařiny rákosu) získané z kameniva příto-
kové zóny snížil u čistírny A z 1,6 % na 0,4 % a u čistírny B z 1,7 % na 
0,9 %. Na obou čistírnách bude probíhat ještě další měření k získání 
dat za delší období.

Závěr
Kolmatace je závažným provozním problémem vertikálně a ho-

rizontálně protékaných umělých mokřadů. Pokud je kolmatace 
masivní a ovlivňuje účinnost čištění, existují v současné době vedle 
výměny části filtrační náplně i jiné metody, jako je in-situ aplikace 
roztoků chemikálií nebo bakteriálně-enzymatických přípravků. Jak 
prokazují studie, je aplikace roztoků chemikálií možnou cestou 
a dosahuje velmi dobrých výsledků při regeneraci zakolmatova-
ného filtračního lože. Při jejich aplikaci je však třeba brát v úvahu 

i skutečnost, že jejich vlivem dochází k do-
časnému poškození biofilmu a také kořenů 
rostlin v  umělých mokřadech. U  aplikace 
bakteriálně-enzymatických přípravků toto 
riziko nehrozí. U čistíren, kde se podíl jemné 
organické hmoty v pórech přítokové zóny 
pohybuje nad 50 %, se in-situ aplikace bio-
logicko-enzymatického preparátu jeví jako 
vhodná cesta ke snížení kolmatace filtrační 
náplně přítokové zóny.

Profil CHSKCr  
(%)

BSK5  
(%)

NL105
(%)

Namon
(%)

N-NO3
-  

(%)
Ncelk  
(%)

Pcelk 
(%)

Odtok levý A
(před) 94,2 97,2 96,1 75,4 90,4 82,7 79,6

Odtok levý A
(v průběhu) 92,3 93,6 99,2 68,4 59,5 78,0 63,8

Odtok levý A
(po 1 měsíci) 94,2 95,0 98,8 64,8 71,0 78,8 68,0

Odtok pravý B
(před) 89,2 91,8 98,7 -13,4 96,3 26,1 25,7

Odtok pravý B
(v průběhu) 90,6 94,1 97,8 27,9 95,7 53,9 43,3

Odtok pravý B
(po 1 měsíci) 92,2 95,9 99,6 -6,6 34,6 29,8 45,5

Tabulka 2. Porovnání celkových účinností čištění neodstavených 
kořenových polí před započetím experimentu, v  jeho průběhu 
a měsíc po uvedení do provozu
Table 2. Comparison of treatment efficiency of functional root fields 
before starting the experiment, during, and one month after the end 
of the experiment

Profil CHSKCr 
mg/l

BSK5  
mg/l

NL105
mg/l

Namon
mg/l

N-NO2
- 

mg/l
N-NO3

- 
mg/l

Ncelk  
mg/l

Pcelk 
mg/l

Odtok pravý A 86 12 4,5 22,2 < 0,02 0,156 55,8 13,0
Odtok levý A 42 12 2,8 10,2 < 0,02 < 0,1 21,6 4,38
Odtok pravý B 78 18 < 2 16,2 < 0,02 0,172 49,3 6,60
Odtok levý B 70 19 4,0 18,1 < 0,02 < 0,1 63,8 6,06

Tabulka 3. Průměrné hodnoty znečištění na odtoku z jednotlivých kořenových polí, výsledky 
po 1 měsíci provozu odstavených kořenových polí, pravého A a levého B
Table 3. Average concentration of contaminants one month after the end of the experiment 
in the effluent from the field, in which experiment was conducted
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The evaluation of in-situ application of bacterial-enzymatic 
preparation to the clogged constructed wetlands (Mlejnská, E.)

Key words
clogging – constructed wetlands – in-situ application – treatment 
efficiency

The clogging is one of the main operation problems of con-
structed wetlands used for wastewater treatment in small mu-
nicipalities. The one of the aims of this article is to summarize 
possible reasons of clogging.

Physical, chemical and biological processes have an influence 
on the clogging, which leads to decreasing throughput of po-
rous materials. Transfer of oxygen is also blocked. The clogging 
causes even abbreviated flows very often. Therefore extensive 
clogging leads to decrease of treatment efficiency. The clogging 
is followed by odour and visual problems in many cases.

The main goal of this article is to describe possible methods 
of removing the clogging. The exchange of partial or total filter 
media is used very often. These days the method based on in-
situ chemical decomposition is more frequently applied. This 
article summarizes own experiences with in-situ application of 
bacterial-enzymatic preparation. This preparation was used for 
two clogged constructed wetlands for approximately 150 PE. In 
this article, there are summarized the results of the monitoring 
before the application, during the application and one month 
after putting in operation.

Experiment showed, that in-situ application of bacterial-en-
zymatic preparation is an appropriate way of reducing clogging 
for constructed wetlands with the proportion of fine organic 
matter in the pores of the inlet zone above 50%.

DOKUMENTACE, PASPORTIZACE 
A NÁVRHY NOVÉHO VYUŽITÍ 
TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ S VODOJEMY

Martin Vonka, Robert Kořínek

Klíčová slova
tovární komín – vodojem – technická památka – kulturní dědictví – 
průmysl

Souhrn
Komíny průmyslových areálů jsou nepřehlédnutelným prvkem 

krajiny, dominantou panoramat sídelních útvarů. Společně s bý-
valými výrobními objekty a areály připomínají především průmy-
slové období druhé poloviny 19. a počátku 20. století. A společně 
s bývalými výrobními areály tyto stavby nenávratně mizí. 

Specifickou podskupinou komínových staveb jsou komíny 
s vodojemy, jejichž odbornému výzkumu se dosud nikdo nevě-
noval. Tyto stavby, které dnes můžeme označit jako technické 
památky, v sobě snoubí funkce komínů odvádějících nežádoucí 
spaliny z  technologických procesů a  rezervoárů zajišťujících 
dostatečný tlak vodovodní soustavy a potřebné množství vody 
využívané k různým účelům příslušné továrny. Článek se věnuje 
prezentaci prvotních poznatků projektu, který započal v březnu 
letošního roku a bude ukončen v roce 2015. 

Úvod
S myšlenkou umístit nádrž na vodu na komínové těleso patrně po-

prvé přišel profesor Otto Intze z Cách v osmdesátých letech 19. století 
(Klokner, 1906). Z Německa se pak rozšířila jejich výstavba i na naše 
území, přičemž první tovární komíny s vodojemem se u nás objevily 
na počátku 20. století. Výstavba továrních komínů byl specifický obor 
a komíny s vodojemem se staly vrcholným dokladem umu komínář-
ských firem. Dokládá to skutečnost, že v dobových inzerátech speci-
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alizovaných společností se tyto komíny objevují jako symbol oboru 
podnikání (obr. 1). A že se jedná o vzácné objekty své doby, potvrzují 
i další skutečnosti jako například jména stavitelů či architektů. Některé 
komíny s vodojemem postavila významná komínářská firma Bratři 
Fischerové a spol., Letky (dnešní část Libčic nad Vltavou), či později 
firma se stejným rodinným vedením – Ing. V. Fischer a spol. – např. 
v Dobrovici, Litovli, Praze (Vysočany, Dolní Měcholupy), Hradci Krá-
lové, Mělníku (SOA Praha-západ). O bývalém komínu v areálu dnešní 
Zentivy, a.s., je pak známo, že ho stejně jako celý areál navrhl významný 
architekt Jaroslav Fragner (Hlušičková, 2003). 

Dodnes se dochovaly na území České republiky poslední dvě de-
sítky komínů s vodojemem. Vzhledem k užívání nových technologií 
a často zanedbané údržbě těchto staveb lze očekávat jejich další 
úbytek. Zapomenuta či zcela ztracena je z  velké části také jejich 
technická dokumentace. Proto se na tyto stavby zaměřuje projekt, 
jehož cílem je mapování a  pasportizace s  alternativním návrhem 
možností zachování a nového využití alespoň několika objektů.

Vstupní informace
Monitoringu továrních komínů s vodojemy se po vědecké stránce 

doposud nikdo systematicky nevěnoval. V  České republice jsou 
tovární komíny s vodojemy jako technické památky spíše na okraji 
zájmu, popř. zanikají v  popisech historických areálů rozsáhlých 
průmyslových podniků (Hlušičková, 2001–2004; Valchařová aj., 
2011). Popisem pražských komínových vodojemů se v  minulosti 
zabýval historik Jaroslav Jásek z a. s. Pražské vodovody a kanalizace 
(Jásek, 2005). Další informace nalezneme v databázi Společenstva 
vodárenských věží, na portálu Fabriky.cz a také v rozsáhlé databázi 
komínů KODA Svazu českých komínářů (SČK, 2013). Ve všech těchto 
případech jde však o dobrovolné aktivity.

Metody zpracování
Prvním krokem bylo vytvoření databáze lokalit komínů s vodo-

jemem. V  tomto případě bylo využito poznatků ze soukromých 
dlouhodobých aktivit řešitelů. Databáze jim známých komínů byla 
aktualizována a rozšířena o informace o dalších neexistujících komí-
nech. Tato činnost byla provedena především na základě dostupné 
obrazové dokumentace (např. v  Registru VCPD FA ČVUT) nebo 
četbou dobových tiskovin, včetně odborných periodik.

Následně byli osloveni všichni majitelé existujících komínů s vodo-
jemem s žádostí o provedení průzkumu přímo na místě. Záměrem 
této činnosti bylo zjištění technického řešení komínu, aktuálního 
technického stavu objektu, pořízení fotodokumentace, probádání 
širších souvislostí, průzkum původních technologií a geodetické prá-
ce s cílem vytvořit stavební dokumentaci současného stavu komínu. 
Všechny činnosti byly zajišťovány projektovým týmem, geodetické 
práce byly řešeny formou subdodávky. 

Podle možností majitelů objektů je prováděn průzkum pod-
nikových archivů a  historických podnikových materiálů. Většina 

podnikových archivů již ale neexistuje, často se tak jedná o zbytkový 
dochovaný materiál v  nižší kvalitě. Ve výjimečných případech lze 
získat původní plánovací či stavební dokumentaci, popř. historické 
fotografie. Svůj význam mají také objevy stavební dokumentace 
z dob oprav a revizí komínů či rezervoárů. Provozní údaje a informace 
o  komínech, vodojemech a  technologiích lze nejlépe získat pro-
střednictvím rozhovorů se služebně staršími zaměstnanci, zejména 
technickými pracovníky. 

Po průzkumech provedených na místě následuje pátrání v  ar-
chivních fondech a sbírkách České republiky (vyhledávací aplikace 
archivních fondů je dostupná na stránkách Ministerstva vnitra ČR) 
a  stavebních úřadech. Dalším zdrojem informací jsou i  katalogy 
knihoven, přičemž zajímavé a  cenné výsledky nabízejí zvláště 
digitální knihovny, jako např. Kramerius Národní knihovny ČR, K4 
Národní technické knihovny a The Internet Archive (archive.org). 
Rovněž se provádí průzkum informací prostřednictvím klasických 
internetových vyhledávačů.

Výsledky monitoringu
Projekt dokumentace továrních komínů s vodojemy byl zahájen 

v březnu letošního roku, od dubna probíhají průzkumy jednotlivých 
objektů (do doby předání článku redakci byly zdokumentovány 
objekty ve Slaném, Litovli, Mělníku, Chocni, Sudkově a Nymburku).

Z výsledků monitoringu vyplývá, že k dnešnímu dni stojí na území 
České republiky posledních dvacet komínů s vodojemem (obr. 2). 
Je ověřeno, že od roku 2001 jich bylo zbouráno šest (nemocnice 
v Českých Budějovicích, 2001; úpravna rud Mydlovary, 2002; ČKD 
Praha, 2003; Spalovna Praha-Vysočany, 2003; družstevní mlékárna 
Hradec Králové, 2005; nemocnice v  Kolíně, 2005). Z  dosavadních 
výsledků projektu jsou pak známy údaje o  dalších necelý třech 
desítkách komínů s vodojemy, z nichž většina buď neexistuje, nebo 
se dochoval jen komín, ale již bez vodojemu. Také mimo území naší 
republiky je výskyt komínů s vodojemy spíše výjimečný. Poměrně 
výjimečně je rovněž dohledána původní dokumentace, která byla 
většinou uložena v neodborně udržovaných podnikových archivech, 
dnes ve většině případů již neexistujících. Vzácně se vyskytují mate-
riály o likvidaci komínu. 

Výsledky průzkumu vlastních staveb – komínů 
s vodojemy

Vlastní komín, který nese vodojem, se prakticky typologicky neliší 
od standardního továrního komína. Z hlediska technologie a užitých 
materiálů existují v zásadě tři typy komínů – zděné, železobetono-
vé a ocelové. Na našem území byla většina komínů s vodojemem 
postavena jako zděná z cihel, malé množství pak ze železobetonu, 
ocelový komín s vodojemem není znám žádný. 

Zděné komíny mívaly zpravidla tyto základní části: základ, pod-
stavec a dřík zakončený hlavicí. Základ býval nejčastěji čtvercového 
půdorysu, nacházel se pod úrovní terénu a  zajišťoval spolehlivé 
přenesení tíhy do základové půdy. Podstavec byl již viditelnou částí 
a tvořil zpravidla 1/6 až 1/4 celé výšky komínu. Podstavce byly bu-

Obr. 1. Dobový inzerát firmy Ing. V. Fischer a spol. z roku 1930
Fig. 1. An advertisement of the company Ing. V. Fischer et al. from 
1930

Obr. 2. Mapa s přehledem existujících a zbořených továrních komínů 
s vodojemem na území České republiky
Fig. 2. Map of existing and destroyed chimneys with water tank in 
the Czech Republic



6

dovány čtvercové, osmiboké nebo kruhové, v některých případech 
nahrazovala podstavec pouze nízká římsa (sokl). Největší část komínu 
pak představoval dřík zakončený hlavicí. První komíny se zdily z pl-
ných cihel do polygonálního profilu dříku (čtvercový a osmiboký), 
vývojově pokročilejší (od konce 19. století) pak byly výhradně oblé 
(kruhový profil) a  zděné ze speciálních cihel zvaných komínovky, 
resp. radiálky. Téměř všechny známé komíny s  vodojemem jsou 
stavěny právě z radiálek, z prozkoumaných staveb je pouze komín 
v Zahořanech zděný z cihel klasického formátu do osmibokého tvaru.

Umístěním vodní nádrže na komín v areálu podniku nemuselo být 
zapotřebí budovat další objekt v podobě věžového vodojemu. Při 
dostatečné výšce nádrže nad okolním terénem byl zajištěn potřebný 
tlak vody v potrubí i v nejvyšších místech daného areálu. Hmotnost 
samotné nádrže s vodou pak příznivě působila na stabilitu celého 
komínu v souvislosti se zatížením větrem. Zatížené zdivo pod nádrží 
muselo být silnější (platí zejména pro ocelové vodojemy). Toto 
zesílení však nebylo velké, neboť hmotnost nádrže se rozdělovala 
stejnoměrně po celém obvodu komínu. Voda v rezervoáru se mohla 
působením teplých spalin procházejících komínem mírně zahřívat, 
což v zimě pozitivně působilo proti zamrzání vody. Samotné ochla-
zování spalin nebylo příliš významné, proto se ani samotný tah 
komínem většinou výrazně nezhoršil. 

První komínové vodojemy byly ocelové (nýtované) – tzv. systém 
Intze, byly uloženy na kamenném, resp. cihelném věnci a jejich obje-
my se zpravidla pohybovaly do 200 m3 (obr. 3). Posledním existujícím 
typem tohoto vodojemu v České republice je rezervoár na komíně 
v  areálu firmy Raven CZ, a.s., v  Ostravě-Svinově v  Bílovecké ulici. 
V minulosti byl podobný vodojem také například v areálu podniku 

Paramo, a.s., Pardubice (obsah 
nádrže byl 170 m3). Nádrž je v sou-
časné době již odstraněna, komín 
s typickým podpůrným rozšířeným 
věncem zůstal zachován.

S  rozvojem železobetonových 
staveb se rozšířil i železobetonový 
typ vodojemu, který na rozdíl od 
ocelových nádrží netrpěl korozí 
a  byl tak trvanlivější. Tyto vodo-
jemy byly uloženy na železobe-
tonové desce a  podle potřeby 
mohla být deska ještě podepřena 

krakorci, což dodalo komínu na majestátním vzhledu. Deska zároveň 
sloužila jako ochoz kolem vodojemu (v některých případech však 
vodojem na nosné železobetonové desce klasický ochoz kolem 
nádrže neměl – např. Sudkov nebo Mělník). Aby nedocházelo k pro-
sakování vody železobetonovou konstrukcí, byla doporučována 
maximální výška vodního sloupce v nádrži 5 metrů, většinou však 
bývala nižší (jeden z  nejvyšších vodojemů je umístěn na komíně 
v  areálu bývalého podniku ČKD ve Slaném). Vodopropustnost 
rovněž omezoval cementový potěr či různé vnitřní nátěry např. na 
bázi asfaltu. Nádrže byly z vnější strany obloženy cihelným zdivem.

Nádrže na komín byly také dodělávány dodatečně. Toto řešení však 
vyžadovalo pečlivý statický posudek. Pokud by samotný komín tíhu 
nádrže neunesl, byla nádrž podepřena několika sloupy nebo pilíři. 
Dodatečně budované nádrže na původní nefunkční komíny však 
nejsou hlavní náplní řešení projektu – jedná se v principu o konverzi 
komína na vodojem (např. vodojem na komíně bývalého cukrovaru 
dnes stojící v areálu ruzyňské věznice).

Rozdílné byly rovněž i  zdroje vody pro rezervoár. Jednalo se 
o místní studny, vodoteče či nádrže, vodojem však mohl být také 
napojen na veřejnou vodovodní síť (např. komín s vodojemem v are-
álu Železničních opraven a strojíren Nymburk). Voda z nádrží se pak 
používala jako voda technologická (v Alibona Litovel dodnes slouží 
k primárnímu praní syrové zeleniny od hrubých nečistot před dalším 
zpracováním, v Mefrit Mělník se používá k chlazení vytékající skloviny 
z tavicích pecí), jako voda užitková pro zaměstnance (ČKD Slaný, ŽOS 
Nymburk), ale také například jako voda hasební (v  areálu bývalé 
přádelny v Sudkově, dnes Moravolen Trade, a.s., Sudkov). V tomto 
případě byl rezervoár napojen na sprinklerový systém přádelny se 
samočinnými hlavicemi (ventily).

Potrubní systémy napojené na vodojem obsahovaly vždy napou-
štěcí potrubí, které přivádělo vodu ze zdroje. Z vodojemu pak vedlo 
další potrubí zásobující areál vodou, v  některých případech bylo 
zásobující potrubí totožné s potrubím napouštěcím. V nejvyšší části 
nádrže bylo zaústěno potrubí bezpečnostní (bezpečnostní přeliv), 
které v případě poruchy snímače hladiny či nedbalosti obsluhy odvá-
dělo přepadávající vodu mimo vodojem, většinou do kanalizace nebo 
příslušné vodoteče. Jednotlivá potrubí byla opatřena potřebnými 
armaturami, šoupátky a ventily. Vnitřní světlost potrubí byla různá, 
často se můžeme setkat se světlostí DN 125. 

Uložení potrubních systémů bylo dvojí. V  prvním případě byla 
při vnější stěně dříku komínu vybudována cihlová šachtice, kterou 
potrubí vedlo. Potrubí však mohlo být loženo také volně podél 
dříku komínu. Tento způsob však vyžadoval důkladnou izolaci 
potrubí, aby nedocházelo k nežádoucímu zamrzání vody (některé 
potrubní systémy v šachtici nevyžadovaly tepelnou izolaci vůbec). 
Jako účinné izolátory se používaly lisované čtvrtkruhové tvárnice 
z  korku a  pojivového materiálu (např. asfalt), kterými bylo dané 
potrubí obloženo, a tvárnice byly zajištěny drátem. Dodatečně se 
pak prostory vyplňovaly také izolační skelnou vatou. Takto izolované 
potrubí bylo obaleno térovaným papírem, popř. také plechem. I přes 
tato opatření však mohla potrubí zamrzat, proto se v zimě (například 
v noci, kdy nedocházelo k odběru) při extrémně vysokých mrazech 
voda z potrubí preventivně vypouštěla. 

K výstupu na komín pro umožnění kontroly, revizí a oprav sloužila 
ocelová stupadla, která byla umístěna ve spárách mezi jednotlivými 
cihlami s roztečí kolem 40 cm. Pro vyšší bezpečnost při výstupu 
byly dále na komínech instalovány tzv. ochranné třmeny. Ty byly 
navrženy tak, aby jimi mohla prolézt lidská postava, a v případě 
nutnosti se zde mohl pracovník zdržet, opřít se nebo si sednout. 
Z  plošiny, která byla umístěna těsně pod nádrží, vedl k  nádrži 
zpravidla ocelový žebřík.

Výšku hladiny vody v rezervoáru bylo nutno hlídat pomocí sta-
voznaku. Ten mohl být umístěn při patě komínu nebo mohl být 
připevněn na samotné nádrži. Toto řešení nebylo časté, nicméně 
se s ním u starších komínů s vodojemem můžeme setkat, např. na 
komíně v Sudkově. Zde stavoznak tvoří dvě svislé dřevěné desky, 
mezi nimiž se pohyboval ukazatel výšky vodní hladiny. Ten přenášel 
aktuální stav z nádrže pomocí systému plováku, ocelového lanka 
a  několika vodicích koleček. V  pozdějších letech bývaly ale tyto 
původní prvky nahrazovány modernějšími přístroji a sondami, které 
zapínaly a vypínaly čerpadlo automaticky podle potřeby. 

Obr. 3. Schéma ocelového vodo-
jemu podle provedení profesora 
Otty Intze (Klokner, 1906)
Fig. 3. Schematic steel water tank 
designed by Professor Otto Intze 
(Klokner, 1906)

Obr. 4. Železobetonový rezervoár (Klír, 1923)
Fig. 4. Reinforced concrete water tank (Klír, 1923) 
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Nádrže byly projektovány 
na různé kapacity – největší 
známý objem je 300 m3 ve 
Dvoře Králové, obvyklejší 
objemy se ale pohybovaly 
v  řádu desítek až jedné 
stovky kubíků vody.

Jako střešní krytina se 
nejčastěji používaly prejzy, 
asfalt či lepenka. Střecha 
vodojemu byla zajištěna 
zábradlím, ze střechy vedl 
vstupní čtvercový otvor do 
samotného rezervoáru.

Z  dochovaných dvaceti 
komínů s  vodojemem je 
již pouze jeden v  plném 
provozu (Mefrit Mělník – 
obr. 5). Komín slouží pro 
odvod spalin z  pecí, voda 
má technologické využití. 
Vodojem v  areálu Alibona 
Litovel slouží k praní syrové 
zeleniny, vlastní komín je již 
mimo provoz (obr. 6). Další 
doposud zdokumentované 
komíny a vodojemy jsou již 
mimo provoz. Ve velké míře 
jsou však využívány jako 
nosiče antén a vysílačů pro 
mobilní operátory a posky-
tovatele bezdrátových dato-
vých služeb. Tento nový, byť 
neestetický způsob využití 
zajišťuje některým z nich jistotu existence i v dalších letech, protože 
si komín ekonomicky vydělá na nutnou opravu a údržbu.

Oproti původnímu očekávání je poměrně složité určení přes-
né datace výstavby komínu s  vodojemem. Tyto údaje jsou stále 
dohledávány a  upřesňovány a  budou prezentovány v  budoucnu 
v navazujících příspěvcích. 

Závěr
Poznatky prezentované v tomto článku vycházejí zejména z prů-

zkumů uvedených šesti továrních komínů s vodojemem, k nimž byla 
provedena kompletní dokumentace. Projekt bude dále pokračovat 
dalšími průzkumy stávajících komínů a zpracováním pasportů, vyhle-
dáváním původních dokumentací a souvisejících informací. Poslední 
fází tohoto projektu bude vyhodnocení nejvýznamnějších staveb 
jako reprezentantů specifického průmyslového dědictví s  návrhy 
možností jejich zachování (např. konzervace, nové využití). 

Protože je zřejmé, že většina těchto objektů bude v budoucnu pro 
nepotřebnost a také z bezpečnostních důvodů postupně demolová-
na, je projekt zpracováván tak, aby poskytl co nejvíce podrobných 
a ověřených informací dalším generacím. Výsledky projektu budou 
postupně publikovány.
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Documentation, passportization and proposals for new functions 
of factory chimneys with a water tank (Vonka, M.; Kořínek, R.)

Key words
factory chimney – water tower – technical monument – heritage – 
industry

Factory chimneys with a water tank represent unique and yet 
neglected immovable cultural heritage. These interesting tech-
nical monuments combine the functions of a chimney removing 
unwanted gas from the technological processes and a reservoir 
ensuring an adequate water pressure system and so the required 
amount of water used for different purposes by the factory. At 
present, about two dozens of historical chimney reservoirs re-
mained in the Czech Republic and due to various circumstances 
a further reduction of them can be expected. Forgotten or even 
completely lost are technical and historical documents of many 
of the mentioned objects. The article gives a presentation of the 
initial findings of the project of documentation, passportization 
and proposals for new functions of factory chimneys with a wa-
ter tank, which has started in March 2013.
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MODELOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH 
VOD NA PŘÍTOKU DO ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD

Ivan Nesměrák

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – časové řady – přenosové funkce – množství 
odpadních vod – denní úhrn srážek

Souhrn
Modelování množství odpadních vod na přítoku do čistírny 

odpadních vod je založeno na výpočtu přenosových funkcí 
mezi denním úhrnem srážek, popř. i  denním průměrem tep-
lot vzduchu a  denním množstvím odpadních vod na přítoku 
do čistírny odpadních vod. Byly počítány přenosové funkce 
i  dynamické přenosové funkce pomocí programového balíku 
CAPTAIN v Matlabu. Byly nalezeny poměrně vysoké koeficienty 
determinace přenosových funkcí.

Úvod
Požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod jsou podle 

českých a  evropských předpisů definovány pravděpodobnostně. 
Při pravděpodobnostním hodnocení odtoků z čistírny odpadních 
vod se však často naráží na problém doplnění chybějících hodnot 
hodnocených proměnných. Existuje celá řada způsobů doplňování 
chybějících hodnot v časových řadách od nejjednodušších (prostá 
interpolace) po výpočet ze sestaveného statistického modelu. 
V  tomto příspěvku se zabýváme modelem množství odpadních 
vod na přítoku do čistírny odpadních vod, založeným na časových 
řadách denních úhrnů srážek a denních průměrů teploty vzduchu.

Zpracované časové řady
Pro posouzení vztahu mezi denním úhrnem srážek (S) a  popř. 

i teplotou vzduchu (Tvz) a množstvím odpadních vod (Q) byly vyhod-
noceny časové řady z ČOV Ostrava z let 2001–2008, ČOV Brno z let 
2004–2009 a ČOV Olomouc z let 2000–2009. Hodnocení bylo prove-
deno výpočtem přenosových funkcí (TF) a dynamických přenosových 

funkcí (DTFM) centrovaných časových řad1 (označených indexem d) 
a časových řad po vyloučení cyklických složek2 (označených indexem 
c). Popis vztahu pomocí přenosové funkce byl již ukázán dříve [1].

Vztah mezi denním úhrnem srážek (S), popř. teplotou 
vzduchu (Tvz) a množstvím odpadních vod (Q)  
na třech ČOV

Vypočtené parametry TF a DTFM vztahů Q = f(S) pro různě upra-
vené časové řady na čistírnách odpadních vod v Ostravě, Brně a Olo-
mouci jsou uvedeny v souhrnné zprávě [2]. Parametry TF a DTFM 
alternativních vztahů Q = f(S,Tvz) pro centrované časové řady a ča-
sové řady po vyloučení cyklických složek byly vypočteny pro tento 
příspěvek. Při aplikaci procedur RIVID a RIV v MATLABu byly pro tyto 
procedury zvoleny složitější hodnoty vstupního vektoru nn = [na nb 
nd nc] na rozdíl od relativně jednoduchých hodnot použitých pro 
vztahy Tv = f(Tvz) a Tv = f(Tvz,S) [3].

Přenosové funkce vztahů Q = f(S) a Q = f(S,Tvz)
Přenosové funkce pro ČOV Ostrava, Brno a Olomouc byly vypo-

čteny pro centrované řady (označené indexem d) a pro řady po vy-
loučení cyklických složek (označené indexem c) – některé parametry 
přenosových funkcí jsou uvedeny v tabulkách 1–4. V tabulkách 1–2 
jsou uvedeny některé parametry přenosových funkcí vztahů Q = f(S) 
pro centrované časové řady a časové řady po vyloučení cyklických 
složek na uvedených třech čistírnách odpadních vod. V tabulkách 
3–4 jsou pak uvedeny některé parametry přenosových funkcí vztahů 
Q = f(S,Tvz) pro centrované časové řady a časové řady po vyloučení 
cyklických složek na těchto čistírnách odpadních vod. Při aplikaci pro-
cedur RIVID a RIV v MATLABu byly pro tabulky 1–2 zvoleny hodnoty 
vstupního vektoru nn = [1 3 0 3] u ČOV Brno a nn = [1 3 0 2] u ČOV 
Olomouc a Ostrava a pro tabulky 3–4 byla zvolena pro všechny tři 
ČOV jednotná hodnota nn = [1 3 2 0 1 2].

Z tabulek 1 a 2 plyne, že koeficienty determinace modelu systému 
(Rt2) jsou na ČOV Ostrava a Brno relativně nízké (kolem 0,5) a na ČOV 
Olomouc velmi nízké (pod 0,3). Koeficienty determinace modelu 
systému+šumu jsou na všech třech ČOV přijatelné (kolem 0,7). Ze 
srovnání tabulek 1 a  2 je zřejmé, že vyloučení cyklických složek 
z časových řad nepřináší proti centrování prakticky žádné výhody. 

1  Centrování časových řad bylo prováděno po letech, tím se částečně vyloučil dlouho-
dobý trend.
2  Byly vyloučeny cyklické složky odpovídající periodám T = 365 dní, T = 182,5 dne 
a T = 7 dní, pokud byly statisticky významné.

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sd) 24,9830 16,0870 13,8018

s2(Qd) 1,3667** 1,0115** 4,2362**

a1 -0,6552 -0,7440 -0,9263

b0 2,1470* 4,3077* 1,9826*

b1 2,4272* -0,6974* -0,5434*

b2 -1,5413* -1,2263* -0,5921*

c1 -0,4232 -0,4134 -0,7325

c2 -0,1741 -0,1770 -0,1525

c3 -0,1058

var(e) 0,6850** 0,5501** 4,0895**

Rt2 0,4988 0,4562 0,0346

var 0,4903** 0,3546** 1,0117**

R2 0,6412 0,6495 0,7612

Tabulka 1. Některé parametry přenosových funkcí vztahů Q = f(S) 
pro upravené časové řady typu d na čistírnách odpadních vod 
v Ostravě, Brně a Olomouci
Table 1. Some parameters of the transfer functions of relations 
Q = f(S) for d series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sc) 24,5128 15,8199 13,5764

s2(Qc) 1,4023** 1,0143** 3,9596**

a1 -0,7230 -0,8851 -0,8883

b0 2,1909* 4,3403 1,9642

b1 2,3100* -1,2881* -0,4821*

b2 -1,7870* -1,6039* -0,5547*

c1 -0,4270 -0,3817 -0,7089

c2 -0,1769 -0,1732 -0,1308

c3 -0,1103

var(e) 0,6942** 0,4926** 3,0066**

Rt2 0,5050 0,5143 0,2407

var 0,4903** 0,3398** 0,9906**

R2 0,6491 0,6650 0,7498

Tabulka 2. Některé parametry přenosových funkcí vztahů Q = f(S) 
pro upravené časové řady typu c na čistírnách odpadních vod 
v Ostravě, Brně a Olomouci
Table 2. Some parameters of the transfer functions of relations 
Q = f(S) for c series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc
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Z porovnání tabulek 1 a 2 s tabulkami 3 a 4 je patrné, že zahrnutí 
teploty vzduchu mezi vysvětlující proměnné přináší pouze malé 
zvýšení koeficientu determinace modelu systému+šumu.

Dynamické přenosové funkce vztahu Q = f(S)  
a Q = f(S,Tvz)

Výpočty dynamických přenosových funkcí ukázaly, že hodnoty 
zkráceného vektoru nn procedur DTFMOPT a DTFM v MATLABu (nn = 
= [1 3 0] u vztahů Q = f(S) a nn = [1 3 2 0 1] u vztahů Q = f(S,Tvz) pro 
všechny tři ČOV) vedou k divergenci výpočtového procesu a bylo 
nutno hodnoty proměnné nn zjednodušit tak, že u všech tří ČOV byla 
zvolena hodnota zkráceného vektoru nn = [0 3 0] pro vztahy Q = f(S) 
a nn = [0 3 2 0 1] pro vztahy Q = f(S,Tvz). Některé parametry dynamic-
kých přenosových funkcí vztahů Q = f(S) pro centrované časové řady 
a časové řady po vyloučení cyklických složek na čistírnách odpadních 
vod Ostrava, Brno a Olomouc jsou uvedeny v tabulkách 5–6. Některé 
parametry dynamických přenosových funkcí vztahů a  Q = f(S,Tvz) 
pro centrované časové řady a časové řady po vyloučení cyklických 
složek na čistírnách odpadních vod v Ostravě, Brně a Olomouci jsou 
uvedeny v tabulkách 7–8.

Hodnotíme-li použití dynamických přenosových funkcí proti (ne-
-dynamickým) přenosovým funkcím podle koeficientu determinace 
u centrovaných časových řad, pak použitím dynamických přenoso-
vých funkcí proti použití (ne-dynamických) přenosových funkcí se 
koeficient determinace modelu soustavy a koeficient determinace 
modelu soustavy+šumu zvýší výrazně na ČOV Ostrava a ČOV Brno. 
Na ČOV Olomouc je zvýšení koeficientu determinace modelu sou-
stavy výrazné, zatímco zvýšení koeficientu determinace modelu 
soustavy+šumu je nevýrazné3.

Zahrnutím Tvz dojde u  (ne-dynamických) přenosových funkcí 
k určitému zvýšení koeficientů determinace modelů soustavy, za-
tímco koeficienty determinace modelu soustavy+šumu se prakticky 
nezvýší.

Problémem při modelování pomocí časových řad S a Tvz je, jak 
nalézt předpis pro časové změny koeficientů v modelech při použití 
dynamických přenosových funkcí. Pro kratší období (dvouletá) byly 
hledány popisy takových změn [2].

3  U Olomouce bylo zaznamenáno během let 2000–2009 několik krátkých období s ne-
vysvětlenými extrémy množství odpadních vod, které zvolené modely narušují.

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sd) 24,9830 16,0870 13,8018

s2(Tvzd) 70,4978 71,4390 75,6313

s2(Qd) 1,3667** 1,0115** 4,2362**

a1 -0,6552 -0,9286 -0,9662

b1,0 2,1374* 4,1873* 1,8647*

b1,1 2,4033* -1,4041* -0,6454*

b1,2 -1,7118* -1,8877* -0,6961*

b2,0 -1,0683*° 1,0342*° 0,5327*°

b2,1 -1,2102*° -1,1158*° -0,5855*°

c1 -0,4191 -0,4122 -0,7127

c2 -0,1603 -0,1890 -0,1269

var(e) 0,6543** 0,4823** 2,9804**

Rt2 0,5213 0,5232 0,2964

var 0,4792** 0,3457** 0,9792**

R2 0,6494 0,6583 0,7688

Tabulka 3. Některé parametry přenosových funkcí vztahů Q = 
= f(S,Tvz) pro upravené časové řady typu d na čistírnách odpadních 
vod v Ostravě, Brně a Olomouci
Table 3. Some parameters of the transfer functions of relations Q = 
= f(S,Tvz) for d series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc
° na číslo se vztahuje δ = 1

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sc) 24,5128 15,8199 13,5764

s2(Tvzc) 15,6468 13,3503 14,9968

s2(Qc) 1,4023** 1,0143** 3,9596**

a1 -0,7179 -0,9057 -0,8831

b1,0 2,1560* 4,2649* 1,9262*

b1,1 2,3940* -1,2977* -0,4371

b1,2 -1,7121* -1,6918* -0,4887*

b2,0 1,0623*° 0,9842*° 0,6096*°

b2,1 -1,1486*° -1,0431*° -0,4879*°

c1 -0,4288 -0,4047 -0,7068

c2 -0,1709 -0,2126 -0,1344

var(e) 0,6790** 0,4788** 2,9613**

Rt2 0,5158 0,5279 0,2521

var 0,4833** 0,3372** 0,9696**

R2 0,6554 0,6675 0,7551

Tabulka 4. Některé parametry přenosových funkcí vztahů Q = 
= f(S,Tvz) pro upravené časové řady typu c na čistírnách odpadních 
vod v Ostravě, Brně a Olomouci
Table 4. Some parameters of the transfer functions of relations Q = 
= f(S,Tvz) for c series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc
° na číslo se vztahuje δ = 1

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sd) 24,9830 16,0870 13,8018

s2(Qd) 1,3667** 1,0115** 4,2362**

b0,aver 2,2737* 5,4275* 1,6207*

b1,aver 4,2136* 2,7072* 1,0885*

b2,aver 0,5693* 0,4234* 0,4710*

Rt2
dynam 0,8929 0,9188 0,5430

c1 -0,3382 -0,3007 -0,6349

c2 -0,1958 -0,0647 -0,1333

c3 -0,0723

var(e) 0,1157** 0,1157** 0,8799**

R2 0,9153 0,9285 0,7923

Tabulka 5. Některé parametry dynamických přenosových funkcí 
vztahů Q = f(S) pro časové řady typu d na čistírně odpadních vod 
Ostrava, Brno a Olomouc
Table 5. Some parameters of the dynamic transfer functions of 
relations Q = f(S) for d series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc

Hodnotíme-li použití dynamických přenosových funkcí proti (ne-
-dynamickým) přenosovým funkcím podle koeficientu determinace 
u  časových řad po vyloučení cyklických složek, pak dostaneme 
zhruba stejné závěry. Všeobecně vykazují koeficienty determinace 
nižší hodnoty než nalezené koeficienty determinace u centrovaných 
časových řad. To lze vysvětlit tím, že vylučování cyklických složek 
se dělo pro celé období, zatímco centrování bylo prováděno po 
jednotlivých letech.

Přepočítávání časové řady denních úhrnů srážek podle 
teploty vzduchu

Jednoduchý přístup ke vztahu rainfall-runoff vychází z předpokla-
du, že dešťová srážka se v plném rozsahu (po ztrátě) dostane přímo 
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ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sc) 24,5128 15,8199 13,5764

s2(Qc) 1,4023** 1,0143** 3,9596**

b0,aver 2,3248* 5,6247* 1,8627*

b1,aver 4,2773* 2,6849* 1,3336*

b2,aver 0,6772* 0,5564* 0,6919*

Rt2
dynam 0,8431 0,9119 0,2647

c1 -0,3615 -0,3076 -0,7268

c2 -0,2505 -0,0911 -0,1185

c3 -0,0705

var(e) 0,1583** 0,0766 0,9194

R2 0,8871 0,9245 0,7679

Tabulka 6. Některé parametry dynamických přenosových funkcí 
vztahů Q = f(S) pro časové řady typu c na čistírně odpadních vod 
Ostrava, Brno a Olomouc
Table 6. Some parameters of the dynamic transfer functions of 
relations Q = f(S) for c series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sd) 24,9830 16,0870 13,8018

s2(Tvzd) 70,4978 71,4390 75,6313

s2(Qd) 1,3667** 1,0115** 4,2362**

b10,aver 2,2063* 5,1201* 1,8216*

b11,aver 4,1310* 2,8720* 1,2700*

b12,aver 0,5245* 0,2941* 0,3857*

b20,aver 0,7869*° 0,4441*° -0,0765*°

b21,aver -1,0388*° -0,8774*° -0,5009*°

Rt2
dynam 0,9548 0,9783 0,5566

c1 -0,0781 -0,0042 -0,6972

c2 -0,1078 0,0450 -0,0233

var(e) 0,0604** 0,0219** 0,9235**

R2 0,9558 0,9783 0,7820

Tabulka 7. Některé parametry dynamických přenosových funkcí 
vztahů Q = f(S,Tvz) pro upravené časové řady d na čistírně odpadních 
vod Ostrava, Brno a Olomouc
Table 7. Some parameters of the dynamic transfer functions of 
relations Q =f (S,Tvz) for d series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc
° na číslo se vztahuje δ = 1

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Sc) 24,5128 15,8199 13,5764

s2(Tvzc) 15,6468 13,3503 14,9968

s2(Qc) 1,4023** 1,0143** 3,9596**

b10,aver 2,2965* 5,3163* 1,8534*

b11,aver 4,1984* 2,7096* 1,4274*

b12,aver 0,7550* 0,4570* 0,6132*

b20,aver 0,7396*° 0,8439*° 0,3746*°

b21,aver -1,1363*° -0,6169*° -0,0427*°

Rt2
dynam 0,8848 0,9493 0,6210

c1 -0,3134 -0,1765 -0,5699

c2 -0,2322 -0,1544 -0,1877

var(e) 0,1274** 0,0480** 0,7354**

R2 0,9092 0,9527 0,8143

Tabulka 8. Některé parametry dynamických přenosových funkcí 
vztahů Q = f(S,Tvz) pro upravené časové řady c na čistírně odpadních 
vod Ostrava, Brno a Olomouc
Table 8. Some parameters of the dynamic transfer functions of 
relations Q = f(S,Tvz) for c series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc

* číslo je řádu e+003
** číslo je řádu e+009 u ČOV Ostrava a ČOV Brno a řádu e+008 u ČOV Olomouc
° na číslo se vztahuje δ = 1

do kanalizace (rychlý odtok). Přitom část se do kanalizace dostane 
cestou podzemních vod (pomalý odtok). Tento jednoduchý vztah vy-
hovuje, pokud nejde současně o akumulaci a tání sněhu. Problém byl 
proto pokusně řešen tak, že byly časové řady denních úhrnů srážek 
S (v mm/den) přepočteny podle denních průměrů teplot vzduchu 
na časové řady přepočtených denních úhrnů srážek SP (v mm/den).

Pro tento přepočet byla vytvořena procedura (funkce) v Matlabu, 
která tání sněhu modeluje metodou „degree-day“, kde je tání závislé 
na teplotě vzduchu:

 
kde  M  je rychlost tání sněhu v mm/den
  Ta  teplota vzduchu v °C

  Tm  teplota, při níž dochází k tání v °C
  Cm  „melt-rate factor“ v mm/(°C*den)

Procedura zavádí tyto vstupní proměnné: S (časová řada denních 
úhrnů srážek), Tvz (časová řada teplot vzduchu), N (délka časových 
řad), mez1 (teplota vzduchu, při níž se dešťové srážky mění na sně-
hové), mez2 (teplota vzduchu, při níž začíná tání sněhu) a r (rychlost 
tání v mm/(°C*den). Procedura při tom pracuje se vzniklou zásobou 
sněhu koncem i-tého dne, množstvím roztátého sněhu během i-tého 
dne a se „zbytkem“ zásoby sněhu na konci i-tého dne. Výstupem 
z procedury je časová řada přepočtených denních úhrnů srážek SP 
(v mm/den) [4].

 Mezní teploty mez1 a mez2 je nutno zadat, při provedených vý-
počtech byly obě považovány za rovné 0 °C. Proměnnou r je třeba 

Obr. 1. Průběh časových řad Sd a  Qd a  parametrů par1 a  par2 
jednoduché dynamické přenosové funkce na ČOV Olomouc v  le-
tech 2000–2009
Fig.1. The course of the time series Sd and Qd and the curse of the 
parameters par1 and par2 of the simple dynamic transfer functions 
in WWTP Olomouc in years 2000–2009
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Rok a1 b0 b1 Rt2 c1 c2 c3 R2

2000 -0,7845 2,5947 -0,5425 0,1015 -0,7924 -0,2351 0,1224 0,8318
2001 -0,7644 2,1983 -0,1440 0,5463 -0,6798 -0,0465 -0,0231 0,7397
2002 -0,8696 1,8470 -1,0855 -0,0538 -0,9020 -0,0803 0,1261 0,7414
2003 -0,1693 1,0731 1,2375 0,1436 -0,7734 -0,1705 0,1553 0,7426
2004 -0,9960 1,5738 -1,5728 0,0964 -0,7273 -0,2558 0,1330 0,7444
2005 -0,9987 1,4736 -1,2887 -0,1509 -1,0084 0,0643 0,0694 0,7654
2006 -0,6378 1,5062 0,5791 0,2475 -0,6313 -0,4201 0,1122 0,8936
2007 -0,2460 2,3098 0,5161 0,3778 -0,4827 -0,1545 -0,1720 0,7019
2008 -0,0967 1,7802 0,5227 0,3151 -0,4801 -0,1572 -0,2527 0,7777
2009 -0,3699 2,6357 0,0337 0,3203 -0,5778 -0,2001 -0,0103 0,6917
Průměr -0,5933 1,8992 -0,1744 0,1944 -0,7055 -0,1656 0,0260 0,7630
sm.odch. 0,3267 0,4924 0,8793 0,1981 0,1631 0,1239 0,1332 0,0571
v 0,5507 0,2593 5,0405 0,2311 0,7482 5,1169
2000–2009 -0,3976 1,8883 0,3610 0,1545 -0,7325 -0,1703 0,0436 0,7607

Tabulka 9. Změny parametrů přenosové funkce Qd = f(Sd) na ČOV Olomouc v průběhu let 
2000–2009
Table 9. Changes of the transfer functions parameters of relations Qd = f(Sd) in WWTP 
Olomouc in years 2000–2009

parametry b0 a b1 jsou řádu e+003

odhadnout. Pro prováděné výpočty byla 
hodnota proměnné r odhadnuta metodou 
pokusu a omylu s kritériem nejvyšší hodnoty 
koeficientu determinace vztahu Q = f(SP).

Použití přepočtených časových řad den-
ních úhrnů srážek při výpočtu přenosových 
funkcí přineslo určité malé zvýšení vypočte-
ných koeficientů determinace.

Roční kolísání parametrů 
přenosových funkcí vztahu  
Qd = f(Sd) na ČOV Olomouc 
v průběhu let 2000–2009

Na obr. 1 je (v  prvních dvou dílčích gra-
fech) znázorněn průběh časových řad Sd a Qd 
a  (v  dalších dvou dílčích grafech) průběh 
parametru par jednoduché dynamické pře-
nosové funkce dané vstupní proměnnou 
nn = [0 1 0 0]. Parametr par byl vypočten jed-
nak pomocí hodnoty proměnné nvr vypočte-
né procedurou DTFMOPT (nvr = 2,332e - 006) 
a označen jako par1 a jednak pomocí hodnoty 
zvolené (nvr = 0,001) a označen jako par2.

Z  obrázku je zřejmé, že s  vypočtenou 
hodnotou proměnné nvr (nvr = 2,332e - 006) se získá vyhlazený graf 
parametru dynamické přenosové funkce, zatímco při volbě větší 
hodnoty nvr (zvolena hodnota nvr = 0,001) se projeví větší kolísání pa-
rametru par2 a jeho větší souvislost s kolísáním proměnných Sd a Qd.

V tabulce 9 jsou pak uvedeny výsledky aplikace složitější přenosové 
funkce nn = [1 2 0 3] po letech. Z tabulky je zřejmé, že jednotlivé 
parametry přenosové funkce vztahu Qd = f(Sd) na ČOV Olomouc 
v průběhu let poměrně silně kolísají. Obdobná situace je na ČOV 
Ostrava a ČOV Brno [4].

Závěr
Zhodnocení vztahu mezi denními úhrny srážek (popř. plus teplo-

tami vzduchu) a množstvím odpadních vod na třech ČOV prokázalo, 
že tento vztah lze využít v případě výpadku měření množství odpad-
ních vod na čistírně odpadních vod k doplnění nebo k modelování 
časových řad množství odpadních vod.

Hodnocení dále ukázalo určitou setrvačnost množství odpadních 
vod (poměrně vysoká hodnota koeficientu a1 v přenosových funkcích 
v některých letech). Hodnocení konečně ukázalo poměrně velké me-
ziroční změny všech parametrů přenosových funkcí vztahů Qd = f(Sd).

Hodnocení rovněž ukázalo, že aplikace dynamických přenoso-
vých funkcí přináší vyšší koeficienty determinace. Problémem při 
modelování pomocí dynamických přenosových funkcí však je, jak 
nalézt předpis pro časové změny koeficientů v modelech při použití 
dynamických přenosových funkcí.
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The Wastewater Load Modelling at Wastewater Treatment Plant 
Inflow (Nesměrák, I.)

Key words
wastewater treatment plant – time series – transfer functions – waste-
water load – air temperature

The wastewater load modelling at wastewater treatment plant 
inflow is based on the evaluation of transfer functions between 
daily sum of rainfall and possibly the daily average of air tem-
perature and daily wastewater load. There were evaluated the 
transfer functions and dynamic transfer functions by means of 
programme packet CAPTAIN in Matlab. There were found relative 
high determination coefficients of transfer functions.

The evaluation showed certain inertia of the daily wastewater 
load (relatively high value of the a1 parameter of transfer func-
tion in some years). The evaluation showed also relatively high 
variability of the transfer functions parameters of relations Qd 
= f(Sd) among years.

Finally, the evaluation showed the higher coefficients of de-
termination by the application of dynamic transfer functions, 
but there is a problem in dynamic transfer functions modelling 
– how to define the changes of the model coefficients in the ap-
plication of dynamic transfer functions.

Analytika odpadů III
Ve dnech 13.–14. 11. 2013 se uskuteční v Hustopečích v hotelu 

Centro již třetí ročník konference Analytika odpadů. Konference, 
zaměřená na využití odpadů a otázku „odpad versus výrobek“, bude 
mít tyto tematické okruhy:
1. Obecné otázky analytiky odpadů
Aktuální legislativa a připravované legislativní záměry • Normy pro 
analýzu odpadů vydané v r. 2013 • Hodnocení analytických výsledků • 
Automatické vzorkování odpadu v praxi • Stanovení šestimocného 
chromu aj.
2. Biologicky rozložitelné odpady
BRO obecně • Využití BRO v  zemědělství • Vzorkování a analytika 

zemin • Analytika organických hnojiv vyrobených z BRO • Stanovení 
fytotoxicity odpadů aj.
3. Stavební, demoliční a průmyslové odpady
Odpady demoliční, výkopové zeminy • Liniové stavby – železnice, 
silnice • Semena invazivních rostlin ve výkopových zeminách
4. Sedimenty, kaly z ČOV
Mikrobiologická a ekotoxikologická hodnocení

Součástí konference bude laboratorní projekt a prezentace firem. 

Program konference bude zajímavý pro producenty odpadů, 
odpadové hospodáře, ekology, vzorkaře, analytiky, pověřené osoby, 
zástupce veřejné správy a poradenských firem, úředníky a další.
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Mezinárodní spolupráce ve výzkumu

Výzkumní pracovníci VÚV TGM, v.v.i., se podílejí na řešení někte-
rých mezinárodních projektů nebo úkolů, při nichž spolupracují se 
zahraničními partnery. Následující přehled uvádí projekty řešené 
v průběhu loňského roku, práce na nich většinou pokračují i letos.

Kontinuální simulace pro odhad četnosti povodní 
v rámci odhadu nejistot metodou GLUE (COST)

Projekt řešený v letech 2010–2012 podporoval akci COST EU European 
procedures for flood frequency estimation (FloodFreq) koordinovanou 
Dr. Kjeldsenem z CEH Wallingford. 

V  rámci úkolu byl vymodelován soubor simulovaných konti-
nuálních řad odtoku pro současné klima o délce 100 tisíc let pro 
profil Skalka na Ohři. Soubor obsahuje hydrogramy, které vznikly 
v důsledku různých hydrometeorologických situací, a to na různě 
vlhké povodí. Hydrogramy byly vybírány z  19 stotisíciletých řad. 
Řešení je popsáno v příspěvku Výzkum teoretických povodňových 
vln pro vodní dílo Skalka s dlouhou průměrnou dobou opakování 
(VTEI č. 2/2013).

Kritické zdrojové oblasti fosforu v povodí
Cílem projektu americko-české spolupráce je získat detailní poznat-

ky o vyplavování fosforu ze zemědělských pozemků a/nebo difuzním 
znečištění způsobeném vyplavováním z  malých obcí nebo objektů 
s nedostatečně řešeným odstraňováním splašků. 

Práce probíhají na čtyřech zemědělských povodích s různou inten-
zitou zemědělské výroby. V roce 2012 byla zkonstruována sestava 
pro umělý déšť s cílem pracovat s intenzitami, které se vyskytují jen 
velmi zřídka. Dále byla ověřena nepřítomnost pesticidů obsahujících 
fosfor na jednom povodí a proveden předběžný pokus se skrápěním 
na dvou povodích.

Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních 
simulacích četnosti povodní na základě terénních dat 
o nasycenosti povodí

Projekt se zaměřuje na proměnlivě nasycené oblasti v  povodích 
z hlediska frekvence tvorby povodňového odtoku. 

K  řešení projektu jsou využívána data o  nasycenosti z  malých 
povodí v  Jizerských horách. Zvoleným modelem je TOPMODEL 
a nejistoty jsou odhadovány metodou GLUE – Generalised Likelihood 
Uncertainty Estimation. Řešení probíhá ve spolupráci s univerzitou 
v Lancasteru.

Matematické modelování vlivu vltavské kaskády na 
povodně na Labi

Projekt, jenž byl řešen v  letech 2010–2012 na základě smlouvy 
mezi VÚV TGM, v.v.i., a Federálním hydrologickým ústavem se sídlem 
v Koblenci, vyhodnocuje vliv vltavské kaskády na povodně na Labi, a to 

jak na českém, tak na německém úseku Labe. Účelem bylo posoudit 
transformační účinky vltavské kaskády pro několik typů povodňových 
událostí a  vyhodnotit její vliv na kulminační průtoky ve vybraných 
profilech v ČR a SRN. 

V roce 2012 byly dokončeny výpočty pro jednotlivé povodňové 
události a  vytvořena dvoujazyčná závěrečná zpráva. Pro simulaci 
manipulace na vltavské kaskádě v průběhu povodňové události byl 
vybrán multifunkční modelový nástroj Aqualog, který je v současné 
době používán jako předpovědní model pro srážko-odtokové jevy 
v  povodí Labe. Pro výpočty mimo vltavskou kaskádu byl vybrán 
hydrodynamický model HEC-RAS, který je v podmínkách ČR již běž-
ně používán. Projekt se zaměřil na čtyři kontrolní profily, a to Praha 
(Chuchle), Ústí nad Labem, Drážďany a Barby. 

Společně využívané podzemní vody na česko-saském 
pomezí (GRACE)

Cílem projektu je ochrana vodních zdrojů a objasnění příčin klesání 
hladiny podzemních vod v přeshraničních oblastech Hřensko–Křinice/
Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin. Výsledkem budou 
společné strategie ochrany podzemních vod v  těchto oblastech. Jde 
o projekt podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

V rámci projektu probíhá zpracování modelů proudění podzem-
ních vod, sledování vývoje vydatnosti pramenů a  pramenných 
oblastí, stáří a  míšení vod, vlivu klimatické změny na celkovou 
vodnost obou oblastí a  studium fauny podzemních vod. Z  reali-
zovaných výstupů v r. 2012 lze vyzdvihnout informace o projektu 
a stavu vodních zdrojů podzemních vod ve sledovaných oblastech 
pro Stálý výbor Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody 
a výsledky první etapy zpracování modelů proudění podzemních 
vod pro vymezené oblasti.

ETZ Projekt Polder Soutok – Renaturierungskonzept 
Práce probíhají na základě smlouvy s rakouskou firmou Via Donau, 

která je partnerem přeshraničního projektu Polder Soutok. Hlavním 
partnerem projektu ve vztahu k  fondu Evropské územní spolupráce, 
který celý projekt finančně podporuje, je Povodí Moravy, s. p. 

Celý projekt se zabývá využitím prostoru nad soutokem Moravy 
a Dyje pro protipovodňovou ochranu, včetně realizační části. Veškerá 
opatření na tocích nesmějí podle Rámcové směrnice pro vodní poli-
tiku zhoršit stav vod, proto je v projektu kladen důraz na ekologické 
dopady a zlepšování morfologického stavu zejména Dyje. 

Dále se pracovníci VÚV podílejí na dalších projektech, které mají 
návaznost na mezinárodní spolupráci, lze uvést např. projekty Po-
tenciální povodňové škody a rizika v povodí dolní Moravy a Dyje 
– mezinárodní projekt CEframe, do jehož řešení byli zapojeni zá-
stupci Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky, Hodnocení 
nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera 
Blanca, Peru, Vymezení zranitelných oblastí a  ekonomický dopad 
implementace nitrátové směrnice 91/676/EHS v Chorvatsku aj.



Dvě převratné technologie ve filtraci  
na českém trhu
Filtrační materiál Filtralite®

Filtrační materiál Filtralite® je výsledkem téměř dvacetiletého 
výzkumu, byl velmi podrobně testován a porovnáván s jinými dosud 
používanými materiály jak na několika renomovaných univerzitních 
pracovištích, tak především v praxi. Ve vodárenství má tento materiál 
již stovky referencí po celém světě. Dalších 113 referencí je z oblasti 
filtrace při čištění odpadních vod a 28 referencí z čištění průmyslo-
vých odpadních vod.

Drenážní systém Leopold
Systém Leopold je určen jako náhrada klasických filtračních dre-

nážních systémů s mezidnem. Po celé ploše dna filtru se instalují 
speciálně konstruované plastové segmenty vytvářející drenážní systém 
bez mezidna. Unikátní konstrukce drenážního systému umožňuje 
dvousměrný průtok pracích médií, což vede k jejich rovnoměrnému 
rozložení po celé ploše filtru. To podstatně zlepšuje činnost drenáž-
ního systému a zaručuje vynikající výsledky praní filtrů.

Systém Leopold nyní nabízí nový způsob oddělení filtračního média 
od drenážního systému. Pomocí speciálních krytů I.M.S® 200 a I.M.S® 
1000 lze nyní zvýšit účinnost a spolehlivost filtračních systémů jak 
pro pitné vody, tak pro vody odpadní. Nová generace krytů I.M.S® 
zvyšuje efektivnost systému a eliminuje potřebu štěrku a snižuje tak 
celkovou hloubku filtru až o 35 cm, případně může být pro filtraci 
využita vyšší vrstva náplně filtračního materiálu ve stávajících filtrech. 

Použití drenážního systému včetně nových I.M.S® krytů zajistí 
během praní rovnoměrnou distribuci vzduchu a vody po celé ploše 
filtrů. Tím jsou eliminována mrtvá místa a lze dosáhnout vynikajících 
výsledků praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního mé-
dia. Zároveň jsou tak prodlouženy délky filtračních cyklů a sníženy 
provozní náklady. Provoz je velmi účinný a bezporuchový.

Kromě výjimečného a bezstarostného provozu nabízí nové I.M.S® 
kryty řadu dalších výhod včetně nižších investičních nákladů souvi-
sejících s jejich snadnou instalací a možností menšího vertikálního 
rozměru; snížené provozní náklady díky prodlouženým filtračním 
cyklům (úspora prací vody a energie). Nové kryty I.M.S® lze instalovat 
na všechny typy drenážních systémů Type S® a Type SL®, ať už jsou 
vybaveny starším typem krytu nebo bez něj.

Mezi jeho dvě nejvýznamnější charakteristiky patří jednak velmi 
výhodné povrchové vlastnosti, které mj. zlepšují záchyt suspenzí 
z upravované vody, a také volitelná hustota, která umožňuje tech-
nologicky velmi výhodné složení náplní jednovrstvých a zejména 
dvouvrstvých filtrů. Horní vrstva dvouvrstvého filtru s náplní 
Filtralite® není omezena hustotami, které jsou dané přírodním 
materiálům – jako je například antracit nebo tzv. hydroantracit. 
Naopak může být výrazně nižší než je hustota zmiňovaných mate-
riálů, což umožňuje prát filtry s náplní Filtralite® nižšími pracími 
rychlostmi než klasické dvouvrstvé filtry s pískem a antracitem, či 
jednovrstvé pískové filtry.

V závislosti na hustotě je možné aplikovat materiál nejen do růz-
ně koncipovaných jednovrstvých filtrů, ale hlavně do vícevrstvých 
filtrů. Jako zcela unikátní je možné také sestavit dvouvrstvý filtr 
složený ze dvou vzorků Filtralite®, který se nazývá „Mono-Multi“ 
a vyžaduje o desítky procent nižší prací rychlosti než náplň se stej-
nou zrnitostí písku a antracitu. Je to dáno především nízkou hustotou 
obou složek náplně. 

Protože velikost zrn filtrační náplně musí především respektovat 
požadavky na separační účinnost, kalovou kapacitu a tlakové ztráty, 
jedinou účinnou možností je hledat takové materiály, které mají 
vhodnou (resp. vhodně nízkou a také ve vhodném rozmezí rozdíl-
nou) hustotu. Z přírodních materiálů jsme odkázáni zejména na 
písek a antracit. Z materiálů uměle vyrobených je doplňuje ještě gra-
nulované aktivní uhlí (pokud požadujeme v technologické lince také 
sorpci) a v posledním desetiletí nově aplikovaný materiál Filtralite®.

Ukazuje se také, že náplň Filtralite® má nižší tlakovou ztrátu v čis-
tém stavu a dosahuje lepšího rozložení tlakových ztrát v průběhu 
filtrace. I proto filtry s náplní Filtralite® vykazují velmi vysoké kalové 
kapacity ve srovnání se všemi ostatními náplněmi, což dále zvyšuje 
úspory prací vody. Vysvětlení těchto vlastností je možné hledat mj. 
ve vyšší odolnosti materiálu Filtralite® proti obrusu než u antracitu, 
kdy se v horní části filtrační náplně netvoří svrchní vrstva podsítné 
frakce, která je příčinou zhoršení funkce filtru.

Kryt I.M.S® 200 je vhodný pro použití v úpravnách pitné vody a pro 
předúpravu při odsolování. Kryt I.M.S® 1000 je určen pro použití 
v čistírnách odpadních vod k filtraci vyčištěné odpadní vody s násled-
nou dezinfekcí, v úpravnách pitné vody s malou výškou štěrku nad 
krytem ve filtrech pracujících jako biologicky aktivní filtry, ve filtrech 
s granulovaným aktivním uhlím, pro rekonstrukci stávajících nebo 
vybavení nových filtrů pro denitrifikaci. 
Kombinace filtračního materiálu Filtralite®  s novým způsobem 

oddělení filtračního média od drenážního systému Leopold Media 
Retainer System přináší to nejlepší, co je ve vodárenské a čistíren-
ské filtraci ve  světě dostupné. Filtrační materiál Filtralite® spolu 
s drenážním systémem Leopold pro ČR a SR dodává  společnost 
ENVI‑PUR, s.r.o.

Váš team ENVI‑PUR
Milan Svoboda, obchodní ředitel
Telefon: 381 203 218, 737 240 818

E‑mail: svoboda@envi‑pur.cz
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Domovní ČOV a institut 
ohlášení
Alena Kliková, Karel Plotěný

Klíčová slova
domovní čistírny – legislativa povolení – parametry hodnocení

Souhrn
Předpokládá se, že v budoucnu v ČR bude necelý milion lidí řešit 

čištění odpadních vod decentrálně, protože ani po ekonomickém 
zhodnocení více variant nebude ekonomické volit upřednostňované 
centrální odvádění. To představuje asi 80 000 ks instalovaných ma-
lých a domovních čistíren. Příspěvek se zabývá legislativními pod-
mínkami povolováním a kontrolou domovních čistíren odpadních 
vod. Pro zjednodušení povolování těchto staveb byl zvolen institut 
ohlášení stavby, což je institut ze stavebního zákona, který umožňuje 
bez správního řízení zjednodušeným postupem „povolit“ některé 
typy staveb. Zákon umožňuje u povolování ČOV výrobkový přístup, 
který za určitých podmínek může být jednou z cest jak zefektivnit 
proces povolování domovních čistíren. Článek vychází z prvních 
zkušeností a doporučuje, jak systém zefektivnit. 

u

Úvod 
Také v ČR, obdobně jako v jiných evropských zemích, se již několik 

desetiletí vede debata o tom, jak optimálně řešit odvádění odpadních 
vod z objektů, které není možné jednoduše napojit na veřejné kana-
lizace. Na předpisech v Německu je zřetelně vidět vývoj pojetí této 
problematiky. Ještě v roce 1997 bylo v ATV směrnicích (ATV A200) 
konstatováno, že decentrální řešení nešetří žádné náklady, a výhledo-
vě se předpokládalo zavedení centrálního řešení odvádění odpadních 
vod pro celé území Německa. Tento pohled vycházel i z dalších, 
dříve vydaných technických norem a všeobecně uznávaných stra-
tegických dokumentů, jako je DIN 4261 z dávného roku 1942 – už 
tehdy v Německu padlo rozhodnutí, že celá země bude centrálně 
odkanalizována – nebo Příručka pro odvodnění měst zpracovaná 
Immhofem v roce 1993. 

Pak se ale postupně přicházelo na to, že ani bohaté Německo nemá 
prostředky na tak velkorysou investici a že ekonomičnost této myšlen-
ky má řadu otazníků, a proto byly plány přehodnoceny. Za oficiální 
obrat lze brát prohlášení ministra životního prostředí na konferenci 
DWA v Postupimi v roce 2005, že v Německu je třeba přednostně 
řešit vznikající sociální problémy a že i v oblasti životního prostředí 
je třeba se chovat ekonomicky. Vodohospodářští odborníci se pak 
shodli na tom, že asi 10 % obyvatelstva Německa bude nuceno čistit 
odpadní vody decentrálně. Obdobná prognóza, vzhledem k obdobným 
demografickým poměrům, je i v ČR – tj. cca milion lidí bude řešen 
decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních 
čistíren. 

Reálný stav byl tedy oficiálně pojmenován a začalo se hledat, jak 
tento stav zvládnout po stránce správní, tj. jak povolovat a jak kon-
trolovat takové množství vodohospodářských staveb. Bylo jasné, že 
kdyby každá domovní ČOV měla být povolována a kontrolována stejně 
jako městská nebo obecní ČOV, bude to představovat značné zatížení 
správních orgánů. Hledalo se řešení, jak vytvořit systém, který by byl 
efektivní – co nejméně zatěžoval ty, kteří nebudou moci být připojeni 
na veřejnou kanalizaci, a zároveň byl dostatečný z pohledu dohledu 
nad vypouštěním odpadních vod do toků nebo do podzemních vod.

Výsledkem debat bylo vytvoření tzv. výrobkového přístupu. Ten 
spočívá v tom, že podle jednotného postupu v celé Evropě (harmo-
nizovaná evropská norma) se domovní čistírna odzkouší tak, aby se 
s co největší pravděpodobností dalo předpokládat, že hodnot prohla-
šovaných výrobcem bude dosahovat a že výrobek bude zaručovat 
standardní kvalitu i po stránce bezpečnosti a statiky. Tím se zjed-
noduší nároky na správní úřady povolující domovní ČOV a zároveň 
bude i lépe chráněn zákazník. Získané (ověřené) hodnoty účinnosti 
pak budou podkladem pro rozhodnutí o vhodnosti použití té které 
čistírny pro tu kterou lokalitu s ohledem na její ekologickou citlivost. 
Vedlejším efektem pak mělo být i vytvoření korektního soutěžního 
prostředí pro dodavatele výrobků.

Jako zjednodušení povolování těchto staveb byl zvolen institut ohlá-
šení stavby, což je institut ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů), který umožňuje bez správního řízení 
zjednodušeným postupem „povolit“ některé typy staveb. 

Současná nová česká legislativa a reakce  
na výrobkový přístup

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novelou 
č. 150/2010 Sb. účinnou od 1. 8. 2010 již vedle klasického postupu 
povolování vodohospodářských děl akceptoval i výrobkový přístup, 
tj. propojil proces schvalování (prohlašování shody, certifikace) s pro-
cesem povolování, a to v následujících paragrafech:
– § 15a vodního zákona – zavádí nově od 1. 8. 2010 i možnost ohlá-

šení vodního díla, a to právě pro ČOV do 50 EO (ekvivalentních 
obyvatel), jejichž podstatnou částí jsou domovní čistírny s vydaným 
prohlášením CE, a zároveň je zde uvedeno, co má toto ohlášení dále 
obsahovat. U čistíren povolovaných na ohlášení se nevydává povo-
lení k nakládání s vodami, má se za to, že jej souhlas s ohlášením 
nahrazuje popisem nároku na výrobek, a to jeho třídou.

– § 38 vodního zákona pak zbavuje provozovatele takovéto ohlášené 
ČOV povinnosti odebírat vzorky: „Na toho, kdo zneškodňuje od-
padní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění 
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož 
podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, ohlášeného dle 
§ 15a, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4 (tj. odebírat 
vzorky a podávat hlášení).“

– § 59 vodního zákona pak naopak stanoví pro vlastníky ohlašova-
ných ČOV povinnost provádět pravidelnou revizi: „Provádět 1x 
za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé, pověřené 
Ministerstvem životního prostředí, technické revize vodního díla 
ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. 
12. příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního 
díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od 
provedení revize.“
Na základě těchto ustanovení pak byla vydaná příslušná nařízení 

vlády upřesňující požadavky na výrobky a metodiky popisující pro-
vádění ustanovení v zákoně a v nařízeních vlády. V současnosti již 
proběhlo i jmenování osob odborně způsobilých ministerstvem ŽP 
(na základě školení, testu a prokázání kvalifikace) a také i první revize 
(popis provedení a vyhodnocení je popsán v metodice ministerstva 
ŽP) – vše je uvedeno na www.mzp.cz/cz/revize_domovnich_cistiren.

Současný legislativní postup při ohlašování
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti tzv. velká novela stavebního zákona, 

která byla ve sbírce zákonů zveřejněna pod č. 350/20012 Sb. a velmi 
výrazně změnila úpravu celého stavebního zákona. Mimo jiné také 
nově upravila institut ohlášení a zasáhla tím i do právní úpravy staveb 
ohlašovaných podle vodního zákon. 

Jak již bylo uvedeno výše v úvodu, ohlášení staveb některých vod-
ních děl je možné dle ustanovení § 15a vodního zákona, který stanoví 
možnost provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod 
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí 
jsou výrobky označované CE, podle zvláštního právního předpisu (dále 
jen malé domovní ČOV) na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu. 
Vodní zákon upravuje možnost ohlásit výše uvedené stavby, ale nikoliv 
povinnost, tj. stavebník staveb malých domovních ČOV má možnost 
výběru, zda zvolí pro povolení této stavby jednodušší režim ohlášení 
vodoprávnímu úřadu, nebo zda zvolí variantu stavebního povolení. 

Ohlášení staveb malých domovních ČOV podléhá ohlašovací-
mu režimu za přiměřeného použití stavebního zákona (zákon č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ohlášení stavby jako 
institut jednoduššího povolování realizace staveb je upraveno v usta-
novení § 104–107 stavebního zákona. 

Ohlášení malé domovní ČOV obsahuje [1]:
a) náležitosti podle stavebního zákona,
b) kategorii výrobku označeného CE,
c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala opráv-

nění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu,
d) způsob vypouštění odpadních vod,
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění 

odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
f) stanovisko správce povodí,
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění od-

padních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
h) provozní řád.
Dle stavebního zákona ohlášení obsahuje identifikační údaje 

o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho 
rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude 
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stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední 
nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti. K ohlá-
šení je nezbytné dále přiložit tyto přílohy:
a) Doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 

provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskuteč-
něn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru 
nemovitostí dálkovým přístupem. Pokud je možné vlastnické právo 
ověřit v katastru nemovitostí dálkovým způsobem, doklad proka-
zující vlastnické právo stavebníka k pozemku se nedokládá. Pokud 
se stavba bude realizovat na pozemku jiného vlastníka odlišného 
od stavebníka, je nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníkem 
pozemku smlouvu o právu stavby. Ze zákona nevyplývá požadavek 
na úřední ověření podpisů na takovéto smlouvě. 

b) Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto 
zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení 
stavby. V případě, že povolení k umístění stavby malé domovní ČOV 
bude vydávat jiný orgán veřejné správy, než je příslušný správní or-
gán povolující realizaci stavby, bude nezbytné doložit i rozhodnutí 
o povolení umístění (územní rozhodnutí, popř. územní souhlas, 
popř. veřejnoprávní smlouvu).

c) Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí 
dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, 
popřípadě povolení podle § 169 odst. 4. Jestliže budou provedením 
stavby dotčeny veřejné zájmy chráněné dle zvláštních právních 
předpisů, musí být doložena i souhlasná závazná stanoviska, popř. 
rozhodnutí dotčených orgánů, která tyto zájmy chrání.

d) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem.

e) Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad 
obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, 
předkládá se trojmo; pokud stavebník není vlastníkem stavby, při-
pojuje se jedno další vyhotovení.

f) Souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovída-
jící věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici 
s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas 
s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním 
výkresu [1]. Novelou stavebního zákona byla zavedena nutnost ke 
každému ohlášení dokládat výslovný písemný souhlas všech tzv. 
mezujících sousedů, kteří mají společnou hranici s pozemkem, na 
kterém bude stavba realizována. Tyto souhlasy nejsou vyžadovány 
s úředně ověřeným podpisem. Zmiňovaná změna výrazně přispívá 
k posílení právní jistoty vlastníků sousedních nemovitostí.
Stavební (vodoprávní) úřad bude u ohlášení vždy zkoumat, zda je 

ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými 
požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě roz-
hodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím či územním 
souhlasem. Pokud navrhovaná stavba bude splňovat veškeré tyto 
požadavky, stavební (vodoprávní) úřad vydá souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, a to do 30 dnů ode dne podání 
ohlášení. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že novelou stavebního 
zákona byla zrušena fikce souhlasu s ohlášenou stavbou a stavbu nelze 
začít realizovat bez písemného souhlasu stavebního (vodoprávního) 
úřadu. Dle důvodové zprávy k novele stavebního zákona toto přispívá 
k posílení právní jistoty stavebníka. 

Souhlas s ohlášenou stavbou obsahuje identifikační údaje o sta-
vebníkovi, popis druhu a účelu stavebního záměru a dobu trvání 
u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na 
nichž má být stavební záměr uskutečněn. Stavební zákon stanoví, 
že ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona se použije přiměřeně, 
tj. v souhlasu s ohlášenou stavbou je možné stanovit podmínky pro 
provedení stavby, pro užívání stavby, či jiné podmínky dle tohoto 
zákonného ustanovení. 

Souhlas s ohlášenou stavbou se doručuje stavebníkovi a všem mezu-
jícím sousedům a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Nabývá 
právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Místně příslušnému 
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí 
spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací. Sou-
hlas je možné přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 
1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve 
věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 
15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků [1].

Platnost souhlasu s ohlášenou stavbou je 2 roky ode dne jeho vydá-
ní. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá 

platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru zapo-
čato ve lhůtě platnosti. Nově může stavebník upustit od stavebního 
záměru, který mu byl souhlasem povolen, a před zahájením stavby 
může sdělit stavebnímu (vodoprávnímu) úřadu, že upustil od pro-
vádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán, čímž zaniká 
platnost souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem.

Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky pro ohlášení stavby, sta-
vební (vodoprávní) úřad podle § 107 rozhodne o provedení stavebního 
řízení. Stavební (vodoprávní) úřad poté, co zjistí, že ohlášení není 
úplné nebo stavba nesplňuje požadavky pro ohlášení, vydá usnesení, 
kterým rozhodne o tzv. „překlopení“ ohlášení do stavebního řízení. 
Proti usnesení o „překlopení“ do stavebního řízení se není možné 
odvolat. Stavební řízení je pak zahájeno ke dni podání ohlášení 
a samotné ohlášení stavby se považuje za žádost o vydání stavební-
ho povolení. Je-li to nezbytné pro posouzení podané žádosti, vyzve 
stavební (vodoprávní) úřad stavebníka k doplnění podkladů, avšak 
maximálně v rozsahu požadovaném pro žádost o stavební povolení. 

V souvislosti s možností „překlopení“ ohlášení do stavebního řízení 
je nutné zmínit i související novelu vodního zákona, která v ustanove-
ní § 38 odst. 5 stanoví výjimku z povinnosti provádět měření objemu 
vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 
předávat vodoprávnímu úřadu. Výjimka z povinnosti se vztahuje na 
toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla 
určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel, které je ohlášené podle § 15a, jehož podstatnou součástí je 
výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4.

Novela stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2013 zavedla povin-
nost kolaudovat stavby malých domovních ČOV. V ustanovení § 119 
odst. 1 uvádí, že dokončenou stavbu ohlašovanou podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, vodní zákon) lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu 
(§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122).

Ohlášení, nebo klasické vodoprávní řízení?
Vedle instituce ohlášení zůstala i možnost povolovat ČOV cestou 

klasického vodoprávního řízení. Po vydání novely stavebního zákona 
jsou rozdíly v náročnosti administrace minimální (obr. 1). Základní 
rozdíly mezi vodoprávním povolením a ohlášením jsou v podstatě 
jen v tom, že s vodoprávním povolením spojené povolení k nakládání 
s vodami se vydává na dobu určitou – existuje tak možnost v budouc-
nu nároky upravovat. Naproti tomu v případě ohlášení se má za to, že 
je s ním vydáno i povolení k nakládání s vodami na dobu neurčitou.

Rozdíl je pak i v prokazování funkčnosti zařízení, v případě vodo-
právních rozhodnutí formou odběru vzorků, v případě ohlášení for-
mou revizi pověřenými osobami. Dle našeho názoru je forma kontroly 
revizorem více osobní a vede k vytváření lepšího vztahu provozovatele 
k ČOV, což bylo i jedním z důvodů, proč se výrobkový přístup zaváděl. 

Dle našeho názoru, důležitější než forma stavebního řízení by u vý-
robkového přístupu mělo být to, že se ověří funkčnost čistírny a čis-
tírna se zatřídí podle dosahovaných parametrů při zkoušce typu do 
nějaké výkonnostní třídy. Což se stalo v případě ohlašování, v případě 
vodoprávního řízení rozhoduje stále to, co o výrobku prohlásí výrobce. 

Dalším negativním poznatkem z praxe je to, že díky tlaku na ceny 
výrobku se snižuje provozní spolehlivost a zvyšují nároky na obsluhu, 
přičemž trend z pohledu kvality obsluhy je obrácený – zákazník se 
domnívá, že se o ČOV nebude muset starat. To, jaké jsou nároky na 
obsluhu, se však ve výsledcích zkoušky typu neobjeví vůbec. 

Ohlášení by mělo být použito jen tam, kde jsou známé podmínky, 
minimální možnost ovlivnění lokality a do budoucna se nepočítá se 
změnou požadavků na úroveň čištění. Tj. na vodoprávním úřadu by 
mělo být, zda přijme ohlášení, nebo překlopí žádost o ohlášení do 
klasického vodoprávního řízení.

Ideální by bylo, aby v některé vodohospodářsky zaměřené  územ-
ně-plánovací dokumentaci – např. v PRVK (plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací) obcí – byly přímo vyznačeny oblasti, kde se počítá s do-
movními čistírnami, jakou úroveň čištění (třídu) má vodoprávní úřad 
vyžadovat a zda je možno tyto ČOV povolovat na ohlášení.

Zkušenosti z praxe se současným stavem a doporučení 
ke zlepšení

Proces „certifikace“ výrobků
Prezentace výsledků typové zkoušky není dořešena tak, aby byla 

dobře využitelná pro vodoprávní úřady a zákazníky:
• Výsledky zkoušky typu jsou nepřístupné veřejnosti – ideální by bylo 

převzít např. zvyklost z Německa, kde má každý výrobce povinnost 
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výsledky zkoušky typu vyvěsit na svých webových stránkách (do-
kument je tak přístupný jak úřadům a zákazníkům, tak i kontrolním 
úřadům a výrobce tak má velmi omezenou možnost chovat se 
podvodným způsobem).

• Ideální by bylo, kdyby součástí veřejně přístupné části protokolu 
o zkoušce typu byly i údaje o skutečných nárocích na provoz a ob-
sluhu. Pokyn k provádění některých úkonů při údržbě „dle potře-
by“ nic neříká o skutečných nárocích na uživatele. Pokud je třeba 
některé ČOV udržovat denně – viz nastavení „nenastavitelných“ 
regulačních prvků atd., pak to, že se taková informace nedostane 
k zákazníkovi, je proti smyslu zkoušky typu. Důsledkem konku-
renčního boje vedeného v cenové rovině je tak zhoršení funkce 
ČOV – hlavně její provozní spolehlivosti. 

• Dále by za zvážení stálo, aby byly předepsány jako minimální i ně-
které technologické parametry. A aby i posouzení těchto parametrů 
bylo předmětem zkoušky typu. Zkouška typu je přesně definovaný 
postup, který nemůže zahrnovat všechny případy z praxe, a tak 
by konstrukce ČOV měla zabezpečovat nejen co nejlepší výsledky 
během zkoušky typu, ale počítat i s událostmi vyskytujícími se 
náhodně a s obvyklým praktickým způsobem provozování (např. 
optimálním intervalem pro vyvážení kalů). Tj. asi by bylo optimální, 
aby byly definovány minimální objemy pro skladování kalu nebo 
aktivaci. 

Připomínky k technické legislativě
V rámci debat o technologických možnostech domovních čistíren 

a možnostech ovlivnění životního prostředí jejich provozem padlo 
hned několik návrhů na změny v legislativě, a to zejména v nařízeních 
vlády pro vypouštění do povrchových a podzemních vod.

Co se týká vypouštění do povrchových vod, bylo by asi praktické 
zřídit kategorii do 50 EO a detailněji zpracovat postup pro objekty, 
které nejsou trvale obývané.

Dále co se týká vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tam 
je logických připomínek hned několik:
• V podstatě nemá smysl měřit úroveň bakteriálního znečištění – 

ukazuje se, že pokud ČOV nitrifikuje, tj. je splněn ukazatel na Namon, 
pak je splněn i ukazatel bakteriálního znečištění. Stanovení je 
tedy jen zbytečným nákladem a problémem jak pro provozovatele, 
tak i laboratoře, kde jsou analýzy zaměřeny spíše na pitné vody. 
Potřeba hygienického zabezpečení by v případě potřeby šla řešit 
individuálně, předpisem na instalaci zařízení pro určité provozy, 
např. zdravotnické.

• Vzhledem k tomu, že z hlediska znečištění podzemních vod je 
důležitá jakákoliv forma dusíku, bylo by účelné vyžadovat hodnotu 
celkového dusíku Ncelk namísto Namon. Návrh nové normy pro domov-
ní ČOV se stanovením obsahu celkového dusíku při zkoušce typu 
tak jako tak počítá. V případě, že ČOV bude nitrifikovat a pak se 
voda zasákne v prostředí bez organického znečištění, skončí dusík 
v podzemních vodách ve formě dusičnanů. 

• Zatímco požadavky na odtokové koncentrace fosforu by mohly 
být méně přísné, neboť půdy v ČR dokáží fosfor poměrně dobře 
sorbovat, zpřísnění požadavků na odtokové koncentrace nerozpuš-
těných látek by bylo praktické a vedlo by k prodloužení životnosti 
zasakovacích objektů.

Proces kontroly na lokalitách
Ukazuje se, že by bylo ideální, aby první kontrola ČOV proběhla co 

nejdříve po teoretickém zapracování ČOV, tj. v období např. 2–3 mě-
síce po jejím zprovoznění. Jednak by uživatel byl nucen ČOV řádně 
zprovoznit, dříve by se seznámil s problematikou provozu a dále by 
byla i užší vazba na dodavatele a možnost efektivněji zkontrolovat 
(reklamovat) výrobek. Toto by vedlo k lepší ochraně spotřebitele a tím 
i životního prostředí.

Dále bylo již v diskuzích na několika seminářích (např. na semináři 
CzWA ČAO v Jesenících) konstatováno, že výsledek kontroly by in-
spektor měl zasílat přímo vodoprávnímu úřadu, ne prostřednictvím 
objednatele. Vodoprávní úřad by tak mohl rychleji reagovat v případě 
problémů.

Další zefektivnění by mohlo přinést, kdyby existovala možnost 
záznamu o provedených kontrolách přímo do evidence vodoprávních 
úřadů obdobným způsobem, jako má např. ISPOP.

Závěr
Ukazuje se, že výrobkový přístup je možný způsob, jak zefektivnit 

proces povolování domovních čistíren. Aby však plnil řádně svou 
funkci, je třeba systém dále „dolaďovat“, zejména v oblasti návaznosti 
na legislativu v oblasti povolování vypouštění a co se týká co největší 

praktičnosti systému. Pak bude plnit to, co je od něj očekáváno – sníží 
se administrativní zatížení vodoprávních úřadů, zautomatizuje se 
rozhodování a celý systém bude i efektivnější ve vztahu ke kontrole 
a samotnému provozu domovních čistíren.

Také způsob ustanovování inspektorů OZO by se v budoucnu 
dal začlenit do systému vzdělávání a kvalifikací vytvořeného Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí a MŽP by odpadla administrativa 
spojená s inspektory.
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It  is expected that  less  than a million inhabitants of  the Czech 
Republic will use decentralized wastewater treatment solutions in 
the future, because the preferred central drainage will be not eco-
nomically feasible, even after the assessment of other alternatives. 
That represents about 80,000 small domestic wastewater treatment 
plants installed. The paper deals with the legislative conditions of 
permitting and supervision over domestic WTTPs. To simplify the 
permitting of these buildings, the device of construction notification 
was introduced as an institute of the Building Act, which allows to 
„permit“ certain types of buildings by a simplified action without the 
usual administrative procedure. The law allows product approach 
for  the authorization of WWTP, which under  certain  conditions 
may be a way to streamline the authorization process. This article 
is based on the initial experiences and recommends how to make 
the system more efficient.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
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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Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
rádi využíváme příležitosti, abychom Vás 

v následujícím textu seznámili s procesem 
přípravy a schvalování a též s hlavními body 
dnes již schválené novely zákona o vodovo-
dech a kanalizacích, která nabude své účin-
nosti od 1. ledna 2014. Též bychom v textu 
rádi okomentovali nejvíce medializované 
kauzy v rámci přípravy a schvalování novely, 
které byly často prezentovány zkratkovitě bez 
dalšího vysvětlení.

Samostatný zákon o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu byl schválen v roce 
2001 s účinností od 1. ledna 2002. V mezidobí 
od nabytí jeho účinnosti byl 9x novelizován, 
z toho ale v osmi případech pouze nepřímými 
novelami, pouze jednou novelou přímou. Bylo 
to v roce 2006, a to zákonem č. 76/2006 Sb. 
Současná novela je tedy teprve druhou přímou 
novelou předmětného zákona. Ministerstvo ze-
mědělství ji předložilo vládě na konci listopadu 
2012 v souladu s Plánem legislativních prací 
vlády na rok 2012. 

V návrhu bylo zapotřebí především reagovat 
na zkušenosti z praxe při respektování poža-
davků vyplývajících pro jednotlivé členské 
státy ze Směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ustavující rámec pro čin-
nost Společenství v oblasti vodní politiky a ze 
směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 
1991 o čištění městských odpadních vod. Dále 
bylo zapotřebí na základě analýzy právního 
a skutkového stavu maximálně racionalizovat 
administrativní procesy v oboru vodovodů 
a kanalizací využíváním elektronické komu-
nikace na všech úrovních a provést úpravy 
i v ekonomické a investiční oblasti souvise-
jící se změnami preferencí v oblasti výroby 
i životního stylu. 

Při přípravě novely zákona jsme vycházeli 
jednak z vlastních zkušeností s aplikací zákona, 
ale samozřejmě jsme využili i námětů jiných 
subjektů v oboru VaK zainteresovaných. V této 
souvislosti jsme v rámci přípravy oslovili 25 
subjektů, mj. Sdružení oboru vodovodů a ka-
nalizací (SOVAK), Svaz měst a obcí, vysoké 
školy, Krajské úřady, vodoprávní úřady ORP, 
ale i samostatně vybrané zástupce vlastníků 
a provozovatelů infrastruktury VaK. Z těchto 
25 oslovených subjektů 21 reagovalo a zaslalo 
nám své náměty, se kterými jsme dále pracova-
li. Samozřejmě ne všechny náměty se promítly 
do výsledného návrhu, nicméně všemi náměty 
jsme se zabývali a všechny podstatné nebo 
opakující se náměty jsou uvedeny v důvodové 
zprávě včetně případného zdůvodnění jejich 
neakceptace.

Hlavní změny
Výsledkem bylo předložení návrhu zákona 

o 100 novelizačních bodech. Především se 
jedná o řešení těchto nejdůležitějších okruhů: 

– zpřesnění pojmů v případech, kdy se ne-
podařilo beze zbytku naplnit záměr před-
kladatele a nápravu nebylo možno řešit 
ve výkladové praxi a metodickým řízením 
vodoprávních úřadů;

– zajištění změny v pořízení plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro území krajů, 
neboť praxe ukázala, že tyto plány musí 
průběžně reagovat na změny související se 
způsobem života (přesun obyvatel za hranice 
velkých aglomerací do rodinných domů), 
ale i ekonomických hodnocení záměrů 
a vyšších požadavků na kvalitu pitné vody, 
míru čištění odpadních vod včetně přísněj-
ších požadavků na likvidaci odpadních vod 
včetně kontroly. Zmíněný plán na období 
10 let tyto požadavky nesplňuje, a byla tedy 
žádoucí změna na průběžně aktualizovaný 
plán zahrnující jak změny stávajícího stavu, 
tak plánovaného rozvoje;

– snížení administrativní zátěže spojené se 
stávající evidencí vodovodů a kanalizací, kde 
bez povinné a jednotné elektronické formy 
předávání dat nelze dosáhnout hospodárné-
ho provozu v této agendě;

– obnovy infrastrukturního majetku vodovodů 
a kanalizací v oblasti financování a realizace; 
obnova byla jako nový institut zákona při 
jeho novele zákonem č. 76/2006 Sb. vyme-
zena plánem financování obnovy vodovodů 
a kanalizací. Ten vyplynul z požadavku 
Směrnice 2000/60/ES na samofinancování 
procesu obnovy. Nově je nevypracování nebo 
nerealizace PFO a nevytváření prostředků na 
obnovu pod sankcí; 

– zajištění provozních i ekonomických vazeb 
u provozně souvisejících vodovodů a kana-
lizací různých vlastníků je dáno povinností 
těchto vlastníků uzavřít písemnou dohodu 
(smlouvu) o vzájemných právech a povin-
nostech. Bez takto určených práv a povin-
ností nejsou tito vlastníci, popřípadě jejich 
provozovatelé, schopni zajistit plynulost 
a bezpečnost provozu svých vodovodů nebo 
kanalizací. Vzhledem k četným rozporům 
vzniklých mezi nimi v průběhu výstavby 
navazujícího vodovodu nebo kanalizace, 
nejsou schopni písemnou dohodu uzavřít 
a požadují rozhodnutí Ministerstva zeměděl-
ství. Jsou i vlastníci, kteří než by písemnou 
dohodu uzavřeli sami, požádají o rozhod-
nutí ministerstvo, které ji nahrazuje. Pokud 
vlastníci provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací budou nuceni písemnou do-
hodu uzavřít ještě předtím, než si vyberou 
provozovatele (podmínka pro vydání povo-
lení k provozování), nemůže nastat případ, 
že by bylo třeba o právech a povinnostech 
rozhodovat. Z tohoto důvodu se vypouští 
působnost Ministerstva zemědělství rozho-
dovat v soukromoprávních vztazích, tedy 
v případech, kdy nedojde k dohodě u výše 

uvedených subjektů a to často i z jiných dů-
vodů, které nesouvisí s provozem vodovodů 
a kanalizací;

– potřeba úpravy procesů spojených se stáva-
jící evidencí nákladů a cen služby dodávky 
pitné vody a odvádění odpadních vod, 
včetně možnosti jejich kontroly veřejností, 
vydáním vyhlášky Ministerstva zemědělství, 
která by nahradila dosud platné opatření 
obecné povahy ze dne 19. 9. 2006. Tímto 
opatřením vydalo ministerstvo „pravidla pro 
členění položek výpočtu (kalkulaci) ceny pro 
vodné a pro stočné včetně struktury jednot-
livých položek“. Vyhláška stanoví příslušná 
pravidla pro výpočet ceny s přihlédnutím ke 
zkušenostem z praxe;

– zpřesnění spojené s povinností veřejné služ-
by a umožňující vyhlašujícímu správnímu 
orgánu převést platbu nákladů s jejím zajiš-
těním na adresáty služby, tedy na odběratele, 
s možností rozhodnout o veřejné službě bez 
souhlasu vlastníka vodovodu nebo kanali-
zace pro veřejnou potřebu (institut „strpění“ 
uloženého provozovatele);

– zrušení povinnosti pro krajské úřady k pře-
dávání každoročních výsledků rozboru 
surové vody ministerstvu;

– upuštění od povinnosti vypracování nových 
kanalizačních řádů při změně pouze v délce 
kanalizace;

– zajištění požadavku na zpřístupnění pozem-
ků, prostřednictvím nichž je oprava nebo 
údržba na jiném pozemku jedině možná;

– zavedení povinnosti provozovatele oznámit 
odběrateli alespoň 15 dní předem výměnu 
vodoměru (současně s časovým vymezením 
v rozsahu max. 3 hodin);

– zákaz propojování potrubí vodovodu pro ve-
řejnou potřebu vč. jeho přípojek a vnitřních 
rozvodů s potrubím jiného zdroje vody;

– rozšíření dozorových orgánů v souladu 
s vodním zákonem o ministerstvo, krajské 
úřady a nově také o Ministerstvo obrany, 
které vykonává dozor na území vojenských 
újezdů;

– dílčí změny v působnosti orgánů veřejné 
správy, například obce s rozšířenou působ-
ností budou mít možnost vydat opatření 
obecné povahy ve věci omezení dodávky 
vody v době extrémních klimatických pod-
mínek;

– úpravy v oblasti přestupků a správních de-
liktů a jejich trestání, včetně objektivizace 
jejich výše.

Problematické návrhy
Současně se návrh zabýval např. i posou-

zením možnosti zrušení výjimky z povinnosti 
plateb ze srážkových vod odváděných do kana-
lizace pro veřejnou potřebu pro v zákoně sta-
novené plochy, jako je plocha dálnic, místních 
a účelových komunikací, plochy celostátních 
a regionálních drah včetně zařízení potřebných 
k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní 
dopravy, plochy zoologických zahrad a plochy 
nemovitostí určených k trvalému bydlení a na 
domácnosti, případně dílčí úpravou těchto 
výjimek. A to byl první bod připravované 
novely, kolem které se zvedl mediální zájem. 
Byl vyvolán zástupci SOVAK, kteří byli nespo-
kojeni s výsledným návrhem, který po rozboru 
dopadů navrhl výjimky, s drobnou úpravou 
u drážních ploch, ponechat. Ze strany SOVAK 
bylo též argumentováno možností snížení ceny 
stočného až o třetinu, což vedlo k novinovým 
titulkům typu: „Zlevníme vodu o třetinu. Když 
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začne stát platit za dešťovku“ nebo „Minister-
stvo brání zlevnění vody“. Většina odborné 
a kriticky smýšlející laické veřejnosti však 
chápala tyto argumenty jako účelové.

Daleko větší mediální bouři však přinesla až 
později záležitost týkající se přípojek, přesněji 
možné změny ustanovení § 3 odst. 7, které 
praví, že opravy a údržbu vodovodních a ka-
nalizačních přípojek uložených v pozemcích, 
které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje pro-
vozovatel ze svých provozních nákladů. Při 
interpretaci tohoto problému se vyskytovalo 
velké množství nepřesností, které problém čas-
to posouvaly jinam, než skutečně je. Někdy se 
nerozlišovalo co je přípojkou a co řadem, u pří-
pojek pak, že se jedná pouze o části uložené 
ve veřejném prostranství, a že se jedná pouze 
o problematiku hrazení oprav a údržby těchto 
částí (nikoliv už jejich celkovou rekonstrukci či 
obnovu). To je také jádrem problému, protože 
často docházelo k případům, že u přípojek, 
které byly za hranicí své životnosti, jejich 
majitelé požadovali jejich neefektivní opravy, 
namísto aby se tyto „dožilé“ přípojky vyměnily. 
Na tento problém upozornil v rámci připomín-
kového řízení úřad ombudsmana s návrhem, 
aby o problematice rozhodovaly vodoprávní 
úřady. V rámci vypořádání připomínek bylo 
vysvětleno, že problematika přípojek, které 
nejsou vodními díly, nespadá pod vodoprávní 
úřady, a není tudíž navrhovaný způsob možný. 
Byl tedy navržen jiný způsob řešení, tak aby ne-
docházelo ke sporům, zda se jedná o opravu, či 
obnovu a případně k neefektivním opakujícím 
se opravám, na které doplatí všichni ostatní 
odběratelé. Způsob řešení byl navržen na prin-
cipu „každý se stará o to, co jeho jest“, s tím, 
že byl doplněn o povinnost zajištění takového 
zásahu ve veřejném prostranství provozovateli, 
pokud to bude vlastník přípojky požadovat, 
ovšem na náklady vlastníka. Úřad ombuds-
mana se k tomuto návrhu v dohodnuté lhůtě 
nevyjádřil a učinil tak až v době, kdy byl návrh 
novely zaslán na vládu a byl již v řešení LRV. 
Vzhledem k tomu, že tento návrh ani nebyl 
v původním záměru Ministerstva a vznikl až na 
základě připomínky ombudsmana, a s ohledem 
na nemožnost věcné argumentace Ministerstvo 
tento návrh po projednání a v dohodě se země-
dělským výborem Sněmovny stáhlo, a vše se 
tak vrátilo do původního stavu.

Časový průběh
V následující části dokumentujeme časový 

průběh projednání a schválení novely:
• projednání připomínek vzešlých z vnějšího 

připomínkového řízení 31.10.2012;
• odeslání vládě k projednání 30. 11. 2012;
• leden 2013 – projednání na komisích Legis-

lativní rady vlády (LRV):
– Komise pro veřejné právo – správní právo,
– Komise pro veřejné právo – finanční právo,
– Komise pro soukromé právo;
• 20. února 2013 vydáno Stanovisko předsedy 

LRV (č. j. 1274/12);
• 27. února 2013 Vláda ČR návrh zákona 

projednala a schválila;
• 5. března 2013 Vláda předložila PSPČR 

(sněmovní tisk č. 933);
• 7. března 2013 organizační výbor navrhl 

projednání návrhu v zemědělském výboru 
a určil zpravodajem pro prvé čtení pana 
poslance Ladislava Skopala;

• na pořadu 52. schůze sněmovny – 20. 
března 2013 – prvé čtení, přikázáno k pro-
jednání v zemědělském výboru (ZV);

• 9. dubna 2013 ZV na své schůzi přerušil 
projednávání a stanovil termín pro předklá-
dání pozměňovacích návrhů do 9. května 
2013;

• 6. května 2013 – seminář pořádaný ZV;
• 2. čtení – návrh zákona prošel obecnou a po-

drobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schů-
zi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány 
jako tisk 933/3 (celkem 46 pozměňovacích 
návrhů, převážně legislativně technického 
charakteru);

• 3. čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. 
Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, 
usnesení č. 1731); 

• Poslanecká sněmovna postoupila dne 
5. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 
150/0;

• organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil 
garančním výborem Výbor pro hospodář-
ství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk 
k projednání;

– Výbor pro hospodářství, zemědělství a do-
pravu projednal návrh dne 20. 8. 2013 
a přijal usnesení č. 135, jako tisk 150/1 
(schvaluje);

– Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí projednal návrh dne 

20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 53, jako tisk 
150/2 (schvaluje);

• návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. 
schůzi Senátu. Senát návrh schválil (usne-
sení č. 276); 

• prezident zákon podepsal 27. 8. 2013;  
• zákon vyhlášen 10. 9. 2013 ve Sbírce záko-

nů v částce 106 pod číslem 275/2013 Sb.

Vztah dodavatel a zákazník
Závěrem tohoto článku nám dovolte vyjád-

řit přesvědčení, že schválená novela přinese 
řadu pozitivních změn. Současně nám ale 
proces schvalování dokázal, že veřejné míně-
ní je ve vztahu k vodárenským společnostem 
velmi kritické, což dokazuje i naše zkušenost 
z vyřizování častých stížností. Není to tak, že 
by docházelo často přímo k protiprávnímu 
jednání, ale např. jen k určitému nevhodnému 
jednání z pozice „silnějšího“. Také se to samo-
zřejmě netýká většiny společností, ale bohužel 
platí, že pár odstrašujících medializovaných 
příkladů kazí celkovou atmosféru v oboru. 
Proto do budoucna, kromě společné snahy 
o postupnou kultivaci legislativního prostředí 
v oboru VaK, apelujeme i na snahu o změnu 
v přístupu a komunikaci některých subjektů 
tak, aby se odběratelé mohli cítit jako rovno-
cenný partner s poskytovateli služby, a nikoliv 
jako „oběti monopolů“. Toto je důležitý úkol 
nejen pro nás, ale zejména pro SOVAK a jeho 
odborné komise směrem k diskusi s některými 
ze svých členů.

Těm, kteří mají zájem se s celou novelou 
včetně její důvodové zprávy, případně i výše 
uvedenými doprovodnými dokumenty sezná-
mit, doporučujeme webové stránky Poslanec-
ké sněmovny, kde v sekci dokumenty pod výše 
zmiňovaným sněmovním tiskem č. 933 vše 
přehledně naleznete a můžete se také sezná-
mit s průběhy projednávání ve výborech jak 
Poslanecké sněmovny, tak Senátu.

Ing. Jiří Duda
Ministerstvo zemědělství ČR

ředitel Odboru vodovodů a kanalizací
Těšnov 17

110 00 Praha 1
e‑mail: jiri.duda@mze.cz

POZVÁNKA na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
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Politechnika Rzesowska im. Ignacego
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DHI a.s.   Tel:  + 420 267 227 111 
Na Vrších 5/1490  Fax: + 420 271 736 912 
100 00   Praha 10  E-mail: office@dhi.cz 

PŘÍLOŽNÝ PRŮTOKOMĚR LMF NEJEN PRO MONITORING ÚNIKŮ VODY 

DHI a.s. je dynamická konzultační firma poskytující široké spektrum služeb v oboru vodního hospodářství se zaměřením na matematické modelování stokových sítí a ČOV, říčních systémů 
i systémů zásobování vodou, aplikaci moderních nástrojů hydroinformatiky, dlouhodobý i krátkodobý monitoring, prodej měřící techniky, vývoj a distribuci odborného software. 

WWW.DHI.CZ 

 Přenosný ultrazvukový průtokoměr použitelný 
i pro „trvalé“ měrné profily. 

 Měření průtoku a tlaku pro DN 50 až DN 3000. 

 Dálkový přenos dat pomocí GPRS. 
 Akumulátor s dlouhou životností. 
 Nízké provozní náklady a návratnost investic. 

Přímá integrace do systému  Monitor úniků - automatického sledování a vyhodnocování úniků vody 

 

MONITORING PŘENOS DAT 

 

AUTOMATICKÉ  
ZPRACOVÁNÍ  

A ANALÝZA DAT 

POKROČILÉ  
VYHODNOCENÍ VODY  

NEFAKTUROVANÉ A ÚNIKŮ 

 

S C A D A  M O N I T O R  Ú N I K Ů  

S C A D A  M O N I T O R  Ú N I K Ů  

Komplexní nástroje pro řešení  
úniků vody

Problematika úniků vody se v České republice řeší dlouhodobě 
a převážná většina vodárenských podniků dosahuje pozitivních 
výsledků. Z hlediska opatření ve vodovodní síti se nejvíce uplatňuje 
optimalizace tlakových poměrů a rozdělení sítě na samostatně měři-
telné okrsky. Vybudování měření v oddělených měrných okrscích 
a efektivní systém vyhodnocování dat je jedním z nejúčinnějších 
opatření ke snížení úrovně úniků vody. Pro včasnou reakci je velice 
vhodné aplikovat podpůrný informační systém, který dokáže vyhod-
notit aktuální stav a automatizovaně určit technické a ekonomické 
priority pro provozní zásahy. 

Jedním z pokročilých způsobů řešení v této oblasti je aplikace Monitor 
úniků, která umožňuje provozovatelům efektivní a rychlé vyhodno-
cování úniků vody v jednotlivých zásobních pásmech a distriktech 
vodovodní sítě. Níže jsou popsány základní charakteristiky této aplikace.
• Optimalizace úniků je řešena vyhodnocováním ekonomické efek-

tivity jejich odstranění v jednotlivých zásobních pásmech a distrik-
tech. Jsou porovnávány možné finanční přínosy, pokud by došlo 
k dohledání skrytých úniků, oproti finančním nákladům, které by 
bylo nutné vynaložit na jejich odstranění.

• Monitor úniků se stává expertním nástrojem pro řízení činností 
spojených se sledováním a odstraňováním úniků na ekonomické 
úrovni. Snížením úniků na jejich ekonomickou úroveň dochází 
k významné optimalizaci provozních nákladů v této oblasti. 

• Monitor úniků primárně vychází ze sledování nočních nátoků do 
zásobních pásem a měrných okrsků na základě naměřených dat 
v dispečerském systému. Kromě napojení na historickou databá-
zi dispečinku je také podporováno zadávání měření příložnými 
průtokoměry, ruční zadávání dat z odečtů vodoměrů a případně 
zadávání odborných odhadů. 

• Vyhodnocení odstranitelných úniků na základě nočních nátoků 
probíhá každý den, dispečer má tak k dispozici aktuální data pro 
plánování zásahů ve vodovodní síti a okamžité informace o vznik-
lých poruchách a haváriích.

• Monitor úniků podporuje výpočet vody nefakturované z bilance 
dlouhodobého nátoku do zásobních pásem a vody fakturované. 
Výsledky jsou porovnávány s vyhodnocením nočního nátoku.

• Výsledky jsou ukládány v databázi a prezentovány ve formě tabulek, 
map a grafů prostřednictvím podnikového intranetu.

• Veškeré výpočty prováděné v Monitoru úniků jsou v souladu s me-
todikou IWA.

Z hlediska dlouhodobé strategie snižování úniků vody je podstatné 
vytvořit oddělené měrné okrsky. Tento proces zahrnuje řadu provoz-
ních a investičních opatření na síti. Vlastní realizace vyžaduje čas 
a přináší nemalé finanční náklady. V současné době přichází na trh 
technologie měření příložným průtokoměrem LMF (Leakage Monitor 
Flowmeter), která celý proces budování měrných okrsků zjednodušuje 
a urychluje. Princip měření LMF je založen na principu doby doběhu 
ultrazvukového signálu. Vlastní měření probíhá mezi dvěma senzory, 
které pracují jako vysílač a přijímač ultrazvukového signálu. Senzory 
jsou přiložené na vnější straně tlakového potrubí v definované vzdá-
lenosti. Další výhodou je přímé napojení na Monitor úniků. Hlavní 
charakteristiky průtokoměru lze definovat následovně:
• Realizace měření bez nutnosti budování přípojky elektrické energie, 

tzn. maximální možná nezávislost na elektrické síti.
• Zajištění dlouhodobého kontinuálního měření s minimálními 
nároky na provoz měřidla. 

• Vysoká míra flexibility pro úpravy systému měření podle aktuál-
ních potřeb.  

• Minimální vliv na provoz vodovodní sítě (odstávky) při instalaci 
měřidla. 

• Dálkový přenos dat do dispečinku.
• Možnost připojení dalších senzorů např. pro měření tlaku.
• Napojení na SCADA systém a další analytické programy.

Existence monitorovacího systému umožňuje dlouhodobě syste-
maticky kontrolovat úroveň úniků pomocí nadstavbových informač-
ních systémů a výrazně zvýšit efektivitu minimalizace úniků a vody 
nefakturované ve vodárenských systémech. V případě malého nebo 
limitovaného počtu měření na vodovodní síti je možné v systému 
SCADA monitoring průtoků rychle a efektivně rozšířit o průtokoměry 
LMF s GSM/GPRS přenosem dat. Propojením Monitoru úniků a prů-
tokoměru LMF získáváme účinný nástroj pro detekci a vyhodnocení 
úniků ve vodovodní síti.

Milan Suchánek, Zdeněk Sviták 
DHI a.s.
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Zemědělská politika po roce 2013 –  
řešení pro vodárenskou nádrž Švihov?

Tomáš Doucha, Klára Čámská, Jiří Holas

Úvod
Vztahy vody a zemědělství jsou vícečetné 

a vzájemné. Voda je na části českého území 
a v mnoha zemích světa pomocí zavlažova-
cích systémů nezbytným vstupem do výroby. 
Udržování dobrého stavu vodního režimu 
v krajině ve spojení se starostí o kvalitu půdy 
by měla být jedna ze zásadních podmínek 
trvalé udržitelnosti hospodaření na půdě 
v zájmu samotných zemědělců či vlastníků 
zemědělské půdy. Faremní systémy však 
produkují také externality, které významně 
ovlivňují kvalitu povrchové i podzemní vody 
a odtud i kvalitu vody ve vodních nádržích 
a odtud i náklady na úpravu vody pro její 
další užití. V neposlední řadě kvalita vody ve 
vodních tocích i nádržích zasahuje do využití 
českého rekreačního potenciálu a rozvoje 
turistiky, která tvoří relativně významnou 
součást národního hospodářství.

Nedávná konference s mezinárodní účastí 
Voda v krajině (březen 2013, Praha) se zabý-
vala především problémy spojenými s po-
vrchovou vodárenskou nádrží Švihov (dále 
jen VN), včetně podílu zemědělství na těchto 
problémech. Příspěvek je zejména zaměřen 
na problémy z hlediska plošného užívání 
krajinného zemědělského prostoru, avšak 
s vědomím, že mnohé tyto problémy jsou 
spojené jak se zemědělskými bodovými, tak 
i difuzními zdroji znečišťování vod. 

Je pak otázkou, do jaké míry a jakými 
opatřeními může na řešení problémů re-
agovat zemědělská politika po roce 2013. 
Česká zemědělská politika po roce 2013 je 
však součástí Společné zemědělské politiky 
EU (SZP), jejíž konečné podoby v důsledku 
mnoha rozporných pozic mezi zeměmi EU, 
resp. mezi Radou, Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí, se v tomto roce teprve 
(možná) dočkáme. 

Příspěvek proto vychází ze současného 
stavu jednání k SZP. Je však podpořen, 
i když dosud nezveřejněnou, Strategií pro 
růst Ministerstva zemědělství, která klade 
starost o zemědělskou půdu a vodní režim 
v krajině za jednu z hlavních priorit trvalé 
udržitelnosti nejen v zemědělství. Vychází 
také z analytického pohledu na dosavadní 
složitou a specifickou institucionální struk-
turu spojenou s fungováním VN, která vý-
znamně ovlivňuje implementaci a účinnost 
většiny současných i navrhovaných opatření 
zemědělské politiky.

První část příspěvku se zabývá obecnými 
možnostmi využití zemědělské politiky vzhle-
dem k problémům VN. Na tuto část navazuje 
výčet konkrétních opatření dosavadní země-
dělské politiky a jejich možný výhled po roce 
2013. Třetí část příspěvku představuje, jak 
jsou opatření zemědělské politiky v povodí VN 
reálně využívána a identifikuje hlavní bariéry 
jejich většího a účinnějšího využívání.

1.  Zemědělská politika ve vztahu 
k problémům plošného znečišťování 
VN Švihov

Jak bylo naznačeno v úvodu, zemědělská 
politika musí respektovat dva aspekty pro-
blému:
• Voda odtékající ze zemědělské půdy do 

VN jako „čistá“ externalita pro zemědělce 
v povodí, kde opatření politiky se nemohou 
spoléhat jen na „internalizaci“ problému (tj. 
na racionální chování zemědělců ve vztahu 
k jejich majetku a podnikání).

• Vodní režim zemědělské půdy (retence 
vody) a eroze půdy (tj. přenos půdy a tím 
i nežádoucích prvků do VN) jako externa-
lita, kterou lze z větší části internalizovat 
(vzniká zde v krátkodobém či dlouhodobém 
horizontu přímá škoda vlastníkům či uživa-
telům půdy).
Zejména druhý aspekt problému – eroze 

půdy – se jeví být v současnosti ve vztahu 
k VN Švihov závažnější. Z dlouhodobého 
hlediska však oba aspekty problému mají 
přinejmenším podobnou váhu a společenský 
význam. 

Problém národohospodářsky šetrné a záro-
veň účinné zemědělské politiky je v návrhu 
„balíku“ opatření, který respektuje oba zmí-
něné aspekty. V tomto smyslu jde i o objek-
tivní, resp. společensky uznané stanovení 
rozhraní mezi pozitivními a negativními 
externalitami zemědělství. Jinak řečeno: kdy 
začnu zemědělce za jejich působení „trestat“ 
a od jaké úrovně jejich působení je začnu 
„odměňovat“. Toto rozhraní má v SZP podo-
bu tzv. baseline.

Obecně má zemědělská politika pro řešení 
problémů plošného znečišťování vod následu-
jící kategorie provozních opatření:
• Regulační opatření, která si „ze zákona“ 

vynucují chování zemědělců v krajině:
– Na evropské úrovni jde o Rámcovou 

směrnici pro vodní politiku EU (WFD 
2000/60/ES). Tato směrnice mimocho-
dem vyžaduje, aby externality vztahují-
cí se k vodním zdrojům a spotřebě vody 
byly internalizovány, tzn. zahrnuty do 
ceny vodohospodářských služeb1.

– Obecné zákony k ochraně životního 
prostředí a p. a zejména zákonná část 
tzv. podmínek křížové shody SZP (cross 
compliance – CC), tzv. Statutory Manda-
tory Requirements (SMR), které si vynu-
cují chování zemědělců na základě více 
zákonných opatření (zákonů o ochraně 
půdy a vod, o odpadech, nitrátové směr-
nice aj.): neplnění zákonných podmínek 
znamená nejen snížení či odebrání 

1  Předem je nutno uvést, že ČR má za povinnost tuto 
směrnici aplikovat v zemědělské politice po roce 
2013. Podle dosavadního stavu přípravy této politiky 
je zřejmé, že směrnice nebude explicitně a samo-
statně do nové politiky zahrnuta a bude zahrnuta 
do jednotlivých opatření politiky (viz část 2). 

důchodových podpor zemědělcům, ale 
i penalizace ze zákona uživatelů, resp. 
vlastníků půdy.

• Polo-regulační opatření: V současnosti 
jde např. o druhou část CC v rámci SZP, 
tzv. dobré zemědělské a environmentální 
podmínky (Good Agricultural and Environ-
mental Conditions – GAEC) a v zemědělské 
politice po roce 2013 o tzv. ozelenění pří-
mých plateb (greening). Neplnění podmí-
nek znamená „pouze“ snížení či odebrání 
přímých plateb zemědělcům – uživatelům 
půdy.

• Ostatní opatření, která jsou zaměřena na 
stimulaci kladných externalit (veřejného 
zboží – public goods), ať již jsou (zatím 
bohužel) reálně produkovány či nikoliv. 
Jde o rozsáhlejší množinu opatření a s nimi 
spojených plateb, počínaje důchodovými 
podporami a podporami vstupů s nepřímý-
mi dopady do řešení problémů vody až po 
agroenvironmentální opatření, která jsou 
přímo zaměřena na řešení těchto problémů.
Závažnou otázkou stimulačních opatření 

a plateb je jejich způsob implementace. Za-
tím naprosto převažují plošné podpory (flat 
payments – fits for all), které málo respektují 
regionální a místní specifické podmínky. Tím 
roste riziko nesprávné alokace plateb, jejich 
poddimenzování v některých podmínkách a je-
jich přeplácení v podmínkách jiných, a odtud 
i nižší účinnost opatření a růst tzv. mrtvých 
nákladů politiky (deadweight losses). Řešením 
může být větší cílení plateb (targeting), resp. – 
což je zvlášť významné pro řešení vztahů mezi 
zemědělci a přesně vymezenými „spádovými“ 
oblastmi povodí VN – jejich „šití na míru“ 
(tailoring) podle individuálních podmínek 
podniků či pozemků. Bohužel, větší cílení a in-
dividualizace opatření zpravidla vedou k pod-
statnému zvýšení administrativních nákladů, 
které je nutno porovnat s účinností opatření.

Kromě provozních opatření zemědělská 
politika zahrnuje i řadu investičních opatře-
ní a podpor, které přispívají k řešení vztahu 
plošného užívání zemědělské půdy a vody. 
Mimo investiční podpory řešení bodových 
zdrojů znečištění jde tak zejména o komplexní 
pozemkové úpravy, zaměřené i na environ-
mentální aspekty úprav katastrů, o podporu 
zatravňování či zalesňování zemědělské 
půdy atd.

Souhrnně lze pro formování budoucí ze-
mědělské politiky České republiky ve vztahu 
k danému problému formulovat tyto zásady:
• Důsledně promítnout Rámcovou vodní 

směrnici EU do jednotlivých opatření 
politiky jak v oblasti přímých plateb (do 
Pilíře I SZP), tak v oblasti programu rozvoje 
venkova (do PRV, tj. Pilíře II SZP).

• Respektovat přitom synergické působení 
více opatření, jejich vyváženost, větší cí-
lenost a důslednější kontrolu jejich imple-
mentace a využívání.

• Respektovat, případně stimulovat změny 
institucionálního pozadí ve vztazích mezi 
zemědělci, správci vodních toků a vodáren-
skými společnostmi2.

2  Institucionální pozadí těchto vztahů je pro řešení 
dané problematiky, tj. pro stanovení vhodných opat-
ření politiky, mimořádně závažné. Protože se z vody 
jako původně veřejného statku stává v procesu její 
úpravy a distribuce zboží soukromé, hrazené spotře-
biteli vody, je nutno v opatřeních politiky zohlednit 
postavení soukromých subjektů v daném „vodním 
řetězci“. Jiná opatření může např. přijmout muni-
cipalita, která zajišťuje „vodní řetězec“ na veřejné, 
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OPATŘENÍ  V RÁMCI ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
Charakter opatření R–1
Opatření politiky Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a navazující vyhlášky (viz dále).

2007–2013 Vymezení OPVZ I a II.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Dokončit vymezení OPVZ  II a umožnit kompenzace přechodu na extenzivní hospodaření pro uživatele půdy 
(prostřednictvím opatření SP).

Charakter opatření R–2
Opatření politiky Vyhláška č. 274/1998 Sb. (o skladování a používání hnojiv). Vyhláška č. 450/2005 Sb. (o nakládání se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu). Vyhláška č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby).

2007–2013 SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami (od 2009); spojeno s povinností 
havarijního plánu.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020  Pokračování.

Charakter opatření R–3
Opatření politiky Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vyhláška č. 382/2001 Sb. (o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě.

2007–2013 SMR 3: Používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (od 2009; hygienické hledisko).

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování.

Charakter opatření R–4
Opatření politiky NV č. 262/2012 Sb. (o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu), zákony č. 156/1998 Sb. (o hnojivech), č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon), vyhláška č. 274/1998 Sb. (o skladování a způsobu používání hnojiv). 

2007–2013 SMR 4: Ochrana povrchových vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů vymezením tzv. 
zranitelných oblastí dusičnany a pravidel používání a skladování dusíkatých hnojiv (od 2009); Akční plán 
Nitrátové směrnice pravidelně aktualizován (naposledy 2012). 

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Aktualizace pravidel i monitoringu povrchových vod jako jedna z priorit EU.

Charakter opatření R–5
Opatření politiky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

2007–2013 SMR 5a: Minimální požadavky pro použití hnojiv AEO 1–6. Pravidla NS vyžadována u zemědělců se závazkem 
AEO opatření i mimo zranitelné oblasti.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování.

Charakter opatření R–6
Opatření politiky Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

2007–2013 SMR 9: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování, důležité zejména pro znečišťování VN Švihov dusíkatými pesticidy při intenzivním pěstování řepky 
a kukuřice.

Charakter opatření PR–1
Opatření politiky GAEC–1 a GAEC–2

2007–2013 Omezení obdělávání svažitých pozemků (GAEC–1). Vyloučení či omezení pěstování širokořádkových plodin na 
erozně ohrožených půdách (GAEC–2, pro mírně erozně ohrožené půdy platí od r. 2011). 

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování, respektive zpřísnění (upřesnění metodiky a protierozních technologií a vrstvy erozně ohrožených 
ploch v LPIS).

Charakter opatření PR–2
Opatření politiky GAEC–5

2007–2013 Omezení agrotechnických operací na zaplavené či silně podmáčené půdě (mimo vlastní sklizeň plodiny).

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování.

Charakter opatření PR–3
Opatření politiky GAEC–6

2007–2013 Omezení poškozování a rušení krajinných prvků na zemědělské půdě (od 2004, od 2010 podpořeno evidencí 
krajinných prvků v LPIS a možností pobírat na jejich plochu přímé platby).

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Rozšíření druhů krajinných prvků o mokřady na zemědělské půdě a kamenné snosy.

Charakter opatření PR–4
Opatření politiky GAEC–8

2007–2013 Zákaz rozorání trvalých travních porostů.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020

Charakter opatření PR–5
Opatření politiky GAEC –11

2007–2013 Nehnojené třímetrové ochranné pásy kolem útvarů povrchových vod (od 2012)

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování.

Charakter opatření PR–6
Opatření politiky Ozelenění přímých plateb.

2007–2013

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Vázanost 30 % přímých plateb na plnění 3 podmínek (TTP, diverzifikace plodin, ekologické plochy).

Charakter opatření SP–1
Opatření politiky Pěstování meziplodin.

2007–2013 PRV – Ochrana půdy před erozí, využití omezeno pouze podílem z orné půdy podniku.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Podpora prioritně v erozně ohrožených plochách (MEO a SEO), ochranných pásmech vodních zdrojů, blízko 
vodních toků apod. s ponecháním porostu do jara.

Tabulka 1. Přehled nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany životního prostředí, zaměřených na ochranu vody, s odkazy na přísluš-
nou legislativu, a výhled do budoucího období. Klasifikace nástrojů (charakter opatření): R = regulační; PR = polo-regulační; SP = stimulační 
přímé; SN = stimulační nepřímé; I = investiční
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Charakter opatření SP–2
Opatření politiky Ošetřování travních porostů, zejména péče o trvale podmáčené a rašelinné louky, mezofilní a vlhkomilné louky.

2007–2013 PRV – Podpora šetrné údržby luk a pastvin (s omezením přísunu dusíku) a zachování hospodaření s významem 
pro retenci vody.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Pokračování u polo-přirozených, starých porostů i u porostů vzniklých původně umělým zatravněním. 
Revize vymezení nadstavbových titulů ze strany MŽP s cílem lepšího zacílení. Zvýšení sazeb.

Charakter opatření SP–3
Opatření politiky Ekologické (EZ) a integrované (IZ) zemědělství.

2007–2013 PRV – Hospodaření šetrné k přírodním zdrojům, s omezeným využíváním hnojiv a pesticidů. Možnost kombinace 
s SP–2.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Pokračování, s administrativním oddělením podpor EZ a IZ a bez možnosti kombinovat s SP–2. Zvýšení 
sazeb.

Charakter opatření SP–4

Opatření politiky Biopásy na orné  půdě.

2007–2013 PRV – Přispívají druhotně k retenci vody a ochraně pozemku před erozí.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Pokračování. Zvýšení sazby.

Charakter opatření SN–1
Opatření politiky Podpora hospodaření v méně příznivých podmínkách.

2007–2013 PRV – Platby LFA pouze na TTP a s limitními koncentracemi chovu přežvýkavců.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Nové vymezení znevýhodněných oblastí – užší vymezení oblastí, platby na zemědělskou půdu (obce kolem 
VN Švihov dle stávajícího návrhu nespadají do znevýhodněných oblastí). Snížení nepřímých stimulačních účinků.

Charakter opatření SN–2
Opatření politiky Přímé platby na přežvýkavce.

2007–2013 Top-up: Podpora dojnic, krav bez tržní produkce mléka a bahnic a koz.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Podpora v rámci přímých plateb oddělených od produkce ve vazbě na DJ, s preferencí chovů s krmivovou 
základnou na trvalých travních porostech.

Charakter opatření SN–3
Opatření politiky Rozlivy – ochrana před povodněmi formou umožnění rozlivů na zemědělské půdě.

2007–2013

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Zavedení systému na bázi „věcného břemene“ specifikovaných pozemků s žádoucími režimy hospodaření 
a s pravidelnou roční úhradou za toto „věcné břemeno“ (tj. bez dalších nároků na případné povodňové škody).

Charakter opatření I1 (R)
Opatření politiky Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2007–2013 PRV – Vodo- a půdo-ochranná opatření. Vazba na OP ŽP.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Pokračování podpor a urychlení realizace pozemkových úprav včetně společných zařízení. Vazba na 
programy MŽP.

Charakter opatření I2
Opatření politiky Zatravňování orné půdy

2007–2013 PRV – Podpora převodu kultury v LPIS na travní porosty s trvalou platností, bez přímé vazby LPIS na katastr 
nemovitostí. 

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Podpora prioritně na plochách MEO a SEO, ochranných pásmech vodních zdrojů, blízko vodních toků 
apod., s následnou změnou v KN se souhlasem vlastníka pozemku.

Charakter opatření I3
Opatření politiky Zalesňování zemědělské půdy.

2007–2013 PRV– Převod zemědělské půdy na lesní půdu spojený s převodem v KN.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 PRV – Pokračování se zvýšenou sazbou.

Charakter opatření I4 (S)
Opatření politiky Zemědělské bioplynové stanice – podpora výstavby a výkupních cen elektřiny

2007–2013 PRV – Investiční podpory. Dále podpora výkupních cen elektřiny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie. Jednostranné zaměření na silážní kukuřici jako hlavní surovinu pro BPS má negativní dopady do 
plošného znečišťování vod a eroze půdy (závažné zejména pro povodí  VN Švihov).

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Nový zákon o OZE: vyloučení či omezené pokračování podpor, resp. podstatné zpřísnění podmínek jejich 
poskytování.

Charakter opatření I5
Opatření politiky Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků.

2007–2013 Národní dotace.

Předpoklad (doporučení) 2014–2020 Pokračování.

OPATŘENÍ V RÁMCI POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – OP ŽP, PPK, POPFK
Charakter 
opatření

Opatření politiky 2007–2013 Předpoklad 
(doporučení) 2014–2020

I 1 Obnova krajinných struktur OP ŽP1 (6.3). Vazba na PRV – pozemkové úpravy Pokračování

I 2 Optimalizace vodního režimu krajiny OP ŽP (6.4). Revitalizace drobných vodních toků a ploch, posilování 
retence krajiny, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. Vazba 
na PRV – pozemkové úpravy

Pokračování

I 3 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy 
a o krajinné prvky

PPK2 – menší krajinotvorné akce s možným vlivem na retenční funkce 
krajiny

Pokračování

I 4 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů 
klimatické změny na nelesní ekosystémy 
a vodní ekosystémy

POPFK3 – menší krajinotvorné akce s možným vlivem na retenční 
funkce krajiny a protierozní ochranu

Pokračování

1 OP ŽP – Operační program životní prostředí
2 PPK – Program péče o krajinu MŽP
3 POPFK – Program obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP
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• Větší důraz na podporu chovu přežvýkav-
ců s očekávanými pozitivními dopady do 
zlepšení strukturních vlastností zemědělské 
půdy.

• Výrazné omezení podpory obnovitelných 
zdrojů energie ze zemědělské biomasy spo-
jené s nepříznivými dopady dosavadních 
podpor do struktury a způsobů užití orné 
půdy.
Je tedy zřejmé, že opatření politiky po roce 

2013 v jejich synergii mohou řešení problémů, 
které jsou spojeny s plošným znečišťováním 
a erozí půdy v povodí VN, napomoci více 
než tomu bylo doposud. Chování zemědělců 
by mělo být stimulováno a ovlivňováno také 
osvětou, příklady dobré praxe a cíleným po-
radenstvím. Využití nabízených polo-regulač-
ních a stimulačních opatření politiky je pak na 
samotných zemědělcích a jejich rozhodování 
v dlouhodobém horizontu.

3. Současný stav zemědělství 
v povodí VN ve vztahu k jejímu 
plošnému znečišťování

Pro posuzování možného vývoje v dané 
problematice v budoucím období je důležité 
analyzovat dosavadní vývoj v zemědělství 
v povodí VN a identifikovat pozadí a hlavní 
faktory tohoto vývoje, včetně příčin selhávání 
záměrů politiky. Současný stav užití půdy 
v povodí VN dokládá tabulka 2.

V povodí vodárenské nádrže Švihov je 
evidováno 68 575 ha zemědělské půdy. Pří-
značný je extrémně vysoký stupeň zornění 
dosahující kolem 80,5 % a relativně velmi 
nízký podíl travních porostů na úrovni téměř 
19,5 %4. Taková struktura užití zemědělské 
půdy naprosto neodpovídá převažujícím pří-
rodním a klimatickým podmínkám povodí5. 

4  Skutečná výměra travních porostů podle databáze 
LPIS se může od evidence ČHMÚ mírně (z hlediska 
celkových účinků však nepodstatně) lišit. 

5 Nadmořské výšky v celém zájmovém území se pohy-
bují převážně v rozsahu 400–600 m n. m. Nejvyšší 
kóta na rozvodnici je 765 m n. m. (hora Křemešník), 
nejnižší 318 m n. m. Většina půd je kyselá s pH 
v povrchovém horizontu 3,8–4,2 a v nižších částech 
půdního profilu 4,6. Z hlediska druhu se jedná 
převážně o půdy hlinité až hlinitopísčité, minerálně 
chudé až velmi chudé. Terén je členitý a svahovitý 
s průměrným sklonem 4,11 %. Průměrné roční tep-
loty se pohybují v rozsahu 7–8 °C, ve výškách nad 
500 m n. m. klesá pod 7 °C a ve výškách 600 m n. 
m. pod 6 °C. Srážky v dlouhodobém sledování, dle 
údajů z let 1901–1950 (50ti letý normál), dosahují 

2.  Konkretizace a porovnání 
dosavadních a očekávaných 
opatření a nástrojů politiky s vazbou 
na řešení problému zemědělského 
plošného znečišťování VN Švihov

V současné době končí realizace programů 
EU na rozpočtové období 2007–2013, s vaz-
bami na danou problematiku. V zemědělství 
jde zejména o Program rozvoje venkova (PRV). 
Kompetence v oblasti ochrany vody jsou však 
rozděleny mezi Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí, a samotná 
zemědělská politika tak řeší jen část vztahů 
mezi zemědělstvím a vodou v krajině. Přehled 
dosavadních a očekávaných opatření politiky, 
která se vztahují k vodnímu režimu a plošné 
ochraně vody a její kvality z hlediska země-
dělství, je uveden v tabulce 13.

Opatření zemědělské politiky v gesci MZe 
se doplňují v oblasti krajinných prvků a obno-
vy přirozených funkcí vodních toků a nádrží 
s krajinotvornými programy rezortu MŽP, 
především s Operačním programem životního 
prostředí (OP ŽP), ale také s Programem péče 
o krajinu, Programem obnovy přírodních 
funkcí krajiny a (již ukončeným) Programem 
revitalizace říčních systémů. Opatření MŽP 
jsou směřována přednostně na území zvláště 
chráněná a k ochraně chráněných druhů 
rostlin a živočichů či k ochraně krajinného 
rázu a mají tedy spíše nepřímý pozitivní 
vliv na řešení problémů plošného působení 
zemědělství.

Hlavní rozdíly mezi dosavadními a očeká-
vanými opatřeními politiky ve vztahu k dané 
problematice jsou následující:
• Oslabení stimulace k rozšiřování ploch 

trvalých travních porostů prostřednictvím 
plateb LFA, nově vázaných na veškerou 
zemědělskou půdu.

• Proti tomu: zvýšení stimulace k zapojování 
podniků do více cílených agro-environ-
mentálních programů a do ekologického 
zemědělství prostřednictvím vyšších sazeb 
za environmentální služby.

• Podstatně přísnější environmentální pod-
mínky poskytování přímých plateb pro-
střednictvím aktualizovaných GAEC a tzv. 
ozelenění přímých plateb.

neziskové bázi, na rozdíl od „vodního řetězce“, který 
využívá soukromých podniků orientovaných na 
zisk. To je právě případ „vodního řetězce“, který je 
spojen s VN Švihov a který je založen na dlouhodo-
bých smlouvách s podnikem VEOLIA.

3  Očekávaná opatření politiky vycházejí z jednání 
k PRV na úrovni EU a ČR ve stavu k polovině čer-
vence 2013. Představují do určité míry také žádoucí, 
resp. doporučující opatření a jejich parametry z po-
zice ekonomického výzkumu. 

Je to důsledek dosavadních tržních a agrárně 
politických podmínek a také vztahů mezi 
užitím a vlastnictvím půdy, který se projevuje 
v následujících charakteristikách současného 
zemědělství v tomto vodárenském povodí ve 
vztahu k zatěžování vodního prostředí:
• Převážné zaměření na pěstování obilovin, 

kukuřice a řepky olejné nehnojené statkový-
mi hnojivy mají negativní dopady do kvality 
půdy a půdního prostředí (prohlubování 
procesů degradace půdy, včetně jejího vod-
ního režimu a retence vody). 

• Vysoký podíl zornění zemědělské půdy 
má výrazný podíl na znečišťování vodního 
prostředí nutrienty a splaveninami.

• Velký rozsah pěstování širokořádkových 
kultur (kukuřice, brambory) bez využití 
půdoochranných technologií způsobuje 
v případech přívalových srážek vodní erozi 
půdy a odplavenou zeminou jsou zanášeny 
vodní toky a vodní nádrže. Změny klimatu 
doprovázené častějším výskytem přívalo-
vých srážek v květnu až červenci způsobují 
vodní erozi půdy na velkých půdních blo-
cích ve svahovitém terénu.

• Malý podíl plodin zlepšujících půdní 
úrodnost6 a trvalý pokles humusu v půdě. 
Zvyšováním organické hmoty v půdě se 
přitom významně zlepšuje vsakování vody 
do půdy a je snižováno riziko vodní eroze 
půdy.

• Pravidelně prováděným terénním šetřením 
jsou často zjišťována porušení zásad GAEC 
(zejména setí kukuřice na MEO bez půdo-
ochranných technologií). 
Souhrnné ukazatele zemědělství okresu 

Pelhřimov ukazuje tabulka 3.
Pokud jde o podpory a platby v rámci PRV, 

povodí VN je z větší části (zhruba 75 % území) 
zařazeno do méně příznivých oblastí (LFA) 
s vyrovnávacími hektarovými platbami, dosud 
však jen na travní porosty. Posouzení druhů 
a rozsahu uplatňovaných podpor ze zdrojů PRV 
je ilustrováno na administrativním území okre-
su Pelhřimov (viz tab. 4), jehož zhruba 90 % 
výměry se nachází ve vodárenském povodí7.

rozsahu 635–686 mm, s průměrem 656 mm srážek. 
Viz také údaje tab. 3. 

6 Ke zlepšujícím plodinám jsou řazeny jeteloviny 
a luskoviny, neutrální uhlíkovou bilanci mají obi-
loviny a řepka olejná, zápornou uhlíkovou bilanci 
vykazují kukuřice a brambory.

7  S využitím databáze MZe „Dotace a podpory podle 
programů – kraj Vysočina, okres Pelhřimov“.

Kategorie půdy Výměra 
km 2 %

Zemědělská půda 685,75 57,7

– z toho travní porosty 13,37 1,1

Lesní půda 327,22 27,5

Rybníky 0,76 0,1

Ostatní plochy 
(intravilán, 
komunikace)

174,83 14,7

Celková plocha povodí 1 188,56 100,0

Tabulka 2. Struktura užití půdního  fondu 
ve vodárenském komplexu povodí Želivky

Pramen: ČHMÚ

Ukazatel Zdroj MJ PE ČR PE/ČR
Podíl z. p. na celkové výměře ČSÚ % 61,0 53,7 113,6

Výměra z. p. ČÚZK tis. ha 78,7 4233,5 1,9

– TTP ČÚZK tis. ha 16,9 985,9 1,7

– kukuřičná a řepařská VO EKOTOXA % z. p. 0,0 39,2 0,0

– bramborářská VO EKOTOXA % z. p. 37,7 36,7 102,7

– bramborářsko-ovesná a horská VO EKOTOXA % z. p. 62,3 24,1 258,5

Výměra z. p. LPIS tis. ha 68,9 3537,8 1,9

– TTP LPIS tis. ha 17,5 958,0 1,8

% zornění LPIS % 76,1 70,8 107,4

Podíl LFA na z. p. LPIS % 100,0 50,5 198,0

% z. p. ve zranitelných oblastech dusíkem LPIS % 90,6 51,7 175,2

DJ/100 ha z. p. ČSÚ DJ 49,0 31,0 158,1

Výnosy obilovin EKOTOXA t/ha 4,16 4,20 99,0

% z. p. v družstvech a společnostech EKOTOXA % 86,8 74,6 116,4

% pronajaté z. p. v podnicích ČSÚ % 94,0 87,0 108,0

% podniků využívajcích AEO ČSÚ % 63,0 61,0 103,3

AEO – podíl z. p. LPIS % 19,8   

Tabulka 3. Zemědělské charakteristiky okresu Pelhřimov (PE)
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Pokud jde o ekologické zemědělství, koncem 
roku 2011 bylo v povodí VN evidováno 71 ze-
mědělských subjektů. Ekologické zemědělství 
je uplatňováno na 840 ha travních porostů, 
256 ha orné půdy a 3 ha ovocných sadů. 
V přechodném období je 1 261 ha travních 
porostů, 490 ha orné půdy a 13 ha ovocných 
sadů. Zemědělské subjekty s velkou plochou 
užívaných půdních bloků o ekologické hospo-
daření nemají zpravidla zájem.

Na podporu zemědělství jsou směrovány 
i přímé platby SAPS. Celkem 470 žadatelům 
v roce 2012 bylo poskytnuto 288 227,4 tis. 
korun, tj. zhruba 3krát více, než činily vy-
brané podpory v rámci PRV. Jinak vyjádřeno, 
na 1 ha zemědělské půdy v okrese Pelhřimov 
připadá 4 321 Kč přímých plateb, proti 758 Kč 
plateb LFA a 562 Kč plateb pro AEO. Platby 
LFA a AEO tak nestimulují žádoucí změny 
v hospodaření a příliš neovlivňují ekonomiku 
zemědělských podniků v povodí. 

Uvedené relace svědčí o relativně malém 
vlivu dosavadních stimulačních opatření 

na řešení dané problematiky. Navíc při ex-
perimentálním vyhodnocování účinnosti 
uplatňovaných opatření PRV nelze průkazně 
prokázat jejich pozitivní vliv na zlepšování 
stavu vodních útvarů, včetně VN. Platby AEO 
jsou zemědělskými subjekty převážně pova-
žovány a využívány jako „rozšíření“ přímých 
plateb ke kompenzaci vyšších cen vstupů atp. 

Příčiny nižších účinků stimulací je nutno 
hledat i ve strukturálních charakteristikách 
zemědělských podniků v povodí VN. Za tím 
účelem se v roce 2010 realizovala u vybraných 
zemědělských podniků oblasti výběrová šetře-
ní, které do značné míry reprezentují typické 
užití půdy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.

Ve vodárenském povodí Želivky je v součas-
nosti provozováno sedm bioplynových stanic 
o výkonu 370–1151 kW. Stávající způsoby 
získávání biomasy pro tyto účely vedou k nad-
měrné intenzifikaci její produkce, která ve 
spojení s nevhodnou agrotechnikou výrazně 
přispívá k negativním účinkům zemědělství 
na VN Švihov.

S výjimkou vývoje v užití půdy pro produk-
ci obnovitelných zdrojů energie lze konsta-
tovat značnou rigiditu v čase v hospodaření 
zemědělských podniků ve spádové oblasti 
VN Švihov. Lze s vysokou mírou pravděpo-
dobnosti předpokládat, že účinnost přímých 
i nepřímých stimulačních opatření, resp. 
účast podniků v AEO a v platbách LFA (na 
TTP) je významně ovlivněna velmi nízkým 
podílem vlastní půdy v kombinaci s velmi 
vysokým počtem vlastníků půdy v podniku. 
Tato skutečnost výrazně zvyšuje jakékoliv 
transakční náklady potřebných změn v užití 
půdy, resp. tyto změny přímo znemožňuje8. 

Proto je nutno se více spoléhat na regulační 
a polo-regulační opatření politiky. Celé povodí 
vodárenské nádrže Švihov je zařazeno do 
zranitelné oblasti dusičnany. Od 1. 8. 2012 
je v platnosti třetí Akční program nitrátové 
směrnice (NV č. 262/2012 Sb.), který reguluje 
používání statkových a průmyslových dusí-
katých hnojiv.

V povodí VN Švihov však dosud nejsou v pl-
ném rozsahu uplatněna ochranná pásma podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a následných 
úprav (zákon č. 150/2010 Sb., § 30, odst. 1 až 
12). Nicméně nad rámec obecné ochrany vod je 
v povodí ve vymezených územích prosazována 
speciální ochrana, spočívající v přikázaných 
režimech pro vlastníky a uživatele nemovitostí 
stanovená místně příslušným vodoprávním 
úřadem. Vlastníkům půdy je na základě smluv 
mezi nimi, Povodím Vltavy a uživateli půdy 
k specifickým režimům hospodaření hrazena 
kompenzace (500 Kč/ha)9. 

8 Viz např. nedávné odmítnutí vlastníků půdy k vy-
užití jejich půdy jako suchých poldrů proti zápla-
vám na Chrudimsku jako typická ukázka chování 
vlastníků půdy k zajišťování veřejného zboží ze 
zemědělství.

9 Podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (odst. 
11) za prokázané omezení užívání pozemků a staveb 
v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlast-
níkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou 
jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě 
vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňu-
jících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech 
oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; 
je-li jich více, poměrně podle povoleného množství 
odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady 
k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud. 
Poskytování náhrad se řídí „Metodickým pokynem 
k postupu státních podniků Povodí Vltavy při po-

Opatření PRV ha1) Celkové podpory ČR 
a EU (tis. Kč)

Platby LFA 14 981 50 588,–

Horské oblasti HA 6 293 25 199,–

Horské oblasti HB 70 240,1

Ostatní OA 7 712 23 012,8

Ostatní OB 906 2 136,1

Celkem Kč na 1 ha TTP v LFA/z. p. okresu 3 377/758

Agroenvironmentální opatření 16 563,1 38 737,9

Údržba travních porostů 11 674,1 21 453,1

Mezofilní a vlhkomilné louky 8,6 15,4

Trvale podmáčené a rašelinné louky 2,5 25,6

Ptačí lokality na travních porostech – bahňák, chřástal 21,6 95,7

Pastviny (včetně druhově bohatých pastvin) 2 698 7 411,2

Zatravňování orné půdy 917,4 6 442,7

Meziplodiny 1 223,6 3 151,–

Biopásy 17,3 143,2

Celkem Kč na 1 ha AEO/z. p. okresu 2 339/562

Celkem vybrané podpory PRV 89 625,9

Tabulka 4. Vybrané podpory zemědělským podnikům v rámci PRV v okrese Pelhřimov se 
vztahem k omezení plošného znečišťování VN Švihov ze zemědělství (2012)

1) Orientační výpočty na základě celkových podpor a jednotkových sazeb LFA a AEO. Pramen: SZIF

Ukazatel MJ ZD/AS‑1 ZD/AS‑2 ZD/AS‑3 ZD/AS‑4 SRO FO‑1 FO‑2
Počet vlastníků  360 399 51 2 8 1 1

Podíl vlastní půdy % 0,21 9,58 2,63 50,00 5,86 100,00 23,33

Počet vlastníků půdy  300 700 750 350 195 1 15

AWU/100 ha osob 4,62 4,97 2,84 5,00 3,30 16,67 1,56

Podíl pracujících vlastníků na celk. počtu pracovníků % 50,75 61,40 38,89 4,76 8,89 66,67 25,00

% zornění % 80,00 84,27 66,46 86,79 84,98 58,33 70,37

Podíl z. p. silně ohrožené erozí % 0,00 0,23 0,37 0,46 0,06 0,00 0,05

Podíl o. p. silně ohrožené erozí % 0,00 0,25 0,00 0,15 0,00 0,00 0,08

Podíl z. p. se svažitostí vyšší než 7 º % 0,00 4,25 0,00 2,38 1,59 0,00 9,27

Podíl půdy v LFA % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Podíl z. p. v AEO (vše: ošetřování TTP) % 21,38 15,46 34,23 5,36 19,41 0,00 36,55

Podíl z. p. po provedených pozemkových úpravách % 2,48 0,00 5,27 0,00 7,33 100,00 0,00

Podíl obilovin na o. p. % 56,03 24,30 50,79 37,04 41,21 52,38 49,72

Podíl olejnin na o. p. % 31,03 13,34 26,55 8,64 12,93 42,86 24,86

Podíl brambor na o.p. % 0,00 9,77 3,96 19,89 12,84 4,76 16,57

Počet DJ krav/100 ha krmných plodin DJ 54,35 73,68 50,11 76,92 70,48 0,00 69,77

Počet DJ KBPTM/100 ha krmných plodin DJ 10,87 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 69,77

Tabulka 5. Základní charakteristiky dotazovaných podniků ve spádové oblasti VN Švihov

ZD = zemědělské družstvo; AS = akciová společnost; SRO = společnost s ručením omezeným; FO = fyzická osoba
Pramen: Vlastní šetření 2010
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ID opatření Název opatření Typ listu 
opatření

DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B

DV100082 Revitalizace vodních toků B

DV100089 Management trvalých travních porostů B

DV100093 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vodního útvaru B

DV100106 Zatravnění zdrojových a erozně ohrožených ploch vodního útvaru B

DV100136 Průzkumný monitoring B

Tabulka 6. Obecná opatření ochrany vod pro všechny vodní útvary v povodí VN Švihov

Pramen: Plán oblasti povodí Dolní Vltavy ve specifikaci pro Želivku

Veřejnou vyhláškou KÚ Středočeského kraje 
ze dne 12. 10. 2010 bylo vydáno rozhodnutí ke 
„Změně ochranných pásem vodárenské nádr-
že Švihov na Želivce“ a nově byla vymezena 
ochranná pásma I. a II. stupně v krajinném 
území, která se nachází bezprostředně u vlast-
ní vodárenské nádrže a významně zasahují do 
katastrálních území dotčených obcí. 

Uživatelé dotčených zemědělských po-
zemků téměř ve většině případů uplatnili ve 
stanovené lhůtě do konce roku 2010 námitku 
s návrhem na zrušení uložených opatření. 
Základem zdůvodnění je tvrzení, že vládní 
nařízení k nitrátové směrnici č. 219/2007 Sb. 
a 108/2008 Sb. jsou pro zemědělce závazná, 
rovněž i dodržování zásad správné země-
dělské praxe vyžadované podmínkami cross 
compliance jsou dostatečná opatření pro 
hospodaření u vodních zdrojů i na erozně 
ohrožených půdách a není důvod zavádět 
nová odlišná opatření. Připomínky podávali 
též vlastníci pozemků s tím, že navrhované 
zatravnění v řadě případů postrádalo smy-
sl (např. zatravňování pozemků v rovině) 
a nejsou dostatečně řešeny kompenzace za 
omezené užívání nemovitosti. Výsledkem po-
dání námitek je minimální posun v realizaci 
ochranných pásem tohoto vodního zdroje.

Nutno doplnit, že obecná ochrana vod vyplý-
vající z Rámcové směrnice pro vodní politiku 
2000/60/ES je prosazována i programovými 
opatřeními Plánů oblasti povodí schválených 
místně příslušnou regionální samosprávou 
v roce 2009. V plánovacím cyklu 2010–2015 
byly pro povodí vodárenské nádrže Švihov 
navrženy Listy opatření, uvedené v tabulce 6.

Opatření typu B, která jsou v Plánu oblasti 
povodí Dolní Vltavy nejčastěji navrhovaný-
mi opatřeními, řeší daný vodní útvar, kde je 
identifikován problém, avšak vzhledem k ne-
dostatku informací o problému (vlivu) není 
možné opatření popsat do detailu, a jedná se 
tedy jen o jeho rámcový popis. Obecná opat-
ření ochrany vod vychází z podstaty difuzních 
zdrojů znečištění, jejichž původce je složité či 
nemožné určit.

skytování náhrad za omezení užívání nemovitostí 
v ochranných pásmech vodních zdrojů, ve znění 
pozdějších předpisů“, vydané Ministerstvem země-
dělství pod č. j. 43656/2004–1600 dne 10. 12. 2004.

4. Závěry a doporučení
Současné zemědělství ve vodárenském 

povodí Želivky je regionálně významnou 
ekonomickou aktivitou, která však generuje 
negativní externality ve vztahu k vodnímu 
režimu povodí. Jde zejména o důsledky vodní 
eroze půdy a také v této souvislosti i o dů-
sledky plošného znečišťování vody živinami 
a pesticidy. Hlavním cílem pro povodí VN 
Švihov musí být tedy zastavení procesů zatě-
žování vodního prostředí nutrienty a splave-
ninami. Zemědělská politika dosud nevytváří 
dostatečné regulace či stimulace ke zlepšení 
situace. Proti záměrům zemědělské politiky 
stojí některé strukturální charakteristiky roz-
hodujících zemědělských podniků v povodí, 
zejména vysoký podíl najaté půdy a odtud 
vysoké transakční náklady na žádoucí změny 
v užití půdy a systémech hospodaření.

V tomto roce se připravuje zemědělská po-
litika na další sedmileté období. Je nezbytné 
touto politikou podstatně více podpořit mi-
moprodukční funkce zemědělství a zaměřit ji 
do oblastí, ve kterých zemědělství vytváří nej-
větší škody a rizika pro vodní zdroj. Jde také 
např. o sezónní mineralizaci půdní biomasy 
se zvláštním zřetelem na dynamiku sloučenin 
dusíku, a o problém eroze jak z hlediska vzni-
ku suspenze, tak její sedimentace ve vodních 
nádržích, kde snižuje retenční prostor.

Je v této souvislosti žádoucí využít probí-
hající aktualizace a připomínkování Plánů 
oblasti povodí k prosazení účinných vodo-
-ochranných opatření a zlepšit nevyhovující 
stav všech tekoucích vodních útvarů v tomto 
povodí, vymezených podle Rámcové směrnice 

2000/60/ES. Aby se tak stalo, je nezbytné mj. 
prosazovat:
• zpřísnění podmínek GAEC pro omezování 

degradace, zhutňování a eroze půdy;
• ozelenění přímých plateb v co nejširším 

rozsahu;
• přidělení minimálně 30 % rozpočtu PRV 

na agroenvironmentální opatření, podporu 
ekologického zemědělství a na projekty 
související s ekologickými investicemi;

• využití všech dalších nepřímých stimu-
lačních opatření, počínaje zařazením ka-
tastrálních území ve vodárenském povodí 
do LFA a vazbou přímých platech na chov 
přežvýkavců s preferencí chovu na trvalých 
travních porostech konče;

• pokud jde o OZE, doporučuje se i nadále 
investičně podporovat výstavbu malých 
zemědělských BPS na zpracování odpadů 
(hnůj, travní hmota a zbytková rostlinná 
biomasa).
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Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné 
pro vodárenské účely v ČR

Miloš Gregar, Pavel Salava

V posledním období probíhá diskuse nad 
otázkou, jak zajistit dostatek zdrojů vody pro 
vodárenské účely. Vzhledem ke změnám kli-
matu v posledních letech provázeným dlou-
hodobým deficitem atmosférických srážek 
a jejich nepříznivému rozložení v čase je tento 
problém aktuální a vyžaduje bezodkladné 
řešení. Některé regiony, jako např. jižní Mo-
rava, okolí Hradce Králové a Žatecka, pociťují 
nedostatek pitné vody už v současnosti. 

Oficiální varianta předpokládá výstavbu 
celé řady nádrží po celém území ČR s ne-

zanedbatelnými vlivy na krajinu i stávající 
osídlení, nemluvě o enormních investičních 
nákladech. Povrchové zdroje jsou kromě ne-
dostatku kapacit ohroženy i dalšími faktory, 
jakými jsou eutrofizace a nezanedbatelná 
množství nejrůznějších cizorodých látek, od 
pesticidů po antibiotika a hormony.

V České republice je přibližně jedna čtvr-
tina použité vody čerpána z podzemních 
zdrojů. Jedná se o zhruba 450 milionů m3 
podzemní vody (1998) Velká část této vody 
se však do podzemního oběhu nevrátí. Doba 

zpětného návratu této vody do podzemních 
zdrojů se odhaduje podle hloubky zdroje na 
300–4600 let. Důsledkem toho je, že dochází 
trvale k poklesu zásob (hladiny) podzem-
ních vod. Tento proces urychluje i snížení 
přirozené infiltrace vlivem deficitu a ne-
rovnoměrného rozložení srážek (časového 
i regionálního). Pokles hladiny podzemní 
vody způsobuje snížení průtoků v tocích, 
vysychání některých rybníků a močálů 
a mizení řady rostlin a živočichů závislých 
na výšce hladiny podzemní vody.

Zásoby podzemní vody se vzhledem k výše 
popsaným vlivům neustále zmenšují a už nyní 
se některé regiony v suchých obdobích potýkají 
s jejím nedostatkem a začínají vznikat spory 
o to, kdo má právo ji užívat. Některé vodáren-
ské soustavy zásobující pitnou vodou stovky 
tisíc obyvatel nemají záložní zdroje, takže 
v případě dlouhodobé kontaminace či deficitu 
srážek hrozí výpadky v dodávkách pitné vody.

Všechny naznačené vlivy společně s necit-
livými zásahy do přirozených poměrů měly 
za následek pokles hladiny podzemních vod 
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v některých regionech. Z tohoto důvodu je 
nezbytné do budoucna uvažovat o možnosti 
doplnění zásob podzemních vod jejich ka-
pacitní umělou infiltrací. Samozřejmě tam, 
kde to hydrogeologické podmínky umožňují. 
Z hlediska hydrogeologických charakteristik 
horninového prostředí, geometrie kolektorů, 
morfologie terénu se jako nejvhodnější struk-
tury jeví kvartérní terasové sedimenty lemující 
významnější vodní toky. Tímto postupem je 
možné dosáhnout dlouhodobě zvýšení hla-
diny podzemních vod (tím i jejich zásob). 
Výhodou tohoto postupu je jednak možnost 
postupného návratu k přirozeným hydrolo-
gickým podmínkám v daném území a hlavně 
vytvoření nezanedbatelných zásob pro vo-
dárenské účely. V procesu umělé infiltrace 
(např. na úpravně vody Káraný v kvartérních 
sedimentech Jizery – viz obr. 1) dochází nejen 
k přirozené filtraci, ale i ke zlepšení hydrolo-
gických poměrů lokality (obr. 2). 

Pro další použití pro vodárenské účely je klí-
čový fakt, že podzemní voda má stálou teplotu 
a nemění senzorické vlastnosti (k horšímu). Pro-
tože zásoby vody jsou v sedimentech, a nejsou 
tedy vystaveny slunečnímu záření, neprobíhá 
odpar a nemůže probíhat fotosyntéza a nevzni-
kají tím eutrofizační jevy provázené kontaminací 
toxiny známé z povrchových nádrží.

Rozloha vhodných lokalit pro doplnění 
zásob podzemních vod umělou infiltrací je 
v ČR poměrně rozsáhlá a dává naději, že bude 
možné tímto způsobem alespoň v některých 
lokalitách pomoci řešit zásobování pitnou vo-
dou. Pokud by se postupně ve vybraných loka-

litách dosáhlo zvýšení hladiny podzemní vody 
v kvartérním sedimentu na celkové ploše 100 
km2 jen o 1 metr, jedná se o potenciální zásobu 
odpovídající velkému vodárenskému zdroji.

Pro ověření navrženého postupu se jako 
vhodná jeví lokalita v oblasti Královéhradec-
kého kraje (je to současně i oblast s význam-
nými problémy v zásobování pitnou vodou). 
Modelově je navrhován hydrologický rajon 
1110 Kvartér Orlice – obr. 3. Zájmové území 
se nachází v povodí řeky Labe – Orlice (č. h. 
p. 1–02–03), respektive v povodí řeky Dědi-
na (č. h. p. 1–02–03–008) a Metuje (č. h. p. 
1–01–03–001). Orlice tvoří rovinný tok v Tře-
bechovické tabuli a ústí do Labe v Pardubické 
kotlině. Je to vodohospodářsky významný tok 
s čistotou vody II.–III. třídy. Dědina pramení 
na západním svahu Sedloňovského vrchu, 
ústí zprava do Orlice v Třebechovicích pod 
Orebem. Plocha povodí je 333,2 km2. Metuje 
pramení 1,5 km sv. od Hodkovic ve výšce 586 
m. n. m., ústí zleva do Labe v Jaroměři, plocha 
povodí je 607,6 km2.

Síť vodních toků prodělala v zájmovém 
území dosti složitý vývoj. Regulační zásahy 
měly vliv na odtokové poměry (odvodňovací 
práce zde byly prováděny již v roce 1930). Vý-
sledkem těchto regulačních zásahů je zvýšený 
odtok podzemní vody z území.

Z hlediska hydrogeologických charakteris-
tik horninového prostředí, geometrie kolek-
torů, morfologie terénu se jako nejvhodnější 
struktury jeví kvartérní terasové sedimenty 
lemující významnější vodní toky v širším 
okolí jímacího území Bědovice (obr. 4). Pro 

záměr doplnění stávajících zásob podzemních 
vod je možné uvažovat s umělou infiltrací 
povrchových vod z Orlice při podmínce za-
chování dostatečného průtoku. Předpoklad 
je doplňování zásob podzemní vody v cel-
kovém množství 50–200 l/s, tj. 1 576 800 až 
6 307 200 m3/rok. Pro infiltraci povrchových 
vod se nabízí využití netěžených stávajících 
pískoven a mělkých lomů četných v této ob-
lasti. Realizaci toho záměru musí předcházet 
provedení rozsáhlého souboru prací, a to 
zejména kompletní rešerše (přírodní poměry, 
vodárenské systémy, střety zájmů atp.), prove-
dení hydrogeologického průzkumu, sestavení 
matematického modelu proudění podzemní 
vody, vymezení území vhodného pro realizaci 
a samotný návrh vlastního řešení. 

Náklady na přípravu mohou představovat 
řádově 10 mil. Kč a vlastní případná realizace 
pak zlomek nákladů na výstavbu povrchových 
nádrží. S přihlédnutím k závažnosti problému 
se zásobováním pitnou vodou a množství pro-
středků již vyčerpaných na průzkum možností 
výstavby povrchových nádrží, zaslouží toto 
variantní řešení minimálně stejnou pozornost.

RNDr. Miloš Gregar
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Obr. 1 (vlevo). Pohled na vsakovací nádrž umělé infiltrace v úpravně 
vod v Káraném
Obr. 2 (nahoře). Schéma umělé infiltrace

1–2 – kvartérní sedimenty: 
1 – fluviální štěrkopísky údolních teras, většinou 
pokryté nivními hlínami
2 – fluviální štěrkopísky vyšších terasových akumulací
3 – sedimenty české křídové pánve

Obr. 3. Vodohospodářská mapa zájmové oblasti pro ověření umělé infiltrace

Obr. 4. Výskyt kvartérních fluviálních sedi-
mentů v povodí Orlice u Třebechovic p. Ore-
bem pro ověření umělé infiltrace
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Měření průtoku bez rovných úseků před a za přístrojem?
Nyní je to možné s vodoměrem WATERFLUX firmy KROHNE.
WATERFLUX – nový magneticko-indukční vodoměr nepotřebuje žádné filtry ani 
usměrňovače průtoku díky unikátní konstrukci měřicí trubice, ve které dochází k 
optimalizaci rychlostního profilu. Ani rovné úseky před a za měřidlem nejsou nutné.  
Tím se celý úsek potrubí kolem přístroje redukuje na absolutní minimum.

Při denním provozu se projeví zanedbatelná tlaková ztráta průtokoměru  
WATERFLUX. Změří velké i malé průtoky v obou směrech – bez ohledu na  
umístění a rychlost proudění. Využijte výhody a úspory, které Waterflux ve  
srovnání s mechanickými vodoměry nabízí.

Konec konců, méně je více. 

KROHNE – Vodní hospodářství je náš svět.

Další podrobnosti najdete na našich internetových stránkách: www.cz.krohne.com

Méně je více

WATERFLUX 3070 C
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Úpravna vody Želivka mění provozovatele

Největší a nejmodernější úpravna vody pro hlavní město Prahu 
– úpravna vody Želivka, mění svého provozovatele. Vedení akciové 
společnosti Úpravna vody Želivka, která úpravnu vody vlastní, se roz-
hodlo neobnovit smlouvu s dosavadním provozovatelem Pražskými 
vodovody a kanalizacemi ze skupiny Veolia a svěřit svůj vodohospo-
dářský majetek do správy a provozování vlastní dceřiné společnosti 
Želivská provozní s. r. o.

„Hlavním impulsem k této změně bylo vypršení smlouvy s PVK 
a zároveň snaha akcionářů získat přímou kontrolu nad finančními 
prostředky,“ říká jednatelka  Želivské provozní ing. Jana Černá. Podle 
jejích slov se pro konečné odběratele pitné vody nic nezmění, ale 
majitelé Želivky, tedy především hlavní město Praha a další desítky 
obcí zásobované z tohoto vodního zdroje, budou přímo rozhodovat 
o investicích do obnovy a rozvoje tohoto strategického vodního díla.

„V praxi to znamená, že provozovatel bude, v zastoupení své ma-
teřské společnosti při stanovování ceny vody, velice pečlivě hledat 
rovnováhu mezi vývojem ceny vody tak, aby na jedné straně nezvy-
šovala nepřiměřeně životní náklady koncových spotřebitelů, na druhé 
straně aby byly generovány dostatečné finanční zdroje na obnovu 
infrastrukturního majetku a jeho další rozvoj,“ popisuje faktické do-
pady změny ing. Rosický.

K výše uvedeným změnám se majitelé rozhodli i z toho důvodu, že 
Želivku čeká v nedaleké budoucnosti poměrně rozsáhlá modernizace, 
která zaručí, že pitná voda pro Prahu, část Středních Čech a Vysočiny 
zůstane i nadále vysoce kvalitní.

Želivská provozní převezme provoz Želivky 6. listopadu tohoto 
roku. Jedná se o stoprocentní dceřinou společnost Úpravny vody 
Želivka a. s., která je dnes personálně a technicky připravena provoz 
převzít a zabezpečit nepřerušenou dodávku pitné vody všem odběrate-
lům a to ve všech předávacích bodech, včetně vodojemu Jesenice I pro 
Hlavní město Prahu. Vedení společnosti má pro rok 2014 naplánováno 
vyrobit 84 milionu metrů krychlových pitné vody a podle současných 
kalkulací se nebude cena vody zvyšovat o víc než koeficient inflace.

Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou je v současné době 
zhruba 73 %. Úpravna vody Želivka zásobuje pitnou vodou i oblasti 
Středočeského kraje a kraje Vysočina. Maximální výkon Želivky je 
až 6 900 litrů pitné vody za sekundu. Běžně užívaným výkonem 3 
100 litrů za sekundu je úpravna vody Želivka nejen největší v České 
republice, ale řadí se i k největším v Evropě. Pitnou vodu přivádí 
do Prahy přivaděč dlouhý 51, 97 kilometrů s průměrem 2,64 metru. 
V provozu je Želivka od roku 1972.

Tisková zpráva – Úpravna vody Želivka a. s.

Poznámka redakce: Chceme požádat pana Ing. Rosického a zástup-
ce dosavadního provozovatele, firmy VEOLIA o rozhovor. Budeme rádi, 
pokud na něm budete aktivně účastni i Vy, čtenáři. Přivítáme proto, 
když nám pošlete otázky, na něž byste chtěli znát odpovědi.

Seminář o zprůchodnění 
migračních překážek  

ve vodních tocích
Vážení kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali 
k účasti na bezplatném semináři s tématikou zprů-
chodnění migračních překážek ve vodních tocích. 
Seminář se uskuteční ve spolupráci Povodí Vlta-
vy, státní podnik, AOPK ČR,  VÚV T. G. Masaryka 
v. v. i., a VRV a. s.

Seminář se bude věnovat třem základním tématům:

1) Vyhodnocení prvního plánovacího období s ohle-
dem na řešení migrační průchodnosti vodních toků 
pro vodní organismy a jakým způsobem postupovat 
dále.

2) Poproudová migrace ryb – odborné téma k řešení 
v příštím plánovacím období.

3) Nové technologie v otázce zprůchodnění vodních 
toků.

Definitivní seznam přednášek najdete na interneto-
vých stránkách pořádajících institucí.

Datum konání:  
Čtvrtek 31. 10. 2013 od 9:00 do 16:00 

Místo konání: Přednáškový sál VÚV T. G. M,  
Podbabská 2582/30, 160 00  Praha 6

Další informace podá: 
hladik@vrv.cz 





Technologie pro úpravu vod SOLVOX® a SOLVOCARB®

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

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

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

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
Tel.: 548 124 129, mobil: 731 608 788, e-mail: martin.vlcek@linde.com

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
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